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Op kampeerterrein
Stortemelk vind je
zowel rust als vertierzowel rust als vertier
Kampeerterrein Stortemelk op Vlieland is al jaren een begrip;
zeker in Noord-Nederland. Er zijn veel kampeerders te vinden
die hier steeds weer terugkomen. ,,Het is een ideale plek met
kleine kinderen”, zeggen die. ,,Je kunt ze hier rustig loslaten,
want er rijdt niet opeens een auto voorbij.” Tijd om deze
populaire vakantiebestemming eens te bekijken.

Ellen Stikkelbroeck

B ij aankomst op Vlie-
land stappen de mees-
te bezoekers onmiddel-
lijk de fietsverhuur
binnen. Logisch: je

mag je auto niet meenemen naar dit
eiland en de fiets is daarom hét
vervoermiddel. Bagage wordt door
bagagevervoerders rondgebracht
naar de gewenste accommodatie.
Wie slechts een dagje op bezoek
gaat bij familie of vrienden die aan
het kamperen zijn op kampeerter-
rein Stortemelk kan de fiets ook
achterwege laten. Vanaf de Veer-
dam in Oost-Vlieland is het slechts
een kwartiertje lopen naar de cam-
ping. Vanaf de boot loop je gewoon
rechtdoor de Lutinelaan (naast het
VVV-kantoor) in en dan neem je na
de grote bocht naar rechts het bos-
pad aan de linkerkant. Net zo mak-
kelijk is het om over de Havenweg
richting haven te lopen en dan de
eerste straat links (de Kampweg) te
nemen, die midden door het bos
gaat. Zodra je bij het sportveld bent,
ga je rechtsaf naar de camping.
Wanneer je denkt aan stadse drukte
schrikt zo’n openbare weg zonder
stoep je als voetganger misschien af,
maar dat is niet nodig. Er rijden hier
nauwelijks auto’s - want alleen
eilanders - en het bos met fluitende
vogels heeft een rustgevende wer-
king.

Geroezemoes
Die rust blijft vreemd genoeg be-
waard wanneer je bij Stortemelk
komt. Het kampeerterrein, gelegen
tussen het bos en de duinen, oogt
op deze zonnige woensdag zeer
goed gevuld. Overal staan grote De
Waard-tenten. Maar waar je op
populaire Zuid-Europese campings
onmiddellijk overschreeuwd wordt
door animatieteams en luidruchtige
toeristen hoor je hier nergens dreu-
nende beats of ander lawaai. Er is
hooguit een licht geroezemoes van
spelende kinderen en gezellig pra-
tende mensen. Aan de kant van het
bos hoor je de wind door de bomen
ruisen en kom je dichter bij de
duinen, dan hoor je de roep van de
meeuwen. Hoe rustig het is, valt je

vooral op wanneer er een vliegtuigje
overkomt. Natuurlijk, vanwege het
lekkere weer zijn er veel mensen
naar het strand of het dorp, maar je
kunt je niet voorstellen dat dat veel
verschil maakt.

,,We hebben hier geen (sta)cara-
vans of campers. Je kunt hier alleen
tentkamperen en dat trekt toch een
bepaald publiek”, zegt directeur Jan
van der Veen . ,,Vrijwel iedereen
kampeert in prijzige stormtenten
van De Waard en dat is ook wel
nodig, want het kan hier flink waai-
en.” De tenten staan allemaal met
hun kont naar het noordwesten ,
waar meestal de harde wind van-
daan komt. ,,Als de wind onder je

De tenten staan
allemaal met hun
kont naar het
noordwesten, waar
meestal de harde
wind vandaan komt

luifel komt, ben je je tent bij harde
wind al gauw kwijt. Het waait hier
veel en we hebben vrijwel elk jaar
wel een echte zomerstorm. We
adviseren mensen ook om hun tent
vast te zetten met houten haringen.
Alles hier is duinzand. Met een
beetje wind vliegen de metalen
tentharingen daar zo uit.”

