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N
ormaal gesproken trekt
Oerol ieder jaar zo’n
50.000 bezoekers naar
Terschelling. Dat zit er dit

jaar niet in: de maatregelen rond het
coronavirus laten dat niet toe. Maar
helemaal niets doen? Dat is nooit
een optie geweest, zegt algemeen di-
recteur Siart Smit.

,,Al denken we nu: mijn god, wat
hebben we ons op de hals gehaald.
Maar het is heel fijn om weer in die
energie te zitten. Makers zitten niet
stil, het publiek heeft verwachtin-
gen. En het gaat ook gewoon om
werkgelegenheid. We moeten voor-
uit, kijken wat kan. We weten niet
hoe lang dit duurt.”

Van meet af aan werd ingezet op
een ‘virtueel’ programma, mee te
maken waar u ook maar bent – als u
maar een scherm voor u heeft, en
goede wifi en/of een royaal mobiel
abonnement. ,,Maar wel gelijktijdig
met vele anderen.”

Het virtuele festival gaat plaats-
vinden van maandag 15 tot en met
vrijdag 19 juni. Elke dag krijgt een ei-
gen thema. ,,Die thematiek heeft te
maken met de vraag hoe we de toe-
komst in gaan richten”, zegt Smit.
Het eerste thema is ‘toekomstbou-
wers’, het laatste, op de afsluitende
vrijdag ‘de kracht van kunst en ver-

beelding’. De andere thema’s staan
nog niet vast.

Het uitgangspunt is een platform
of interface, dat als een soort radar-
scherm over het eiland hangt. De
virtuele bezoeker kan op verschil-
lende punten klikken om dan een
bepaalde activiteit mee te maken,
virtueel tenminste. ,,Je gaat mee met
een boswachter van Staatsbosbe-
heer, of met een wandeling van ie-
mand die een podcast maakt.”

Op andere plekken is er een live-
moment te zien van een van de deel-
nemende artiesten. Daaronder zijn
Laura van Doiron, Femke Idema (die
‘omhelspakketten’ maakt), Michiel
Voet, Kompagnie Kistemaker, Marc

van Vliet (wiens pop-up landart-
kunstwerken over het eiland zwer-
ven) en de vertellers van vertelhuis
Mezrab. In totaal doen er zo’n 20 ma-
kers mee, ,,in plaats van de 175 die we
anders hadden gehad. Dit is een heel
andere schaal.”

Ook voedsel, belangrijk in de
Oerol-thematiek, krijgt een plek.

,,We zijn bezig met het voedsel van
de toekomst”, zegt Smit. Dus is het
mogelijk om samen ,,festivaleten” te
maken, ,,met bijvoorbeeld een
videotutorial van de eilander kok
Flang Cupido. Dat beleef je dan indi-
vidueel, maar wel samen.” Er komen
ook ‘Oerolboxen’ te koop, met ingre-
diënten van het eiland (,,een keer
geen cranberry’s”), en van het voed-
sel van de toekomst, maar ook zak-
jes Waddenzand en flesjes Wadden-
water.

De programmering van televisie-
programma Opium wordt in het vir-
tuele programma geïntegreerd. Pre-
sentator Cornald Maas gaat met ver-
schillende gasten, zoals Typhoon en

Paulien Cornelisse, het eiland over,
op zoek naar het Oerol-gevoel. Ook
Ruben Terlou en Splinter Chabot
doen mee. Dit programma wordt
grotendeels van tevoren opgeno-
men.

Het imaginaire eiland is in princi-
pe vrij te zien, maar kijkers worden
wel aangemoedigd om een donatie
te doen, ,,wat bij je portemonnee
past. Cultuur is niet gratis. Dit is
geen gepolijst programma. Wat we
nu hebben is twee weken oud en al-
les wat we doen is straks in zes we-
ken ontwikkeld. Ga met ons het
avontuur aan, kijk of het werkt.
Neem wel je verbeelding mee, an-
ders lukt het niet.”

Oerol dit jaar op ‘imaginair eiland’
Het Oerol-festival
geeft opening van
zaken over hoe
het er dit jaar uit
gaat zien. Het
wordt een virtueel
festival, thuis mee
te maken, onder
de noemer Het
imaginaire eiland.

Zo zou het imaginaire eiland er volgens Else Boekema en Peter Boorsma, van wie dit ontwerp is, eruit kunnen zien.

JACOB HAAGSMA

‘Makers zitten
niet stil, het
publiek heeft
verwachtingen’
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De belangrijkste: uiterlijk in 2025 lig-
gen er splinternieuwe brugdekken
in de weg over de Afsluitdijk. De pro-
vincie heeft bij het rijk afgedwongen
dat de verouderde brugdelen niet
worden gerenoveerd door Rijkswa-
terstaat, maar worden vernieuwd.
De zo kwetsbare draaibruggen ma-
ken plaats voor vier klapbruggen
met contragewicht. ,,Zo moeten de
storingen aan de bruggen voor eens
en altijd verleden tijd zijn’’, zegt ge-
deputeerde Avine Fokkens (VVD,
verkeer en vervoer).

Nog voor de zomer tekent Fok-
kens met het rijk een overeenkomst
over het gefaseerd vernieuwen van
het sluizencomplex. In 2022 moeten
de werkzaamheden beginnen. Voor-

waarde is dat Provinciale Staten in-
stemmen met de plannen. De aanleg
van de bruggen kost 6 miljoen euro.
De brugdekken worden al extra
groot om in te spelen op het verbre-
den van de vaargeul en sluis naar 25
meter.

Voor het project is 180 miljoen eu-
ro nodig. Het rijk draagt 111 miljoen
euro bij, de provincie doet voor 19,5
miljoen mee. De provincie wordt
bouwheer en zal tegenvallers moe-
ten opvangen. Een risico dat Fok-
kens wil nemen, al weet ze dat geva-
ren op de loer liggen.

Nu de nieuwe brug binnen is,
moet de grootste uitdaging nog ko-
men: het verzilveren van de markt-

bijdrage. Bedrijven die afhankelijk
zijn van de sluis hebben 26,5 miljoen
euro toegezegd. Geld dat er alleen
nog op papier is. Door gefaseerd aan
de slag te gaan, koopt Fokkens tijd.

Omdat een tolwet werd afgescho-
ten door het kabinet, onderzoeken
de overheden nu of het mogelijk is
bedrijven via een investeringsfonds
te laten meebetalen. Scheepswerven
moeten dan geld afdragen als ze de
sluis passeren met een superjacht of
materiaal ervoor. Mochten nieuwe
werven zich vestigen, dan worden
die verplicht mee te doen.

Voor coasters en vissersschepen
wil Fokkens een afdrachtregeling
door meer havengeld te innen. Dat
geld moet ook in het fonds gestopt
worden. Het fonds staat open totdat
de provincie de voorgefinancierde
26,5 miljoen euro heeft terugver-
diend. De juridische toetsing zal
maanden duren, verwacht Fokkens.
Als het lukt om de bedrijven, ge-
meenten en rijk mee te krijgen, dan
kan de brede sluis er in 2028 liggen.

Sluiscomplex Kornwerderzand
vernieuwd, nieuwe brug in 2025
TON VAN DER LAAN

LEEUWARDEN Dat de provincie de
sluis bij Kornwerderzand gefa-
seerd onder handen gaat nemen, is
uit nood geboren. Toch brengt het
ook voordelen met zich mee.

Markt moet via
investeringsfonds
meebetalen aan
komst brede sluis


