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Bagagestrijd op Vlieland
MARSCHA VAN DER VLIES

Camping Stortemelk duldt alleen dit
bedrijf nog op zijn gronden als het
gaat om het brengen en halen van de
bagage van de vakantiegangers. Zee-
len Bagagevervoer mag slechts nog
tot de poort van de camping de tas-
sen en tenten halen en brengen.

Het besluit zet kwaad bloed bij de
campinggasten en bij Wim Molog
van Zeelen Bagagevervoer, die ach-
ter het net vist. ,,Het volstrekt nege-
ren van twee klantenorganisaties is
vragen om discussie’’, aldus Aad de
Booij. Hij is interim-voorzitter van
de Vereniging Vrienden van Storte-
melk Vlieland.

De Vereniging van Tenthuiseige-
naren is bezorgd over de monopolie-

VLIELAND Op Vlieland woedt een
bagagestrijd, die voorlopig uitvalt
ten gunste van Wietze de Boer ba-
gagevervoer.

positie die nu ontstaat, schrijft voor-
zitter Andries Slager aan de leden.
,,Niet eerder is door de camping aan-
gegeven dat er ernstige problemen
zijn geweest over het bagagever-
voer.’’

Ook de leden van de beide vereni-
gingen hebben nooit klachten gehad
over de aanwezigheid van de twee
bagagevervoerders. Zij vergaderen
binnenkort uitvoerig over het on-
derwerp.

Naast inmiddels openbare reac-
ties van de twee verenigingen heeft
een groep bezorgde kampeerders
een Facebookgroep opgericht: Bob
op Stortemelk!!!!! Bob vervoert voor
Molog met zijn paard en wagen de
bagage over het eiland. Inmiddels
betuigen 165 mensen hun steun
voor het behoud van Bob.

Wim Molog van Zeelen ziet zich
door het besluit genoodzaakt ook te
stoppen met de opslag van tenten en
andere kampeermiddelen. ,,Het kan

nu niet meer uit om de tenten op te
slaan. Ik moet namelijk twee man
aanstellen voor bagagevervoer die
ondertussen de uitgifte en aanname
van driehonderd opgeslagen tenten
regelen. Als het een wegvalt, kan het
andere echt niet meer uit.’’

Het is onduidelijk waarom Storte-
melk tot dit besluit is gekomen. ,,Ze
geven geen openheid over hun afwe-
gingen’’, zegt De Booij, die namens
de Vrienden een brief heeft geschre-
ven aan het bestuur met een aantal
vragen over de gang van zaken.
,,Geen openheid geven, biedt ruimte
aan speculatie’’, stelt ook Slager.

Volgens Jan Houter van Jan van
Vlieland die Wietze de Boer bezit, is
de gunning een zakelijk besluit van
Stortemelk om niet meer meerdere
bedrijven over de camping te laten
rijden.

Cees Potiek, voorzitter van het be-
stuur van Stortemelk, reageert niet
op het verzoek contact te leggen.

De bagagestrijd op Vlieland is in het voordeel beslist van het bedrijf Wietze de Boer. FOTO DIRK DE BRUIN


