
De Auster van Ameland 

Hoe een vliegende veteraan een Waddenambulance werd 
 

Door: Willem Ketelaars 

Ameland is het enige Friese Waddeneiland met een eigen vliegveld; een feit waar ik me als kind 
terdege van bewust was. Uren lag ik in de wei, turend naar de vliegtuigen die naar Ballum vlogen. 
Vliegen fascineerde me al vroeg.  

Ik had oprecht medelijden met de kinderen van Terschelling en Schiermonnikoog die veel minder 
vliegtuigen te zien zouden krijgen. Jaloers was ik slechts op de bewoners van Vlieland die met een 
schietterrein in hun achtertuin op de eerste rang zaten om de straaljagers van de luchtmacht te 
bekijken; militaire vliegtuigen interesseerden mij mogelijk nog het meest.    
 
Na de middelbare school heb ik het eiland verlaten. De liefde voor Ameland is gebleven, net zoals mijn 
luchtvaartfascinatie. Mijn vliegbrevet heb ik gehaald zodra ik het me kon permitteren en ik probeer 
ten minste één keer per jaar van mijn huidige woonplaats (in Noord-Brabant) naar Ballum te vliegen. 
Beschouw dit maar als een soort persoonlijke bedevaart.   
 
Sinds twee jaar ben ik de trotse bezitter van een eigen vliegtuig, een Kitfox. Een klein, licht en 
eenvoudig sportvliegtuig met grote vleugels, een lichte motor en een staartwieltje; precies zoals de 
oude militaire vliegtuigen van weleer. Het vliegtuig staat gestald in het Vliegend Museum Seppe. Daar 
staat hij (trots maar bescheiden) opgesteld tussen een bijzondere collectie van klassieke, veelal 
militaire vliegtuigen die door hun eigenaren als vliegend cultureel erfgoed worden gekoesterd en 
gevlogen.     
 
Mijn verbazing was groot toen ik er onlangs op werd gewezen dat ik niet langer de enige (oud) 
Amelander in dat museum ben: sinds kort staat daar namelijk een 77 jaar oude Auster, een vliegtuig 
uit de tweede wereldoorlog, met de registratie PH-NET. Deze veteraan zou in de jaren 50 van de vorige 
eeuw eigendom van de gemeente Ameland zijn geweest! Hier moest ik meer van weten...  
 

 
Foto 1: De PH-NET in het vliegend museum Seppe (2020)   



De PH-NET blijkt een Taylorcraft-Auster Mk V te zijn. Dit vliegtuigtype werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de Britten gebruikt. Het werd ingezet als verbindingstoestel en als Air Observation 
Post (artillerie waarnemer). De PH-NET (die toen nog de Engelse militaire registratie TJ347 droeg en 
onderdeel uitmaakte van de 2nd Tactical Air Force) heeft bijna 70 missies gevlogen. Na de landing in 
Normandië rukte het met de geallieerde strijdmacht op richting Duitsland, tot het door Duits vuur 
beschadigd raakte. Het toestel werd nog door de Auster fabriek gerepareerd maar is tijdens de rest 
van de oorlog niet meer in actie gekomen.  
 

 

Foto 2: dagelijkse inspectie van een Auster nabij het front   

In 1947 is het door de RAF verkocht. In 1952 is het vliegtuig in Nederland terecht gekomen. In maart 
1953 is het toestel door Smits Vliegtuigen Import aan de gemeente Ameland te koop aangeboden. Het 
eiland bleek toen al een poosje naar een eigen vliegtuig op zoek.    

Waarom wilde men eigenlijk een eigen vliegtuig? Ameland had al heel lang te kampen met een 
problematische verbinding met het vaste land. De veerdiensten van de andere Waddeneilanden 
konden vaak gebruik maken van de trekgeulen. Beurtschepen en veerboten konden daarom (meestal) 
vrij van het tij doorvaren. Voor Ameland lag dat anders. De aanlegsteigers en pieren van de veerdienst 
waren kort. Ze kwamen niet tot de geulen en waren bij Holwerd vlakbij de resten van de oude 
aanslibdam geplaats (de dam die Ameland en Friesland in de negentiende eeuw een paar jaar had 
verbonden). De veerboot moest hierdoor telkens de ondiepste delen van de Waddenzee oversteken. 
Dit kon alleen bij hoogtij, meestal maar één keer per dag. Mist, ijsgang, doodtij of een stevige 
zuidoostenwind was voldoende om heel de vaart te stremmen. Ameland was in die tijd het meest 
geïsoleerde eiland van Nederland.  
 



