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• Hoogste rendement.
• Top kwaliteit witte Tripte +++

EPS isolatieparels, worden al
ruim 60 jaar zonder probleem
toegepast.

• Verwachte Levensduur
meer dan 100 jaar.

Metamorfose
Het voormalige pand van Expert aan
de Boomstraat heeft een spectacu
laire metamorfose ondergaan door
het plaatsen van een nieuw en eigen
tijds interieur, dat industrieel is maar
toch warm. Door de voormalige ma
gazijnen toe te voegen aan de winkel
is de totale oppervlakte vergroot
naar 300 m2. De kledingcollectie,
met als kledingmerken onder meer
Only, Vero Moda, Geisha, Jack &
Jones, Cars, Petrol, No-Excess, Vin
gino en Name-it, wordt wekelijks
vernieuwd. Schoenen zijn er van po
pulaire merken als Adidas, Tamaris
en Converse.

Welkomstaanbieding
Sake Store heeft gedurende een
week een welkomstaanbieding voor
alle Terschellingers in de vorm van
een ‘Uitknip-bon’ in de openingsad
vertentie in de Terschellinger van vo
rige week, waarmee de klant 20 %
korting ontvangt op een artikel naar
keuze. De vaste bemanning van de
winkel wordt gevormd door Lianne
Fopma en Sietske Faber (rechts).
Zij worden, op momenten dat het
nodig is, geassisteerd door diverse
parttime krachten.

Concert in de kerk
van Hoorn

Op maandag 1 mei verzorgt het Sa
rasvati Trio een concert in de kerk
van Hoorn. Zij brengen onder an
dere werk van Beethoven, Satie en
Saint-Saëns ten gehore.

De musici van het Sarasvati Trio heb
ben elkaar ontmoet op het Konink
lijk Conservatorium in Den Haag.
De cellist Carlos Nicols, klarinet
tiste Denise van Leeuwen en pianiste
Michelle Chow speelden regelmatig
samen in verschillende ensembles.
Uiteindelijk besloten zij een trio te
vormen om hun ambitie te volgen
om het bijzonder mooie en uitge
breide repertoire voor deze bezet
ting aan een zo groot mogelijk
publiek te laten horen. In hun uit
voeringen weerklinkt hun jeugdig
heid en voorstelling van de muziek
die zij willen overbrengen in een set
van emoties die je niet onverschillig
laten. Meer informatie leest u in de
Jutter elders in deze krant.

Segesta presenteert
nieuwbouwplannen

Vorige week donderdag organiseerde
Segesta een ‘inloopmiddag’ in Grand
café Het Raadhuis. Een ieder was uit
genodigd om vragen te stellen over de
planvorming, procedure en planning
voor de ontwikkeling van het B&Y
terrein aan het Groene Strand op
West Terschelling.

Namens Segesta verklaarde Cindy Mi
rani: “Vooral onze buren hebben ge
bruikgemaakt van de uitnodiging. Het
deed ons goed om te horen dat dit ini
tiatief werd gewaardeerd en dat ieder
een het met ons eens is dat er nu een
keer wat moet gaan gebeuren met het
B&Y-terrein. Zoals in de Terschellin
ger van 13 april jl. en op de inloopmid
dag werd aangekondigd, komt er weer
een inloopavond. Wij hebben Alynia
Architecten uit Harlingen, Penta Ar
chitecten uit Harlingen en TWA Ar
chitecten uit Burdaard gevraagd om,
op basis van het door de gemeente
raad vastgestelde ruimtelijk kader, een
ontwerp te maken. Aangezien wij de
mening van de eilanders meenemen in
het ontwerpproces, is iedereen op 3
mei aanstaande tussen 19.00 en 21.00
uur van harte welkom in de raadszaal
van het gemeentehuis. Tijdens deze
avond worden de ontwerpen aan de
bevolking van Terschelling getoond en
zijn de architecten en werknemers van
Segesta aanwezig om dit toe te lichten
en vragen te beantwoorden. Ook de
gemeente Terschelling is tijdens deze
inloopavond vertegenwoordigd. Men
wordt in de gelegenheid gesteld om op
een beoordelingsformulier de voor
keur voor een ontwerp aan te geven
en eventuele opmerkingen te noteren.
Wij nemen deze reacties mee in de be
sluitvorming, om tot de keuze van de
architect te komen en houden hier re
kening mee in de verdere uitwerking
van het ontwerp. Segesta hoopt met
deze aanpak duidelijk te maken be
grip te hebben voor de gevoeligheden
rondom dit project, maar ook dat wij
zorgvuldig te werk gaan en de in
spraak serieus nemen. Het is in onze
optiek in ieders belang dat er een pas
send . woningbouwplan op deze
unieke, maar ook lang verwaarloosde
plek komt”, besluit Mirani.
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Opening Sake Store op West

