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De IABR realiseert de IABR–Projectateliers als leadpartner van 

het Rijk en in het kader van de Actie Agenda Architectuur en 

Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het ministerie van  Infra-

structuur en Milieu. 

Met de IABR–PROJECTATELIERS wordt ontwerpkracht 

ingezet om te werken aan urgente lokale en regionale opgaven en 

meerwaarde toe te voegen aan ruimtelijke beleidsvorming. In de 

vrije culturele werkruimte die het atelier biedt, worden ontwerpend 

onderzoek en internationale kennisuitwisseling ingezet om daarna 

zo concreet mogelijk toe te werken naar beleidsinstrumenten en pilot 

projects. De resultaten zijn eerst onderdeel van de hoofdtentoonstel-

ling en het programma van IABR–2014– waarna de lokale en 

regionale overheden daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag 

gaan. 

Hoe kun je werken aan een toekomstbestendig en 

duurzaam Texel wanneer er zoveel op het eerste gezicht 

tegengestelde ambities en belangen bediend moeten 

worden op één en hetzelfde eiland? Texel wil in 2020 

energie neutraal zijn, het wil voor wat zijn water betreft 

zelfvoorzienend worden, het wil zijn prachtige landschap 

in ere houden én het wil zijn toerisme verder zien groei-

en. Dat laatste, het toerisme, is de economische motor 

van het eiland die op haar beurt weer voor een belangrijk 

deel draait op de landschappelijke kwaliteiten. Toeristen 

komen voor zee en strand en voor het ‘authentieke’ 

polderlandschap, maar leggen er ook een zwaar beslag 

op. Economie en landschap, het lijkt op de verhouding 

die biologen ‘symbiotic enmity’ noemen: het zijn elkaars 

beste vijanden. Op zijn Texels is dan de vraag: Toerisme 

+ Economie X Ecologie + Landschap = wat?

Niet uitgaan van het conflict tussen de verschillende 

ambities maar op zoek gaan naar hoe ze elkaar zouden 

kunnen versterken, dat was eigenlijk de opgave waarmee 

het IABR–PROJECTATELIER PLANET TEXEL, dat 

IABR projectatelier 
PLANET TEXEL
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de IABR en de gemeente Texel begin 2013 samen op 

hebben gezet, op pad werd gestuurd. Hoe de verschil-

lende Texelse ambities –groei van de vooral op toerisme 

gebaseerde economie, het streven naar energieneutrali-

teit en zelfvoorziening, en het behoud van de bijzondere 

natuur en de leef  kwaliteit van de bewoners– ruimtelijk 

optimaal te integreren? Hoe kunnen water, afval, ver-

keers- en toeristenstromen geoptimaliseerd worden, 

liefst in samenhang met elkaar? Op welke wijze kan de 

ontwikkeling van de natuur een sturende rol spelen? 

Oftewel, hoe kunnen de ecologische duurzaamheid en 

de economische agenda van het eiland, in het bijzonder 

de (doorontwikkeling van) het toeristisch-recreatief  

product, elkaar versterken? Op welke manier kan het 

Texelse landschap worden doorontwikkeld op een 

manier die ook de op het eiland aanwezige agrariërs aan 

het werk houdt? Hoe kan er tegemoet gekomen worden 

aan de veranderende vraag van toeristen naar kwalitatief  

hoogwaardige en innovatieve accommodaties? En hoe 

kan het opwekken van duurzame energie juist een meer-

waarde bieden voor de identiteit van het eiland? 

Allemaal ogenschijnlijk tegengestelde belangen dus, 

maar wat nu als al deze ruimteclaims in een toekomst-

gericht vergezicht vervat konden worden en de opgaven 

daarmee, juist door ze integraal te benaderen, voor 

elkaar konden gaan werken? 

Het is een opgave die prima past bij het thema van de 

zesde editie van de Internationale Architectuur Bien-

nale Rotterdam, IABR–2014–URBAN BY NATURE–, 

waarvan de landschapsarchitect Dirk Sijmons de cu-

rator is. De relatie tussen stad en natuur staat daarin 

centraal. IABR–2014– betoogt dat stad en landschap 

steeds meer in elkaar overvloeien en daarom onderzoekt 

IABR–2014– de relatie tussen stad en natuur. Hoe meer 

we daarvan weten, hoe meer houvast we hebben bij het 

ontwerpen, plannen en besturen van onze complexe 

stedelijke landschappen.

Gedurende anderhalf  jaar is aan deze vraagstukken ge-

werkt. In nauwe samenwerking met de gemeente en lo-

kale stakeholders hebben de ontwerpbureaus la4sale en 

FARO Architecten ontwerpend onderzoek verricht op 

de opgave. Ze gingen uitgebreid in gesprek met onder-

nemers, zoals het Texels Ondernemers Platform (TOP), 

TESO en de lokale ondernemers in De Koog; met 

belangenorganisaties als het VVV, LTO en Texel2020; 

en met bewoners en hun organisaties. Tijdens een 

serie publieke ‘Urban Meetings’ op het eiland werden 

de tussentijdse resultaten gedeeld, werd met lokale en 

(inter)nationale experts gereflecteerd op de ontwikkelde 

inhoud en werd alle betrokkenen steeds opnieuw bij het 

project betrokken. 

Het ontwerpend onderzoek, dat de integrale benadering 

van de opgaven, het open werkproces en de aanhou-

dende dialoog met al deze partijen faciliteerde, vormde 

de kern van PLANET TEXEL. De resultaten van het 

atelier vormen één van de ankerpunten van de hoofd-

tentoonstelling van de biennale, URBAN BY NATU-

RE–, die van 29 mei tot 24 augustus 2014 te zien is in de 

Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

Daarna volgt de belangrijkste stap. Dan gaat het erom 

de resultaten die het Projectatelier heeft geproduceerd 

daadwerkelijk in te zetten voor een duurzame ontwikke-

ling van Texel.  

Toerisme + Economie X Ecologie + Landschap = 

PLANET TEXEL. Het kan!

George Brugmans 

algemeen directeur IABR  

Eric Hercules

wethouder Wonen en Economie

28 mei 2014
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Een wenkend vergezicht 
kan discussie over de 
noodzaak van verandering 
overbodig maken
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Theory of  Emergency Response
1. Notice the Problem

2. Interpret the Problem as an Emergency
3. Feel Personally Responsible to Act

4. Know What to Do
5. Do It

from: The Emergency of  Climate Change: Why are we Failing to Take Action? 
Frantz & Mayer 2009, after Latane & Darley 1970

De VN-commissie 
Brundtland formuleerde 
duurzaamheid in 1987 
vervolgens in ‘Our 
common future’ zo: 
“duurzame ontwikke-
ling is een ontwikkeling 
die tegemoetkomt aan 
de noden van het heden, 
zonder de mogelijkheden 
van toekomstige generaties 
om in hun behoeften te 
voorzien in het gedrang te 
brengen”.

In 1994 bouwde John 
Elkington voort op de 
club van Rome en op de 
commissie Brundtland 
en introduceerde de triple 
P; People, Planet Profit 
(vanaf  2002 wordt Profit 
meestal door het bredere 
begrip Prosperity vervan-
gen). 

Sinds het rapport ‘The 
Limits to Growth’ 
van de club van Rome 
(1972) staat duur-
zaamheid op de inter-
nationale agenda. 

In  2002 komt het boek 
‘Cradle to Cradle: Rema-
king the Way We Make 
Things’ van William 
Mc Donough en Michael 
Braungart. Zij schetsen 
een denkraam met een 
optimistisch toekomstper-
spectief. Het gaat in hun 
ogen niet om het beperken 
van de mens in zijn han-
delen, maar om het ‘goed’ 
te doen. ‘Goed’ is in de 
cradle to cradle filosofie 
samengevat in de term: 
afval is voedsel. Zorg 
ervoor dat alle processen 
cyclisch worden in plaats 
van lineair. 

In 2011 verschijnt het 
Sustainism is the New 
Modernism, A Cultu-
ral Manifesto for the 
Sustainist Era. Michiel 
Schwarz en Joost Elffers 
introduceren het begrip 
sustainism. Het kop-
pelt een sociale/culturele 
factor aan de technische en 
ecologische. Het gaat meer 
om een levenshouding dan 
om getallen en doelen. In 
het Nederlands zouden 
we het duurzamisme 
kunnen noemen: een 
nieuwe en integrale manier 
van denken, handelen en 
ontwikkelen.
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Opgave
Test it on Texel 
Texel heeft grote ambities. Het eiland wil koploper 

zijn op het gebied van duurzame energie en in 2020 

zelfvoorzienend zijn in energie- en water met gebruik 

van lokale (hernieuwbare)bronnen. Texel wil ook zijn 

natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden beschermen en een duurzaam aantrekkelijk 

eiland blijven voor bewoners en bezoekers. Wij kregen 

de opdracht om in lijn met de ambities van Urban by 

Nature de landschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden 

van het eiland te schetsen in het licht van deze doelstel-

lingen en te laten zien hoe die ontwikkelingen kunnen 

bijdragen aan het toerisme en de economie. (T.E.X.E.L. 

als afkorting van Toerisme + Economie x Ecologie + 

Landschap)

Texel gaat, net als de rest van de wereld, de komende ja-

ren te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. De 

stijging van de zeespiegel, de bodemdaling, verzilting en 

verdroging in de landbouw, vergrijzing, nieuwe trends 

in het toerisme zullen onvermijdelijk hun weerslag op 

economie en landschap hebben. Het is aan de Texelaren 

om de veranderingen (op tijd) te ‘herkennen’, ze als ‘pro-

bleem’ te onderkennen en ‘de persoonlijke verantwoorde-

lijkheid te voelen in actie te komen’, zoals de Theory of  

Emergency Response de eerste drie stappen formuleert. 

Discussies over duurzaamheid en verandering blijven hier 

meestal steken. Aan de stappen die erna komen, ‘weet 

wat te doen’ en vooral ‘doe het’, komt men daarom vaak 

niet toe. Wij denken dat het beter is dat ontwerpers zich 

niet te veel mengen in die discussie, maar inspirerende 

en enthousiasmerende plannen maken die het verande-

ringsproces kunnen versnellen. Daarom hebben wij een 

‘Wat te doen als’ draaiboek gemaakt voor de vierde stap 

(‘weet wat te doen’) om zo de positieve potenties van de 

‘bedreigingen’ inzichtelijk te maken. Als Texelaren winst 

gaan herkennen in verandering kan dat een hoop angst 

wegnemen. Het doel is ze zo snel mogelijk tot stap 5 te 

verleiden: ‘doe het!’. 

Draaiboek 
Het draaiboek bestaat uit de Texel Principes, een Texel 

Toolbox en een serie Vergezichten voor aan te pakken 

thema’s of  gebieden. De Vergezichten moeten mensen 

verleiden in actie te komen, de Principes houden ze 

daarbij op het spoor en de Toolbox biedt concrete hulp-

middelen. We hebben Vergezichten gemaakt voor zowel 

de Wadkant als de Duinkant, op zowel landschappelijk 

schaalniveau (dijkversterking Nieuwe Schild, de Binnen-

duinrand, polder het Noorden) als lokaal schaalniveau 

(De Koog dorpstraat en omgeving, de veerhaven, en 

Oudeschild). Samen schetsen ze een totaalbeeld van de 

transformatiepotentie van het hele eiland.

Vergezichten
Elk Vergezicht schetst aan de horizon een drastisch ver-

anderde situatie, een wenkend perspectief  dat laat zien 

dat ‘schoonheid’ in milieutechnische zin ook schoonheid 

in ruimtelijke zin kan betekenen. Om dat perspectief  con-

creet en haalbaar te maken, hebben we de weg ernaartoe 

in behapbare stappen in beeld gebracht. Stappen die elk 

afzonderlijk niet drastisch zijn. Hierdoor wordt duidelijk 

wat er nodig is om elke stap uit te voeren en wat de winst 

ervan is. Iedere ‘ondernemer’ kan binnen de collectieve 

ambities in feite los van anderen een verandering in gang 

zetten. Ons uitgangspunt is dat elke ontwikkeling moet 

bijdragen aan het landschap en er niet op mag parasite-

ren. Natuurlandschappen en nostalgische landschappen 

zijn grote troeven op het eiland, maar ook de ontworpen 

landschappen (de polders, de dijk) onderscheiden Texel 

van de andere eilanden. In essentie heeft elk landschap 

zijn eigen ‘wetten’ die ontwikkelingen sturen. Ieder initia-

tief  op Texel kan een landschap vinden waar het het best 

in past. Door deze landschappelijke sturing bewegen in-

dividuele ontwikkelingen toch in een gemeenschappelijke 

richting en groeit met elk deel het geheel.

Interactie
Maatschappelijke verandering beïnvloeden kan niet zon-

der burgers te betrekken. In de Vergezichten voor Texel 

neemt deze benadering een belangrijke plaats in; als veel 
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mensen zich scharen achter een ambitie neemt de kans 

op een langjarig succes en blijvend draagvlak toe. Op dit 

moment zijn er op Texel al allerlei experimenten gaande, 

vaak nog in het klein. Op landjes en in schuurtjes is men 

bezig met innovaties in onder andere zilte teelten, zonne-

energiewinning, zeewierkweek en landvisserij. We surften 

mee op de energie en de ambities die op het eiland leven. 

Via gesprekken met initiatiefgroepen, belangenorganisa-

ties en betrokken Texelaren, de smaaktesttexel.nl en de 

Texel Talks tekenden zich een aantal grote lijnen af  die 

we met elkaar in verband hebben gebracht. De verge-

zichten zijn dus ontstaan door ontwerp, maar ook door 

interactie met de Texelaren en vooral door het bij elkaar 

brengen, opschalen en combineren van bestaande ideeën.

Texel Principes
We hebben, ook weer in discussies met Texelaren, de 

principes expliciet gemaakt die ons bleken te leiden bij 

het maken van de Vergezichten. We begonnen met tien 

principes, maar na een aantal druk bezochte sessies (waar 

we uiteindelijk niet eens meer bij aanwezig hoefden te 

zijn omdat de Texelaren ze al als hun eigen principes 

beschouwden) zijn het er zeven geworden. Deze Texel 

Principes kunnen als startpunt fungeren voor elk initia-

tief  en als ‘agendapunten’ voor de discussie erover, of  het 

nou gaat om toerisme, ecologie, economie of  landschap, 

architectuur of  cultuur. De Principes dragen er op die 

manier ook aan bij dat ontwikkelingen in de verschillende 

beleidsterreinen meer samenhang met elkaar krijgen en 

daardoor in kwaliteit en duurzaamheid toenemen.

Texel Toolbox
De Texel Toolbox bestaat uit praktische modules die in 

lijn met de Texel Principes op bouwkundig en landschap-

pelijk gebied ‘pasklare oplossingen’ bieden om in te zet-

ten bij concrete plannen. Zo vraagt ‘meebewegen met de 

seizoenen’ om autarkische en verrijdbare vakantieaccom-

modaties, die zonder hoge investeringen in ondergrondse 

infrastructuur naar behoefte in het landschap worden 

gezet en, belangrijker, er weer worden uitgehaald. Door 

een zorgvuldige sturing op occupatiedruk in relatie tot 

seizoen ontstaat in de nieuwe verblijfsnatuur een getijde-

beweging van aantal bedden door het jaar heen. Voor De 

Koog is vanuit dit seizoensprincipe plus dat van ‘oprui-

men en revitaliseren’ en ‘eenheid in diversiteit’ een inklap-

bare seizoenskas ontworpen en een veranda die zowel be-

staande als nieuwe gebouwen kan upgraden, samenhang 

geven en energie leveren. Er zitten in de Toolbox ook 

oplossingen voor ingrepen in het landschap, bijvoorbeeld 

dijkversterkingsmodules die veiligheid combineren met 

een recreatieve, agrarische en/of  slimme energieoogst-

functie. 

Proeftuin voor de hele planeet
Veranderingen komen meestal niet tot stand door beleid-

stukken, maar door economische en sociale dynamiek, 

door het spel van vraag en aanbod. Op Planet Texel 

wordt het draaiboek een succes als het wordt gedragen 

door de Texelaren. Ook de toerist moet het gaan herken-

nen als meerwaarde van het merk Texel en zich er op zijn 

eigen, meer kortstondige manier betrokken bij voelen. 

Het moet duidelijk zijn waar Texel en de Texelaren geza-

menlijk naartoe willen en dat moet naar buiten gebracht. 

Een Vergezicht helpt als spiegel bij die bewustwording en 

als instrument voor die ‘marketing’.

Met Texel als miljoenste deel van de aarde is het draai-

boek voor dit ene eiland een proeftuin voor de hele pla-

neet geworden; test it on Texel!

hop over discussions 

skip to designing 

jump into action 



  

Duin en wad 
schoonheid aan twee kanten 
Zoals het toerisme de grootste motor in de economie is, 

zo is het water dat in het landschap. Beide vormen de 

reden en het aangrijpingspunt voor verandering. Maar 

waar het bij toerisme nog een keuze is om te veranderen - 

het eiland kan in theorie ook een economische toekomst 

hebben zonder toerisme - zo is er met betrekking tot het 

water geen keuze -  zonder genoeg zoet water en kustver-

dediging is er geen leven mogelijk op Texel.

Water
Het huidig watersysteem en de daarop gebaseerde land-

bouw is op lange termijn hoogstwaarschijnlijk niet vol-

houdbaar. Klimaatverandering en zeespiegelstijging ma-

ken dat zoute kwel en zowel te droge als te natte perioden 

een onoverkomelijk probleem zullen worden. De zoet 

zout stromen moeten worden herijkt en er zullen nieuwe 

peilen moeten worden bepaald. Door te bergen en te buf-

feren aan de duinkant en aan een deel van de wadkant het 

zout en het zilt te omarmen kan voor de rest van het ei-

land de toekomst zoet blijven. Dit systeem vraagt om een 

integrale benadering met drastische ingrepen aan vooral 

duinkant en wadkant en in Polder Waal en Burg als de spil 

daar tussenin. Daarom schetsen we vergezichten op een 

‘schoon watersysteem’. 

Voor de duinkant betekent dat renovatie, het weer naar 

boven halen van de zuivere kwelmeren en stromen die 

van de duinen naar de polders lopen. Aan de wadkant 

betekent het vooral innovatie, het opschalen en uitver-

groten van Texels voorsprong in zout-waterbeheersing 

en de teelt daarop. Hier speelt ook nog de kustverdedi-

ging, waar veel dijkvakken niet meer voldoen en op korte 

termijn moeten worden aangepast. In onze vergezichten 

schetsen we hoe het geld dat hier hoe dan ook gespen-

deerd zal worden tot meer waarde kan leiden dan een 

technische dijkverzwaring die vaak ten koste gaat van 

kwaliteit. Meer waarde op landschappelijk en ecologisch 

gebied, maar ook op economisch gebied, in de energie 

productie, research en educatie.

Toerisme
Het toerisme kwam vorige eeuw op gang vanwege de 

schoonheid van het eiland. Door het toerisme is echter 

veel van die schoonheid verloren gegaan, met name in 

de recreatieconcentratiegebieden aan de duinkant. In-

middels is het negatieve effect daarvan te merken, waar 

bezoekersaantallen op de andere waddeneilanden nog 

toenemen zijn ze op Texel voor het eerst gestagneerd. De 

toeristische vraag verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. 

Het ‘versleten’ aanbod moet aan die vraag gaan voldoen 

om bezoekers te houden: van generiek massa naar speci-

fiek Texels. Toerisme is op Texel ‘seizoensstar’ en heeft 

een te grote voetprint.  Het moet lichter en flexibeler, ex-

clusiever, natuurlijker en landschappelijker. Aan de duin-

kant ligt er wat dat betreft vooral weer een renovatie op-

gave. Onze vergezichten schetsen hoe meeliftend op de 

wateropgave er een landschappelijk herstel en natuurlijke 

verrijking kan plaatsvinden die de basis vormen voor het 

nieuwe schone Texelse ‘recreatieterrein’ en het herstel van 

Duindorp de Koog. Aan de wadkant vormen de nieuwe 

productielandschappen in de polders en de landschappe-

lijke dijkbeschermingen de voedingsbodem voor de groei 

van een nieuwe innovatieve ‘recreatieconcentratiezone’.

Duin en wad
Het ‘toeristisch kapitaal’ ligt nu vooral aan de romanti-

sche duinkant: het strand met de zee, de duinen met na-

tuurreservaten en de binnenduinrand met verblijfsterrei-

nen. Door hier niet alles op zijn kop te zetten, maar stapje 

voor stapje en ondernemer voor ondernemer vooral weg 

te halen en tevoorschijn te laten komen in plaats van toe 

te voegen, kan bestaande kwaliteit behouden blijven en 

verloren kwaliteit nieuw leven worden in geblazen. Aan 

de technischer wadkant is minder behoudplicht. Hier kan 

grootschaliger en steviger getransformeerd worden en 

kunnen zichtbare innovaties in duurzaamheid een eigen 

aantrekkingskracht gaan vormen. Hier kan een nieuw 

toeristisch kapitaal ontstaan dat met eigen verblijfsmo-

gelijkheden de duinkant weer kan ontlasten van haar te 

hoge recreatiedruk. De twee kanten zijn verschillend maar 

complementair, zowel watertechnisch als toeristisch.
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Duin 
natuur 
romantiek
consolidatie
revitalisatie

Wad 
product 
techniek
innovatie
transformatie
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We richten ons met het 
schetsen van vergezichten 
op de twee kanten van het 
eiland waar verandering het 
hardst nodig is om Texel 
‘schoon’ te maken: de Duin-
kant, waar vooral verloren 
schoonheid hersteld moet 
worden en de Wadkant, 
waar vooral nieuwe schoon-
heid creëren kansrijk is. In 
beide gevallen gaat het om 
zowel milieutechnische als 
ruimtelijke schoonheid. 
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Dennelust

Vergezichten 
toerisme als drager van 
landschap 
Duin
Een nattere binnenduinrand is nodig om de zoetwater-
lens onder de duinen diep en sterk te houden. Uitbreiding 
van duinen en stuwen of  dempen van ontwateringen zijn 
opties die de duinen natter zullen maken. Het vasthou-
den van de zuivere kwel in de binnenduinrand door het 
creëren van meer oppervlaktewater en het herstellen van 
duinrellen geeft grip op Texels grootste zoetwaterbron. 
Geleiding naar een zoetwaterbuffer maakt dit water in-
zetbaar voor landbouw of  drinkwater. Deze waterrestau-
ratie kan stukje bij beetje groeien en zal het door recre-
atieterreinen ‘kaalgevreten’ en verdroogde landschap een 
enorme upgrade geven. Zowel ruimtelijk als ecologisch. 
Dit levert tegelijk een nieuwe basis voor seizoensgebon-
den natuur-toerisme.
Een natte binnenduinrand dwingt veel recreatieterreinen 
tot een nieuwe toekomst. Ze liggen op lange waterstro-
men en hun diep ontwaterde of  versteende inrichtingen 
zijn niet handhaafbaar in het nieuwe landschap. De mees-
te terreinen hebben in hun huidige vorm geen duurzame 
inrichting en zijn nog teveel gericht op kwantiteit in plaats 
van op kwaliteit. Het nieuwe landschap biedt kansen om 
‘terreinen’ te gaan (her)ontwikkelen. De terreinen kun-
nen inspelen op de toerist van de toekomst die exclusie-
ver, landschappelijker en natuurlijker wenst te verblijven,  
met een lichtere voetafdruk, zowel ruimtelijk als ener-
getisch. Meer seizoensgebonden verblijven in nieuwe 
natuur maakt verdunning van oude terreinen mogelijk. 
Dit is ook noodzakelijk om meer water- en wandelroutes 
door de terreinen heen te laten vloeien.
De Koog is als episch centrum van het huidige recreatie-
concentratiegebied versleten. De dorpsstraat is een ker-
mis van elkaar naar de kroon stekende ondernemers. Het 
dorp is stedebouwkundig onsamenhangend en valt door 
ad-hoc gebouwen en verharde non-ruimtes uit elkaar. De 
Koog kan de etalage van Texel worden, een duindorp met 
een eilandse sfeer. Een zorgvuldige oefening in weghalen 
en herschikken van verharding, bebouwing en parkeren 
geeft ruimte aan het nieuwe de Koog. Een restauratie 
naar een ‘schoon’ en modern duindorp, waarop nieuwe, 
ontwikkelingen kunnen bloeien die kleur en leven geven 
in het seizoen. 

