
Madnes was ook dit jaar weer binnen no-time 
uitverkocht. Niet op tijd een ticket weten te 
bemachtigen? Niet getreurd! Het festival is 
overdag gratis te bezoeken.

MadNes Festival 
5,6,7 juli 2019, Strand Nes



et is niks om moeilijk over te 
doen, toch praten we er niet 
graag over. Feit is dat iedereen 

nou eenmaal naar het toilet moet zo nu en 
dan. Ook – en misschien wel veel vaker, na 
de nodige vloeibare consumpties - tijdens een 
strandfestival. Dat is dan ook al jaren een bron 
van zorg voor de organisatie van MadNes, 
erkent Sjors Kiewiet van de crew. ‘Onze 
kracht zit ‘m natuurlijk in de locatie, maar juist 
het strand geeft ook z’n beperkingen. Vooral 
op gebied van stroomvoorziening en in de 
afvoer van rioolwater.’

‘DIT WILDEN  
WE TACKELEN’

Stel je ‘t volgende voor: drie dagen (water)
sport, muziek, dans en theater met als decor 
het Noordzeestrand. Pak ‘m beet 5.000 
bezoekers worden er op één avond genoteerd 
en dat aantal verdubbelt overdag met gemak. 
‘Al die gasten maken gebruik van de wc. 
Het afvalwater wordt nu afgevoerd naar 
putten vanwaar het, over de duinen, naar het 

reguliere rioolsysteem wordt gepompt. Maar 
als één van die putten het begeeft, hebben wij 
een heel groot probleem.’ Het kon niet langer 
zo. ‘Dit systeem maakt ons kwetsbaar, dat 
wilden we tackelen’, zegt Sjors. ‘MadNes is 
een volwassen festival, heeft hierin ook een 
taak en verantwoordelijkheid’, vindt hij. 

‘BEWUST MAKEN VAN 
ENERGIEVERBRUIK’

Bovendien: ‘We leven in een wereld waar we 
denken dat water overal gratis en voor niks 
voorhanden is, maar dat ís niet zo. Daarvan 
willen we ons publiek ook beter bewust 
maken.’ Als je Sjors zijn gang liet gaan, zou-ie 
de feestgangers het liefst eerst 100 meter met 
een emmer water op het hoofd laten lopen 
voor gebruik, ‘om het écht te ervaren hè, 
zoals het in sommige landen gaat, als water 
in de buurt niet vanzelfsprekend is.’ Of hij zou 
gasten best meer moeite willen laten doen 
voordat ze hun telefoon achteloos aan de 
stroom kunnen hangen. ‘Want dan ga je ook 
bewuster met de energie om.’ Oké, maar het 
moet wel leuk blijven, dat snapt-ie zelf ook.

Klaar voor een magistraal staaltje MadNes? Het eerste weekend 
van juli is vaste prik gereserveerd voor het openluchtfestival met 
de meeste good, good vibrations van het seizoen. Maar er is meer. 
Hergebruik van rioolwater bijvoorbeeld. En dat klínkt stukken 
minder sexy dan het eigenlijk is. Want MadNes grossiert in dit soort 
slimme, duurzame noviteiten. Dus heeft Ameland het grootste, 
groene surffeest van Europa in huis. 
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‘WINST: VÉÉL  
MINDER WATER’

Dit jaar maakt de SEMiLLA Sanitation Hub – 
een grensverleggende toiletunit – z’n debuut 
op MadNes. De crew keek voor deze noviteit 
de kunst af bij het Groninger popmuziekfestival 
Eurosonic Noorderslag waar het volledig circulaire 
ontwerp al een ware uitkomst bleek. Zo werkt het: 
wat op het eerste oog een doodgewone keet lijkt 
met toiletten en wastafels, is een hightech wc die 
in staat is afvalwater met urine en uitwerpselen 
supersnel te filteren en om te zetten in schoon 
water en kunstmest, geschikt voor hergebruik. 

Het lijkt haast te mooi om waar te zijn. Sjors 
Kiewiet en z’n kameraden zijn dan ook razend 
enthousiast en blij met subsidie voor dit project 
van het Iepen Mienskipsfûn van de provincie 
Friesland en financiële opsteker van de gemeente 
Ameland. ‘Onze grootste winst? Dat MadNes 
hiermee véél minder water verbruikt en dat we 
moeite, geld en manuren besparen.’ Hij wil, 
middels een filmpje of banner, ook graag voor het 
grote publiek inzichtelijk maken welk technisch 
proces zich achter de schermen voltrekt, dankzij 
deze uitvinding van de bollebozen bij het bedrijf 
SEMiLLA. ‘En als het bij ons op het strand 
van Ameland werkt, dan kan dit toch ook een 
oplossing zijn bij je voetbalclub, binnen je bedrijf, 
of… in Afrika, waar water schaars is?’ 

‘LATEN ZIEN HOE  
HET ÓÓK KAN’

Mooie dromen, gevoed door dadendrang. ‘We 
willen anderen inspireren.’ De mentaliteit van 
bewustwording past bij MadNes. ‘We zijn niet 
van het belerende vingertje, zeggen niet: zó moet 
je leven. Maar we laten wel zien hoe het ook kan.’ 
Daarin is Amelands festival hip, onderscheidend 

en vaak ook baanbrekend origineel. ‘We hebben 
al hele grote stappen gezet op gebied van 
duurzaamheid en willen graag voorop blijven 
lopen’, zegt Sjors.

En dan te bedenken dat de toiletgang al een 
klein feestje wás op MadNes, dankzij de Blote 
Billen Meisjes, een opvallende verschijning in hun 
roze jurkjes, gele hand-schoenen en dikke bleek 
in de aanslag. Al zingend schrobben ze de wc’s 
schoon en toveren een glimlach op je gezicht. 

DUURZAME  
DRINKBEKERS

Blikvangers zijn al jaren de “green stages” op 
het podium bij Sjoerd, waar de versterkers van 
gitaristen zijn aangesloten op hometrainers. 
Anders gezegd: wie wil genieten van een vette 
sound, moet zich letterlijk in het zweet fietsen. En 
dat vinden de festivalgangers geweldig. Zo is er 
ook de festivalplicht voor deelnemende horeca-
bedrijven om in biologisch afbreekbaar materiaal 
te serveren. Dat gebeurt, bijvoorbeeld in de vorm 
van duurzame drinkbekers, gemaakt van maïs.

FEEST VIEREN IN JE 
ZWEMBROEK

Beter voor het milieu is ook het cashless systeem 
dat vorig jaar werd geïntroduceerd. ‘MadNes is 
voorgoed van de plastic munten af. Iedereen 
draagt nu een stoffen polsbandje voorzien van 
een chip, waarmee je eenvoudig feesttegoed 
kunt opwaarderen. In je zwembroek het festival 
beleven dus, dat is het idee’, zegt Sjors. Geen 
losse flappen meer of slingerende bankpassen, 
en dat is reuze handig als je geen broekzak hebt. 
Met je polsbandje kun je ook prima terecht in de 
nieuwe, drijvende bar: haal je drankje uit zee!

Eigenlijk valt er nog maar één ding te wensen: 
een stroomkabel naar het strand. ‘We werken 
nu noodgedwongen met aggregaten, maar 
het zou een praktische oplossing zijn voor de 
toekomst. Niet alleen voor MadNes, ook voor 
een evenement als het rugbyweekend. Dan ben 
je zelf-voorzienend op het strand.’ 
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‘We zijn niet van het belerende 
vingertje, zeggen niet: zó moet 
je leven. Maar we laten wel  
zien hoe het ook kan.’