Bij de houten haringen staan op
veel plaatsen ledlampjes in de
grond. Om te voorkomen dat je ’s
avonds over de scheerlijnen strui-
kelt, vertelt een kampeerster die
hier via via een tent van een sei-
zoensplaatshouder heeft gehuurd.
,,Ik ben 725 euro kwijt voor twee
weken. Daarvoor had ik ook twee

weken all-inclusive naar Turkije
gekund, maar dat wil ik niet. Vlie-
land is veel mooier.”

Chaos
Hoewel de tenten allemaal dezelfde
kant uit staan, oogt het terrein als
een gezellige chaos. Op een groot
deel van het terrein, dat is verdeeld
in kleurvlakken, is het ‘vrij kampe-
ren’. Mensen mogen binnen hun
kleurvlak zelf uitkiezen waar ze
hun tent precies opzetten. ,,Alleen
wanneer we zien dat mensen hun
tent niet met de kont naar het
noordwesten zetten, zeggen we er
wat van”, aldus Van der Veen. Ieder-
een probeert natuurlijk een zo
voordelig mogelijke plek te creëren
met zoveel mogelijk privacy. Wie
geluk heeft, plaatst z’n tent precies
tussen de glooiingen van de duinen
en heeft zo een plekje voor zichzelf.

Dat er geen afgebakende kam-
peerplaatsen met aangelegde tuin-
tjes zijn, is het gezin Oskam uit het
Groningse Midwolda ook opgeval-
len. Vader Otto, moeder Saskia en
hun kinderen Mark, Jan-Ole, Caroli-
ne en Cato staan voor het eerst op
Stortemelk . ,,We hadden dit jaar
geen zin om twee dagen in de auto
te zitten voordat we op onze be-
stemming waren”, verklaart Saskia
de vakantie dicht-bij-huis. Ze waren
aanvankelijk wel wat huiverig om
drie weken op Vlieland te zitten,
maar nu ze er een kleine week zijn,
blijkt die angst onterecht. ,,Iedereen
is vriendelijk en in vakantiemodus.
Je bent hier over de duinopgang
in een paar tellen op het strand
achter de duinen, er zijn veel kinde-
ren van alle leeftijden en er is ge-
noeg te doen voor iedereen.”

De camping staat bekend om zijn
uitgebreide culturele en sportieve
programma. Terwijl tieners buiten
op het basketbalveld een potje
spelen onder leiding van het recrea-
tieteam, zit in de theaterzaal van De
Bolder - het grand café in het centra-
le gebouw - een groepje kinderen
met hun ouders aandachtig te luis-
teren naar acteur Joris Lutz die een
verhaal voorleest. Later deze zomer
zullen hier onder anderen Douwe

Bob, Typhoon en The Kik optreden.
,,Hans Bijtelaar, die van 1969 tot
1990 directeur was van Stortemelk,
heeft het culturele programma hier
opgezet”, vertelt Jan van der Veen.
,,Hij haalde onder anderen Boude-
wijn de Groot, Ramses Shaffy en
Thijs van Leer hiernaartoe.” Nog
altijd is de camping populair voor
artiesten om op te treden. ,,Vaak
blijven ze daarna nog een paar
dagen met hun gezin. Dan slapen ze
in een tent of tenthuisje van Storte-
melk .”

,,We hebben hier ook 129 tent-
huisjes van particulieren die een
seizoensplaats hebben”, vertelt Van
der Veen. De particuliere tenthui-
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zen staan voor een groot deel bij
elkaar aan de westkant van het
kampeerterrein. De huisjes zijn
deels gemaakt van hout en deels
van tentdoek. Hoewel ze wat luxer
zijn dan een gewone stormtent, zit
er geen gas en elektra in. En voor
een wc-bezoek moet je toch gewoon
met je wc-rol onder de arm naar een
van de zeven toiletgebouwen.