Wad
De diepste polders en de zwakste kustbeschermingen 
liggen aan de wadden. Hier moeten maatregelen worden 
genomen. Klassieke monofunctionele dijkversterkingen 
maken plaats voor innovatieve natuurlijke voor-oevers 
en slimme technische oplossingen die als golfbrekers 
tegelijk een basis voor zeelandbouw en energieproduc-
tie vormen. Een nieuwe dijkoplossing bij Oudeschild 
zal dorp en haven weer verbinden en de visafslag terug 
verwelkomen. Alle ingrepen versterken de landschappe-
lijke aantrekkingskracht en toegankelijkheid van de wad-
denkust en bieden voedingsbodem voor een nieuw soort 
(verblijfs)toerisme. 
De route ‘rechtsaf ’ van Veerhaven tot de Cocks-
dorp schakelt plekken aaneen en presenteert een an-
der uniek Texel, een alternatief  voor duin en strand.  
De transformatie van de nieuwe polderlandschappen 
draagt daar aan bij. Bloembollen en melk kunnen plaats 
maken voor zilte teelten, schelpdieren en wieren, echt 
Texelse producten die het imago van het schone eiland 
onderbouwen. Hun waterrijke productielandschappen 
vormen tegelijk een nieuwe basis voor (verblijfs)recreatie.
Een brede oever met de karakterstieken van een strand 
en duinen maakt van de Prins Hendrikpolder een interes-
sante bestemming voor toeristen. 
Dit nieuwe weelderig landschap pal aan de veerha-
ven schept unieke kansen om het nieuwe recreatie-
concentratiegebied van Texel 2.0 te laten ontstaan. 
Seizoensgebonden accomodaties, lichte voetprints, 
off-the-grid en met de veerpont die aanmeert in de 
achtertuin is geen auto nodig. Amsterdam ‘T-biza’ 
wordt wel heel dichtbij. Binnen het maximum quo-
tum van 40.000 kunnen deze nieuwe ‘innovatieve bed-
den’ ruimte geven voor verdunning aan de duinkant.  
Het onderzoek naar en de opschaling van de nu nog ex-
perimentele energiewinning, zilte teelten, landvisserij en 
zeebouw rond Nieuweschild en Het Noorden bieden 
kansen voor een kennisintensieve economie, een aanvul-
ling op de toeristische economie. Pal aansluitend rond het 
Nioz en de Veerhaven kan in het nieuwe duinlandschap 
en in polder ‘t Horntje deze alternatieve werkgelegenheid 
gehuisvest worden. Een tijdelijke Texel Academy en sum-
merschool in pop-up voorzieningen, maar ook perma-
nente bewoning, kunnen van een nu wat ‘verloren’ plek 
Texels nieuwste en meest innovatieve dorp maken.
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Duindorp De Koog

Kamperfoeliebos

Polder Waal en Burg

Polder het Noorden

Nieuweschild

Oudeschild

Prins Hendrik strand

De Schorren

Natuurvallei Maartensrel

Bremakker

Dennelust

Veerhaven
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vergezicht

de Koog terug als duindorp   1 
  polder Waal en Burg wordt centrale zoetwaterbuffer   2
  ecologisch rijker en natter bos met seizoensaccomodaties   3 
 verlandschappelijking recreatieterreinen   4
  zilte landbouw en landvisserij als agrarische toekomst   5
 energieopwekking, zeelandbouw en kustverdediging gecombineerd   6
  zachte vooroever als kustverdediging, basis voor seizoensaccomodaties   7 
  vrijkomende boerenerven bieden ruimte aan (zorg-)toerisme accommodaties   8

 opgave

het hele eiland een duurzaam watersysteem is nodig om zoet water te behouden   1 
 toerisme vraagt kwaliteit i.p.v. kwantiteit   2
 de landbouw moet zich aanpassen aan verzilting en vernatting   3
 de zwakke kust moet verdedigd   4
 zelfvoorzienendheid in duurzame energie is gewenst   5

 huidige situatie

Exclusiever, landschappelijker en natuurlijker
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N.B. deze schema’s zijn geen exacte doorsnede van Texel

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

1.
2.

3.
4.

5.
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T
Texel
talks
Geïnspireerd op het VPRO programma ‘ach-

terwerk in de kast’ reisden wij met een zwart 

houten T rond op Texel. Met het hoofd in de 

T kon iedereen zijn mening voor de camera 

kwijt over Texel, duurzaamheid, schoonheid, 

landschappen enzovoort. 

Samen met de smaaktest en de gesprekken 

met allerlei personen en organisaties op Texel 

hebben we een palet aan (soms tegenstrijdige) 

meningen ‘gejut’ en tot ons genomen. Deze 

interactie was een van de pijlers onder de plan-

vorming.
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'Het is een geweldig eiland,
vriendelijke mensen en het moet 
zeker niet toeristischer worden'

Standplaats Eijerlandse polder

'Houd het landschap zo veel 
mogelijk in stand, het is een 
mooi eiland dat moeten we zo 
houden.'

de Koog... 
ein bischen eintonig...

Standplaats de Koog

Het lijkt me leuk als de dorps-
straat upgrading krijgt met witte 
huizen en oranje daken, zodat 
het voor de toeristen een leuke 
plek is om te bivakkeren..

minder reclameuitingen, 
meer nostalgische berichtgeving

.. 

witte huisjes, oranje daken 'zu viel Restaurants, 
zu wenig ...'

Standplaats de veerhaven

Het is zoals het is.. Het is een 
beetje kaal, maar gebouwen zou 
ik er absoluut niet willen hebben 
staan

'De aankomst...tja...het is allemaal 
functioneel...veel beton...'

'Het is eigenlijk wel leuk om naar 
het vertrekken van een boot te 
kijken. Het heeft iets rustge-
vends...'
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'Texel moet zo blijven, 
ik vind het een mooi eiland'

Standplaats De Cocksdorp

Wat ons opviel is dat er 
veel variëteit is op het 
eiland. 

Alle verkeersstromen gaan door 
elkaar heen, dit kan als storend 
worden ervaren

'de Koog mag de komende jaren wel 
een facelift ondergaan zoals Maas-
tricht of nog mooier Salzburg...Dan 
kan de Koog weer 100 jaar mee...'

'die elektrische tuk tuk 
vinden we veel beter...
elektrische auto's, 
misschien een ideetje...'

Standplaats Zuidhaffel

'Niet meer toerisme.. 
misschien zou er over 
nagedacht moeten worden 
om de auto's in Den 
Helder te laten en op die 
manier Texel wat rustiger 
te maken...'

Wel efficiënt..niet gezellig.... 
'leben mit der Natur... 
das ist die Zukunft...'

Standplaats Oudeschild



'Een paar vrienden en ik 
zijn bezig met een 
skatebaan, we hebben 
al een locatie en acties 
gehouden, maar de ge-
meente werkt niet mee...' 'Laten we zuinig 

zijn op het eiland, 
er valt een hoop te 
koesteren...'

'Er zijn ook stukjes 
minder geworden 
door bebouwing wat 
wel anders kan zoals 
de hogeberg...'

StandStandplaats vakantiepark Bosch en Zee

de Koog ziet er 
niet uit, er is te veel 
nieuwbouw

'Texel gaat voor duurzame 
energie, vind ik fantastisch, ben 
ik voor, maar windmolens... 
Ja, ik weet het niet...'

'Ze hebben hier 
alles, het is eigenlijk 
Nederland in het 
klein'

Standplaats Lancasterdijk

'Ik vind het geweldig om 
op Texel te wonen, omdat 
Texel Texel is...'

'Ik heb een jaar in 
Alkmaar gestudeerd 
en gewoond, maar ben 
toch weer teruggekomen 
omdat ik Texel miste...'

'Het is belangrijk dat Texel 
zo blijft...'

'Het moet wel kleinschalig 
blijven...'
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'Prachtig eiland, 
lekker eten, veel te 
doen...'

's Avonds laat als ik vanuit de Leemkuil naar 't Horntje 
kijk, zie ik een zee van licht. Daar is ook het NIOZ 
debet aan. Het kan wel een lampje minder, want een 
van de kernwaarden is de nachtelijke duisternis...' 

'de Koog is Las Vegas van Texel...'

'De entree van de Krim, die mid-
deleeuwse huisjes hadden daar nooit 
kunnen staan. 
Het is een decor in een verkeerde film...'

'Je kan elementen niet als 
knikkers over het land 
gooien bijvoorbeeld de 
duintjes voor het VVV 
kantoor...'

'De ontwikkelingen 
van de NIOZ haven 
vind ik hartstikke 
goed. Het schept 
werkgelegenheid 
en maatschappelijk 
van groot belang...'

'Ik vind de veerhaven 
te stenig...'

'Windmolens op Texel lijkt ons 
een goed idee, want het waait 
erg hard op Texel...'

Standplaats OSG de Hogeberg

Die Natur ist schon. Wir kommen viele 
jahren auf Texel. Die Moglichkeit radfah-
ren ist sehr schön.

..

..
'Ik ben voor duurzame 
energie, gebruik maken van 
de natuur...'
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Texel
smaaktest

T
Is het waar dat toeristen weg zullen blijven als Texel 

inzet op duurzaamheid? Zijn ‘gewone’ bewoners behou-

dender dan de ‘ondernemer-bewoners’? Vinden mensen 

de vakantiehuisjes op Texel mooi, of  juist niet? Via de 

smaaktest hebben we inzicht gekregen in hoe verschil-

lende groepen over Texel en haar toekomst denken.  

De test is gestart met een mix van bestaande beelden 

van Texel en referentiebeelden. Per beeld werd een 

cijfer van 1 tot 10 gegeven.

Na de eerste test is een tweede test gemaakt met beel-

den van Texel in de huidige situatie (Texel nu) en een 

montage hoe het zou kunnen worden (Texel straks). 

Landschappelijke ingrepen krijgen bij iedereen een hoge 

waardering. Over zaken die met bebouwing te maken 

hebben lopen de meningen meer uiteen. De toerist en 

de Texelse ondernemers zien potentie in het recreatief  

en seizoensgebonden gebruik van landschappen. 

 www.smaaktesttexel.nl
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 www.smaaktesttexel.nl
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5,5 7,0 4,0 - 6,2

7,8 - 8,1 7,1 - 8,1 4,0 

5,2 7,4 7,0 

7,0 - 8,9 6,0 - 7,34,0 - 6,2

cijfers uit de smaaktest.....
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4,0 6,9 - 7,9 5,0 - 7,1

8 6 5,3 -  6,9

5,4 6,8 5,3 -  6,8

9,0 5,0 - 7,15,7

cijfers uit de smaaktest.....
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4
Huidige vakantieparken laag gewaardeerd

6
Kleinschalige accomodaties krijgen hogere waardering dan grote vakantieparken

8
Duurzaam vakantiehuis in de natuur krijgt hoge waardering

Gemiddelde cijfers uit de smaaktest.....

28



5
Laag gemiddelde voor windmolens doordat tegenstemmer veelal een 1 geven

7
Kaap Skil door alle groepen gewaardeerd

9
De schapenboet is het hoogst gewaardeerde gebouwtype van Texel

Gemiddelde cijfers uit de smaaktest.....
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Analyses uit de profielvragen.....
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Analyses uit de profielvragen.....
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Indeling getoonde beelden
A  landschap nu
B  energie in landschap straks
C  Texelse bebouwing nu
D  Texelse bebouwing straks
E  vakantieaccommodaties nu
F  vakantieaccommodaties straks
G  recreatie accommodaties nu
H  recreatie accommodaties straks

Stemgemiddelde.....

Voorbeelden nu
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Ondernemer en toerist zijn het meer met elkaar eens

....uitgesplitst in de groepen
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Texel
principes
Beginselen gebaseerd op 
de kernwaarden, als lei-
draad voor ontwikkeling.
Belangrijker dan het exac-
te aantal en de precieze 
formulering van de prin-
cipes is het feit dat Texel 
principes heeft en erover 
discussieert. 
Ze weerspiegelen de ge-
meenschappelijke ambitie 
en houden die levend.

T
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‘Ga voor echt Texels en Texels eigen’
Kijk eerst naar wat het eiland zelf te bieden heeft op het gebied van grondstoffen, energie of water. Lokale 
economische initiatieven zoals Teso, TexelEnergie en de zorgcoöperatie i.o. zijn niet voor niets collectieve 
ondernemingen van de Texelaren. Stap over van bulk naar identiteitsversterkende producten. Lokaal 
bewustzijn geeft een zelfbewuste en onderscheidende uitstraling. En niet onbelangrijk, het houdt winst en 
risico bij elkaar.

‘Blijf jutten, pionieren en innoveren’

‘Koester eenheid in diversiteit’

‘Vertrek vanuit natuur en landschap’
Maar liefst 34% van het landoppervlak van Texel is nationaal park. Tegelijk is in de overige 66% de natuur 
helemaal niet zo manifest. Het eiland kan zijn schoonheid en aantrekkingskracht sterk vergroten door ook 
buiten de parken de natuur veel verder te laten ‘doordringen’, in de terreinen, dorpen en landbouwgebieden, 
technisch ecologisch, maar ook in sfeer en beeld. Gebouwen kunnen veel slimmer gebruik maken van de 
elementen (aarde, lucht, vuur en water).

Diversiteit en variatie zorgen voor flexibiliteit en risicospreiding; een monocultuur is kwetsbaar, zowel in 
economisch als in ecologisch opzicht. Dat gaat ook op voor energievoorziening, toerisme en landbouw. 
Tegelijk is eenheid zoeken een opgave voor Texel; wanneer iedereen iets anders doet, levert dat een kakafone 
monotonie op.

‘Beweeg mee met de seizoenen’

Niemand weet van tevoren wat echt werkt, daarom is het belangrijk dat er lustig op los wordt gejut en 
gepionierd. ‘Tested on Texel’ wordt een begrip dat staat voor doelbewust experimenteren en innoveren. 
Tijdelijkheid wordt bewust ingezet als olie in de pioniersmotor; laat het maar zien op een al of niet tijdelijke 
locatie. Soms voor 1 maand, 1 jaar, 10 jaar of wie weet hoe lang. 

Veranderen en vernieuwen betekent niet dat het overal radicaal anders wordt. Aan de Wadkant mag 
transformatie en innovatie de traditie worden, ook omdat er nog weinig ‘behoudplicht’ is. Maar aan de 
Duinkant is veel kwaliteit bedolven onder overbodige verlichting, borden, bouwsels en infrastructuur. 
Als het weghalen van vernislagen bij een oud schilderij is opruimen en nieuw leven in blazen van 
landschappelijke of cultuurhistorische kwaliteit hier de opgave.

‘Ruim op en revitaliseer’

Op Planet Texel willen we het motto duurzaamheid vervangen door schoonheid. Dat woord heeft een 
dubbele lading die precies omvat waar het om gaat: ontwikkelingen, activiteiten, grondstoffen, producten en 
systemen moeten niet alleen (milieu)technisch schoon maar ook esthetisch ‘schoon’ zijn. Die kwaliteit geeft 
ze herkenbaarheid en behoudwaarde en dat maakt ze bij uitstek duurzamer.

‘Koppel schoonheid aan schoonheid’

Niet alleen de natuur en de waterstanden maar ook het aantal toeristen per seizoen fluctueert. Toeristische 
voorzieningen worden van permanent tijdelijk en volgen een ‘eb-en-vloedbeweging’. Het ‘levendige seizoen’ 
is in de zomer wanneer er veel gasten zijn, het eiland een pop-up feest is en ‘bloesemt’. Het ‘stille seizoen’ is 
in de winter, wanneer het eiland schoon tevoorschijn komt en een meer pure authentieke bezoekerservaring 
biedt. Tussen ‘stil’ en ‘levendig’ het ‘exclusieve seizoen’, wanneer slechts enkele gasten zich alleen mogen 
wanen in de natuur. In dit systeem krijgt de natuur zes maanden hersteltijd.
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Denk eerst aan weghalen.

schaal van Texel schaal van Landschap schaal van object/buurt vervoer en infrastructuur de mens

Leid wildgroei PV in banen.
stimuleer eigen  architectonisch 
idioom op Texel.
Pak de lelijkste plekken eerst aan.

Koester de landschappelijke ver-
schillen maak voor ieder landschap 
eigen ontwikkelregels en denk na 
over het concentratiebeleid 2.0

Verminder monocultuur in 
vakantieparken. Maak soms Kaap 
Skil architectuur soms Jutters-
architectuur. 

economie en product

Versterk verschil met  overige 
waddeneilanden op een slimme 
manier.  

Maak infrastructuur zo licht en 
natuurlijk mogelijk. Leg niet 
klakkeloos verharding aan.

Maak Tuk Tuk-achtigen stil en 
elektrisch. Haal overbodige 
verkeersborden weg, maak 
oplaadpalen vermomd als Texel T.

Zorg voor ‘schoonheid als verdien-
model’, ook voor allerlei producten 
en reclame-uitingen. Kwaliteit boven 
kwantiteit.

Zie energieopwekking als opgave 
voor landschapsontwerp.
Windmolens e.d. niet ad hoc 
plaatsen, maar met visie.

Nieuwe toeristische doelgroepen, 
nieuwe kennisbedrijven en nieuwe 
landbouw zullen helpen de 
economie van Texel te verbreden.   

Ga niet alleen voor wind, zon of 
biogas. Doe het allemaal, ga voor 
een gezonde duurzame energiemix

Integreer meer natuur bij bestaande 
recreatieparken. Ga natuur maken 
met architectuur; integreer groen, 
nestkasten en vogelpannen.

Geef natuur en landschap 
hersteltijd door periodiek gebruik. 
Dat maakt het verblijf bovendien 
bijzonder exclusief en speciaal.

Dat wat permanent is heeft in de 
winter minder concurrentie, doordat 
aanbod meebeweegt met TESO 
ritme. 

Ga voor Eigen energie, Eigen 
water. Eigen producten, Eigen 
Kleuren, Eigen identiteit.

Zet de schapenboet actief in om het 
Texelgevoel nog meer beleefbaar te 
maken.

Natuur is voor economie 
levensader. Kweek van bv 
cranberry’s en zilte landbouw 
combineert natuur en product.

Natuurbeleving is wat Texel de mens 
op alle mogelijk manieren biedt.

Experimenten op gebied van 
energie, water, toerime, landbouw of 
matritieme kennis brengen 
economische spin off.

Biedt initiatiefrijke mensen de juiste 
ruimte. Ook overkanters met goede 
ideeën worden met open armen 
ontvangen.

Nieuwe doelgroepen zullen Texel 
verrijken als Texel nieuwe 
vakantieconcepten kan bieden.

Leg een smart grid aan.
Experimenteer o.a. met energie-
tarps: flexibele PV in zeildoek 
geweven.

Pionier met energielandschap
en pionier met multifunctionele 
landschappen, vooral aan de 
waddenkant.

Pionier met architectuur met 
geïntegreerde  energieopwekking 
en autarkie. Een deel van de 400 
‘innovatieve’ bedden moet hier aan 
voldoen.   

Gebruik zo autarkisch mogelijke 
concepten om zo flexibel en tijdelijk 
het landschap te lenen. 

Maak zo licht en zo weinig mogelijk 
infrastructuur

Gebruik natuur voor ecosysteem-
diensten en natuurbeleving.

Breng oude kwaliteiten terug in de 
Koog. Witte huizen met oranje 
daken. Nu met veranda’s die 
oude gebouwen faceliften.

Texel claim de letter T! voordat 
Terschelling het doet. En doe 
meteen de X en de L erbij.

6. Koppel schoonheid aan schoonheid

4. Beweeg mee met de seizoenen

3. Koester diversiteit en variatie 

5. Blijf jutten, pionieren en innoveren 

2. Ga voor Echt Texels en Texels Eigen

Meebewegen met seizoen biedt 
Texelaar en toerist verschillende 
ervaringskansen op het eiland.

Ruim barrières op en  revitaliseer 
landschappen bij de Koog en de 
veerhaven. Verbind de haven van 
Oudeschild weer met het dorp. 

Texel blijft de schoonste lucht 
aanbieden. Texel zoekt schoonheid 
in cultuur en natuur; esthetisch en 
ecologisch.

Maak mooie dingen duurzaam, 
maak lelijke zaken mooi en 
duurzaam, maak nieuwe dingen in 1 
keer goed. 

Bepaal op de schaal van Texel 
welke gebieden in welk seizoen
gebruikt worden.

Zorg ook bij agrarische land-
schappen voor meer natuurwaarde.
Geef dijken meer natuurfunctie. 

7. Ruim op en revitaliseer

innoveer met watersysteem
innoveer met kustverdediging
innoveer toerisme.

Wees trots op alle landschappen 
ook op polderlandschappen, zoek 
Texelse oplossingen voor 
landschapstransformatie vanwege 
bodemdaling en zeespiegelstijging.

Zorg dat Texel de plek wordt waar 
je direct bij de boot een E-bike of E 
-car huurt naar speciaal Texel 
design.

Zoek samenwerking met elkaar 
en promoot de exclusiviteit van 
Texelse kwaliteit.

Ruim oude instituties op en ga voor 
collectieve en coöperatieve flexibele 
organisatie en eigendomsstructuren.

Ruim onnodige belemmeringen op 
voor mensen die een echt goed 
initiatief hebben voor Texel. 

Reduceer verlichting van wegen
zorg voor minder asfalt en promoot 
het karrenspoor.
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met architectuur; integreer groen, 
nestkasten en vogelpannen.

Geef natuur en landschap 
hersteltijd door periodiek gebruik. 
Dat maakt het verblijf bovendien 
bijzonder exclusief en speciaal.

Dat wat permanent is heeft in de 
winter minder concurrentie, doordat 
aanbod meebeweegt met TESO 
ritme. 

Ga voor Eigen energie, Eigen 
water. Eigen producten, Eigen 
Kleuren, Eigen identiteit.

Zet de schapenboet actief in om het 
Texelgevoel nog meer beleefbaar te 
maken.

Natuur is voor economie 
levensader. Kweek van bv 
cranberry’s en zilte landbouw 
combineert natuur en product.

Natuurbeleving is wat Texel de mens 
op alle mogelijk manieren biedt.

Experimenten op gebied van 
energie, water, toerime, landbouw of 
matritieme kennis brengen 
economische spin off.

Biedt initiatiefrijke mensen de juiste 
ruimte. Ook overkanters met goede 
ideeën worden met open armen 
ontvangen.

Nieuwe doelgroepen zullen Texel 
verrijken als Texel nieuwe 
vakantieconcepten kan bieden.

Leg een smart grid aan.
Experimenteer o.a. met energie-
tarps: flexibele PV in zeildoek 
geweven.

Pionier met energielandschap
en pionier met multifunctionele 
landschappen, vooral aan de 
waddenkant.

Pionier met architectuur met 
geïntegreerde  energieopwekking 
en autarkie. Een deel van de 400 
‘innovatieve’ bedden moet hier aan 
voldoen.   

Gebruik zo autarkisch mogelijke 
concepten om zo flexibel en tijdelijk 
het landschap te lenen. 

Maak zo licht en zo weinig mogelijk 
infrastructuur

Gebruik natuur voor ecosysteem-
diensten en natuurbeleving.

Breng oude kwaliteiten terug in de 
Koog. Witte huizen met oranje 
daken. Nu met veranda’s die 
oude gebouwen faceliften.

Texel claim de letter T! voordat 
Terschelling het doet. En doe 
meteen de X en de L erbij.

6. Koppel schoonheid aan schoonheid

4. Beweeg mee met de seizoenen

3. Koester diversiteit en variatie 

5. Blijf jutten, pionieren en innoveren 

2. Ga voor Echt Texels en Texels Eigen

Meebewegen met seizoen biedt 
Texelaar en toerist verschillende 
ervaringskansen op het eiland.

Ruim barrières op en  revitaliseer 
landschappen bij de Koog en de 
veerhaven. Verbind de haven van 
Oudeschild weer met het dorp. 

Texel blijft de schoonste lucht 
aanbieden. Texel zoekt schoonheid 
in cultuur en natuur; esthetisch en 
ecologisch.

Maak mooie dingen duurzaam, 
maak lelijke zaken mooi en 
duurzaam, maak nieuwe dingen in 1 
keer goed. 

Bepaal op de schaal van Texel 
welke gebieden in welk seizoen
gebruikt worden.

Zorg ook bij agrarische land-
schappen voor meer natuurwaarde.
Geef dijken meer natuurfunctie. 

7. Ruim op en revitaliseer

innoveer met watersysteem
innoveer met kustverdediging
innoveer toerisme.

Wees trots op alle landschappen 
ook op polderlandschappen, zoek 
Texelse oplossingen voor 
landschapstransformatie vanwege 
bodemdaling en zeespiegelstijging.

Zorg dat Texel de plek wordt waar 
je direct bij de boot een E-bike of E 
-car huurt naar speciaal Texel 
design.

Zoek samenwerking met elkaar 
en promoot de exclusiviteit van 
Texelse kwaliteit.

Ruim oude instituties op en ga voor 
collectieve en coöperatieve flexibele 
organisatie en eigendomsstructuren.

Ruim onnodige belemmeringen op 
voor mensen die een echt goed 
initiatief hebben voor Texel. 

Reduceer verlichting van wegen
zorg voor minder asfalt en promoot 
het karrenspoor.