Tijdens de strenge winters net na de oorlog werd Ameland verschillende malen voor langere tijd door 
extreme ijsgang volledig afgesloten. De veerdienst was in de winter van 1946-47 bijna drie maanden 
uit de vaart. Ook de andere Waddeneilanden hadden van dit ijs veel hinder ondervonden. Ze waren 
net als Ameland volledig geïsoleerd. Defensie bood hulp: de eilanden konden al snel met lichte 
vliegtuigen van de Luchtstrijdkrachten en de Marine worden bevoorraad. Passagiers, patiënten en 
medicamenten werden eveneens via deze luchtbrug vervoerd. Daar waar eerst op het strand en later 
op andere (soms buitendijkse) gebieden werd geland koos Ameland er al snel voor om bij Ballum een 
stuk land als permanent vliegterrein geschikt te maken. Defensie was hier erg over te spreken en nam 
het al snel als militair noodvliegveld in gebruik.  
 

 
Foto 3: Piper Super Cub en een DeHaviland Domini boven de Waddenzee  (1946/1947) 
 
De lichte vliegtuigen bleken een uitkomst voor de afgesloten eilandbewoners. Toch waren er ook 
minpuntjes. Alhoewel Defensie zich bijzonder voor de eilandbewoners inzette, was er bijvoorbeeld 
voor spoedeisend patiënten transport niet altijd een toestel beschikbaar. De vliegtuigen die men kon 
inzetten waren ook niet echt voor dit doel uitgerust. Defensie maakte net na de oorlog vooral gebruik 
van de Piper (Super) Cub, de Auster Mk III (beide eenmotorig) en van een grote tweedekker, de 
tweemotorige DeHavilland DH.89 Domini. De grotere Dominies waren geschikt voor ziekenvervoer 
maar bleken erg zijwindgevoelig. Ze waren nauwelijks inzetbaar bij harde zuid- of noordenwind. De 
kleinere Austers en Piper Cubs  konden slechtere weersomstandigheden aan, maar waren weer niet 
geschikt om liggende patiënten te vervoeren. Een maatwerkoplossing in de vorm van een echt 
ambulancevliegtuig zou uitkomst kunnen bieden. Een dergelijk toestel was bij defensie echter niet 
voorhanden.  
  
 

 



Een ander probleem betrof de organisatie. Tijdens de start van de luchtbrug werd er efficiënt 
samengewerkt tussen de burgemeesters en de top van de luchtstrijdkrachten. Ze hadden rechtstreeks 
telefonisch contact. Begin februari 1947 liet Rijkswaterstaat Burgemeester Walda (van Ameland) 
echter weten dat dit zo niet langer kon. De gemeenten zouden buiten hun bevoegdheid zijn getreden. 
Het tijdelijke luchtvervoer zou uitsluitend door Rijkswaterstaat geregeld mogen worden. 
Rijkswaterstaat zou voortaan zelf het contact met Defensie gaan onderhouden. De Hoofdingenieur 
van Rijkswaterstaat (die in eerste instantie niet bleek te weten dat de Amelander vrijwilligers op eigen 
initiatief al een goed functionerend vliegterrein hadden aangelegd) informeerde burgemeester Walda 
kort daarop dat de regels waren aangescherpt: er mocht geen enkele passagier, ook geen zieke, meer 
worden vervoerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Rijkswaterstaat. De 
gemeente mocht zich er niet meer mee bemoeien. De gevolgen bleven niet lang uit: de frequentie van 
de vluchten liep onmiddellijk terug. De eilanden bleven ondertussen van de buitenwereld afgesloten.  
    
Burgemeester Walda was wars van de bureaucratische benadering van Rijkswaterstaat (en de 
hautaine houding van de hoofdingenieur). Hij ging op zoek naar een andere oplossing. De afhankelijk 
van Rijkswaterstaat moest verdwijnen. De eilanden moesten in geval van isolatie samen met de 
luchtstrijdkrachten de verantwoordelijk dragen voor het luchttransport, zonder inmenging of 
afhankelijkheid van anderen. Hij bedacht twee oplossingen:   
  
(i) een eigen vliegveld voor Ameland  
(ii) een eigen vliegtuig voor de Waddeneilanden;    

De burgemeester klom in de pen en begon (brand)brieven te sturen: van de Commissaris van de 
Koningin tot aan de ministers van het Kabinet. Hij zette alles op alles om het tijdelijke (militaire) 
noodvliegveldje bij Ballum een definitieve aanwijzing te laten krijgen als permanent luchtvaarterrein. 
Ook maakte hij de geesten rijp voor een eigen vliegtuig voor de Waddeneilanden tezamen; ze konden 
er dan allemaal van profiteren terwijl de kosten zouden worden gedragen door een grotere groep. Op 
deze manier bleef het betaalbaar.   
   