Afgelopen zaterdag vond in de Boomstraat op West Terschelling de feeste
lijke opening plaats van de kleding- en schoenenwinkel Sake Store. De ves
tiging op het eiland is een onderdeel van een Fries familiebedrijf met
meerdere vestigingen in Friesland waar trendy kleding en schoenen voor
heren, dames en kinderen in een populaire prjsklasse worden verkocht. Hier
door trekt de winkel een breed publiek aan.
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Gewoon een gezelliger
en comfortabeL huis
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Minder koude trek over de
vloer want de kou valt niet
meet van de muur af

Schone muren in hoeken.
achter gordijnen en kasten
of piano 5
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Sûnder grutte risiko’s in noftik ths
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• . Wij zijn niet zomaar het
Veel gezonder binnenklimaat
en prettiger voor patiënten
met tuchtaandoeningen

Waar veroorzaak je nog
± 35% rendement?

DUURZAAM EN
MODERN

oudste spouwmuurisolatie-

bedrijf van fryslûn.

Een investering in de waarde
van uw huis!

Zomers koel
s’winters tekker warm
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Wij komen al 5 jaar 2 keer p/j een voLLe week op TerscheLLing iso
teren. Hierdoor wordende werkzaamheden betrouwbaar en nauw
keurig uitgevoerd. Vete woningen op het eiLand genieten at van
onze aangebrachte isotatie.

Spouwdeaninçj®
Ook oudere isoLatie, vooraL Los ingebtazen Steenwot / Glaswol of UV schuim, die
minder geschikt zijn voor het eiland lzitt en vocht) kunnen wij verwijderen en
vervangen met nieuwe isolatie.

‘ r iS fl09 steeds tandetijke subsidie beschikbaar wanneer u gebruik maakt van meerdere duurzame maatregelen.
Zie op internet; RVO.nt De Subsidie energiebesparing eigen huis is voor eigenaar—bewoners

--

De Steven 8 - Drachten

petra
Rechthoek



05 mei 2017, pag. 24

Terschelling mag kiezen uit drie
plannen voor Groene Strand
JAN HEUFF

plannen voo

WEST-TERSCHELLING Drie Friese ar-
chitecten presenteerden woens-
dagavond hun plannen voor een
appartementencomplex aan het
Groene Strand op Terschelling.
Grondeigenaar Segesta laat de be-
volking kiezen.

Op het braakliggende bouwterrein
van voormalig aannemersbedrijf
Boersma & Ybema aan de rand van
de Waddenzee wil de huidige grond-
eigenaar Segesta uit Alkmaar onge-
veer twintig recreatieappartemen-
ten en vijf woonhuizen realiseren.
Het terrein grenst aan strandpavil-
joen De Walvis. In de afgelopen 25
jaar zijn al diverse bouwplannen ge-
presenteerd. Die ketsten af op mas-
saliteit of de nabijheid van het hore-
cabedrijf.

TWA Architecten uit Burdaard te-
kende een complex van 22 ‘gestapel-
de strandhuisjes’. Door de vizier-
vorm hebben ze vrijwel allemaal uit-
zicht op de Waddenzee en op de
vuurtoren Brandaris. Alynia uit Har-
lingen schetste twee massieve
woonblokken tussen de bestaande
huizen en het paviljoen. De gescha-
kelde huizen met drie verdiepingen
en een rood pannendak die Penta uit
Harlingen ontwierp, hebben de uit-
straling van Zuiderzeehuisjes. In een
eerste reactie werd dit plan door een
aantal eilanders als positief beoor-
deeld.

Bezwaren klonken er woensdag-
avond ook. Aanwonende Jan Ybema
ziet in het plan van TWA straks een
hoge muur achter zijn huis oprijzen-
.,,Dan is het gedaan met de privacy.
Wat ons betreft gaat dit plan niet
door.” John Bijlsma van paviljoen De

voor Groene Str
Walvis noemde alle plannen ,,hele-
maal niks’’. ,,Te groot ten opzichte
van De Walvis en het moet meer
naar achteren.”

,,We gaan verder met het ontwerp
dat door de eilanders is verkozen”,
zegt Jeroen Klinkert van Segesta.
,,Die presenteren we, voorzien van
opmerkingen, nog een keer aan de
bevolking.” In september oordeelt
de gemeenteraad over de bouwaan-
vraag. ,,Medio 2018 zouden we met
de bouw kunnen starten”, verwacht
Klinkert.