1. Vertrek vanuit natuur en landschap

Denk eerst aan weghalen.

schaal van Texel schaal van Landschap schaal van object/buurt vervoer en infrastructuur de mens

Leid wildgroei PV in banen.
stimuleer eigen  architectonisch 
idioom op Texel.
Pak de lelijkste plekken eerst aan.

Koester de landschappelijke ver-
schillen maak voor ieder landschap 
eigen ontwikkelregels en denk na 
over het concentratiebeleid 2.0

Verminder monocultuur in 
vakantieparken. Maak soms Kaap 
Skil architectuur soms Jutters-
architectuur. 

economie en product

Versterk verschil met  overige 
waddeneilanden op een slimme 
manier.  

Maak infrastructuur zo licht en 
natuurlijk mogelijk. Leg niet 
klakkeloos verharding aan.

Maak Tuk Tuk-achtigen stil en 
elektrisch. Haal overbodige 
verkeersborden weg, maak 
oplaadpalen vermomd als Texel T.

Zorg voor ‘schoonheid als verdien-
model’, ook voor allerlei producten 
en reclame-uitingen. Kwaliteit boven 
kwantiteit.

Zie energieopwekking als opgave 
voor landschapsontwerp.
Windmolens e.d. niet ad hoc 
plaatsen, maar met visie.

Nieuwe toeristische doelgroepen, 
nieuwe kennisbedrijven en nieuwe 
landbouw zullen helpen de 
economie van Texel te verbreden.   

Ga niet alleen voor wind, zon of 
biogas. Doe het allemaal, ga voor 
een gezonde duurzame energiemix

Integreer meer natuur bij bestaande 
recreatieparken. Ga natuur maken 
met architectuur; integreer groen, 
nestkasten en vogelpannen.

Geef natuur en landschap 
hersteltijd door periodiek gebruik. 
Dat maakt het verblijf bovendien 
bijzonder exclusief en speciaal.

Dat wat permanent is heeft in de 
winter minder concurrentie, doordat 
aanbod meebeweegt met TESO 
ritme. 

Ga voor Eigen energie, Eigen 
water. Eigen producten, Eigen 
Kleuren, Eigen identiteit.

Zet de schapenboet actief in om het 
Texelgevoel nog meer beleefbaar te 
maken.

Natuur is voor economie 
levensader. Kweek van bv 
cranberry’s en zilte landbouw 
combineert natuur en product.

Natuurbeleving is wat Texel de mens 
op alle mogelijk manieren biedt.

Experimenten op gebied van 
energie, water, toerime, landbouw of 
matritieme kennis brengen 
economische spin off.

Biedt initiatiefrijke mensen de juiste 
ruimte. Ook overkanters met goede 
ideeën worden met open armen 
ontvangen.

Nieuwe doelgroepen zullen Texel 
verrijken als Texel nieuwe 
vakantieconcepten kan bieden.

Leg een smart grid aan.
Experimenteer o.a. met energie-
tarps: flexibele PV in zeildoek 
geweven.

Pionier met energielandschap
en pionier met multifunctionele 
landschappen, vooral aan de 
waddenkant.

Pionier met architectuur met 
geïntegreerde  energieopwekking 
en autarkie. Een deel van de 400 
‘innovatieve’ bedden moet hier aan 
voldoen.   

Gebruik zo autarkisch mogelijke 
concepten om zo flexibel en tijdelijk 
het landschap te lenen. 

Maak zo licht en zo weinig mogelijk 
infrastructuur

Gebruik natuur voor ecosysteem-
diensten en natuurbeleving.

Breng oude kwaliteiten terug in de 
Koog. Witte huizen met oranje 
daken. Nu met veranda’s die 
oude gebouwen faceliften.

Texel claim de letter T! voordat 
Terschelling het doet. En doe 
meteen de X en de L erbij.

6. Koppel schoonheid aan schoonheid

4. Beweeg mee met de seizoenen

3. Koester diversiteit en variatie 

5. Blijf jutten, pionieren en innoveren 

2. Ga voor Echt Texels en Texels Eigen

Meebewegen met seizoen biedt 
Texelaar en toerist verschillende 
ervaringskansen op het eiland.

Ruim barrières op en  revitaliseer 
landschappen bij de Koog en de 
veerhaven. Verbind de haven van 
Oudeschild weer met het dorp. 

Texel blijft de schoonste lucht 
aanbieden. Texel zoekt schoonheid 
in cultuur en natuur; esthetisch en 
ecologisch.

Maak mooie dingen duurzaam, 
maak lelijke zaken mooi en 
duurzaam, maak nieuwe dingen in 1 
keer goed. 

Bepaal op de schaal van Texel 
welke gebieden in welk seizoen
gebruikt worden.

Zorg ook bij agrarische land-
schappen voor meer natuurwaarde.
Geef dijken meer natuurfunctie. 

7. Ruim op en revitaliseer

innoveer met watersysteem
innoveer met kustverdediging
innoveer toerisme.

Wees trots op alle landschappen 
ook op polderlandschappen, zoek 
Texelse oplossingen voor 
landschapstransformatie vanwege 
bodemdaling en zeespiegelstijging.

Zorg dat Texel de plek wordt waar 
je direct bij de boot een E-bike of E 
-car huurt naar speciaal Texel 
design.

Zoek samenwerking met elkaar 
en promoot de exclusiviteit van 
Texelse kwaliteit.

Ruim oude instituties op en ga voor 
collectieve en coöperatieve flexibele 
organisatie en eigendomsstructuren.

Ruim onnodige belemmeringen op 
voor mensen die een echt goed 
initiatief hebben voor Texel. 

Reduceer verlichting van wegen
zorg voor minder asfalt en promoot 
het karrenspoor.

1. Vertrek vanuit natuur en landschap

Denk eerst aan weghalen.

schaal van Texel schaal van Landschap schaal van object/buurt vervoer en infrastructuur de mens
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Pak de lelijkste plekken eerst aan.

Koester de landschappelijke ver-
schillen maak voor ieder landschap 
eigen ontwikkelregels en denk na 
over het concentratiebeleid 2.0

Verminder monocultuur in 
vakantieparken. Maak soms Kaap 
Skil architectuur soms Jutters-
architectuur. 

economie en product

Versterk verschil met  overige 
waddeneilanden op een slimme 
manier.  

Maak infrastructuur zo licht en 
natuurlijk mogelijk. Leg niet 
klakkeloos verharding aan.

Maak Tuk Tuk-achtigen stil en 
elektrisch. Haal overbodige 
verkeersborden weg, maak 
oplaadpalen vermomd als Texel T.

Zorg voor ‘schoonheid als verdien-
model’, ook voor allerlei producten 
en reclame-uitingen. Kwaliteit boven 
kwantiteit.

Zie energieopwekking als opgave 
voor landschapsontwerp.
Windmolens e.d. niet ad hoc 
plaatsen, maar met visie.

Nieuwe toeristische doelgroepen, 
nieuwe kennisbedrijven en nieuwe 
landbouw zullen helpen de 
economie van Texel te verbreden.   

Ga niet alleen voor wind, zon of 
biogas. Doe het allemaal, ga voor 
een gezonde duurzame energiemix

Integreer meer natuur bij bestaande 
recreatieparken. Ga natuur maken 
met architectuur; integreer groen, 
nestkasten en vogelpannen.

Geef natuur en landschap 
hersteltijd door periodiek gebruik. 
Dat maakt het verblijf bovendien 
bijzonder exclusief en speciaal.

Dat wat permanent is heeft in de 
winter minder concurrentie, doordat 
aanbod meebeweegt met TESO 
ritme. 

Ga voor Eigen energie, Eigen 
water. Eigen producten, Eigen 
Kleuren, Eigen identiteit.

Zet de schapenboet actief in om het 
Texelgevoel nog meer beleefbaar te 
maken.

Natuur is voor economie 
levensader. Kweek van bv 
cranberry’s en zilte landbouw 
combineert natuur en product.

Natuurbeleving is wat Texel de mens 
op alle mogelijk manieren biedt.

Experimenten op gebied van 
energie, water, toerime, landbouw of 
matritieme kennis brengen 
economische spin off.

Biedt initiatiefrijke mensen de juiste 
ruimte. Ook overkanters met goede 
ideeën worden met open armen 
ontvangen.

Nieuwe doelgroepen zullen Texel 
verrijken als Texel nieuwe 
vakantieconcepten kan bieden.

Leg een smart grid aan.
Experimenteer o.a. met energie-
tarps: flexibele PV in zeildoek 
geweven.

Pionier met energielandschap
en pionier met multifunctionele 
landschappen, vooral aan de 
waddenkant.

Pionier met architectuur met 
geïntegreerde  energieopwekking 
en autarkie. Een deel van de 400 
‘innovatieve’ bedden moet hier aan 
voldoen.   

Gebruik zo autarkisch mogelijke 
concepten om zo flexibel en tijdelijk 
het landschap te lenen. 

Maak zo licht en zo weinig mogelijk 
infrastructuur

Gebruik natuur voor ecosysteem-
diensten en natuurbeleving.

Breng oude kwaliteiten terug in de 
Koog. Witte huizen met oranje 
daken. Nu met veranda’s die 
oude gebouwen faceliften.

Texel claim de letter T! voordat 
Terschelling het doet. En doe 
meteen de X en de L erbij.

6. Koppel schoonheid aan schoonheid

4. Beweeg mee met de seizoenen

3. Koester diversiteit en variatie 

5. Blijf jutten, pionieren en innoveren 

2. Ga voor Echt Texels en Texels Eigen

Meebewegen met seizoen biedt 
Texelaar en toerist verschillende 
ervaringskansen op het eiland.

Ruim barrières op en  revitaliseer 
landschappen bij de Koog en de 
veerhaven. Verbind de haven van 
Oudeschild weer met het dorp. 

Texel blijft de schoonste lucht 
aanbieden. Texel zoekt schoonheid 
in cultuur en natuur; esthetisch en 
ecologisch.

Maak mooie dingen duurzaam, 
maak lelijke zaken mooi en 
duurzaam, maak nieuwe dingen in 1 
keer goed. 

Bepaal op de schaal van Texel 
welke gebieden in welk seizoen
gebruikt worden.

Zorg ook bij agrarische land-
schappen voor meer natuurwaarde.
Geef dijken meer natuurfunctie. 

7. Ruim op en revitaliseer

innoveer met watersysteem
innoveer met kustverdediging
innoveer toerisme.

Wees trots op alle landschappen 
ook op polderlandschappen, zoek 
Texelse oplossingen voor 
landschapstransformatie vanwege 
bodemdaling en zeespiegelstijging.

Zorg dat Texel de plek wordt waar 
je direct bij de boot een E-bike of E 
-car huurt naar speciaal Texel 
design.

Zoek samenwerking met elkaar 
en promoot de exclusiviteit van 
Texelse kwaliteit.

Ruim oude instituties op en ga voor 
collectieve en coöperatieve flexibele 
organisatie en eigendomsstructuren.

Ruim onnodige belemmeringen op 
voor mensen die een echt goed 
initiatief hebben voor Texel. 

Reduceer verlichting van wegen
zorg voor minder asfalt en promoot 
het karrenspoor.
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eigen ontwikkelregels en denk na 
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Verminder monocultuur in 
vakantieparken. Maak soms Kaap 
Skil architectuur soms Jutters-
architectuur. 

economie en product

Versterk verschil met  overige 
waddeneilanden op een slimme 
manier.  

Maak infrastructuur zo licht en 
natuurlijk mogelijk. Leg niet 
klakkeloos verharding aan.

Maak Tuk Tuk-achtigen stil en 
elektrisch. Haal overbodige 
verkeersborden weg, maak 
oplaadpalen vermomd als Texel T.

Zorg voor ‘schoonheid als verdien-
model’, ook voor allerlei producten 
en reclame-uitingen. Kwaliteit boven 
kwantiteit.

Zie energieopwekking als opgave 
voor landschapsontwerp.
Windmolens e.d. niet ad hoc 
plaatsen, maar met visie.

Nieuwe toeristische doelgroepen, 
nieuwe kennisbedrijven en nieuwe 
landbouw zullen helpen de 
economie van Texel te verbreden.   

Ga niet alleen voor wind, zon of 
biogas. Doe het allemaal, ga voor 
een gezonde duurzame energiemix

Integreer meer natuur bij bestaande 
recreatieparken. Ga natuur maken 
met architectuur; integreer groen, 
nestkasten en vogelpannen.
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hersteltijd door periodiek gebruik. 
Dat maakt het verblijf bovendien 
bijzonder exclusief en speciaal.

Dat wat permanent is heeft in de 
winter minder concurrentie, doordat 
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Zet de schapenboet actief in om het 
Texelgevoel nog meer beleefbaar te 
maken.
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levensader. Kweek van bv 
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combineert natuur en product.

Natuurbeleving is wat Texel de mens 
op alle mogelijk manieren biedt.
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verrijken als Texel nieuwe 
vakantieconcepten kan bieden.

Leg een smart grid aan.
Experimenteer o.a. met energie-
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geweven.

Pionier met energielandschap
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Maak zo licht en zo weinig mogelijk 
infrastructuur
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diensten en natuurbeleving.
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Texel blijft de schoonste lucht 
aanbieden. Texel zoekt schoonheid 
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Denk eerst aan weghalen.

schaal van Texel schaal van Landschap schaal van object/buurt vervoer en infrastructuur de mens

Leid wildgroei PV in banen.
stimuleer eigen  architectonisch 
idioom op Texel.
Pak de lelijkste plekken eerst aan.

Koester de landschappelijke ver-
schillen maak voor ieder landschap 
eigen ontwikkelregels en denk na 
over het concentratiebeleid 2.0

Verminder monocultuur in 
vakantieparken. Maak soms Kaap 
Skil architectuur soms Jutters-
architectuur. 

economie en product

Versterk verschil met  overige 
waddeneilanden op een slimme 
manier.  

Maak infrastructuur zo licht en 
natuurlijk mogelijk. Leg niet 
klakkeloos verharding aan.

Maak Tuk Tuk-achtigen stil en 
elektrisch. Haal overbodige 
verkeersborden weg, maak 
oplaadpalen vermomd als Texel T.

Zorg voor ‘schoonheid als verdien-
model’, ook voor allerlei producten 
en reclame-uitingen. Kwaliteit boven 
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Zie energieopwekking als opgave 
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Windmolens e.d. niet ad hoc 
plaatsen, maar met visie.

Nieuwe toeristische doelgroepen, 
nieuwe kennisbedrijven en nieuwe 
landbouw zullen helpen de 
economie van Texel te verbreden.   

Ga niet alleen voor wind, zon of 
biogas. Doe het allemaal, ga voor 
een gezonde duurzame energiemix

Integreer meer natuur bij bestaande 
recreatieparken. Ga natuur maken 
met architectuur; integreer groen, 
nestkasten en vogelpannen.

Geef natuur en landschap 
hersteltijd door periodiek gebruik. 
Dat maakt het verblijf bovendien 
bijzonder exclusief en speciaal.

Dat wat permanent is heeft in de 
winter minder concurrentie, doordat 
aanbod meebeweegt met TESO 
ritme. 

Ga voor Eigen energie, Eigen 
water. Eigen producten, Eigen 
Kleuren, Eigen identiteit.

Zet de schapenboet actief in om het 
Texelgevoel nog meer beleefbaar te 
maken.

Natuur is voor economie 
levensader. Kweek van bv 
cranberry’s en zilte landbouw 
combineert natuur en product.

Natuurbeleving is wat Texel de mens 
op alle mogelijk manieren biedt.

Experimenten op gebied van 
energie, water, toerime, landbouw of 
matritieme kennis brengen 
economische spin off.

Biedt initiatiefrijke mensen de juiste 
ruimte. Ook overkanters met goede 
ideeën worden met open armen 
ontvangen.

Nieuwe doelgroepen zullen Texel 
verrijken als Texel nieuwe 
vakantieconcepten kan bieden.

Leg een smart grid aan.
Experimenteer o.a. met energie-
tarps: flexibele PV in zeildoek 
geweven.

Pionier met energielandschap
en pionier met multifunctionele 
landschappen, vooral aan de 
waddenkant.

Pionier met architectuur met 
geïntegreerde  energieopwekking 
en autarkie. Een deel van de 400 
‘innovatieve’ bedden moet hier aan 
voldoen.   

Gebruik zo autarkisch mogelijke 
concepten om zo flexibel en tijdelijk 
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Koog. Witte huizen met oranje 
daken. Nu met veranda’s die 
oude gebouwen faceliften.
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2. Ga voor Echt Texels en Texels Eigen
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landschappen bij de Koog en de 
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Leid wildgroei PV in banen.
stimuleer eigen  architectonisch 
idioom op Texel.
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verkeersborden weg, maak 
oplaadpalen vermomd als Texel T.

Zorg voor ‘schoonheid als verdien-
model’, ook voor allerlei producten 
en reclame-uitingen. Kwaliteit boven 
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maken.

Natuur is voor economie 
levensader. Kweek van bv 
cranberry’s en zilte landbouw 
combineert natuur en product.

Natuurbeleving is wat Texel de mens 
op alle mogelijk manieren biedt.
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ruimte. Ook overkanters met goede 
ideeën worden met open armen 
ontvangen.

Nieuwe doelgroepen zullen Texel 
verrijken als Texel nieuwe 
vakantieconcepten kan bieden.
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je direct bij de boot een E-bike of E 
-car huurt naar speciaal Texel 
design.

Zoek samenwerking met elkaar 
en promoot de exclusiviteit van 
Texelse kwaliteit.

Ruim oude instituties op en ga voor 
collectieve en coöperatieve flexibele 
organisatie en eigendomsstructuren.

Ruim onnodige belemmeringen op 
voor mensen die een echt goed 
initiatief hebben voor Texel. 

Reduceer verlichting van wegen
zorg voor minder asfalt en promoot 
het karrenspoor.

1. Vertrek vanuit natuur en landschap

Denk eerst aan weghalen.

schaal van Texel schaal van Landschap schaal van object/buurt vervoer en infrastructuur de mens

Leid wildgroei PV in banen.
stimuleer eigen  architectonisch 
idioom op Texel.
Pak de lelijkste plekken eerst aan.

Koester de landschappelijke ver-
schillen maak voor ieder landschap 
eigen ontwikkelregels en denk na 
over het concentratiebeleid 2.0

Verminder monocultuur in 
vakantieparken. Maak soms Kaap 
Skil architectuur soms Jutters-
architectuur. 

economie en product

Versterk verschil met  overige 
waddeneilanden op een slimme 
manier.  

Maak infrastructuur zo licht en 
natuurlijk mogelijk. Leg niet 
klakkeloos verharding aan.

Maak Tuk Tuk-achtigen stil en 
elektrisch. Haal overbodige 
verkeersborden weg, maak 
oplaadpalen vermomd als Texel T.

Zorg voor ‘schoonheid als verdien-
model’, ook voor allerlei producten 
en reclame-uitingen. Kwaliteit boven 
kwantiteit.

Zie energieopwekking als opgave 
voor landschapsontwerp.
Windmolens e.d. niet ad hoc 
plaatsen, maar met visie.

Nieuwe toeristische doelgroepen, 
nieuwe kennisbedrijven en nieuwe 
landbouw zullen helpen de 
economie van Texel te verbreden.   

Ga niet alleen voor wind, zon of 
biogas. Doe het allemaal, ga voor 
een gezonde duurzame energiemix

Integreer meer natuur bij bestaande 
recreatieparken. Ga natuur maken 
met architectuur; integreer groen, 
nestkasten en vogelpannen.

Geef natuur en landschap 
hersteltijd door periodiek gebruik. 
Dat maakt het verblijf bovendien 
bijzonder exclusief en speciaal.

Dat wat permanent is heeft in de 
winter minder concurrentie, doordat 
aanbod meebeweegt met TESO 
ritme. 

Ga voor Eigen energie, Eigen 
water. Eigen producten, Eigen 
Kleuren, Eigen identiteit.

Zet de schapenboet actief in om het 
Texelgevoel nog meer beleefbaar te 
maken.

Natuur is voor economie 
levensader. Kweek van bv 
cranberry’s en zilte landbouw 
combineert natuur en product.

Natuurbeleving is wat Texel de mens 
op alle mogelijk manieren biedt.

Experimenten op gebied van 
energie, water, toerime, landbouw of 
matritieme kennis brengen 
economische spin off.

Biedt initiatiefrijke mensen de juiste 
ruimte. Ook overkanters met goede 
ideeën worden met open armen 
ontvangen.

Nieuwe doelgroepen zullen Texel 
verrijken als Texel nieuwe 
vakantieconcepten kan bieden.

Leg een smart grid aan.
Experimenteer o.a. met energie-
tarps: flexibele PV in zeildoek 
geweven.

Pionier met energielandschap
en pionier met multifunctionele 
landschappen, vooral aan de 
waddenkant.

Pionier met architectuur met 
geïntegreerde  energieopwekking 
en autarkie. Een deel van de 400 
‘innovatieve’ bedden moet hier aan 
voldoen.   

Gebruik zo autarkisch mogelijke 
concepten om zo flexibel en tijdelijk 
het landschap te lenen. 

Maak zo licht en zo weinig mogelijk 
infrastructuur

Gebruik natuur voor ecosysteem-
diensten en natuurbeleving.

Breng oude kwaliteiten terug in de 
Koog. Witte huizen met oranje 
daken. Nu met veranda’s die 
oude gebouwen faceliften.

Texel claim de letter T! voordat 
Terschelling het doet. En doe 
meteen de X en de L erbij.

6. Koppel schoonheid aan schoonheid

4. Beweeg mee met de seizoenen

3. Koester diversiteit en variatie 

5. Blijf jutten, pionieren en innoveren 

2. Ga voor Echt Texels en Texels Eigen

Meebewegen met seizoen biedt 
Texelaar en toerist verschillende 
ervaringskansen op het eiland.

Ruim barrières op en  revitaliseer 
landschappen bij de Koog en de 
veerhaven. Verbind de haven van 
Oudeschild weer met het dorp. 

Texel blijft de schoonste lucht 
aanbieden. Texel zoekt schoonheid 
in cultuur en natuur; esthetisch en 
ecologisch.

Maak mooie dingen duurzaam, 
maak lelijke zaken mooi en 
duurzaam, maak nieuwe dingen in 1 
keer goed. 

Bepaal op de schaal van Texel 
welke gebieden in welk seizoen
gebruikt worden.

Zorg ook bij agrarische land-
schappen voor meer natuurwaarde.
Geef dijken meer natuurfunctie. 
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Texel
toolbox
Herbruikbare planvormingsingredi-

enten vullen de Toolbox Texel. 

Een dynamische verzameling land-

schappelijke en bouwkundige in-

grepen, objecten, acties en ambities 

om in te zetten in concrete projec-

ten. Voorbeeldoplossingen waar-

mee Texel verder kan bouwen aan 

landschap en toerisme.

T
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Vernatten
Op een eiland waar geen water beschikbaar is uit rivieren 

of  meren is regenwater een belangrijke bron. Het pro-

bleem met regen is dat er in het ene seizoen teveel valt en 

in het andere te weinig.  Om deze verschillen op te vangen 

zijn waterbuffers noodzakelijk. Dit kan op alle schaal-

niveau’s, van regenton tot duinrel tot bufferpolder. En alle 

beetjes helpen. Door vernatting ontstaan er ook kansen 

voor nieuwe landschappen en teelten die passen bij de 

nieuwe condities, zoals Cranberries.

Verloofen
Met de aanplant van dennen begin vorige eeuw is de 

verdroging van de duinen ingezet. Het vervangen van 

naaldbomen door loofbomen zal de evaporatie van zoet 

duinwater door bossen verminderen. Bovendien komt er 

meer licht in de bossen wat ruimte biedt voor ondergroei 

en een rijkere ecologie. Staatsbosbeheer wil zo’n 1300 

naaldbomen per jaar verwijderen/vervangen. 

 

Ontkameren 
De meeste recreatieterreinen zijn naar binnen gekeerde 

terreinen omgeven door hoge hagen. Terreinen moeten 

meer aanhaken op omgevend landschap, zowel qua water, 

groenstructuur als openbare routes. Terreinen moeten van 

hokjeslabyrinth naar landschap transformeren, zodat ze 

ook ‘gebruikt’ kunnen worden door ‘voorbijgangers’.

Ontharden
Autobereikbaarheid wordt als een van de belangrijkste 

punten gezien waarmee Texel zich onderscheidt binnen 

de Waddeneilanden. De auto domineert echter op veel 

plekken het beeld. De prachtige eilandnatuur is op veel 

plaatsen bedekt met een dikke laag verharding.  Ook als de 

auto er niet is herinneren lege parkeervlakken aan de auto. 

Op een aantal plaatsen leidt dit tot troosteloze landschap-

pen van grijze betonstenen. Toeristen die voor de natuur 

en het landschap komen belanden nu tussen de verhar-

ding. Asfaltwegen eruit en karrensporen erin, tegelpaden 

eruit en graspaden erin, betonnen parkeerplaatsen eruit en 

parkeren in het gras. Minder verharding betekent boven-

dien meer inzijging van regenwater en minder verdroging.

