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Eens per jaar is Ameland anders. Eens per jaar, zo
aan het eind van jtrri, maken de taxibusjes tussen
de veerhaven en het strand van Nes óvenrren.
Volgestouwd met surÍboards en kites rijden ze

bezoekers naary hun bestemming. Over drie dagen
worden ze weer gehaald, maar tot die tijd staat het
gewone leven even stil. MadNes is een relatiefklein
festival wam surferl skaten en muziek de boventoon
voeren. Maar naast het realiseren van ramps en
chill hill's heeft de organisatie nog wat anders
inpetto: de jonge bedenkers van dit evenement
stekenhun'hobby'graag in een duurzaam jasje.

"Duurzaamheid is logisch. Iedereen wil in een
schone zee surfen, dr.rs we laten het hier niet
smeriger achter dan het was", zegt Peter Mooij.

§*j**akË *fi rfisfsbryksr*
Sàmen met vier andere mannen stond hij aan de
voet van het MadNesavontuur. Mer studenten en
een strandtenteigenaar die hun l«achten bundelden
en een festival organiseerden op gen van de
schoonste stranden van Nederland. Strandpaviljoen

De Buren vanNes, met Green Key certificeting en
in 2010 geprezen als meest duurzarne strandtent van
Nederland speelt, als eigenam van het sffand, een
hoofdrol. Dit jaar vond de vijfde eöitie plaats van
het gemoedelijke festival met bierbekers van mar's,
promotiemateriaal bedrukt met sojainkt, bestek van
hout een collectieve beach clean na afloop en een
duurzame doorgeefl<rant met als titel MadNekst; er
werden duizend kaar$es verkocht.

Peter loopt voldaan rond op het terrein: "Ooit was
het een wild plan en nu is het er gewoon! Dat komt
vooral doordatwe samenwerken met mensen die
begrijpen wat wij willen." Hij doelt op de wolijke
medewerkers van CaÍfina Mobilé, dig al dansend
in geklewde schortjes de festivalgangers vanuit een
oude Mercedes-Benz truck van een pannenkoek
of ean wrap voorzien; Bean Brothers die met hun.
eerlijke koffiebonen de kater verdrijven; Luc§
People Centerwamje je gescheurde kitezeil
ombouwt tot handige tas, flipflops knutselt van
recycled materiaal oftrouwt voor een dag, omdat je
de liefde vanje levenhebt gevonden.

Shimra en MaÍin begrijpen het ook. Zij bouwden
een van de arÈestenpodia. Alle benodigde energie
voor de versterkers komt van een windmolentje,
een zonnepaneel en fietsende festivalbezoekers.
De stellage werd bedacht doorErik Groenvan
Groenlnnovaties, wam duurzaamheid wordt
gecombineerd met creativiteit. "Op het scherm
achter de artiesten kunje precies bijhouden
hoeveel stroom er lirmenkomt en uitgaat. Zo
kunnen bezoekers zien wanneerhet geluid dreigt
uit te vallen en dat er gefletst moe-t worden." Het
is een ingenieus bouwwerk dat lijktte werken.
"Het systeem kan §anakkelijk zeven tot tien
muzikanten van sfroom voorzieu. Al moet de
zanger wel duidelijk aangeven dat die fietsen daar
niet voor niets staarl' , zeg! Shimra, die regelmatig
genoodzaakt is zelfeen eindje te trappen.

Sonder, bliksem gn snweeÍ
De bezoekers hebben niet echt in de gaten dat
duurzaamheid hier zo hoog in het vaandel staat,

maar wie denkt dat surfers en skaters alleen maar


