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HAM - FLYER 16-21
voor de leden van A01

Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar


Beste leden,

Zoals iedereen weet, hebben we de 
laatste jaren niet kunnen deelnemen aan 
het ILLW vanwege de renovatie van de 
vuurtoren in Egmond en daarna niet 
vanwege de pandemie. De aanvraag 
voor toegang tot de vuurtorens werd de 
laatste jaren centraal gedaan, ook op 
verzoek van Rijkswaterstaat. Bas 
PD7BDN van de VRZA, met wie ik in 
nauw contact stond, regelde dit voor 
zowel de VRZA als de VERON. 

Al die jaren is dat prima verlopen. Echter 
de laatste centrale aanvraag is 
afgekeurd door Rijkswaterstaat. Het 
toegangsbeleid is aangescherpt 
vanwege aanwezige apparatuur. Na de 
afwijzing heb ik nog een poging gedaan 
om Rijkswaterstaat over te halen, maar 
wist eigenlijk al bij voorbaat dat dit 
vruchteloos zou blijven. Ik heb vermeld 
dat er bij mijn weten géén incidenten 
hebben plaatsgevonden en dat er netjes en respectvol is omgegaan met de 
locaties waar wij als radioamateurs te gast waren tijdens eerdere ILLW’s. 
Tevens vermeld dat wij volledig te vertrouwen zijn aangaande aanwezige 
Rijkswaterstaat apparatuur. Wij weten als geen ander dat je van kostbare 
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apparatuur van derden moet afblijven daar wijzelf ook vaak met kostbare 
apparatuur werken. 
Ook heb ik aangehaald dat het ILLW niet een nationaal maar internationaal 
evenement is en dat er zeer veel landen zijn die radioamateurs tijdens dit weekend 
toegang gunnen tot vuurtorens en lichtschepen en wij vanuit dat internationale 
karakter ook ons radiogeluid wereldwijd willen laten horen. Al deze argumenten 
mochten niet baten. Dit keer van een andere persoon bij Rijkswaterstaat kwam 
opnieuw een afwijzing. 
Hierin werd zelfs gesteld dat het verscherpte toegangsbeleid is veroorzaakt door 
eerdere incidenten die “de veiligheid” in gevaar brachten. Nou, dat zijn dan m.i. 
geen radioamateurs geweest. 

Conclusie is dus dat het ILLW einde oefening is, niet alleen voor Veron Alkmaar, 
maar landelijk. Reglementair is het toegestaan in de buurt van een vuurtoren te 
gaan zitten om deze te activeren, maar dat is natuurlijk niet “het echte werk”. 
Vuurtorens zijn juist zo leuk vanwege het monumentale karakter én de antenne 
mogelijkheden. Die lol is eraf. 

“Nederland zal nu de grote afwezige zijn tijdens het ILLW door deze gewijzigde 
visie van RWS”

We moeten nu verder kijken. 

De wereld gaat weer stukje bij beetje open. Hopende dat de delta variant (of echo 
foxtrot, golf) niet escaleert gaan we ons samen maar eens buigen over andere 
mogelijkheden op het gebied van ludieke buitenactiviteiten. Misschien komen er 
wat ideeën op onze eerste fysieke bijeenkomst in september, die wij sowieso 
reserveren voor onderling QSO. Graag tot dan!

73, Jan - PA0JSY 
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