Vernatuurlijken
De beplanting op de huisjesterreinen heeft vaak niets met 

de Texelse natuur van doen. Met strak geschoren Pru-

nus- of  Taxushagen en soms zelfs schuttingen worden de 

huisjesterreinen gecompartimenteerd; net als in de woon-

wijken van de stad. Meer natuurlijke beplanting op de ter-

reinen zal bijdragen aan het natuurgevoel op Texel. Meer 

natuur draagt ook bij aan de biodiversiteit. Onnatuurlijke 

erfscheidingen vervangen door echt Texelse beplanting 

zoals Duindoorn en Duinroos, Vlier en Kamperfoelie.

Verzachten
Overgangen van nat naar droog zijn ecologisch waardevol. 

Door harde rechte oevers van plassen en sloten te ver-

zachten en breed en flauw te maken ontstaat ruimte voor 

biodiversiteit en mooie natuurlijke landschappen. 

Ontborden
“De Texel beleving begint hier!” spreekt een groot bord 

bij de veerhaven zichzelf  tegen. Als het enige stoplicht 

op het eiland verdwijnt samen met alle verkeersborden 

zou de beleving van Texel als eiland van ontspanning veel 

sterker zijn. Laat het los...

Verduisteren
Donkerte is een grote kwaliteit in de metropolitane regio 

waar Texel deel van uit maakt. Minder straatlantaarns, 

meer individuele verlichting.

Innoveren
Het creëren van nieuwe ‘Texelse bedden’ die op een in-

novatieve manier het duurzame toerisme van de toekomst 

verweven met natuur en landschap.

Meebewegen
Het nuanceren en verfijnen van het ‘beddenquotum’ naar 

een seizoensgebonden systeem dat een lichtere voetprint 

heeft en de beleving van meerkleurig Texel toestaat.

minder standaard comfort  
meer Texel gevoel 

Vernatten

Verloofen

Ontkameren

Ontharden

Innoveren
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Texel toolbox
landschap tools

weg

Vernatten

Verloofen

Ontkameren

Ontharden

Innoveren

Vernatuurlijken

Verzachten

Ontborden

Verduisteren

Meebewegen
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ontharden

verduisteren vernatuurlijken

ontborden
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vernatuurlijken vernatten

ontkameren

verzachtenverloofen
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Fietsboet
Uit de smaaktest blijkt dat iedereen de typisch Texelse 
schapenboet het mooiste gebouwtype op Texel vindt. Een 
gouden kans om de leegstaande boets te gaan gebruiken. 
Verbouw ze tot fietsboet;  een mobiel toilet, een water-
voorraad voor een paar dagen, een kitchenette en een 
zonnepaneel voor licht en laptop. Eenvoudige bedden 
bevinden zich in de boet. De fietsboet wordt gehuurd in 
de veerhaven; een arrangement langs verschillende boets 
kan ook. Het principe ‘ga voor Echt Texels en Texels 
Eigen’ kan geen mooiere invulling krijgen!

Texel caravans
De Texelcaravans geven de stacaravan een nieuwe dimen-
sie. Het uitklapsysteem en het natuurlijke materiaalgebruik  
zorgt ervoor dat de caravan zich veel beter voegt in de na-
tuur of  het landschap. De caravans zijn bovendien in hoge 
mate autarkisch. Met deze Texelcaravans kan het principe 
‘beweeg met de seizoenen’  een mooie stimulans krijgen. 
Op de klapcaravan zijn allerlei varianten te bedenken. 

Texel Unit
Iets luxer dan een caravan is de Texel Unit, een huisje met 
een lichte voetprint. In de toolbox zitten nu al een aantal 
typen. De typen voegen zich naar het landschap waarin ze 
geplaatst worden. Basistype is een compact huisje met de 
mogelijkheid om het huisje uit te breiden met een aantal 
aanhangunits. Het interieur van de Texel units is altijd 
aan de sfeer van de buitenkant aangepast. Ondergrondse 
infrastructuur is niet nodig, daar zorgen goede isolatie, 
zonnepanelen en accu’s voor. 

Viewmaster
Het opgetilde huis op een stalen frame op locaties die een 
overstromingsrisico hebben of  willen profiteren van een 
weids uitzicht. Bijvoorbeeld in de Nioz-polder deze heeft 
een te lage dijk om aan alle veiligheidsnormen te voldoen, 
maar je kan niet over de dijk heen kijken. Door gebouw-
tjes op frames te zetten combineren we veiligheid met 
uitzicht. De Viewmaster is geschikt als permanente of  
recreatieve woning en als kantoor of  atelier. 

Glassbarn
Boerenerven die hun agrarische functie verliezen kun-
nen we nieuw leven inblazen door er nieuwe functies aan 

toe te voegen. Het nieuwe erf  2.0 bestaat uit kasachtige 
schuurgebouwen rondom een erf  dat past in het agrarisch 
landschap. De kasachtige schuurgebouwen vormen een 
tussenklimaat en een schakel in het energieconcept. Dit 
moderne schuurvolume is zeer flexibel en kan daardoor 
gebruikt worden voor zorg en zorgtoerisme of  voor 
wonen en recreatie.

Energie-pergola’s
Met deze Texelse energiepergola’s is het mogelijk om op 
parkeerplaatsen een driedubbelslag te slaan. Schone ener-
gie oogsten, de auto’s parkeren en in de schaduw zetten. 
Met steeds meer elektrisch rijden kan de energie direct en 
zonder transport de accu van auto of  e-bike in.

Koogse energieveranda’s
Het duindorp de Koog wordt overschreeuwd door een 
bonte verzameling bouwsels. In het beeldkwaliteitsplan 
voor de Koog en het initiatief  van de stichting duindorp 
is het wensbeeld oranje daken, witte gevels en veranda’s. 
Een van de ingrediënten om meer eenheid te realiseren is 
een witte energieleverende veranda die voor een bestaand 
pand geplaatst kan worden. De veranda’s doen recht aan 
het principe ‘koppel schoonheid aan schoonheid’. 

Klapkassen
Om ook in de Koog het principe beweeg mee met de 
seizoenen invulling te geven bevat de toolbox demonta-
bele kassen die in de drukke seizoenen in de open ruimtes 
tussen de permanente bebouwing kunnen worden uitge-
klapt. De kassen kunnen een uitbreiding van bijvoorbeeld 
een restaurant of  een winkel zijn, maar ook een zelfstan-
dige functie bevatten. De constructies van de kassen zijn 
gemaakt van scharnierende spanten. De spanten worden 
dakpansgewijs met glas waterdicht gemaakt.

Iconische letters
Letters kunnen een sterke symboolwaarde hebben. Door 
het bij herhaling gebruiken van letters wordt het effect 
van identiteitsdrager en symboolwerking versterkt. Tijdens 
het project Planet Texel hebben wij met de gepotdekselde 
zwarte T op Texel rondgereisd. Voorbijgangers reageer-
den direct met; hé de T van Texel. Een begin is gemaakt. 
Het zou mooi zijn als de letter T (en de combinatie TXL) 
steeds sterker naar Texel verwijst.
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Texel toolbox
architectuur tools

?

Energietarps en -pergola

Energieleverende veranda’s

Demontabele kassen

Iconische letters

Een toolbox is nooit af...

Texel fietsboet

Texel caravans

Texel units

Viewmaster

Glassbarn
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klapkas

Texel units

viewmaster

glassbarn

fietsboet klapcaravan

bij alle types autarkische uitvoering mogelijk
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klapkas

klapcaravan

iconische letters

e-pergola

e-veranda
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Texelse
bedden
Landschappelijke en architecto-

nische  strategie om de maximaal 

40.000 bedden op het hele eiland 

Texelser en duurzamer te maken. 

Meer ‘groene bedden’. 

Bedden verbonden met het land-

schap en de seizoenen. Met een 

kleinere voetafdruk en een grotere 

verblijfskwaliteit. 

T
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Texelse bedden op internet..........
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Texelse bedden op internet..........
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Texelse bedden op internet..........
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Texelse bedden op internet..........
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Meebewegen 
het seizoen als kracht
Op Texel spreekt men niet van hoogseizoen en laagsei-

zoen maar van hét seizoen. De naam impliceert dat bui-

ten ‘hét seizoen’ ‘geen seizoen’ is, en de werkelijkheid laat 

dat ook zien. Het kop-schouder model in de grafiek van 

bezoekersaantallen toont een dramatische terugloop na 

de herfstvakantie. 

Verbreden?
Ondernemers willen hét seizoen daarom ‘verbreden’. 

Door buiten het seizoen hetzelfde comfort te bieden als 

daarbinnen. Dit leidt tot steeds meer ‘verstenen’ om re-

gen en kou buiten te houden. Tenten worden stacaravans 

en stacaravans worden huisjes. Seizoensverbreding gaat 

zo steeds verder in tegen de natuurlijke beweging van het 

klimaat en de (ecologische) voetafdruk van toeristenver-

blijven wordt steeds zwaarder.

Het credo ‘Op Texel is het het hele jaar even leuk’ lijkt in 

de praktijk niet te werken. Dat de Koog er bijvoorbeeld 

in de winter net zo ‘feestelijk’ uit ziet als in de zomer 

schrikt bezoekers juist af. En waarom zou je voor veel 

geld je eigen comfortabele huis verruilen voor eenzelfde 

comfortabel huis op eenzelfde terrein als je eigen nieuw-

bouwwijk? Dan vlieg je liever naar een exotisch strand 

waar de zon gegarandeerd schijnt.

Verkleuren!
De toekomst ligt niet in alle seizoenen gelijk maken, maar 

juist in hun verschillen benadrukken. Water en natuur de 

ruimte geven en de eigen kleur van elk jaargetijde naar 

boven halen. Het zal nooit lukken om het hele jaar even 

veel toeristen te trekken. Maar als Texel jaarrond een af-

wisselende beleving biedt kan ze wel nieuw publiek trek-

ken; zelfs in hét huidig seizoen. 

Eb en vloed
Texel moet meebewegen, door na de ‘vloed van toeris-

ten’ de voorzieningen die het zomerseizoen zo levendig 

maken op te ruimen en ‘eb’ (het vertrek van toeristen) 

voelbaar te maken. Als Texel een paar maanden per jaar 

in haar meest natuurlijke staat en ‘stil’ beleefbaar is, dan is 

het als bestemming voor de rustzoeker in de koude maan-

den ook aantrekkelijk. Met het verwijderen van overtolli-

ge eet- koop- en verblijfscapaciteit van het levendig seizoen 

wordt wandelen en fietsen door onverstoorde landschap-

pen en authentieke dorpen de attractie buiten dit seizoen.  

De moeilijkste maanden zijn de late herfst en het vroege 

voorjaar. Maar juist dan zijn de elementen het meest ma-

nifest en is de eilandnatuur op haar indrukwekkendst. 

Net als de natuur zelf  hebben de mensen die dat weten 

te waarderen vooral last van teveel andere mensen. Door 

in deze periode een klein aantal mensen toe te staan écht 

in het landschap te verblijven wordt op Texelse bodem 

een exclusieve vorm van toerisme geboden waarvoor je 

nu ver buiten Europa moet reizen. In de lente zullen de 

natuurzoekers er als eerste bij zijn als de bloemetjes en de 

beestjes ontluiken en ontwaken, in de herfst kunnen de 

wandelaars van het lopen door stille verkleurende land-

schappen genieten en in de winter zal het trotseren van 

kou en modder de uitdaging zijn voor de avonturiers.

Meebewegen
Er kunnen meer toeristen ‘vastgehouden’ worden door 

mee te bewegen met de seizoenen. Daarvoor moet ei-

landbreed worden geopereerd. Het getijde toerisme 

werkt alleen als alle ondernemers zich eraan houden; al-

leen dan verandert Texel van gezicht. Met een exclusief en 

stil seizoen profiteert iedereen van het gezamenlijk inhou-

den en beperken van capaciteit.

De ‘tool’ om dit af  te dwingen is het beddenquotum. Dit 

voor Texel unieke beleidsmiddel is bij iedereen al bekend 

en wordt breed gedragen om de kwaliteit van het eiland 

en de commerciële potentie te beschermen.

Een nuancering van het jaarrond absolute quotum naar 

een seizoensgebonden quotum is een relatief  kleine ver-

andering die veel effect zal sorteren. De verwachting is 

dat door de beperking gedurende de ene helft van het 

jaar, de draagkracht van het eiland groot genoeg is om 

gedurende de andere helft iets over het nu maximale 

toegestane aantal te gaan. Dat is iets wat zorgvuldig en 

waarschijnlijk ook locatieafhankelijk moet worden onder-

zocht, maar deze ‘vervorming’ van het nu ‘vlakke’ quo-

tum maakt een compensatie mogelijk van ondernemers 

voor extra te maken kosten en te derven inkomsten, wat 

de kans op slagen aanzienlijk vergroot. Tenslotte is geld 

de meest voorspelbare en betrouwbare motor achter ver-

andering.
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levendig seizoen
tussen meivakantie 
en herfstvakantie
6 maanden 

exclusief seizoen
tussen herfstvakantie 
en 1 december
tussen 1 maart
en meivakantie 
3 maanden

stil seizoen
1 december tot 1 maart
3 maanden 
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Innoveren 
Texelse bedden
Op Texel draait alles om de bedden; hoe meer je er hebt, 

hoe compacter je ze wegzet en hoe langer je ze bezet 

krijgt, hoe beter. Een ondergronds grid van water, elek-

tra en soms zelfs gas maakt jaarrond bezetting mogelijk. 

Huisjes en caravans vervangen de tent en zijn bijna altijd 

permanent. In verband met rendement op de hoge in-

vesteringskosten van dit grid moet de dichtheid maxi-

maal zijn. De huisjes of  caravans staan zij aan zij in kleine 

‘kamers’, van strakke hagen en schuttingen. De beplan-

ting is meestal niet natuurlijk. Er is veel verharding op 

de terreinen, de auto domineert. Het recreatieterrein is 

een enclave die geen onderdeel uitmaakt  van het Texelse 

landschap. Een afgesloten stuk ‘park’ met een geheel ei-

gen patroon en verkaveling. Meestal niet openbaar toe-

gankelijk. Contact met de omgeving is miniem, uitzicht 

vaak afwezig. De terreinen hebben een generieke uitstra-

ling. Het zijn net stadse nieuwbouwwijkjes.
 

Exclusiviteit en kwaliteit
Met de landschapsingrepen uit de ‘toolbox’ zullen be-

staande terreinen veel natuurlijker worden en beter pas-

sen in het landschap. De toekomst ligt echter in Texelse 

bedden, modules om echt te verblijven in het landschap 

met de nadruk op kwaliteit en exclusiviteit. Bedden die 

opgaan in- en bijdragen aan hun omgeving. Dat kunnen 

‘vaste’ of  ‘losse’ bedden zijn. De Texelse bedden initiëren 

allemaal een bepaalde gewenste ontwikkeling in het 

landschap, waar ze vervolgens ook zorg voor dragen in 

onderhoud en beheer. De voetafdruk van vaste bedden 

vormt een verrijking die elk jaar ‘groeit’. De losse bedden 

zijn zelfvoorzienend, waardoor ze zich ‘vrij’ kunnen be-

wegen en nagenoeg geen voetafdruk nalaten. Ze kunnen 

echt in het landschap staan, en belangrijker, ze kunnen er 

ook elk jaar weer uit. Ze bewegen mee met de seizoenen.

Krimp en strek (1,2)
Mobiele huisjes worden elk jaar over het landschap uitge-

spreid. In de winter worden ze opgeslagen (1) of  trekken 

ze zich terug op een vaste plek (2). De huisjes zijn dan 

nog steeds te gebruiken, maar staan dichter op elkaar. 

Het landschap wordt daarmee in de winter vrijgegeven. 

Kolonisatie (3)
Met bedden wordt landschap gemaakt. Dit kan een agra-

risch landschap zijn waarbij de bewoners zelf  voedsel 

verbouwen. Maar het kan ook een duin- of  bosland-

schap zijn waarbij de bewoners eigenaar zijn van het 

landschap en gezamenlijk voor het onderhoud zorgen. 

Duurzame permanente huisjes staan in een bij het land-

schap passend of  een landschapvormend patroon en de 

kavels hebben een landschappelijke maat. De ontsluiting 

maakt onderdeel uit van het openbaar totaallandschap 

van Texel en draagt bij aan het wandel- en fiets netwerk.

 

Participatie (4)
Verblijven worden samengebundeld in een erf  of  hof. 

De hof  staat op een gezamenlijk stuk grond van een aan-

tal hectaren. De grond wordt natuurlijk beheerd. In som-

mige gebieden zoals in de binnenduinrand wordt water 

gemaakt met natte weiden of  anders in het landschap 

passende natuur. Daarbij kan er een gedeeld erf  bij de 

hof  horen. Dit gedeeld erf  kan met groente tuinen, kas-

sen en schuren gezamenlijk worden beheerd.  Tuinieren 

maakt onderdeel uit van de recreatie. De hof  kan ook 

onderdeel uitmaken van een echt agrarisch bedrijf, al dan 

niet gecombineerd met zorg. Het toeristisch (zorg)be-

drijf  houdt zich bezig met duurzame teelten voor Texel, 

zoals bio-brandstof  of  lokale groenten, zilte teelten of  

zelf  algen of  mosselkweek. 

Concentratie (5)

Deze permanente verblijven staan dicht op elkaar en 

nemen zo maar weinig plek in. Ze liggen middenin het 

landschap. De huisjes vormen gezamenlijk een in het 

landschap passend of  een landschapvormend volume 

zoals een straat, dijk, boulevard of  hof. Het landschap is 

hun ‘tuin’  De weg maakt onderdeel uit van het openbaar 

totaallandschap van Texel en draagt bij aan het wandel- 

en fiets netwerk.

Nomadisch (volgende pagina)

echt ín het landschap 
verblijven
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locatie 1
locatie 2

locatie 3
locatie 4

locatie 5
locatie 6

jaar 1 jaar 2 jaar 3

nomadisch: tijd nemen voor natuurherstel
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jaar 4 jaar 5 jaar 6

nomadisch: tijd nemen voor natuurherstel

De mobiele verblijven veranderen jaarlijks van locatie. Een 

module bevat 3 stukken landschap; elk stuk is om de 3 jaar 

aan de beurt en ligt twee jaar leeg. Toeristen worden zo een 

soort Nomaden die zich over het eiland verplaatsen. Daar-

mee krijgt het landschap de tijd om te herstellen, wordt na-

tuur dynamisch en cyclisch en zijn er voor de bezoekers ieder 

jaar weer nieuwe dingen te ontdekken.
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           shitbox     elektrische koelbox       licht             omvormer         accu 40L          water           kookstel         campinggas

De toekomst ligt in 
Texelse bedden
modules van verblijven 
in het landschap 
met de nadruk op 
kwaliteit en exclusiviteit. 
Bedden die opgaan in 
en bijdragen aan 
het landschap.

uitrusting fietsboet
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Ontwerpen 

vanuit de vier elementen
Lucht
Wind verkoelt, in de koude seizoenen is dat vaak onge-

wenst, maar in de zomer juist zeer wenselijk. Daarnaast 

is een toestroom van schone, zuurstofrijke lucht belang-

rijk voor gezondheid en comfort van de mensen in een 

gebouw. 

Wind is een beweging, die beweging kunnen we omzetten 

in energie, bijvoorbeeld elektriciteit. Windenergie is niet 

zo gebonden aan dag en nacht en waait in elk seizoen.

Gedurende het jaar zijn we dus wisselend gesteld op de 

wind. Het brengt ons energie, we kunnen het benutten 

om te ventileren, maar kan een gebouw ook gewenst of  

ongewenst koelen. Gebouwvorm en aanpassingsvermo-

gen zijn belangrijk als het gaat om het benutten van de 

wind wanneer dat ons uitkomt.

Een handig natuurlijk principe is het ‘schoorsteeneffect’; 

warme lucht stijgt op. Dit principe kan worden versterkt 

en in ons voordeel werken in de zomer. Door zowel een 

hoge opening in of  onder het dak te maken en een lage 

opening bij de grond wordt dit schoorsteen effect benut 

om een gebouw in de zomernacht af  te koelen. Deze 

koude kan worden opgeslagen in materialen met een 

hoge massa ofwel accumulerend vermogen. 

Vuur
De zon heeft ons zoveel te bieden. Tot de dag van van-

daag wordt maar een klein deel van die enorme energie-

potentie benut. Voor een woning kan de zon ons mak-

kelijk voorzien in de warmte- en elektriciteitsbehoefte die 

we hebben. De grote uitdaging is niet het opwekken van 

energie maar het overbruggen van de tijd tussen oogst 

van energie en gebruik van energie.

De zon schijnt overdag maar ook ‘s-avonds gebruiken 

we elektriciteit en warmte. De zon biedt ons vooral in 

de maanden maart t/m oktober veel energie. Zoveel dat 

een op de zon ontworpen woning dan geen verwarming 

nodig heeft en in de warmste maanden zelfs zonwering 

nodig kan zijn om de binnentemperatuur niet te hoog op 

te laten lopen. De warmtevraag is vooral in de andere 

maanden aan de orde.

Twee positieve ontwikkelingen; technieken om de ener-

gie van de zon om te zetten in energie die wij kunnen 

gebruiken worden steeds beter. En door goede isolatie, 

nieuwe materialen en ventilatietechnieken gaat er steeds 

minder warmte verloren in een woning. De warmtevraag 

voor tapwater en ruimteverwarming wordt dus steeds 

constanter.

Warmte en of  koude in de woning kan goed worden op-

geslagen in thermische massa, beton of  PCM. Zo kan het 

dag-nachtritme van de zon worden overbrugd. Daarnaast 

kan warmte voor tapwater en ruimteverwarming tijdelijk 

worden opgeslagen in een buffervat (in een PCM-kast 

of  in een zouthydraatbuffer). Lange termijn opslag in de 

bodem is voor een verplaatsbare woning minder inter-

ressant door de enorme investering. Elektriciteit is een-

voudig te bufferen op het net, maar bij gebrek aan een 

aansluiting hierop bieden accu’s de oplossing.

accus

luchtverwarming

warmte
pomp
lucht-water

warm tapwater

drink
water

rain
safe

omvormer

electriciteit 
voor gebruik

laad 
regelaar
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Overal ter wereld heeft de architectuur zich aange-
past aan de lokaal dominante natuurlijke condities. 
Een huis in de woestijn is compleet anders dan een 
huis in het regenwoud.  Maar sinds de intrede van 
fossiele energie en glas als bouwmateriaal is deze 
vanzelfsprekende afstemming van gebouwen op het 
klimaat in de vergetelheid geraakt. Door de beschik-
baarheid van fossiele energie verdween de noodzaak 
om huizen bewust af  te stemmen op de elementen, 
om ze te benutten. Als het te warm is kopen we een 
airco, als het koud is stoken we wat extra gas. Stel 
dat we die luxe van goedkope energie even vergeten 
en bij onze huizen en gebouwen gaan nadenken over 
de elementen lucht, vuur, water en aarde.
Nadenken over hoe we wind kunnen gebruiken 
om te koelen en te ventileren, hoe we water kun-
nen opvangen zuiveren en weer drinken, hoe we zon 
zo slim mogelijk kunnen gebruiken om warmte en 
elektriciteit te oogsten en hoe we aarde inzetten voor 
productie, buffering en filtering. De voorbeelden vin-
den we overal om ons heen. Flora en fauna zijn een 
onuitputtelijke bron van inspiratie als het gaat om 
benutten van de elementen én het aanpassingsvermo-
gen op veranderingen in de omgeving. De huid van 
mens en dier is er één voorbeeld van. In dit katern is 
een aantal ontwerpen te zien waarbij de 4 elementen 
telkens in een andere verhouding en combinatie wor-
den benut om te worden tot intelligente duurzame en 
(deels) autarkische bouwsels.

vuur

water

lucht

aarde
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COMPOST

ZAAGSEL

COMPOST 
TOILET

VAST
HUIS

MOBIEL
HUIS

CONTROLEPUT

HELOFYTEN

HUISHOUDWATER

VETAFSCHEIDER

DEELTJES FILTER

DRUK POMP

ACTIEVE KOOLFILTER

UV 
FILTER

OSMOSE
FILTER

LUCHT

SLIB

SLIB

WATER

BIOROCK + SEPTICTANK

tank leeg

97,2 LITER

6,4 LITER

 WATER PER DAG

 pers.

wassen 15,4

toilet 6,7

koken 1,4

drinkwater 1,8

wasbak 5

douchen 48,5

afwassen 6,1

bad 2,8

overig 5,3

TOTAAL 93 liter

2 pers.