Boshuisjes
Vanuit het vak met tenthuisjes loop
je zo het bos in ten zuiden van het
kampeerterrein. Het met houtsnip-
pers bedekte pad rechtsaf verraadt
dat dit geen gewoon bos is. En in-
derdaad, tussen de ruisende bomen

met fluitende vogels staan boshuis-
jes verstopt. Die zijn afgelopen
winter gebouwd. De twaalf huisjes -
komende winter worden er nog zes
bij gebouwd - zijn ontworpen door
Sander Brand van BARST Architec-
ten in Rotterdam en Henk Boek-
hout van Atelier Boekhout in Hou-
ten. ,,Het zijn vier verschillende
typen huisjes met een grondopper-
vlak van 32 tot 51 vierkante meter”,
aldus Van der Veen. ,,Ze zijn bewust
niet aangesloten op aardgas, maar
wel van alle gemakken voorzien.”
Een vaatwasser, een inductiekook-
plaat, hip meubilair; het zit er alle-
maal in.

,,Het is hier echt prachtig qua
omgeving, zo midden in het bos .
De huisjes zijn mooi gemaakt en
prettig ingericht”, vinden Koen en
Marie-Paule Berkhemer uit Ooster-
hout. ,,Alleen zijn er geen kasten.”
En dat is toch knap onhandig als je
twee weken als gezin met twee
kinderen hier verblijft. ,,Onder het
bed zitten wel opbergruimtes, maar
die zijn heel klein”, zegt Marie-
Paule. ,,Kijk, mijn man gebruikt de
ruimte onder de bank maar als
kast.” Waarschijnlijk is er door de
architecten bewust over nagedacht -
in een tent heb je immers ook geen
kast. ,,Maar daar zitten ook geen
luxe huishoudelijke apparaten in.”

Dat het wat behelpen is met de
opbergruimte, mag de vakantiepret
niet drukken. ,,Het is hier heerlijk
rustig. Je bent echt weg! Wij vinden
dit een heel bijzonder stukje Neder-
land.”

Wykein bezoekt deze zomer
plaatsen in Fryslân die buiten de
top tien vielen van de manifesta-
tie ‘It moaiste fan Fryslân’, maar
die wel op de lijst belandden van
bij jury en publiek honderd
favoriete objecten of plekken

Stemmen op hét ikoon van Frys-
lân - uw favoriet uit de top tien -
kan nog steeds op www.itmoais-
tefan.frl. Het Eise Eisinga Planeta-
rium in Franeker scoort op dit
moment het hoogst met ruim 24
procent van de stemmen

Wie geluk heeft,
plaatst z’n tent
precies tussen
de glooiingen van
de duinen en
heeft zo een plekje
voor zichzelf

Naam

De naam Storte-
melk verwijst
naar het zeegat
boven Vlieland.
Het is ook de
naam van een in
1964 gebouwd
passagiersschip,
dat tegenwoor-
dig dienst doet
als evenemen-
tenboot van
Rederij het IJ uit
Amsterdam.

Stichting

De camping in
zijn huidige
vorm bestaat
sinds 27 septem-
ber 1961 en
wordt beheerd
door Stichting
Recreatiebelan-
gen Vlieland.

Plekken

Het kampeerter-
rein is 27 hecta-
re groot. Daarop
zijn gemiddeld
zo’n 1100 kam-
peerplekken.
Dat aantal kan
variëren. Wan-
neer er in het
gedeelte ‘vrij
kamperen’
vooral kleine
tenten staan,
kunnen er meer
op.

Paarden

De bagage van
de gasten wordt
traditioneel met
paard en wagen
op het camping-
terrein rondge-
bracht. Daar-
voor zijn dit jaar
twee nieuwe
paarden aange-
schaft.

Pleeploeg

Op de camping
werken twaalf
mensen in vaste
dienst, van wie
enkele parttime.
In de zomer, op
de top van het
seizoen, werken
er 120; hoofdza-
kelijk studen-
ten. Die werken
onder meer in
de horeca en de
zogeheten ‘plee-
ploeg’.

Duurzaam

Op het dak van
het centrale
gebouw liggen
zonnepanelen
die duurzaam
voorzien in een
kwart van het
totale stoomver-
bruik. Het aan-
tal panelen
wordt nog ver-
der uitgebreid.