De burgemeester bleek over een lange adem te beschikken; jarenlang trok hij de kar en bleef hij zich 
onvermoeibaar inzetten voor een reguliere luchtverbinding. Uiteindelijk kwam er op 23 juli 1953 witte 
rook: de gemeenteraden van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog gingen akkoord: er 
mocht een gemeenschappelijk waddenvliegtuig worden aangeschaft. Alleen Texel deed niet mee.
   

 

Foto 4: De Auster in haar nieuwe ambulancekleuren  



Het vliegtuig, de PH-NET, werd op 12 augustus 1953 aangeschaft. Maar waarom koos men nu juist 
voor dit toestel? Het door Smits Vliegtuigen Import aangeboden vliegtuig was aantrekkelijk. In de 
eerste plaats omdat het een Auster was: met dit vliegtuigtype hadden de eilanden (en de 
luchtstrijdkrachten) al veel ervaring. Het had bewezen goed uit de voeten te kunnen op de stranden 
en de kleine veldjes van de eilanden. Het type dat werd aangeboden (de Mk. V) was bovendien iets 
groter dan de versie van defensie (de Mk. III) en kon daarom relatief eenvoudig tot ambulance voor 
liggend patiëntenvervoer worden omgebouwd. Als de stoel van de copiloot werd verwijderd was er 
genoeg ruimte voor een brancard. Recht achter de piloot kon een klein draaistoeltje worden geplaats 
voor eventueel medisch personeel of een familielid.  
  

 

Foto 5: Patiënt liggend in een (militaire) ambulance uitvoering van de Auster  

De totale aankoopsom bedroeg fl. 25.000.-  Deze bestond uit de kale aankoopsom voor het vliegtuig 
plus de kosten voor een revisie van de motor, de aankoop van een reservemotor en de ombouw tot 
ambulance.   
 
Na afronding van de benodigde aanpassingen werd de Auster op 12 december 1953 geregistreerd op 
naam van de gemeente Ameland. Het vliegtuig was wit geschilderd met een rood kruis op de romp. 
Het was permanent gestationeerd op de vliegbasis van Leeuwarden en werd uitsluitend door militaire 
vliegers gevlogen. Het toestel werd onderhouden door personeel van de luchtstrijdkrachten (die de 
Auster-vliegtuigen al goed kenden). De minister van Oorlog verleende voor dit alles een ontheffing. 

 

 



De prijs voor een vlucht naar Leeuwarden werd vastgesteld op fl. 40,-. Voor vluchten naar andere 
locaties ging men uit van fl. 60,- per uur. Het Ziekenfonds kon leven met deze tarieven; in geval van 
patiëntenvervoer werden de kosten dan ook volledig vergoed. De PTT bleek bereid om te betalen voor 
luchtpost. Zelfs defensie deelde mee in de kosten (dit was ook wel zo fair: ze hoefde nu haar eigen 
vliegtuigen veel minder in te zetten en realiseerde zo een flinke besparing). De Rijksoverheid bleek 
niet bereid om iets te betalen. De financieringskosten van de aankoop werden tezamen met de balans 
van de jaarlijkse kosten en opbrengsten tussen de deelnemende gemeenten verrekend. De 
verdeelsleutel was gebaseerd op de inwoners per eiland.    
 
Het toestel werd in januari 1954 in gebruik genomen. De eerste Amelandse patiënt die door de  
PH-NET werd vervoerd was mevrouw Brouwer uit Buren (de echtgenote van Dorus Brouwer van hotel 
de Klok). Het vliegtuig werd niet alleen voor ambulancevluchten gebruikt, maar ook voor het vervoer 
van post, vracht en passagiers. Het bleek een groot succes. Alleen al in de maand februari van 1954 is 
het toestel maar liefst 54 keer de lucht in gegaan. De vluchten vonden plaats tussen Ameland, 
Leeuwarden, Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en zelfs Rottumeroog (!). 

Er zijn vele meldingen te vinden van succesvolle ziekentransporten; ik trof bijvoorbeeld een bericht 
over een jongetje met hersenvliesontsteking dat van Vlieland naar de wal was gevlogen en voor wie 
de bootreis zeker te lang zou hebben geduurd. Op de website van het Ambulancearchief staat vermeld 
dat de het toestel tenminste 86 levensreddende vluchten zou hebben uitgevoerd; zeker niet slecht als 
je beseft dat het toestel deze rol uiteindelijk maar drie en een half jaar heeft mogen bekleden.   
  