30,8

13,4

2,8

3,6

10

97

12,2

5,6

10,6

186

+

=44,2 liter

=6,4 liter

=135,4 liter

liter

aantal liters in de 1500 litertank  bij 100 liter gebruik      

tank leeg

Water
Bij een kleine woning met een beperkt dakoppervlak is 

het lastig om volledig zelfvoorzienend te zijn in water. 

Hemelwater kan zonder veel zuivering gebruikt worden 

voor toilet, wasmachine en plantjes en kan in een ‘rain-

safe’ tot drinkwater worden gezuiverd. Spoelingen van 

het toilet vormen een groot deel van de watervraag. Door 

een vacuümtoilet te plaatsen die maar 1 liter water per 

spoelbeurt gebruikt gaat de watervraag sterk omlaag. 

De twee bewoners kunnen hierdoor onder een dak van 

35 m2 ongeveer voor 50% van de tijd op regenwater le-

ven. Voor droge perioden zal een (ingegraven) watertank 

worden gevuld met ca. 5 m3 water. Het grijze afvalwater 

wordt na een vetscheider gezuiverd in een bak met helo-

fyten, zodat het in het oppervlaktewater kan lozen, com-

post kan worden gebruikt en in geval van rioolwater kan 

een biovergister zelfs nog zorgen voor biogas en reductie 

van afval. 

Aarde
Onze ondergrond is groot en heeft op geringe diepte (1,5 

meter) al een zeer constante temperatuur van 11-12 gra-

den. Ongeacht of  het zomer of  winter is.

In de zomer dus ideaal om deze grote buffer te gebruiken 

om bijvoorbeeld lucht te koelen en in de winter om te 

verwarmen.

Daarnaast is de grond samen met microorganismen de 

voedingsbodem voor plant en daardoor ook voor dier.

Planten kunnen op verschillende manieren dienen als 

bouwmaterialen of  zelfs als waterzuivering. Bomen, 

bamboe, vlas, en riet vervullen zelfs een dubbelrol hierin. 

Een korte hernieuwbaarheidsduur (zoals vlas en riet) kan 

interressant zijn om snel nieuw bouwmateriaal te produ-

ceren.

wateroogst en wateropslag
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Flora en fauna
Naast de 4 elementen is de flora en fauna de levende en 

adaptieve schakel die de natuur zo bijzonder maakt.

Flora en fauna hebben het vermogen de elementen te be-

nutten om voort te bestaan en zich zelfs aan te kunnen 

passen op veranderingen in klimaat of  omgeving. Flora 

en fauna komen verrassend overeen. Zo lijken de huid en 

het blad onder de loep behoorlijk op elkaar.

De huid is een mooi voorbeeld waar we veel van kunnen 

leren als het gaat om adaptieve gebouwen:

- verdampt vocht voor koeling (transpiratie)

- uitscheiding afval

- vitamine productie

- haren/vacht omhoog als isolerende laag ( kippenvel )

- vetlaag beschermt tegen uitdroging en bacteriën.

Alle woningen in dit katern zijn ontworpen als flora en 

fauna, slimme, adaptieve schepsels die de elementen be-

nutten of  zich er tegen kunnen beschermen. Zo veel als 

mogelijk autarkisch, daar waar nodig kunnen ze aan el-

kaar worden gekoppeld om zo pieken in vraag en aanbod 

van water en energie af  te vlakken ( smartgrid )

Natuurkundige principes zijn benut en daar waar nodig 

is techniek toegepast om energie te kunnen genereren of  

op te kunnen slaan. De woningen zijn gebouwd met zo-

veel mogelijk hernieuwbare materialen. En zuiveren de 

eigen afval stroom.

Bij elke woning is het accent op element of  gebruiksvorm 

net iets verlegd. Daardoor is er plaats geboden aan ver-

schillende woonvormen of  woon-werk vormen waarin 

beleving/benutting van klimaat en plek een gedeelde ei-

genschap is.

Bij autarkie is er altijd een backupsysteem nodig. Als er 

geen netaansluiting is en de buffers al gebruikt zijn, zal er 

toch elektriciteit en warmte moeten zijn. Een generator 

die elektriciteit kan opwekken plus een houtsnipper- of  

pelletbrander die warmte en warm water kan produceren. 

Of  een combinatie daarvan in een warmte kracht kop-

pel (wkk) op houtsnippers of  biomassa. Deze produceert 

zowel warmte als elektriciteit. nadeel is dat het in dezelfde 

verhouding altijd op het zelfde moment wordt geprodu-

ceerd. in een omgekeerde verhouding als wenselijk. 

lucht
• wtw winter situatie
• zomernacht koeling

vuur
• op zuiden gericht met overstekken
• PV panelen 30 m2
• accu 16 x 85 Ah -12 V
• collector + vat 4 m3 +1000 liter 

buffer

water
• hemelwater opvangen 1500 liter/p.p.
• rainsafe drinkwater unit
• februari t/m mei gebruik vultank 

5000 liter
• filter helofyten 2 p. ca 10 m2 + toe-

behoren

aarde 
• grondbuis ca. 100 meter
• hernieuwbare bouwmaterialen 

vlas, hout, riet
• bodem voor helofyten filter
• biovergister / compost toilet
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Gevormd door de wind
De grote inspiratie voor deze woning is de Schapenboet. 

Een boet staat vaak midden op de vlakte waar de wind 

vrij spel heeft. De aerodynamische vorm van de kap zorgt 

er voor dat de wind over en langs het gebouw stroomt. 

Aan de luwe noordzijde is de entree.

De boet is het startpunt van dit ontwerp, voor wonen 

aangepast in volume, vorm en openheid. De zuidgevel 

is breed om zonlicht optimaal te kunnen oogsten, maar 

ondiep zodat de zon de gehele vloer kan opwarmen. De 

kapvorm is geoptimaliseerd tot kleiner volume zodat 

minder lucht opgewarmd hoeft te worden. Het dakvlak 

is op het zuiden gericht om zonne-energie te kunnen 

oogsten via een buigbaar PVsysteem (riverclack - elios).

De woning wordt net als de schapenboet op de over-

heersende windrichting gebouwd. De dakcurve zal aan 

de luwe noord-oost zijde een soort onderdruk creëren. 

Hoog in de gevel zitten roosters waardoor het huis op 

natuurlijke wijze wordt geventileerd. Centraal staat het 

water en warmtepunt, met daaromheen alle functies die 

water of  warmte vragen. Deze spil is net als een nerf  

van een blad ook de constructieve spil. Door de dubbele 

gevel is de woning adaptief, aan te passen aan het seizoen, 

net als een 4 seizoenen dekbed. 
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egane grond

ZOMERNACHT KOELING 
MET BUITENLUCHT

OPTIMALISEER  DAK OP 
ZUIDEN VOOR ZONNE 
ENERGIE

OPTIMALISEER UITZICHT
GEOPTIMALISEERD OP HOEK 
ZONINSTRALING
REDUCEER VOLUMEGEOPTIMALISEERD OP MEEST 

VOORKOMENDE WIND RICHTING
ZUID - WEST  

GEKROMD DAK VOOR 
AERODYNAMICA

ZONNE COLLECTOREN

ORIGINELE SCHAPENBOETE

LAGE WINTER ZON 

ZONNE WARMTE  EN 
ZONLICHT

WARMTE BUFFEREN IN 
MASSA / PCM

OPVANGEN REGENWATER 

originele vorm 
gericht op meest 
voorkomende 
windrichting

venturi
• optimaliseer zuiddak
• optimaliseer uitzicht
• optimaliseer zoninstraling
• zonnecollectoren en PV
• opvangen regenwater
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BEDROOM

BATHROOM

TERRACE

GREENHOUSE

SUMMER NIGHT COOLING BY AIR 

ADD - ON PRINCIPLE 
FROM 2 PERSONS UP TO 8 

+

+

+

+

COLLECT SOLAR ENERGY 

COLLECT RAINWATER 

COLLECT SOLAR ENERGY 

ADDITIONAL HEATING BY 
BIOMASS 

REED BED WASTE WATER 
TREATMENT

Kom erbij!
Dit huis kan in omvang aangepast worden aan het aantal 

bewoners door aan een basis verschillende modules toe te 

voegen. De zwart houten basis bevat alle basiselementen 

van een huis: een woonkamer, toilet, douche, kachel en 

een slaapvliering. Energievoorziening door PV-panelen 

op het dak en collectoren in het overstek en een houtka-

chel die het buffervat bij verwarmd.

Op het moment dat de woning door meer dan 2 per-

sonen wordt bewoond kunnen de logeerkamers als han-

gende bedsteden aan de woning worden gehangen.

De glazen taatsdeuren worden dan binnendeuren. De 

smalle lamellenzonwering tussen het glas wordt dan de 

privacygrens naar de slaapkamer.

Op dezelfde manier als de bedsteden kan er een terras of  

zelfs een kas voor productie van voedsel aan de woning 

worden gehangen.

add-on

BEDROOM

BATHROOM

TERRACE

GREENHOUSE

SUMMER NIGHT COOLING BY AIR 

ADD - ON PRINCIPLE 
FROM 2 PERSONS UP TO 8 

+

+

+

+

COLLECT SOLAR ENERGY 

COLLECT RAINWATER 

COLLECT SOLAR ENERGY 

ADDITIONAL HEATING BY 
BIOMASS 

REED BED WASTE WATER 
TREATMENT

Begane grond

• koeling zomernachtventilatie
• zonne-energie oogsten passief/actief
• zonne energie oogsten voor tap water
• aanvullend verwarmen met biomassa
• opvangen regenwater
• helofytenfilter voor afvalwaterzuivering
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Samenleven in een kas
Vier of  acht woningen delen een kas, een woonkamer 

en een keuken. Het complex ligt op een boerenerf  dat 

een nieuwe functie vraagt. Het is bijzonder geschikt voor 

groepswonen, ouderenwonen, recreatieve familievakan-

ties maar ook  zorg en zorgtoerisme. In de kas kunnen 

groenten en fruit worden verbouwd als voedsel. Naast 

dat het verbouwen van groente en fruit een fijne dagbe-

steding is vormt het een mooie gekleurde, veranderende 

en groeiende omgeving.

De kas functioneert ook als een buffer tussen binnen 

en buiten, in de winter is het er minder koud. Latente 

warmte die na warmte terugwinning nog best 17 graden 

kan zijn, kan de kas verwarmen.

De zonnepanelen in het glas zijn de energievoorziening 

van het complex. Dakramen en zonwering voorkomen 

oververhitting in de zomer.

In voorjaar, najaar en zomer is de kas een verlengstuk van 

de woonkamer. 

glass-barn
groentekas

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

• zomernachtventilatie
• zonne energie oogsten passief/actief
• zonne energie oogsten voor tap water
• aanvullend verwarmen met biomassa
• opvangen regenwater
• helofytenfilter voor afvalwaterzuivering
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Een woning op een goudmijn
De ruimte onder de woning is de opslag ruimte voor 

energie en water. Daarnaast kan er regenwater worden 

gezuiverd tot drinkwater. De kas wordt gebruikt als ener-

gievoorziening, in de vorm van voedsel, warmte en elek-

triciteit. De keuken en badkamer zijn volledig te sluiten 

tot 1 houten wand waarin treden zijn verwerkt om op de 

zolder te komen.

Warmte en koude wordt opgeslagen in de massa van de 

vloer.

In plaats van massa kan ook PCM (phase change materi-

al) worden toegepast. Dit materiaal kan worden verwerkt 

in oa. stucwerk en smelt bij een gekozen temperatuur van 

bijvoorbeeld 25 graden. Voor het smelten is veel energie 

nodig dus blijft de temperatuur op het smeltpunt steken. 

In de nacht wanneer er gebruik wordt gemaakt van zo-

mernacht koeling stolt het materiaal weer en kan de vol-

gende dag weer opnieuw warmte opnemen.

green-house

LU
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KAST
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B
egane grond

1e verdieping
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B
egane grond

1e verdieping

• koeling zomernachtventilatie
• zonne energie oogsten passief/actief
• zonne energie oogsten voor tap water
• aanvullend verwarmen met biomassa
• winterbuffer 
• opvangen regenwater
• zuurstof verkrijgen uit fotosynthese
• regenwater gebruiken voor planten
• ‘s nachts koele lucht toevoeren 
• regenwater omzetten naar drinkwater
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SUMMER NIGHT COOLING BY AIR HARVEST RAIN WATER

GROW FRUIT AND 
VEGETABLES

reed bed waste
water treatment

 PV cells on the roof

vertical 
shutters

Room with a view

STAIRS IS 
CONSTRUCTION

FRIST FLOOR 

COLLECT SOLAR ENERGY 

TENT EXTRA 
ACCOMODATION

TOPFLOOR ROOM 
 WITH A VIEW
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• koeling zomernachtventilatie
• zonne energie oogsten passief/actief
• zonne energie oogsten voor tap water
• aanvullend verwarmen met biomassa
• winterbuffer 
• opvangen regenwater
• zuurstof verkrijgen uit fotosynthese
• regenwater gebruiken voor planten
• ‘s nachts koele lucht toevoeren 
• regenwater omzetten naar drinkwater

Een bewoonbare uitkijktoren  
Vrij zicht over dijken en begroeiing en bestand tegen 

overstromingen tot 3 meter. De driehoekige constructie 

is stabiel draagt de vloeren en de treden van de trap. 

De overstekende verdieping is direct een beschutting te-

gen de hoge zomerzon. verticaal bewegende luiken bie-

den zonwering met behoud van uitzicht. Het platte dak 

biedt ruimte aan PV panelen en collectoren.

Natuurlijke trek door het hoogteverschil wordt gebruikt 

bij de  zomernacht- ventilatie.

Deze koude wordt opgeslagen in PCM materiaal. Dit ma-

teriaal kan worden verwerkt in oa. stucwerk en smelt bij 

een gekozen temperatuur bijvoorbeeld 25 graden. Voor 

het smelten is veel energie nodig dus blijft de temperatuur 

op het smeltpunt steken. In de nacht wanneer er gebruik 

wordt gemaakt van zomernacht-koeling stolt het materi-

aal weer en kan de volgende dag weer opnieuw warmte 

opnemen.

viewmaster
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De Koog 
dorp in de uitverkoop
De Koog was tot halverwege vorige eeuw een klein boe-

rendorp met een kerk, gelegen aan de duinrand. Toen 

in de vijftiger jaren het toerisme zich ontwikkelde is De 

Koog doorgegroeid naar een toeristenplaats aan zee. Er 

kwamen hotels en pensions, campings en huisjester-

reinen. Er was geen visie, er waren geen plannen, De 

Koog groeide ieder jaar gewoon een beetje verder. In 

de hoofdstraat van het dorp kwamen toeristenwinkeltjes 

met ballen en scheppen en er kwamen café’s, restaurants, 

ijscowinkels en snackbars. 

Voor elk wat wils 
De over het algemeen kleine pandjes werden eerst een 

beetje uitgebouwd met een extra luifel die later veran-

derde in een veranda en nog later in een vooraanbouw. 

Daar kwam dan weer een luifel aan die later weer veran-

derde in een veranda, met een terras ervoor en zo werd 

laag op laag gestapeld. De originele echte panden zijn 

nauwelijks meer zichtbaar achter de vele aanbouwsels.

Het toerisme bleef  groeien dus het dorp groeide mee. 

Ondernemers speelden in op de wensen van de toerist. 

U vraagt en wij draaien leek het motto. Behalve in de 

dorpsstraat groeide het dorp ook uit. Er kwamen twee 

supermarkten, een enorme parkeerplaats en zelfs een 

kartbaan.

Uitverkoop
Maar niets is grilliger dan de toerist. De vliegvakantie 

kwam en toeristen gingen steeds vaker naar Spanje of  

Mallorca, waar de zon voor hetzelfde geld altijd schijnt. 

De Koog zag zijn toeristen jaar na jaar naar het zonnige 

zuiden verdwijnen. Om nieuwe toeristen te trekken pro-

beren de Koogse ondernemers zo veel mogelijk aan te 

bieden voor zo min mogelijk geld. De straat is in de uit-

verkoop. Onderhoud lijkt niet meer te worden gepleegd. 

Wat bij de een goed verkoopt wordt door de anderen ge-

kopieerd en inmiddels serveert elk restaurant hetzelfde. 

Zoals de recreatieondernemers beschermd worden met 

het beddenquotum, zo zouden de horecaondernemers 

beschermd moeten worden met een ‘couvert-quotum’. 

Het wordt de toerist koste wat koste zo makke-

lijk mogelijk gemaakt. Overal met de auto tot aan 

de voordeur lijkt op het eerste gezicht aantrek-

kelijk, maar hoe leuk is het om vanuit je hotelka-

mer of  huisje op een parkeerplaats uit te kijken?  

Om geen toerist te missen is in het dorp jaar rond de 

capaciteit op vol vermogen beschikbaar. Na de zomer 

zit op elk zonneterras ergens een verloren echtpaar te 

midden van allemaal lege tafeltjes... 

van dorp in de duinen 
naar toeristisch slagveld
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Duindorp
duinlandschap als basis
De Koog moet zich gaan richten op een nieuwe bezoeker, 
een meer bewuste toerist die authenticiteit en natuur zoekt. 
Daarvoor moet het specifieke van het eiland uitgangspunt 
zijn. De Koog kan daarin voortrekker worden door haar 
eigen kwaliteiten als duindorp weer boven te halen. Exclu-
siviteit in plaats van massatoerisme.
De inspiratie ligt aan de westkant van het dorp. Hier 
heeft het dorp zijn oorspronkelijke losse structuur van 
charmante vaak witte panden met oranje kappen in een 
duinlandschap behouden. De ruimte vloeit hier tussen de 
bebouwing door, zand, helmgras, duindoorn en wilde roos 
kleuren het beeld. 

Met een paar potten witte verf  en nieuwe dakpannen zijn 
we er niet. Er is door de jaren heen veel tussen- en aange-
bouwd en er zijn weinig goede panden over. De ‘ruimte’ 
heeft geen kwaliteit meer en wordt gebruikt voor parkeren. 
Veel panden worden door het jarenlang naar voren kruipen 
alleen aan de straatkant nog gebruikt. Naar achter toe staat 
de ruimte vaak leeg of  wordt gebruikt voor opslag. Op de 
verdieping gebeurt vaak niks meer.
Krimp en strek
Het dorp moet gaan meebewegen met de seizoenen. De 
Koog moet gerestaureerd worden door af  te breken. Niet 
nog meer toevoegen maar juist weghalen. De ‘echte’ ge-
bouwen vormen het karkas, alle voor- zij- en achterbouwen 
moeten eigenlijk op termijn weg.  De basis wordt gevormd 
door de capaciteit die in het rustige seizoen nodig is. Als de 
‘seizoensvloed’ dan opkomt groeit de capaciteit mee met 
‘pop-up’ gebouwen. Zo kan het dorp van een mooi land-
schappelijk, rustig en authentiek duindorp in de winter, in 
de zomer uitgroeien tot een bont en levendig kustdorp. 

In stappen
De eerste stap die gezet moet worden is ruimte maken, 
‘snoeien van dood hout’. Als eerste de voorbouwen in de 
straat weghalen waardoor panden weer zichtbaar worden 
en de oorspronkelijke straatruimte terug komt, de slechte 
panden slopen en het parkeren weghalen uit de achterter-

reinen en verplaatsen naar een nieuwe plek in het dorp. 
De tweede stap is landschap doorzetten, de vrijgekomen 
ruimte inrichten als ‘duintuin’, waarmee de sfeer van het 
eiland in het dorp terug komt. 
De derde stap is de dorpsstructuur herstellen, terugbou-
wen van charmante duindorpse panden die de straat ver-
sterken maar de ruimte ook los houden. 
Een belangrijke rol in de transformatie spelen de super-
markten. Deze liggen nu met hun achterkanten naar de 
omgeving en geven de Koog een rommelig aanzien.  Op de 
plaats van de achterterreinen en garageboxen aan de oost-
kant van de dorpsstraat is ruimte om de supermarkten, van 
1500 m2 elk, in te breiden. De onsamenhangende rand van 
gebouwen en openbare ruimten kan zo getransformeerd 
worden tot een nieuwe straat die het dorp een voorkant 
geeft aan het Kogerveld. Met starters- of  seniorenwonin-
gen boven de supermarkten.
De vierde stap is samenhang scheppen in het nu kakofonie 
straatbeeld. Het introduceren van een Koogse veranda met 
luifel en terras. Een elegante en met zonnecellen ook ei-
gentijds ‘schone’ voorbouw versterkt de duin sfeer van het 
nieuwe De Koog en kan een beeldmerk zijn van de straat. 
De veranda kan voor nieuwe en bestaande gebouwen. 
Bestaande panden die uitstraling missen kunnen zo toch 
bijdragen aan het nieuwe straatbeeld. De veranda is ook 
het ‘seizoensmiddel’ bij uitstek, capaciteit kan aangepast 
worden door de veranda bijvoorbeeld met glas tijdelijk tot 
wintertuin te transformeren of  er sierlijke Koogse luifels 
voor te hangen.
De vijfde stap is een herhalende: het uitbreiden van de 
seizoenscapaciteit met pop-up gebouwen. Het in het zo-
merseizoen plaatsen van ‘uitvouwbare’ kassen in de duin-
tuinen. Met scharnierende spanten kan een standaardmo-
del eenvoudig tussen panden van verschillende breedten 
gespannen worden. Houten terrassen worden erin en er 
omheen gelegd. De capaciteit om bezoekers te ontvangen 
wordt zo tijdelijk uitgebreid. De kas is de ultieme horeca 
of  winkelvoorziening. Ze straalt lichtheid uit en laat de 
elementen maximaal beleefbaar zijn. In exclusief  seizoen 
gaan de kassen weer weg en komen de duintuinen weer 
terug in beeld. De Koog wordt weer een authentiek duin-
dorp.
De hersteloperatie voor het dorp is omvangrijk, maar toch 
kansrijk omdat het plan goed faseerbaar is. En wellicht is 
het een voordeel dat het eigendom maar in een paar han-
den is

Slopen is het nieuwe duur-
zaam bouwen
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inspiratie - het nog beleefbare duindorp
93



94



95



96



97



98



veel van de gebouwen zijn niet écht gebouwen
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huidige situatie

alle gebouwen en bouwsels

de straat

ruimte

zwart: minimaal twee lagen

de straatruimte

privaat groen

gebouwen exclusief  wildgroei serres luifels 
en voorbouwen

straatruimte na ‘snoei’ wildgroei
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openbaar groen

platte ‘dozen’

waardevolle panden

verharde terreinen

panden

structuur na ‘snoei’ alle ‘dood hout’

privaat groen

straatruimte na ‘snoei’ wildgroei

alle verharding

wildgroei serres luifels en voorbouwen

basis duindorp na verplaatsen parkeren 
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huidige situatie basis duindorp

pop-up max capaciteit zomer
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versterking dorpsstructuur

voorjaar en najaar

vergroten eenheid in uitstraling

winter authenticiteit
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winter
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zomer
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dorpsstraat westkant

dorpsstraat oostkant

dorpsfront Nikadel

bestaande situatie

bebouwing die geen waardevol gebouw is
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nieuwe bebouwing en veranda’s 

pop-up seizoenskassen
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zomerbeeld - levendig dorp
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winterbeeld - authentiek dorp
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bestaand beeld
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nieuw beeld met veranda’s en kassen
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vergezicht duinrelpark
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Stoelendans 
een grote schoonmaak
Het Kamperfoeliebos, eigendom van Staatsbosbeheer, 

heeft een lage recreatie- en natuurwaarde. Het staat vol 

overjarige naaldbomen, die sterk bijdragen aan de ver-

droging van de duinen en de binnenduinrand. Aan de 

zuidkant van het bos ligt chaletpark Bregkoog, een van 

de meest verharde verblijfsterreinen van Texel. De ka-

vels staan vol schuttingen, schuurtjes, pergola’s en stenen 

terassen. Het terrein ligt als een blokkade midden in een 

stroomgebied van duin naar polder. Aan de noordkant 

van het bos ligt camping Coogherveld die grotendeels 

permanent is bezet met stacaravans. Noordelijk daar-

van, aan de Nikadel, ligt het grote parkeerterrein van De 

Koog, dat maar af  en toe vol staat met auto’s en een keer 

per jaar de kermis huisvest. Deze meestal desolate beton-

woestijn is een onaantrekkelijke entree voor het duindorp 

en een deprimerend uitzicht voor de gasten van hotel 

Greenside.

Testing Texelse Bedden 
Het Kamperfoeliebos neemt de verblijfsfunctie van Breg-

koog en de twee campings over. Er worden naaldbomen 

gekapt en open plekken gemaakt. Dit vermindert de wa-

teropname van het bos, bevordert de soortenrijkdom en 

vergroot de natuurwaarde. Er wordt geen ondergrondse 

infrastructuur aangelegd, de accommodaties zijn mobiel 

en autarkisch. De fietsboeten en klapuitcaravans uit de 

Texel Toolbox zijn hier inzetbaar. Gasten kunnen zo ne-

gen maanden per jaar echt in de natuur verblijven. Van 

het gekapte hout worden ‘lattenschuren’ gemaakt die in 

het levendige seizoen de auto’s buiten het bos opvangen 

en in het stille seizoen de verwijderde verblijfsaccommo-

daties. 