Eerst zal er onderzoek moeten
worden gedaan naar de aanwezig-
heid van de zandhagedis in het duin-
gebied. Dat beestje was er eind vorig
jaar de oorzaak van dat de vergun-
ning voor een alternatief plan van
Segesta voor de bouw van vijf be-
drijfsloodsen, door de rechtbank
werd vernietigd.

Strand

Het B&Y-terrein op West zoals Penta Architecten uit Harlingen dat voor zich ziet. ILLUSTRATIE PENTA ARCHITECTEN











Penta Architecten mag ontwerp B&Y-terrein uitwerken

� � 23 mei 2017  12:14

Projectontwikkelaar Segesta uit Alkmaar laat Penta Architecten uit Harlingen een definitief ontwerp voor het 

B&Y-terrein op Terschelling maken.

Een aantal weken terug werden drie verschillende ontwerpen (https://skylgenet.nl/nieuws-terschelling/2017/05/drie-

ideeen-by-terrein-gepresenteerd/) voor nieuwbouw op het terrein aan de Terschellinger bevolking getoond. De 

voorkeur van de meeste mensen ging uit naar het ontwerp van Penta, zo bleek ook op de Facebookpagina van 

Skylgenet.

Het architectenbureau uit Harlingen heeft van de projectontwikkelaar nu de opdracht gekregen het ontwerp verder uit te 

werken. Op 1 juni aanstaande wordt het verbeterde ontwerp gepresenteerd in Grandcafé Het Raadhuis. De 

opmerkingen die bij de eerdere bijeenkomst zijn gemaakt zijn in dat ontwerp al meegenomen.

De bijeenkomst start om 19:30. Jan-Otto Schilstra van Penta Architecten zal om 19:45 een presentatie geven.

Onderstaand het ontwerp zoals deze eerder deze maand gepresenteerd is.
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Onderwerpen

� B&Y-terrein (https://skylgenet.nl/nieuws-terschelling/tag/by-terrein/), Segesta (https://skylgenet.nl/nieuws-

terschelling/tag/segesta/)
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Droomhuis villa bouwen?
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Korte bosbrand op Terschelling (https://skylgenet.nl/nieuws-terschelling/2017/05/korte-bosbrand-op-terschelling/)

� � 26 mei 2017  15:10

Rook- en stookverbod van kracht op Terschelling (https://skylgenet.nl/nieuws-terschelling/2017/05/rook-en-

stookverbod-kracht-op-terschelling/)

� � 24 mei 2017  7:10

Penta Architecten mag ontwerp B&Y-terrein uitwerken (https://skylgenet.nl/nieuws-terschelling/2017/05/penta-

architecten-mag-ontwerp-by-terrein-uitwerken/)

� � 23 mei 2017  12:14

Grote oefening oliebestrijding Waddenzee aangekondigd (https://skylgenet.nl/nieuws-terschelling/2017/05/grote-

oefening-oliebestrijding-waddenzee-aangekondigd/)

� � 21 mei 2017  10:17
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Omwonenden achter
plan B&Y-terrein Schylge

De vernieuwde bouwplannen be-
treffen een complex van negentien
recreatie-appartementen. Ook ko-
men er vier woningen aan de achter-
kant langs de Zwarteweg.

,,Een prachtig plan, jammer dat
het niet twintig jaar eerder is ge-
maakt’’, reageerde gisteravond een
van de aanwezigen tijdens de twee-
de informatie-avond in restaurant ’t
Raadhuys. Want al twee decennia
ligt het voormalige aannemerster-
rein er desolaat bij. ,,Hiermee zijn de

TERSCHELLING Het merendeel van
de omwonenden van het B&Y-ter-
rein aan het Groene Strand bij
West-Terschelling is akkoord met
de bouw van appartementen op de-
ze plek.

bewoners en de natuur gered van
een bedrijventerrein”, vond een
aanwezige. Segesta, de projectont-
wikkelaar die het plan gaat uitvoe-
ren, had al een vergunning voor de
bouw van vijf bedrijfsloodsen.

Begin vorige maand mochten de
eilanders kiezen uit drie ontwerpen
van verschillende architecten. Het
uitverkoren ontwerp van Penta Ar-
chitecten uit Harlingen is aangepast,
na op- en aanmerkingen over onder
andere de omvang. De rooilijn komt
nu verder naar achteren. Ook de wel-
standscommissie is positief.

Volgende week begint Segesta
met grondonderzoek. In september
oordeelt de gemeenteraad over de
plannen, waarna het geheel ter inza-
ge komt.