 

Foto 6: Burgemeester Walda voor de Auster: in het vliegtuig kun je een patiënt en begeleider zien zitten           
 



Als snel kwamen de Waddengemeenten erachter dat het bezit van een vliegtuig ook nadelen kent.  
De Auster bleek onderhoudsgevoelig. Dit was ook weer niet zo verwonderlijk. Deze toestellen waren 
oorspronkelijk bedoeld voor militair gebruik en onder oorlogsomstandigheden gefabriceerd; ze waren 
bepaald niet gebouwd voor de eeuwigheid. Dat er vaak onder winterse omstandigheden (en soms 
zelfs bij nacht en ontij) werd gevlogen vanaf geïmproviseerde veldjes zal evenmin geholpen hebben. 
Het toestel moest verschillende keren aan de grond blijven vanwege dringende reparaties. Hierdoor 
nam de inzetbaarheid af en liepen de kosten op.  
  
Een aanvullend probleem betrof het gegeven dat defensie kort daarvoor had besloten heel haar 
Auster-vloot af te stoten. De Austers van de luchtstrijdkrachten waren inmiddels allemaal verkocht en 
vervangen door de meer capabele DeHavilland DHC-2 Beaver. Het synergievoordeel van de Auster-
samenwerking was nu weg. Dit zou ongetwijfeld consequenties gaan hebben.   
 
De Rijksluchtvaartdienst keurde het toestel in juli 1955 af en het moest voor reparatie naar de 
Nationale Luchtvaartschool in Hilversum worden gebracht. Pas op 21 november van dat jaar kon het 
weer worden opgehaald. Twee jaar later werd het vliegtuig wederom aan de grond gehouden (o.a. 
wegens corrosie aan de motor en de vleugelsteunen). Het mocht pas weer vliegen als er een flink een 
aantal maatregelen waren getroffen; maatregelen die een hoop geld zouden moeten gaan kosten.  
Bezit van de zaak, einde van het vermaak; een kostbare les voor veel vliegtuigeigenaren. De PH-NET 
bleek geen uitzondering. Er moest een keus worden gemaakt.  
 
Op 12 augustus 1957 besloot de Amelander gemeenteraad het vliegtuig te verkopen. De andere 
eilanden stemden hier mee in. Een vervangend ambulancevliegtuig is er nooit meer gekomen; men 
durfde nu blijkbeer wel weer op de beschikbaarheid van andermans vliegtuigen te vertrouwen. 
Waarschijnlijk werd Ameland in dit vertrouwen gesterkt door de minister van Verkeer en Waterstaat 
die een paar maanden eerder, op 13 mei 1957, het militaire noodvliegterrein bij Ballum daadwerkelijk 
officieel had aangewezen als permanent luchtvaartterrein. Het veld bij Ballum was nu definitief   
aangewezen als:  “Luchtvaartterrein voor het openbare luchtverkeer met burgerlijke vliegtuigen en 
voor het incidentele luchtverkeer met militaire vliegtuigen”.   

Ameland had nu eindelijk haar eigen vliegveld. Walda’s wens was na tien jaar vervuld.  
 

 
Foto 7: Burgemeester Walda voor “zijn” vliegtuig, de PH-NET   
  



Met de verkoop van de Auster eindigde een interessant hoofdstuk van de Amelander luchtvaart-
geschiedenis. De PH-NET vloog ondertussen verder en is nog altijd luchtwaardig. Het zou op 11 mei 
1970 in het Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg terechtkomen en eind jaren tachtig worden 
gerestaureerd door de heer Hengeveld. Via wat omzwervingen, een nieuwe restauratie en de 
tentoonstelling door het Zeeuwse Museum “Wings to Victory” (welke stichting nog altijd de eigenaar 
van het toestel is) is het inmiddels aangekomen in Bosschenhoofd. Het staat gestald in het Vliegend 
Museum Seppe, gelegen op het kleine vliegveld Seppe, tegenwoordig ook wel Breda International  
Airport genoemd. Het vliegtuig is nu weer gespoten in haar oorspronkelijke militaire kleurenschema. 
De brancard is verwijderd; het draaistoeltje zit er nog. Het wordt gevlogen door een kleine groep 
enthousiastelingen en vliegt nog bijna iedere week. Ik heb er inmiddels een keer op kunnen vliegen; 
een bijzondere ervaring die zeker naar meer smaakt.   
 
Volgend jaar, in augustus 2022 is het 65 jaar geleden dat de Auster Ameland verliet. Tijd voor een 
reünie?   

  

 
Foto 8: de PH-NET boven Zuid-Nederland     

Bronnen: 

www.vliegendmuseumseppe.nl  
www.ambulancearchief.nl/ambuarchief/ph-net 
www.wingstovictory.nl/PH-NET 
www.hdekker.info 
www.magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2018/01/06_vervlogentijden_nr1_2018 

“Logboek van een Vliegveld” B. Van den Brink en I. Nagtegaal (2007) 

   
 

 