Door de lichte voetprint van de accommodaties kan het 

bos hetzelfde aantal ‘bedden’ opnemen als Bregkoog 

en camping Coogherveld nu samen hebben. Bregkoog 

maakt ruimte voor natuur en water en lichte tijdelijke ver-

blijfsrecreatie. De duinrel vanaf  het Maartenhuis wordt 

doorgezet en krijgt ruim baan in een brede natte vallei 

van rellen en poelen die over de Pontweg tot aan polder 

Waal en Burg loopt. In het natte seizoen wordt hier zoet 

water vastgehouden, dat in het groeiseizoen naar de be-

hoeftige agrarische productiegebieden wordt geleid.

Van verharding naar natuur en landschap
Het voormalige campingeterrein aan de noordzijde 

neemt de parkeerfunctie over van het huidige parkeerter-

rein. Er is zonder noemenswaardige investering ruimte 

voor alle parkeerplaatsen van de Nikadel. Er is ook ruim-

te voor het verplaatsen van alle auto’s uit de binnenterrein 

in het dorp zelf. Hierdoor kunnen alle verharde parkeer-

terreintjes in het dorp omgetoverd worden tot prachtige 

duintuinen. De ‘lattenschuren’ bieden in de zomer een 

hoogwaardig overdekte parkeerruimte voor de private 

hotels in het dorp.

Omdat de capaciteit alleen in piekdrukte geheel wordt 

gebruikt, is het terrein voor het grootste deel van het 

jaar gewoon grasveld. Door simpelweg de verharding te 

verwijderen kan het huidige parkeerterrein veranderen in 

een binnenduins landschap als weelderige ‘voortuin’ voor 

De Koog. De kermis kan hier eens per jaar nog steeds 

plaatsvinden. Door de twee supermarkten die nu achte-

loos aan de huidige ‘achterkant’ van het dorp zijn geland 

te verplaatsen naar de vrijgekomen parkeerruimtes tussen 

Dorpsstraat en Nikadel kan De Koog naar dit landschap 

een gezicht maken met een ‘straat’ met eigen parkeren. 

Hotel Greenside krijgt echt een ‘green side’.

Principes en interactie
Bij het ontwerpen van dit Vergezicht werden we direct 

gestuurd door de zeven principes: koppel schoonheid 

aan schoonheid; vertrek vanuit natuur en landschap; be-

weeg mee met de seizoenen; blijf  jutten, pionieren en 

innoveren; ruim op en revitaliseer; ga voor echt Texels 

revitalisatie door 
re-locatie
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en Texels eigen; koester eenheid en diversiteit. Belang-

rijk was ook dat de locatiekeuze en de ideeën niet alleen 

uit onze koker kwamen. De stichting Duindorp en het 

Ondernemersplatform trokken aan onze bel. In zowel 

de smaaktest als de Texel Talks werden De Koog en zijn 

voorland en de huidige kampeerterreinen rond de Koog 

laag gewaardeerd en kregen verlandschappelijking en tij-

delijkheid veel bijval.

Een re-locatie die meerdere doelen dient 
In Vergezicht De Koog komen duurzaam waterbeheer 

en duurzaam toerisme bij elkaar. Met deze relatief  sim-

pel uit te voeren stoelendans kan op lokaal niveau een 

enorme ruimtewinst en duurzaamheidsslag worden ge-

maakt, zowel op gebied van water en natuur als toerisme, 

zonder dat er maar één bed of  parkeerplaats hoeft te 

worden opgegeven. 

Maar er wordt als eerste stap ook winst behaald op ho-

ger schaalniveau. De bomenkap in het Kamperfoeliebos 

past in de doelstelling om meer naaldbomen op Texel te 

verwijderen. Bovendien is Staatsbosbeheer op zoek naar 

inkomstenbronnen. Het uitbaten van het bos als cam-

ping kan een aanzienlijke opbrengst genereren, genoeg 

om met de eigenaren van de te verplaatsen campings in 

mee te delen. Op deze manier kan op Texel nieuwe na-

tuur en nieuw ‘green label’-toerisme worden ontwikkeld 

door inbreng van terreinen van Staatsbosbeheer. Het 

terrein van de Bregkoog ten slotte maakt deel uit van 

de binnenduinrandzone. Door stapsgewijs ook andere 

recreatieterreinen aan te pakken, ontstaat er een natte 

binnenduinrand, die niet alleen de biodiversiteit in deze 

zone en de duinen verrijkt, maar ook het watersysteem 

verduurzaamt en de agrarische sector een toekomst met 

zoet water garandeert. Er ontstaan nieuwe landschap-

pen, wat weer bijdraagt aan de eigenheid en exclusiviteit 

van het eiland. 

winst, winst 
en nog eens winst
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reorganisatie

205 parkeerplaatsen in het dorp verspreid
435 parkeerplaatsen op grote parkeerplaats
totaal 640 plekken op 6 hectare verharding
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90 parkeerplaatsen langs de nieuwe straat
440 parkeerplaatsen in gras op de voormalige camping
110 parkeerplaatsen in de nieuwe houten schuren
totaal 640 plekken en 10 hectare aaneengesloten landschap
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hectare 
verharding 
maakt 
plaats 
voor... 
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3 
hectare 
zuiver 
duinwater
in... 
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10 
hectare 
aaneen- 
gesloten 
landschap 
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10 
hectare 
aaneen- 
gesloten 
landschap 
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vergezicht getijdebos

D

136



vergezicht getijdebos

k

e

o

e r
a m

l i
f

b

p

e
o

s

137



van Bregkoog naar Bakkum

Getijde-
toerisme 
krimp en strek
Chaletpark Bregkoog is waarschijnlijk de meest verhar-

de ‘camping’ van Texel. De plaatsen op het terrein zijn 

groot, gemiddeld 250m2. De meeste ‘kavels’ zijn deson-

danks toch met schuttingen afgezet. Naast elk chalet staat 

een pergola, veranda of  schuurtje. Veel bewoners hebben 

van de tuin één groot verhard terras gemaakt. Niets is 

meer ‘tijdelijk’ op dit terrein. Er is een speelveld voor de 

kinderen dat veel doet denken aan een speelveldje in een 

woonwijk. De verhuurprijzen van de caravanchalets zijn 

hoog. In de vijf  maanden tussen oktober en april lijkt het 

park voornamelijk leeg te staan, getuige het bestaan van 

een onbekend speciaal tarief  om klanten te trekken.

De camping ligt middenin een duinrelgebied. De duinrel 

zelf  is gereduceerd tot een sloot die langs de camping 

loopt. Aan de bovenzijde van de camping ligt het Kam-

perfoeliebos. Er zijn geen paden vanuit de camping het 

bos in. Op de camping zelf  is niet veel natuurlijke beplan-

ting of  natuurlijk water te vinden. Chaletpark Bregkoog 

heeft geen Texelse sfeer. 

Van Bregkoog......naar Bakkum
Op Bakkum worden de caravans ieder jaar weggehaald. 

De camping is 7 maanden per jaar open. De andere vijf  

maanden is het gebied een openbaar wandelbos. 

Campingbewoners richten hun plekje dus elk jaar 

opnieuw in. Daardoor zijn er geen stenen terrassen 

en parkeerplaatsen, aanbouwtjes, schuurtjes en per-

gola’s te vinden. Alles moet elk jaar afgebroken dus 

er wordt alleen ‘licht getreden’. Daarom blijft er op 

het terrein  ondanks de toch aanzienlijke bezettings-

dichtheid ruimte en een echt buitengevoel bestaan. 

De tijdelijke bewoners verblijven ín het landschap.  

Of  het nu een tent, vouwwagen, pipowagen, tenthuisje 

tour- of  stacaravan is, deze zijn allemaal welkom. Zolang 

het maar één kampeermiddel is, niet langer dan 9.15 m 

en niet meer dan 35 m². Er zijn plaatsen met en zon-

der elektriciteit. De camping is autoluw. De sfeer is hip 

en nostalgisch. Het gaat er om de natuur, het strand en 

vooral ook om de sfeer.

Amoveren
Het ‘verplaatsen van de bedden’ van de Bregkoog naar 

het Kamperfoeliebos kan van Bregkoog een Bakkum ma-

ken. De ruimte die vrijkomt op de plek van de Bregkoog 

kan zich ontwikkelen tot een prachtig gevarieerd duinrel-

landschap en het water en de natuur daar weer de ruimte 

geven.  Een corridor voor een natte binnenduinrand, die 

niet alleen de biodiversiteit in deze zone en de duinen 

verrijkt, maar ook het watersysteem verduurzaamt en de 

agrarische sector een toekomst met zoet water garan-

deert.

écht verblijven in het 
landschap
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1,1 km gesnoeide hagen, 3 km schuttingen

2,1 hectare verhard en bebouwd 

0,85 hectare caravans en schuurtjes 0,75 hectare terassen 

0,52 hectare wegen en parkeren

150 stacaravans

4 hectare terrein

3 km schuttingen

50% verhard/bebouwd
Bregkoog 

van Bregkoog naar Bakkum
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Bregkoog 
meest 

verharde 
camping 

van Texel
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Bakkum
populairste 
camping 
in de
metropoolregio
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Camping 
Kamperfoelie Door in het bos de den-

nenbomen weg te kappen ontstaan open plekken. Op 

deze open plekken ontstaat ruimte om in de zomer rol-

lende huisjes te plaatsen. De twee bestaande  paden en 

een stelsel van kleine onverharde paadjes is voldoende 

om deze in- en uittocht van rollende huisjes te facilite-

ren. De paden ontsluiten het bos ook voor wandelaars 

en fietsers.

Er kan minstens 30% van het bosoppervlak worden ge-

kapt. Dit beantwoordt aan de doelstelling om meer naald-

bomen te verwijderen van Texel. Het maken van open 

plekken bevordert de soortenrijkdom in het bos en ver-

mindert de wateropname en verdamping. In het bos kun-

nen nieuwe loofbomen worden teruggeplant. De gekapte 

dennenbomen uit het Kamperfoeliebos kunnen worden 

gebruikt om stoere schuren mee te bouwen waar in de 

zomer de auto’s van de hotelbezoekers staan en in de 

winter de verplaatsbare huisjes worden opgeslagen. Zo 

wordt ‘de rommel’ van het toerisme netjes opgeborgen.

De nieuwe boscamping moet in alle opzichten een Green 

Key label verdienen. De huisjes moeten zelfvoorzienend 

zijn zodat een kostbaar ondergronds leidingennetwerk 

niet nodig is. De camping geeft vergunningen af  om rol-

lende en zelfvoorzienende huisjes te plaatsen van mei tot 

november. Dit is het ‘levendige seizoen’ met een gezellige 

drukte en ruimte voor 300 huisjes. Buiten dit ‘seizoen’ is 

er nog een vergunning mogelijk voor het ‘exclusief  sei-

zoen’ waar nog slechts 20 % van de huisjes  in het bos 

mogen blijven staan. Dit seizoen loopt van maart tot eind 

april en eind oktober tot december. Dit exclusief  seizoen 

is bedoeld om ook rustzoekers een plek te geven op Texel 

en de natuur de tijd te geven om zich te herstellen. Alle 

huisjes moeten voor 1 december worden verwijderd. Van 

december tot maart is het bos weer het exclusieve domein 

van de dieren en de wandelaars. Ook tijdens de andere 

seizoenen is het bos vrij toegankelijke als wandelgebied. 

Het blijft dus met recht een ‘Staatsbos’. Door mee te de-

len in de opbrengsten van de camping kan staatsbosbe-

heer ook weer nieuwe natuur ontwikkelen op Texel.
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bestaand bos met veel dennenbomen en weinig open plekken 

geherstructureerd bos, dennen grotendeels vervangen door loofbomen en open plekken gemaakt
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Van Bregkoog naar...
Chaletpark Bregkoog is waarschijn-
lijk de meest verharde ‘camping’ van 
Texel. De camping ligt middenin 
een duinrelgebied. Bij verplaatsing 
ontstaat er ruimte voor een natte 
binnenduinrand, die niet alleen de 
biodiversiteit in deze zone en de 
duinen verrijkt, maar ook het water-
systeem verduurzaamt en de agrari-
sche sector een toekomst met zoet 
water garandeert. 
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...camping Kamperfoelie
Door in het bos de dennenbomen 
weg te kappen ontstaan open plek-
ken. Op deze open plekken ontstaat 
ruimte om in de zomer rollende 
huisjes te plaatsen. 
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Krimp en strek

 De mobiele huisjes worden 

ieder jaar van mei tot oktober 

in het landschap uitgerold. In 

de winter worden ze terugge-

trokken op een vaste plek. Het 

landschap wordt daarmee weer 

vrijgegeven. De huisjes kun-

nen dan dicht op elkaar worden 

gezet of  worden opgeslagen 

in een grote schuur. De schuur 

kan in het zomerseizoen, als 

de huisjes weer worden uitge-

rold, ruimte bieden aan andere 

voorzieningen. De schuren bij 

het Kamperfoeliebos kunnen 

in de zomer gebruikt worden 

als exclusief  parkeren voor de 

gasten van de hotels in het dorp. 

De parkeerplaatsen bij de hotels, 

die nu lelijke verharde plekken 

zijn, kunnen dan mooie duintui-

nen worden. Verblijven in het 

hotel wordt daarmee aantrek-

kelijker voor de gasten zelf. En 

de gasten worden gestimuleerd 

de auto minder te gebruiken, 

omdat die nu aan de rand van 

het dorp staan. Maar wel veilig 

en droog.

Krimp Strek 

146



Krimp 

Strek 
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bestaand bos
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Pinus kappen
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‘verloofen’
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pleisterplek
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ontsluiten
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voorjaar eerste mobiele huisjes
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voorzomer 

163



164



zomer
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nazomer
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herfst
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najaar
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exclusief  seizoen
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stil seizoen
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winter
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vergezicht natuurvallei

D

178



vergezicht natuurvallei

d
u

n

l s

ar

a

d
pe

n h

l

ci

179



Natuur-
vallei 
puur duinwater
De duinrel die nu in het Alloo ontspringt loopt door 

tot aan het Maartenhuis. De ruimte die vrijkomt  op 

de plek van de Bregkoog is uitermate geschikt om deze 

duinrel door te zetten en natte binnenduinrand na-

tuur te maken. Dit zou ruimtelijk en hydrologisch een 

prachtige continue zone vormen tussen het Alloo en de 

achterliggende polders, helemaal van Ecomare totaan 

Waal en Burg. Ook de routes die nu ophouden bij het 

Maartenhuis kunnen zo verder lopen en verdubbeld 

worden in lengte.

Ruimte voor rellen
De rel kan een brede meanderende stroom worden 

met flauwe oevers, wat water en natuur de ruimte geeft. 

Kleine aangetakte plasjes en poelen vergroten de buf-

feringscapaciteit van het systeem. Met stuwtjes kan ge-

regeld worden dat ze vol lopen als de regens komen 

en vlak voor de warme dagen in de zomer weer droog 

staan, zodat er geen overmatige verdamping optreedt. 

Hier ligt een enorme kans om zoet duinwater te bergen 

en te bufferen. Daarnaast verrijkt een natte binnen-

duinrand de biodiversiteit en biedt met nieuwe natuur-

lijker landschappen een prachtige basis voor het nieuwe 

Texel toerisme.

Informeel toerisme
In het nieuwe landschap kunnen bestaande elementen 

ingezet worden om recreatief  gebruik te stimuleren. 

Zo kan een schapenboetje een publieke functie krijgen 

door er binnen een voorziening als stroom en water 

aan te brengen en voor de boet een ‘zit plek’ aan te leg-

gen. De boet wordt daardoor ineens een aantrekkelijke 

pleisterplaats. Een kleine ingreep die levendigheid in 

het landschap brengt door recreatief  gebruik.  

Ruimte voor productie
Het landgebruik blijft overwegend agrarisch. De gron-

den direct aansluitend aan de duinrel en plasjes kan 

natuurgrasland met extensieve beweiding worden. Het 

systeem kan in capaciteit nog veel verder toenemen als 

er wordt overgeschakeld op de teelt van cranberries. 

Dit moerasplantje vraagt waterstanden van tien centi-

meter onder maaiveld en verdraagt het zelfs een maand 

lang onder water te staan. Dat betekent dat met deze 

teelt de agrariër juist een hoge grondwaterstand wenst 

en zelf  voor natte gronden zorgt. Het waterbergend 

vermogen in de grond zal met elke hectare omschake-

ling toenemen. De ‘hydrologische tegenstelling’ tussen 

boer en natuur zal verdwijnen. 

De cranberry kan een echt Texels product worden en 

met zijn prachtige kleuren de functie als attractie van de 

droge bollenvelden overnemen. 

water als drager van 
landschap
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Participatie 
Verblijven worden samengebundeld in 

een erf  of  hof.  Het hof  in de natuurval-

lei heeft in totaal 15 recreatieverblijven 

verdeeld over 3 schuurvolumes. Er hoort 

een gedeeld erf  bij de hof. Dit gedeeld 

erf  kan met groentetuinen, kassen en 

schuren gezamenlijk worden beheerd.  

Het tuinieren maakt onderdeel uit van de 

recreatie. De hof  kan op een gezamenlijk 

stuk grond staan van een aantal hectaren. 

De grond wordt natuurlijk beheerd. In 

de binnenduinrand wordt water gemaakt 

met natte weiden of  anders in het land-

schap passende natuur. 

De hof  kan ook onderdeel uitmaken van 

een echt agrarisch bedrijf. Ook een com-

binatie met zorg zou heel goed kunnen. 

Het toeristisch bedrijf  houdt zich bezig 

met duurzame teelten voor Texel, zoals 

bio-brandstof  of  lokale groenten, en hier 

in de binnenduinrand bij uitstek cranber-

ries als natte teelt. 

+ Krimp en strek
Onderdeel van dit recreatiehof  is een 

groep van 16 ‘rollende huisjes’. Deze 

huisjes worden in de zomermaanden 

naar buiten gereden en in het veld 

geplaatst. Op de hof  staat een schuur 

waar de huisjes in de winter worden 

opgeslagen. Het landschap wordt daar-

mee weer vrijgegeven. De schuur kan in 

de zomermaanden een functie hebben 

als voorziening, zoals een ‘table d’hôte’, 

slecht weer speelzaal, kleine winkel voor 

locale producten et cetera.
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water 

strekkende 
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Informeel toerisme
In het nieuwe landschap kunnen bestaande elementen 

ingezet worden om recreatief  gebruik te stimuleren. Zo 

kan een schapenboetje een publieke functie krijgen door 

er off-grid stroom en water in aan te brengen en ervoor 

een ‘zitplek’ aan te leggen. De boet wordt daardoor een 

aantrekkelijke pleisterplaats door de seizoenen heen.

Nieuwe teelten
De gronden direct aansluitend aan de duinrel en plasjes 

zijn geschikt als natuurgrasland met extensieve bewei-

ding. Het watersysteem kan in capaciteit nog verder 

toenemen als er wordt overgeschakeld op de teelt van 

cranberries. Met deze teelt heeft de agrariër een hoge 

grondwaterstand nodig. De ‘hydrologische tegenstelling’ 

tussen boer en natuur zal daardoor verdwijnen. De 

cranberry kan een belangrijk Texels product worden en 

met zijn prachtige kleuren de functie als attractie van de 

droge bollenvelden overnemen.

Seizoenstoerisme
Door een nieuwe recreatieve boerderij te vergunnen 

ontstaat met het verblijfstoerisme een economische dra-

ger voor het beheer van natuurlijke weiden. Vanuit de 

nieuwe boerderij kan het mobiele toerisme in het zomer-

seizoen over het landschap uitrollen. Koppeling aan een 

zorgboerderij versterkt de banden.

bestaand
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zomer
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winter
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bestaand grasland en bloembollenteelt 
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nieuw duinrellandschap in de natte periode
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duinrellandschap met mobiele seizoensrecreatie
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nieuw recreatieboerderij in natuurlijke weide en cranberryteelt
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natuurlijke weide met grote grazers in het najaar
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vergezicht verblijfslandschap
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Recreatie 
van parasiteren naar 
participeren 
In de binnenduinrand zijn in de zestiger - en zeventiger 

jaren grote aantallen huisjesterreinen ontwikkeld. Deze 

terreinen liggen er vandaag de dag nog grotendeels vol-

gens die mode bij, sommige zelfs geheel ongewijzigd. Er 

zijn sinds de zestiger jaren steeds meer terreinen bij geko-

men en de binnenduinrand is steeds meer dichtgegroeid. 

Langzaamaan werd elk weitje opgevuld, totdat er een ‘re-

creatieconcentratiegebied’ ontstond als een bijna onon-

derbroken nieuwe wereld tussen duinen en strandvlakte.

Parasitaire recreatie
Ieder recreatieterrein is een afgesloten stuk ‘park’ met een 

geheel eigen patroon en verkaveling. Meestal niet open-

baar toegankelijk. Contact met de omgeving is miniem, 

uitzicht vaak afwezig. De recreatieterreinen zijn  enclaves 

die geen onderdeel uitmaken  van het Texelse landschap. 

De terreinen hebben veelal een generieke uitstraling. Het 

zijn vaak net stadse nieuwbouwwijkjes.

Een ondergronds grid van water, elektra en soms zelfs 

gas maakt jaarrond bezetting mogelijk. Huisjes en cara-

vans zijn bijna altijd permanent. In verband met rende-

ment op de hoge investeringskosten van dit grid moet 

de dichtheid maximaal zijn. De huisjes of  caravans staan 

zij aan zij in kleine ‘kamers’ van strakke hagen en schut-

tingen. De beplanting is meestal niet natuurlijk. Er is veel 

verharding op de terreinen, de auto domineert. Het wordt 

de toerist ten koste van alles zo makkelijk mogelijk ge-

maakt. Overal met je auto tot aan de voordeur is mis-

schien makkelijk, maar hoe leuk is het om vanuit je huisje 

op een parkeerplaats uit te kijken? Als je naar een eiland 

in zee gaat, dan wil je toch vooral het eiland ook beleven?

Stagnatie
Voor het eerst in jaren stagneerde op Texel het overnach-

tingsaantal, terwijl op de andere waddeneilanden nog 

een lichte groei op trad. Het beddenquotum en het con-

centratiebeleid hebben Texel in de afgelopen decennia 

behoed voor een wildgroei van verblijven over het hele 

eiland. Het concentratiebeleid heeft er echter ook voor 

gezorgd dat het eiland nu kampt met een ‘verdwenen’ 

binnenduinrandlandschap en een grotendeels achterhaald 

toeristisch aanbod.

Duurzaam toerisme
Kunnen we nu we zoveel wijzer en zorgvuldiger zijn ge-

worden dan in de jaren zestig en zeventig als het gaat om 

ecologie, hydrologie en landschap, niet voorzichtig eens 

gaan proberen om een nieuw toerisme te faciliteren? Een 

duurzaam toerisme dat sterker vervlochten is met water, 

natuur en landschap; een toerisme dat daar niet alleen niet 

langer schade aan berokkent, maar zelfs aan bijdraagt?

less urban more natural
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De Koorn-aar
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Bremakker
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Dennenoord
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Gortersmient
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Beach Park
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Toerisme
transformeren met water 
en bos
Het gaat er om de exclusiviteit en natuurlijkheid van 

het eiland ook binnen de terreinen beleefbaar te maken. 
Daarvoor moeten de terreinen in de binnenduinrand 
meer gaan aansluiten op en onderdeel vormen van het 
landschap. 
Het openen van de ‘kamers’, het aansluiten op landschap-
pelijke paden, het verwijderen van grote verhardingsvlak-
ken en het natuurlijk maken van beplanting is een belang-
rijke stap in de goede richting. De grote winstkans ligt in 
het aanpassen van de terreinen in samenhang met het ver-
natuurlijken van het watersysteem en de bossen. Door bij 
te dragen aan een nattere binnenduinrand en ecologisch 
rijkere bossen kan een aantrekkelijk landschap gevormd 
worden voor toerisme.  

Obstakel
De recreatieconcentratiezone ligt in de binnenduinrand 
van Texel. Ingeklemd  tussen de natuurlijke duinen en de 
agrarische strandvlakte, meestal op de afgegraven duinen. 
De terreinen lijken vanuit een groter perspectief  groene 
verlengstukken van het bos, maar in werkelijkheid zijn het 
verharde en ecologisch arme terreinen van hokjes met ha-
gen en schuttingen. Als je er niet verblijft heb je er niks te 
zoeken, zelfs niet op terreinen waar de tenten en mobiele 
verblijven buiten het seizoen afwezig zijn.
In de naastgelegen duinen zit een enorme bel met zoet en 
zuiver water tot wel zestig meter diep. Dit water stroomt 
ondergronds naar lager land en komt daar als drangwater 
naar boven. Om de voeten droog te houden, o.a. op de 
recreatieterreinen, wordt het pure duinwater nu zo snel 
mogelijk afgevoerd richting de polders en van daaruit 
richting zee. De vroegere buffering in brede duinrelzones 
is tot een minimum gereduceerd door de verharde en ont-
waterde terreinen. De huidige recreatieconcentratiezone 
van Texel vormt landschappelijk, ecologisch, en hydrolo-
gisch een obstakel binnen het grotere landschapssysteem.

Stapsgewijze transformatie
Met een overkoepelende langetermijn visie voor vernat-
ting en verbossing kunnen alle recreatie ondernemers on-

afhankelijk van elkaar hun park vernatuurlijken. Het land-
schap transformeert terrein na terrein, stapje voor stapje. 
Het water en de natuur zullen uiteindelijk weer continu 
zijn van duin tot polder.
Terreinen in het verlengde van de duinbossen op afgegra-
ven duinen worden aangespoord om hun terrein te ‘ver-
bossen’. Ruimte maken om bos terug te laten groeien op 
de terreinen en de landschappelijke structuur te herstel-
len. Terreinen in de stroomvalleien van duinrellen moeten 
‘vernatten’. Waterlopen herstellen of  aanleggen door de 
terreinen en ruimte geven voor buffering en natuur. 

Netwerk
De terreinen vormen ook een obstakel in het recreatieve 
routenetwerk; oost-west verbindingen ontbreken. Alle 
terreinen moeten daarom ook wandelroutes faciliteren 
die aantakken op het netwerk aan zowel duinkant als pol-
derkant en op hun (noorder- en zuider)buren. Met elke 
terreintransformatie moet het padennetwerk groeien. Via 
deze doorgaande routes over de terreinen kan het nieuwe 
landschap ook door buitenstaanders worden beleefd, in 
ieder geval buiten het seizoen, en kunnen de eigen gasten 
ook makkelijker en prettiger ‘naar buiten’.

Bonusbedden
De recreatieterreinen krijgen een nieuwe landschappelijke 
aantrekkingskracht, wat ook commercieel noodzakelijk is. 
Toch zal het herorganiseren van parkeren, ontharden, 
ontkameren en ruimte geven aan bos en water waarschijn-
lijk ook op de terreinen zelf  ‘bedden kosten’. Onderne-
mers kunnen daarin worden gecompenseerd door ‘deals’ 
te sluiten met naastegelegen grondeigenaren: Staatsbos-
beheer en de agrariërs. Door aan de duinkant bossen te 
‘verloofen’ en te beheren mogen ondernemers als bonus 
een percentage mobiele ‘Texelse Bedden’ seizoensgebon-
den in ‘hun’ bos plaatsen, zoals in het Kamperfoeliebos. 
Aan de andere zijde kan eenzelfde ‘deal’ gesloten worden 
tussen agrarische- en recreatieve ondernemers. De agra-
riër zorgt voor een ‘recreabel productielandschap’ zoals 
een boomgaard of  boomkwekerij, waarin de recreatieon-
dernemer weer seizoensgebonden Texelse ‘bonusbedden’ 
in mobiele verblijven kan plaatsen. Met deze nieuwe ver-
bonden verdunnen de terreinen zich en wordt het land-
schap eromheen versterkt.
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Recreatieterreinen Agrarisch land

duinen
afgegraven 
duinen

strandvlakte
duinflank

227



228



229



recreatieterreinen in het verlengde van de duinrellen: vernatten en verbeken
recreatieterreinen in het verlengde van de duinbossen: verzanden en verbossen

individuele sturing vanuit grote schaal landschap
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bestaand: naaldig Staatsbos naast hokkig Dennenlust

Dennenlust verbost

Staatsbos verlooft en maakt ruimte



bestaand: naaldig Staatsbos naast hokkig Dennenlust

Dennenlust verbost

concentratie van huisjes, weinig natuurverblijf

verdunnen bedden maakt ruimte

Texelse bedden als compensatie voor verdunnen



de terreinen lijken van bovenaf  onderdeel uit te maken van het totale landschap van duinen en bossen
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echter het zijn gecompartimenteerde ruimten die een blokkade vormen voor waterstromen en routes
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bestaand watersysteem
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vergezicht op herstelde duinrellen en continu systeem
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bestaande watersysteem en recreatieterreinen
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groei van het watersysteem en integratie als landschap in de bestaande recreatieterreinen
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0-bestaande situatie

4-2 ondernemers maken zuidelijk begin vernatting

8-ondernemer sluit deal Staatsbosbeheer

1-pionier ondernemer vernat terrein

5-agrarische buren doen mee in de deal

9-ondernemer elders volgt voorbeeld
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2-buurman ondernemer volgt voorbeeld

6-ondernemer tussen rellen verbost terrein

10-campingondernemer verbost terrein

3-uitbreiding completeert duinrelvallei

7-buurman ondernemer volgt voorbeeld

11-uitbreiding agrarische landschapsdeals
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Terreinen  de 
Bremakker als voorbeeld
De Bremakker is misschien wel het meest natuurlijke cha-

letpark op Texel. Al enige tijd terug is er begonnen het 

terrein te ‘verlandschappelijken’. Groen wordt natuurlijk 

beheerd, snoeiafval hergebruikt, er is een stuk duinrel, er 

zijn zonnecellen en bagagekarretjes om de auto buiten te 

laten en er wordt veel geparkeerd op grasvelden. Belang-

rijke stappen op weg naar meer duurzaamheid   

Natuurcamping
Er is echter nog geen relatie gelegd met de omgeving. 

Ook de geplande uitbreiding draagt nog niet bij aan het 

grote landschappelijke geheel van waterbuffering, ver-

loofing en opening. Wat als de Bremakker zijn nu nog 

geringe verdunning en compacte uitbreiding zou mogen 

omvormen tot een werkelijk Texels landschap, met als 

‘beloning’ een percentage toegestane seizoensgebonden 

bedden in de zelf  verlandschappelijkte omgeving?

1e rangstoerisme
De Bremakker is dusdanig verdicht dat met een klein 

aantal plaatsen elimineren en extra groen aanplanten niet 

een echt landschap kan ontstaan. Door het water van het 

duinrelsysteem vanaf  de Monnikenweg door te trekken 

over de camping en de stromen te begeleiden met nieuwe 

natte natuur kan de Bremakker echt verlandschappelij-

ken. Water en landschap worden niet langer onderbroken. 

Een huisje omgeven door andere huisjes, zonder contact 

met het landschap, komt niet meer voor. Elke gast heeft 

uitzicht op de natuur. De nieuwe camping opent ook haar 

poorten voor wandelaars over openbare paden.

Linksom of  rechtsom 
Zo’n 50 stacaravans maken plek voor de nieuwe struc-

tuur. 20 kunnen in een natuurlijke setting  teruggeplaatst 

worden op het terrein. De 30 overige plekken mogen ter 

compensatie vervangen worden door seizoensgebonden 

mobiele verblijven in naastgelegen gebieden, mits de 

Bremakker daar ook investeert in vernatuurlijking en ver-

landschappelijking.

Dat kan zijn het ‘verloofen’ van het dennenbos en het 

vergroten van het waterbufferend en doorstromend ver-

mogen van de duinrellen aan de westkant. De andere 

optie is in samenwerking met agrariërs aan de oostkant 

uitbreiden op de bestaande akkers in de vorm van recrea-

bele nieuwe teelten. Kamperen bij de boer dus, maar bij-

voorbeeld in een fruitboomgaard, een boomkwekerij of  

houtproductieakker

Seizoensrecreatie
De Bremakker mag in de zomer uitbreiden tot meer dan 

haar oorspronkelijk aantal bedden. In het najaar en voor-

jaar moet ze echter weer krimpen tot een gereduceerd 

percentage. Dit is de periode van exclusieve recreatie, 

waarin enkele gasten zich alleen in de prachtige natuur 

wanen. In het stille seizoen verhuizen alle verblijven te-

rug naar het oorspronkelijke terrein. Zo krijgt het eiland 

de natuur terug. In het nieuwe voorjaarseizoen mag er 

weer uitgebreid worden, nu op andere locaties dan het 

afgelopen jaar, waarmee de natuur de kans krijgt om zich 

te herstellen.

Texelse bedden als bonus
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camping Bremakker
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landschappelijke transformatie
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linksom

Bos 
seizoensbonus
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rechtsom
Boomgaard 

seizoensbonus
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Landschap 
van puur duinwater
Camping Dennelust is een klein terrein dat tegen de 

bosrand aanligt. Het heet Dennelust, maar het is zelf  

geen bos. Ooit zo begonnen misschien, is het inmid-

dels een ‘chaletpark’ met stacaravans die dicht op elkaar 

in strak gelid het hele jaar stijf  tussen de hagen staan. 

Het direct aangrenzende stuk bos behoort niet tot de 

duinen maar groeit op een afgegraven duin. Een ge-

schikte locatie om een deel van de dorstige dennenbo-

men te kappen en ruimte te maken om het pure water 

uit de duinen naar boven te laten komen. Om de aan-

sluiting van het bos naar het agrarische land te maken 

passeert het water camping Dennenlust. Een kans voor 

de verlandschappelijking van het recreatieterrein.

Nieuwe kansen 

Er vindt een uitruil plaats. Dennelust maakt ruimte 

voor de duinrelloop en de wateropvang en wordt weer 

een camping met seizoensgebonden verblijven. De 

open plekken in het naastgelegen bos kunnen in het 

seizoen gebruikt worden voor het plaatsen van mobiele 

huisjes vanuit camping Dennelust. Netto houdt de 

camping evenveel bedden, maar dan wel in het topseg-

ment. Niet alleen winst voor natuur en landschap maar 

ook voor de ondernemer en de gasten. 

Transformatie
In het laagseizoen wordt begonnen met een grote 

schoonmaak. De schuttingen en verhardingen worden 

verwijderd. Een deel van de onnatuurlijke beplanting 

wordt gekapt. De hoeken van het terrein mogen meer 

dichtgroeien met beplanting. In het midden wordt 

ruimte gemaakt voor een duinrelbeek en duinrelpoel. 

Dit wordt het nieuwe landschappelijke hart van de 

camping. De rest van het oorspronkelijke terrein kan 

langzaam verder ‘verlandschappelijken’. Meer natuur-

lijke beplanting, onverharde paden en seizoensgebon-

den plekken. 

In het voorjaar kunnen de eerste mobiele huisjes langs 

de natuurlijke oevers van de duinrel worden geplaatst 

en in het bos aan de duinrelpoel. In beide gevallen ex-

clusieve plekken met uitzicht op het nieuwe landschap. 

In de zomer groeit de camping tot zijn maximum. In 

najaar krimpt ze weer om in de winter helemaal leeg te 

zijn en puur landschap te bieden. 

De nieuwe duinrel met poelen buffert het water voor 

het agrarische land. De omschakeling naar cranberry 

teelt op de landen zuidelijk van Dennelust zou dit sys-

teem verder versterken en een prachtig kleurend uit-

zicht geven aan wandelaars en gasten. 

winst voor natuur en 
recreant
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Laagseizoen caravans ruimen 

verblijven in een duinrel-boslandschap naast een cranberryvallei

huidige camping Dennelust
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huidige Camping Dennelust

1 oorspronkelijke campingedachte (tijdelijkheid) terug brengen
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2 landschapsdeal sluiten met naastgelegen staatsbos

3 duinwater en natuur weer de ruimte geven
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zomer - Texelse bedden maken levendig landschap

herfst -  exclusief  seizoen, wassend water dwingt tot opruimen
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 najaar - cranberry oogsttijd,  stil seizoen biedt toegankelijk landschap

winter -  rust en herstel



Drinkwater 
maken met natuur
Texel was ooit een eiland dat voortdurend aan verande-

ring onderhevig was door de kracht van de zee. Met de 

laatste inpoldering kreeg het haar huidige vorm en tegelij-

kertijd ook een gereguleerd watersysteem. 

Door ontwatering van de binnenduinrand en de aanplant 

van dennebossen verdroogden de duinen. Met de komst 

van meer inwoners en toeristen nam de druk op de drink-

watervoorziening toe, waardoor er steeds meer water uit 

de duinen werd gepompt, tot 1,6 miljoen kubieke meter 

per jaar nu. Om de verdere verdroging en het uitsterven 

van flora en fauna te voorkomen is men gestopt met 

drinkwaterwinning. Op de Hoge Berg is alleen nog een 

noodvoorziening. Texel is via twee leidingen afhankelijk 

van het vaste land.

Stop de pompen
Texel zou haar eigen drinkwater kunnen produceren. Zo 

lang er 40 miljoen m3 zoet water moet worden wegge-

pompt kan er ook 1,6 miljoen worden gebruikt.

Een gebied van zo’n 420 hectare duin achter de Koog - 

een klein deel van de 2.400 ha duinen op Texel - vangt 

jaarlijks theoretisch genoeg neerslag (3,4 miljoen m3) om 

na verdamping 1,6 miljoen m3 te onttrekken. (ter verge-

lijk, Ameland onttrekt 100.000 m3 op  25 ha wingebied). 

Het probleem is dat noch neerslag, noch watergebruik 

gemiddeld gespreid is over het jaar. In feite zijn ze el-

kaars tegengestelden, neerslag valt vooral in het najaar, 

drinkwater wordt vooral gebruikt in de zomer. Het vast-

houden en stuwen van drangwater in de binnenduinrand 

zal de duinen vernatten, maar dan nog zal rondom de 

winput(ten) het waterpeil in de betreffende duinen hoe 

dan ook fluctueren. 

Ondanks dat er dus genoeg water is, zal er toch verdro-

ging optreden, met name in het groeiseizoen. De natuur 

zal dus altijd onder ‘natuurlijke winning’ lijden.

Nieuwe infiltratienatuur
Een oplossing is een batterij winputten spreiden over de 

duinen en elke put slechts kort te gebruiken. Voordat het 

waterpeil noemenswaardig zakt verplaatst de winning 

zich dan als het ware een duingebeid verder. Naast de 

kosten van een dergelijk gespreid netwerk aanleggen is 

het de vraag of  het nog effect heeft met de hoeveelheid 

die Texel nodig heeft.

PWN (die nu het water aan Texel levert) lost het op door 

in haar eigen duinwingebied bij Castricum zoet water uit 

het IJsselmeer te infiltreren. Het systeem biedt zelfs een 

voedingsbodem voor een geheel eigen duinnatuur. Die 

methode kan op Texel ook toegepast worden in het klein. 

IJsselmeerwater is er natuurlijk niet, maar met het nieuwe 

rellenlandschap in de binnenduinrand en de buffering in 

Waal en Burg kan Texel jaarlijks zeker 7 miljoen m3 water 

vasthouden. Door 1,6 miljoen m3 daarvan na een korte 

voorzuivering terug te pompen in de duinen kan water 

gewonnen worden zonder verdroging. 

In plaats van dit in bestaande duinen te doen, met moge-

lijk gevolgen voor het bestaande evenwicht in natuur, kan 

het beste een ‘nieuw duinwingebied’ worden gemaakt. 

Dit hoeft niet groot te zijn, PWN gebruikt een gebied van 

70 ha voor heel Noord-Holland. Een stuk ‘afgeschreven’ 

naaldbos op afgegraven duingrond zou bijvoorbeeld pri-

ma voldoen en drie vliegen in één klap slaan: naaldbomen 

worden verwijderd, duinen met natuur teruggebracht en 

water gewonnen.

winputten verspreiden 
over de duinen
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Zoet & zout 

water op Texel
Texelaars zijn experts in het telen onder zilte condities, 

maar wat als het in de toekomst door klimaatverandering 

en zeespiegelstijging echt niet meer lukt? Verdwijnt de 

landbouw dan van Texel en wordt het hele eiland voor 

de natuur en de recreatie? Zoute kwel is een bedreiging 

voor traditionele zoete landbouw maar biedt kansen voor 

Proeftuin Texel. Innovaties als landvisserij en zilte teelten 

kunnen zorgen voor een mooi landschap, echt Texelse 

producten en een duurzaam watersysteem.

Vasthouden 
Spuien is de grootste oorzaak van zoetwaterverlies. 

Momenteel wordt 77% van het neerslagoverschot (het 

beschikbare water dat overblijft na verdamping door 

natuur, gewassen en aan de oppervlakte) uitgemalen op 

zee. Dit gebeurt vooral in de natte maanden, wanneer 

het teveel aan water voor problemen zorgt. Om de lage 

polders, waar het water van het hele eiland zich verzamelt, 

droog te houden wordt jaarlijks 44 miljoen m3 zoet water 

over de dijk gepompt. Dit water is eigenlijk nodig om het 

tekort te (gaan) ondervangen in de droge maanden die 

steeds droger zullen worden. Aan de andere kant zullen 

clusterbuien steeds vaker voor komen met wateroverschot 

in zeer korte tijd. Water dat we moeten gaan bergen en 

vervolgens bufferen in plaats van wegspoelen.

Van hoog naar laag
Een duurzaam watersysteem is energiearm. Water moet 

zo hoog mogelijk in het systeem worden gebufferd om 

wanneer nodig af  te stromen naar de lagere delen. Het 

zoete water dat in de duinen, de binnenduinrand en de 

Hoge Berg inzijgt moet langer worden vastgehouden. Het 

hart van het systeem is een grote buffer met miljoenen m3 

capaciteit: polder Waal en Burg. Een pakket van ingrepen 

in bestaande en nieuwe watergangen moet de toevoer 

vanuit de duinen en de afvoer naar landbouwgebieden 

bewerkstelligen en tegelijk zorgen voor berging.  

De drainerende werking van sloten (o.a. de Moksloot) 

kan verminderd worden door hun peil te verhogen met 

stuwen. Meer water bergen kan door het graven van 

poelen en nieuwe beken en door sloten te verbreden. Het 

verloop van water van de binnenduinrand naar Polder 

Waal en Burg kan via herstelde en nieuwe duinrellen langs 

een natuurlijke gradiënt. In een nattere binnenduinrand 

zullen de zelf  ook aan verdroging bijdragende dennen 

plaatsmaken voor een natter loofbos. Hydrologisch maar 

ook ecologisch gezien interessanter, met rijkere biotopen 

door de combinatie van natte, voedselarme, maar 

mineraalrijke omstandigheden. 

Zoet waar het kan
Het verhoogde zoetwaterpeil in Waal en Burg buffert 

met -0,5 en +0,5 m fluctuatie rond maaiveld al 7 miljoen 

m3 zoet water. Water dat wanneer dit nodig is voor de 

landbouw, via stuwen naar de Eijerlandse polder geleid 

kan worden. Zoute kwel in de Eijerlandse Polder wordt 

opgevangen door een kwelkanaal (het huidige Eijerlands 

Kanaal). Uitbreiding van de duinenrij versterkt de 

verdediging tegen zoute kwel. De Eijerlandse polder kan 

zo een zoetwater landbouw polder blijven.

Zout waar het moet
De bodem daalt en de zeespiegel stijgt. De zoute 

kweldruk neemt hierdoor toe. Met name in de diepste 

polders heeft afpompen uiteindelijk geen zin meer. 

Het zuigt alleen maar meer zoute kwel aan en berooft 

de hogere buurgebieden van hun zoete grondwater bij 

doorspoeling. Polder Prins Hendrik, Het Noorden en 

Wassenaar zijn de ‘lekken’ van het eiland die gedicht 

moeten worden om het systeem duurzaam te krijgen. 

Dat kan door het peil te verhogen met zout water. Dat 

betekent niet het einde van de landbouw, maar biedt 

juist kansen. Het zout dat nu de landbouw teistert wordt 

dan gebruikt in plaats van tegenwerkt. Het schone 

voedselrijke water van de Waddenzee kan via het gemaal 

en de zilte natuurgebieden de polder in stromen en 

gebruikt worden voor de binnendijkse productie van 

zilte teelten en schelpdieren zoals kokkels en oesters. De 

brakke natuurgebieden langs de waddendijk zullen niet 

langer conflicteren met het agrarisch waterbeheer maar 

dit juist ondersteunen. Er kan een nieuwe synergie tussen 

landbouw, natuur en recreatie ontstaan. 
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bestaande hydrologie
jaarrond genoeg water en in de seizoenen problemen

toekomstige hydrologie
meer droogte meer neerslag zowel tekort als overlast nemen toe

gewenste hydrologie
niet uitmalen maar bufferen, overschot gebruiken in groeiseizoen
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2014 - precair evenwicht
77% van de zoetwaterreserve wordt 
uitgemalen in zee, het land verzilt

2050 - zoute doorslag  
de meeste grond wordt  onbruikbaar 
voor conventionele landbouw
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Visie - duurzaam watersysteem
zoet waar het kan, 
zout waar het moet 

zoet & zout
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Zoete voorraad verdwijnt in zee

Water vasthouden
zoet water het kan, zout waar het moet

Vernatten
Binnenduinrand
(+ 0.20 - 0.50 cm) 
Waterberging en cranberryteelt

Verzilten  
Polder Prins Hendrik 
Polder Het Noorden
Polder Wassenaar
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Verzoeten
Polder Eijerland ontvangt 
conventionele landbouw

Bufferen
Dynamisch peil Polder Waal en Burg 
Waterbuffering  (+ 1,00 meter)

Peil verhogen
Polder het Noorden 
(+ 0.50 - 1.00 m) 
voor landvisserij

Licht  peil verhogen
Polder Prins Hendrik, Wassenaar 
het Noorden   (+ 0.20 - 0.50 cm) 
voor zilte teelten
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Dynamisch 
waterpeil 
dynamische natuur
De geomorfologie en hydrologie van Texel weerspiegelt in 

het klein wat er op het vasteland van Nederland gebeurt. 

Zoet schoon drangwater komt uit het duinmassief  en loopt 

door duinrellen (op Texel sjanen genoemd) het watersys-

teem van het polderland in. Daar vermengt het zich met 

zoute kwel als het water in dieper gelegen polders loopt. 

Uiteindelijk wordt 77% van de schone zoetwatervoorraad 

uitgemalen op de Waddenzee. Texel heeft geen grootscha-

lige zoetwaterbron, zoals het IJsselmeer of  Markeermeer, 

dus zoet water is kostbaar. Daarom is er een beregenings-

verbod. Boeren mogen geen grondwater oppompen zoals 

op het vasteland wel gebeurt. Texel is een voorpost voor 

het vasteland, waar de aanvoer van voldoende zoet water 

nu nog vanzelfsprekend is, maar in de toekomst niet meer. 

Zoet en zout
Op Texel is een herijking van het watersysteem urgent en 

Polder Waal en Burg is daarbij de spil. Behalve in de hogere 

delen waar het zoete water het zout op grotere diepte houdt, 

is overal sprake van verzilting. Dit varieert van een toename 

van 500 mg/l langs de Waddenzee tot een toename van 

rond de 100 mg/l in de meer westelijke polders. Het effect 

van de zeespiegelstijging in combinatie met de lage peilen 

speelt langs de Waddenkant het sterkst. Ook in de huidige 

situatie is dit het meest zilte deel van Texel. 

Dynamisch peil
In de Polder Waal en Burg is momenteel nog sprake van 

een tegennatuurlijke peilfluctuatie; het zomerpeil is hoger 

dan het winterpeil. De beheersing van het zomerpeil is sterk 

afhankelijk van neerslag omdat het inlaten van zoet water 

onmogelijk is. Peilbeheersing met onnatuurlijke peilen kost 

veel energie met kans op verdroging van natuurgebieden.  

Met Waal en Burg als één aaneengesloten natuurgebied ont-

staat ruimte om te variëren in het waterpeil. Een dynamisch 

peil dat uitgaat van de natuurlijke situatie, waarin water 

stroomt van hoog naar laag. Polder Waal en Burg wordt de 

buffer waardoor het water de tijd krijgt om langzaam van 

hoog naar laag te stromen. 

Vertragen
Zoet water wordt in de natte periode opgevangen in het 

landschap om in droge tijden te gebruiken voor de land-

bouw. Dit helpt ook als tegendruk voor kwelvorming in 

Polder Eijerland. In de Binnenduinrand wordt water vast-

gehouden in (nieuwe) duinrellen en poelen en in het grond-

lichaam zelf  door het waterpeil daar 20 tot 50 cm te verho-

gen. Hierdoor vernatten de duinen. Het gebied achter de 

Koog is met 420 ha al goed voor 1,5 miljoen m3 waterbuf-

fering. In een speciaal 25 hectare nieuw natuurgebied kan 

nog eens 1,5 miljoen m3 zoet water ‘vastgehouden’ worden 

door drinkwaterproductie via retour infiltratie. Het overtol-

lige water stroomt via duinrellen naar de wielen in de dijk 

rondom Waal en Burg, die het overstorten in de polder. Hier 

blijft het water in de herfst en winter staan. In het groeisei-

zoen, het voorjaar en de zomer, wordt het water afgegeven 

aan de landbouwgebieden lager in het systeem. Het water-

peil van het natuurgebied Waal en Burg zakt daardoor weer. 

In de polder is met een gemiddeld peilverschil van 1 meter 

de mogelijkheid om 7,2 miljoen m3 zoetwater te bergen. 

Dat is bijna 20 % van het wat er jaarlijks in de Waddenzee 

wordt gespuid. 

Landschap
Polder Waal en Burg kent een mooi contrast tussen grote 

open ruimten met rechte lijnen en intieme beschutte ruim-

tes met kronkelende lijnen. Oude wadgeulen herinneren er-

aan dat de polder ooit onderdeel was van de Waddenzee. 

Twee boerenlinten verbinden de polder van oost naar west 

en van noord naar zuid. Omdat het maaiveld zelf  niet wa-

terpas is zal het hoge waterpeil en de natuur die zich erop 

ent deze lijnen alleen maar sterker aftekenen; het wordt geen 

saaie badkuip! Het principe van de  ‘bomendiek’, aangelegd 

in 1362 zodat bewoners van De Waal comfortabel naar Den 

Burg konden, wordt weer toegepast. De beplanting aan de 

rand van de polder zorgt voor aangenaam fietsen, terwijl de 

polder in de seizoenen verandert van heel nat naar droger. 

De variatie in vegetaties,  paden en kanoroutes is aantrek-

kelijk voor recreatief  medegebruik. 
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Harlekijntjes
De graslanden van de Polder Waal en Burg zijn beroemd 

vanwege de enorme aantallen harlekijnorchissen (Orchis 

morio). Eind april tot begin mei kleurt de polder donker-

purper tot roze. Onderwijzer en natuurbeschermer Jac. 

P. Thijsse loofde zijn studenten met een prijs als zij de 

zeldzame witte variant konden vinden. In de polder is de 

zandige bodem van de voormalige wadvlakte en de kre-

ken Molenkil, Rommelpot en De Staart, waar meer kalk-

rijk zand aanwezig is, zeer geschikt voor deze botanische 

rijkdom. Door de variatie zoet-zout en droog-nat zijn er 

karakteristieke plantsoorten te vinden en een mozaïek 

van graslandtypen. Dotterbloemhooiland, kamgrasweide, 

zilverschoongrasland en zilte graslanden. De graslanden 

met één van de grootste populaties harlekijn van Europa, 

in associatie met Ratelaar of  Addertong, zorgen voor een 

grote ‘tourist attraction’ in het voorjaar. Als de polder een 

dynamisch waterpeil krijgt zal de vegetatie zich verspreiden 

naar die plekken waar deze zich het meest thuisvoelt; op 

de lage nattere gebieden die soms voor langere tijd onder 

water staan, of  de hogere randen die droger zijn. 

Dynamisch natuur, dynamische recreatie
Het gebied Waal en Burg is al sinds begin vorig eeuw be-

kend als vogelland. De drassige, zilte hooilanden met slik-

kige plekken waren een ideaal broedgebied voor o.a. kluut, 

kemphaan, tureluur, watersnip, kievit en grutto. Langs de 

plassen en watergangen was het een ideaal foerageerge-

bied voor blauwe reigers en lepelaars. Natuurmonumenten 

kocht het lage vogelrijke gedeelte, de Staart, in 1909 om 

de rijke natuurwaarden van dit agrarische gebied. Dit was 

de eerste keer in Nederland dat een cultuurlandschap een 

natuurreservaat werd. Tegenwoordig broeden de kluut, 

bontbekplevier en bruine kiekendief  in de weilanden en 

overwinteren eenden en ganzen in Waal en Burg. Meer 

overjarig riet langs de kreken geeft een mooi contrast 

met de open weides maar biedt ook schuilplaats voor de 

roerdomp en bruine kiekendief. Vogelaars nestelen zich in 

uitkijkplekken op zoek naar de beschermde tureluurs of  

lepelaars. 

 

Bron: Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Duinen 

Texel Auteurs : J. Meijer, ecoloog DLG, M. Bilius, ecoloog SBB 

en G. Vriens, medewerker gebiedsontwikkeling DLG, 06 december 

2013 en Deltavisie voor Hollands Noorderkwartier,  Noord-

Holland voorbereid op klimaatverandering. Basisdocument 3.0/

M1, oktober 2012

Polder Waal en Burg
als één groot 
natuurgebied

Polder Waal en Burg 
als buffer van 
7 miljoen m3 zoet water
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winter

zomer

voorjaar

dynamisch seizoen = 
dynamisch landschap 

 dynamische natuur = 
 dynamische recreatie
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zomer najaar
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Zoute 
toekomst 
transitie
De diepste polders liggen aan de wadden. Hier moeten 

uiteindelijk maatregelen worden genomen om de 

‘lekken’ in het eiland te dichten. Als het zout water 

wordt verwelkomd kan de berging van water en de 

productie van voedsel samen gaan. Als ingrepen de 

landschappelijke aantrekkingskracht en toegankelijkheid 

van de Waddenkust versterken kan tegelijk een 

voedingsbodem voor een nieuw soort (verblijfs)toerisme 

ontstaan. Agrariërs blijven de polderbeheerders, ze 

stappen hier uiteindelijk alleen over van bloembollen 

en melk naar zilte teelten, schelpdieren en wieren, echt 

Texelse producten die het imago van het schone eiland 

onderbouwen.

Polder Het Noorden
Polder Het Noorden is de jongste polder van Texel met 

vooral akkerbouw in het zuidwesten en weidegrond in het 

noordoosten. In de polder worden aardappelen, granen 

en bieten, vollegrondsgroenteteelt, tulpen, suikerbieten 

en mais geteeld. Hiervoor is veel zoet water nodig dat 

niet voorhanden is. Er is een proef  gestart waarin op 

het dak en in bassins regenwater wordt opgevangen in 

natte perioden voor gebruik in droge tijden. Maar zijn 

er genoeg daken om 765  hectare land te bedrenken in 

een steeds zoutere toekomst? Polder het Noorden bestaat 

uit schraal zeezand, dat in de begintijd van de polder zo 

onvruchtbaar bleek te zijn, dat sommige erven zelfs 

verlaten werden. Gebruik van kunstmest hielp, maar het 

zal altijd een arme landbouwpolder blijven. Niet voor niets 

hebben bijna alle boerenbedrijven recreatieverblijven en/

of  een tweede bedrijf  ingeschreven naast het boeren- 

hoofdbedrijf. Natuurgebied Drijver’s Vogelweide de Bol 

in de oude wadgeulen van voor de inpoldering is eigenlijk 

het rijkste deel van de polder, maar meer ecologisch dan 

economisch. De agrarische sector kan hier verduurzamen 

door zich toe leggen op de binnendijkse teelt van zilte 

gewassen en schelpdieren, wat een aantrekkelijk, meer 

gevarieerd landschap oplevert voor recreatie.  

Hervonden glorie
Polder het Noorden is tussen dijken gevat. De 

inrichting is rechtlijnig en grootschalig met lange 

wegen en erven erlangs. Polder het Noorden heeft 

geen eigen dorp of  gehucht, de erven zijn de enige 

bebouwing. Met uitzondering van de Kaai zijn de wegen 

onbeplant. Als de polderstructuur meer wordt aangezet 

wordt deze ruimtelijker en intiemer van schaal. Het 

verschil met de strandpolder gaat zich dan scherper 

aftekenen. Tegelijk zou de polder met beplanting 

aantrekkelijker worden voor recreatief  medegebruik. 

De polderlijnen worden dan beeldbepalender.  

De belangrijkste lijn wordt de Kreek, functioneel als 

zoutwaterinlaat en ruimtelijk als scheiding tussen het 

lagere zuidelijk deel en het hogere noordelijk deel. Het 

zoute voedselrijke water van de Waddenzee kan via 

het gemaal langs deze Kreek de polder instromen en 

zowel in het drogere noordelijk deel voor de nieuwe 

zilte teelten gebruikt worden als in het natte zuidelijke 
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deel voor de landvisserij van kokkels en oesters.  

De nieuwe productievormen worden verdeeld in 

verschillende zones. Landvisserij in het laagste 

deel langs de Kaai (voor 1876 nog de rand van de 

Waddenzee). Zeekraal kan langdurige overstroming 

met zeewater doorstaan en is dus geschikt om in 

het lage deel nabij de (zoute) kreek te groeien. Op 

de iets hogere gronden langs de Schorrenweg gedijt 

de lamsoor. Waar de invloed van het zoute water is 

afgenomen groeien zout tolerante groenten als groene 

asperge, venkel, wilde spinazie, zeekool, zilte rucola, 

fenegriek en anijs en zouttolerante granen als haver, 

gerst en spelt. 

Deze rijke (schone en gezonde) productietoekomst 

kan de glorie van de oude vissersdorpen ‘t Oosterend 

en Oost herstellen, zoals die bestond ten tijde van de 

bloeiende oesterteelt in de 19e eeuw.

 
Planet Texel for the planet
Nederland kampt in toenemende mate met verzilting, 

maar planeetbreed is het pas echt een issue; er 

is wereldwijd net zoveel brak- als zoetwaterland. 

Daar voedsel op kunnen verbouwen zou echt een 

doorbraak zijn. Planet Texel zou als proeftuin 

een voorbeeld voor de hele planeet kunnen zijn.  

Sommige groenten en granen zijn al (enigszins) 

bestand tegen verzilting, vooral de oudere gewassen. 

Her en der op Texel experimenteert men op kleine 

schaal al met succes met het veredelen en tot productie 

brengen van deze zilte teelten. In Polder het Noorden 

kan de kennis opgeschaald worden naar 700 hectare 

professioneel experimenteer- en productieland.  

Boerderijen 
langs een lange as 
met haaks daarop 
sloten. 

Door het midden 
kronkelt een oude kreek 
Op de achtergrond 
altijd een dijk 
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Landvisserij 
zout en zilt
Drijver’s Vogelweide de Bol was het eerste waterwild 

reservaat van Nederland. De diepe geul die hier voor 

de inpoldering van 1877 liep naar ‘t Oost is nog 

steeds zichtbaar in de kreek. In 1924 werd dit gebied 

aangewezen tot natuurgebied De Bol. Volgens Jac. 

P. Thijsse wordt het terrein “bewaakt en beschermd, 

en geprezen als een van de mooiste vogelplekjes 

uit heel ons vaderland”. Deze brakke natuur met 

grote botanische rijkdom hoeft niet alleen beperkt te 

blijven tot de Bol maar kan uitwaaieren over de hele 

polder. Aan de randen van de productieschorren en 

landvisserijbassins groeien de zoute vegetaties zoals 

lamsoor, zeekraal en zilveren alsum. 

De Kaai
De Kaai is van oorsprong de plek waar de vissers 

hun boten aan land trokken en naar hun huis gingen 

in Oosterend en ‘t Oost. De Kaai wordt nu de plek 

waar jonge Texelse landvissers nieuwe ondernemingen 

starten. Niet meer ver op zee, maar binnendijks en 

dicht bij huis. 

Kleur
Landvisserij en zilte landbouw in de productieschorren 

levert een aantrekkelijk landschap dat verkleurt in de 

seizoenen. De frisgroene kleur van zeekraal gaat via 

geel en oranje over in de kleur van bloedkoraal, waar de 

plant zijn naam aan te danken heeft. De herfstkleuren 

van de zeekraal zijn enkele weken in oktober te 

bewonderen. Eind juli, begin augustus kleuren de 

schorren lila-paars van de bloeiende lamsoor en roze 

van het Engels gras. De bloemetjes van lamsoor staan 

zo dicht op elkaar dat het lijkt alsof  het één groot 

bloemscherm is. Lamsoor is een plant van zandige 

kwelders en zal zich thuisvoelen in de strandpolder het 

Noorden. In het natuurgebied de Bol kleurt lamsoor de 

weilanden al decennia paars. 

Vissershuisjes
In Polder het Noorden kan het toerisme groeien met 

seizoensgebonden huisjes. Dit wordt de plek waar je 

kan verblijven in binnendijkse schorren met uitzicht 

op de gekleurde velden lamsoor en zeekraal. Of  in een 

vissershuisje middenin de waterbassins met oesters en 

kokkels. Langs de kreek en door de schorren lopen 

struinpaden. Zo onstaan er ‘natuurgebieden’ waar je in 

kan. De paden lopen door naar Oosterend en ‘t Oost.

 

Pré salé
De productieschorren van Polder Het Noorden en 

de randen van de landvisserij bassins kunnen worden 

beheerd met schapen. Schorren of  kwelders zijn van 

oudsher in de zomer in gebruik als weidegrond. De 

betreding door schapen woelt de grond los waardoor 

beplanting zich vegetatief  kan vermeerderden. En door 

het zout schijnen de schapen extra mals vlees te krijgen.

Natuurlijke hagen
De erven worden beschermd voor de natte agrarische 

velden met een lage kade rondom het erf. De 

beplanting op de erven zal zich moeten aanpassen aan 

de veranderde, zilte, omstandigheid. Zouttolerante 

soorten als duindoorn (Hippophae rhamnoides), 

appelbes (Aronia), gele kornoelje (Cornus mas), vlier 

(Sambucus canadensis) en sleedoorn (Prunus spinosa) 

zijn geschikt voor erfbeplanting en ook nog eens 

eetbaar. De erven zijn vluchtplaatsen voor vogels en 

insecten in het open polderlandschap en dragen bij aan 

de biodiversiteit.
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De huidige droogmakerij polder 
Het Noorden vormde voor 
1877 een open baai die diep 
het binnenland indrong. Voor 
de Kaai lagen schorren en 
oesterbedden.

Wat als Polder het Noorden straks 
de zoutste polder van Texel is? 
In 3 stappen omschakelen naar  
landvisserij, zoute en zilte teelt.

Stap 1: 

• landvisserij langs de Kaai 

• leid zout water uit de Kreek

• begin in het laagste deel 

met landvisserij 

Stap 2: 

• zoute teelten op binnen-

dijkse schorren

• na oefening vergroten 

• nieuwe recreatiewoningen 

op het erf

Stap 3: 

• zilte teelten op lichtbrakke 

grond 

• verbreding landbouw
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  Het landschap verkleurt in de seizoenen
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Texelse 
teelten 
écht Texels product 
Door de ligging van Polder Het Noorden, Prins Hen-

drik Polder en Polder Wassenaar net achter de Wadden-

dijk kunnen hier exclusief  Texelse producten worden 

gemaakt in een puur Texels landschap. Dat zouden pas 

Echt Texelse Producten zijn.

Romantiek
De zoute wereld is bezig met een opmars. De roman-

tiek van het vissersbestaan wordt getoond in de TV-

serie ‘Hollandse Visser’ en de TV serie ‘de Wilde Keu-

ken van Wouter Klootwijk’ heeft een vervolg gekregen 

in “Klootwijk aan Zee”. Hier wordt de wereld van de 

sardine, paling, haring, garnaal en hun kweekmethodes 

onderzocht.  We leren dat de bodem van de Wadden-

zee bezaaid ligt met kokkels “het lekkerste schelpdiertje 

van Europa, rauw beter nog dan de beste oester en kort 

gekookt verpletterend lekkerder nog dan mosselen”. Je 

moet het maar weten en dat doen de meeste Nederlan-

ders niet. (De Fransen bijvoorbeeld weten dat wel, die 

zie je altijd met een emmertje en schepnetje in de weer 

op het strand) 

Innovatie
Dat zout water fout water is dat uitgebannen dient te 

worden is een oud denkbeeld dat is gebaseerd op de 

voedselschaarste van na de oorlog. Veel landbouwgrond 

moest worden toegevoegd aan het Nederlandse areaal 

om voor voldoende voedsel voor Nederland te zorgen. 

Alle landinrichtingsplannen waren dan ook gericht op 

goede landbouwgrond met zoet water. De scheiding tus-

sen zoet en zout is nu aan het vervagen. Aardappelkwe-

kers in Texel zijn er in geslaagd piepers te telen in zoute 

grond. In Zeeland staan de zoute akkers vol met tarwe 

waarvan broden worden gebakken met zout water uit de 

Oosterschelde, peper en zeewier. Zout water is innova-

tieve natte landbouw. 

McDonalds
Binnendijkse kweek van tong en schelpdieren is al moge-

lijk. Vooralsnog met ingewikkelde zuiveringsinstallaties 

en papieren procedures maar met succesvolle resul-

taten. En er is meer mogelijk. Afvalwater uit de aard-

appelindustrie kan gezuiverd worden door algen, die 

weer een voedselbron zijn voor oesters. Wouter Kloot-

wijk ziet zo een nieuwe markt voor fastfoodketen Mc 

Donalds ontstaan. Oesters kunnen in twee, in plaats 

van drie jaar, tot consumptiemossel gekweekt worden.  

Zilte planten

Zilte planten (halofyten) zijn planten met een hoge zout-

tolerantie, die water met zoutgehaltes als in zeewater 

kunnen verdragen (gehaltes van 40 dS/m en hoger) zoals 

zeekraal / lamsoor / zeeaster. Zouttolerante groenten en 

granen kunnen brak water en brak grondwater verdra-

gen(15-40 dS/m) zoals groene asperge / venkel / schor-

rekruid / lepelblad / fenegriek / koriander / zoethout / 

anijs / selderij / suikerbiet / snijbiet / rode biet / voe-

derbieten / strandbiet / wilde spinazie / monniksbaard 

/ koolzaad / zeekool / paardenboon / witte abeel / rode 

Tuinmelde / rucola / ijskruid / oesterblad hertshoorn-

weegbree /  en de granen haver/ gerst / spelt.
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Profit
Proeftuin Texel experimenteert al met zilte teelten en 

zoekt naar ruimte. Polder Het Noorden, Prins Hendrik 

Polder en Polder Wassenaar zijn geschikte polders door 

de zoute kwelstromen uit de Waddenzee. Door om te 

schakelen van traditionele - naar zoutwater landbouw 

wordt het onnodig de polders schoon te spoelen met 

oppervlaktewater. Zo wordt zoet water en energie be-

spaard. Zoutwaterlandbouw is ook een aantrekkelijke 

optie in combinatie met natuurontwikkeling. Het herstel-

len van de zoet/zoutgradiënten is ecologisch waardevol 

in gebieden waar zoet en zout water nu abrupt van elkaar 

zijn gescheiden. Estuariene overgangen worden geken-

merkt door een geheel eigen flora en fauna en zijn daar-

door een onderscheidend landschap op Texel.  

Zeekraal 
Zeekraal  (Salicornia spp) is ruim in de Nederlandse 

natuur aanwezig, toch wordt er nog maar weinig in het 

wild geoogst. Dit heeft er mee te maken dat ze meestal 

in kwetsbare natuurgebieden – kwelders en wadden – 

groeien waar strenge regels voor het snijden van zee-

kraal gelden. De meeste zomerzeekraal komt daarom uit 

Frankrijk. Het zeekraalseizoen voor Franse zeekraal is 

van eind mei tot half  of  eind augustus (in Frankrijk). De 

Zeeuwse zeekraal is verkrijgbaar in de periode juni, juli 

en augustus. Tegenwoordig wordt ook zeekraal uit Israël 

geïmporteerd. In Nederland groeien vooral de kortarige- 

en de langarige zeekraal. De eerste groeit wat hoger op 

de kwelders en is minder zouttolerant. Beide kunnen 

binnendijks verbouwd worden als het water een saliniteit 

heeft van 40 dS/m en hoger (zeewater). 

De groente is duur: €12,- per kilo doordat de oogst met 

de hand gebeurt.

Zeekraal heeft weinig last van ziekten en plagen, het is 

een gemakkelijke plant in de teelt. Om een goede kwali-

teit van het aangeboden materiaal te kunnen garanderen 

zou geselecteerd moeten worden op houdbaarheid.  Zee-

kraal wordt jaar in jaar uit op dezelfde plaatsen geteeld. 

In Nederland kan wel een areaal van zo’n 300 ha in wis-

selteelt met bijvoorbeeld zeeaster kunnen beslaan. Er zal 

dan met betrekking tot de oogst een mechanische oplos-

sing moeten worden gevonden. 

Zeekool 
Van de plant zeekool (Crambe maritima) werden in het 

wild jonge scheuten gebleekt door er een pot over te zet-

ten zodat ze zachter van smaak worden. De gebleekte 

stengels worden als asperge gegeten maar de bladeren 

worden ook rauw in salades verwerkt. In de 20e eeuw 

verdween de zeekool, maar vandaag zijn topchefs er als 

de kippen bij om de zeekoolspruiten in de keuken te ge-

bruiken. Zeekoolspruiten liggen nog niet in de super-

markten, behalve op Texel in Den Hoorn. De marge is 

hoog met €15 voor 100 gram. Het seizoen van zeekool 

is lang; in maart - april worden de zeekoolspruiten ge-

oogst, in mei-juni de brocollihoofden en in juli-augustus 

de bloemen en zaden. Zeekool is een matig zouttolerante 

plant, die licht brak water tolereert (8-15 dS/m, water dat 

net ongeschikt is voor conventionele landbouw).
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Voedselrijk water uit de Waddenzee stroomt via de Kreek in kweek bassins
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De Kaai : landvisserij
Texelse landvissers telen binnendijks kokkels en oesters 



bestaande situatie  - melkveehouderij langs de Kaai
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landvisserij langs de Kaai, zeekraal en schorren langs de Kreek, mobiele seizoensrecreatie
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bestaande polder het Noorden, zicht vanaf  de Kaai

nieuw landschap van landvisserijbedrijven aan de Kaai
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het productielandschap is aantrekkelijk voor recreatie

door seizoensbedden ook altijd schone stille periodes
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bestaande zoete kreek
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De Schorren : zeeculturen langs de kreek

natuurlijke zoute kreek met wandelroutes
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zoute teelten
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zoute natuur
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van bollenteelt naar zeeculturen
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zeekraal, lamsoor en zeeaster op de lagere gronden langs de kreek
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De dansende 
dijk Texel rechtsaf
De meeste bezoekers gaan als ze vanaf  de pont op het eiland 

aankomen direct ‘linksaf ’ richting de duinen en het strand. Texel 

heeft echter ook een unieke andere kant, vol historie en (water)

techniek: de Waddenkust. De ‘dansende dijk’ is een sequentie 

van vergezichten op duurzame kustverdediging, die samen een 

alternatieve eilandroute bieden, een ‘rechtsaf ’; de nieuwe rede(n) 

van Texel. 

Texel heeft deze zee als vriend en vijand. Enerzijds 

was de Texelaar visser, anderzijds agrariër. Het eiland is 

het pionierswerk van generaties Texelaars die land uit 

de zee ontgonnen. Texel heeft van nature de neiging, 

zoals alle Waddeneilanden, om aan de wandel te 

gaan en te versmelten met het vasteland. Sinds de 14e 

eeuw bedijkte de Texelaar de aangeslibde kwelders en 

vergrootte zo het areaal, vooral aan de Waddenzijde. 

Enerzijds om bescherming te bieden tegen het wassende 

water, anderzijds om verschillende gebieden aan elkaar 

te verbinden. De polders die uit deze tijd stammen zijn 

grillig van structuur en hebben een kleinschalige maat. 

Omstreeks 1630 werd aan de Westkant van Texel 

succesvol een stuifdijk naar Eierland aangelegd, die beide 

eilanden met elkaar verbond. In 1830 werd de kwelder 

tussen de twee voormalige eilanden ingepolderd voor 

agrarische doeleinden en ontstond Polder Eierland. De 

polders uit deze tijd zijn rationeel van opzet, orthogonaal 

en groots, gelijk de ambities van deze tijd. De polders 

worden doorkliefd met grillige kreekrestanten, die tot op 

de dag van vandaag herkenbaar zijn.

In de periode van landaanwinning uit zee werden polder 

De Eendracht (1846) en de Prins Hendrikpolder (1848) 

aangelegd. Dit was het gevolg van de industriële revolutie. 

Door de technologische innovatie van die tijd ontstonden 

de eerste landbouwmechanisatietechnieken waardoor de 

arbeidsproductiviteit exponentieel vergroot werd. Uiter-

aard ging Texel mee met de vaart der volkeren en het 

landbouwareaal werd weer uitgebreid. De Waddenzee 

kwam toen nog altijd ver het eiland binnen op de plek 

waar de huidige polder Het Noorden ligt. In deze kwelder 

lagen oesterbanken. De Texelse oesters (platte oesters) 

waren in de 19e eeuw (rond 1840) zeer befaamd. Met de 

bedijking van dit sluitstuk is de hoofdvorm van het hui-

dige Texel ontstaan. Texel is dus nooit vormvast geweest. 

In de afgelopen circa 160 jaar (!) is er in hoofdlijnen aan 

de ooit zo beweeglijke contour van het eiland echter niks 

meer veranderd; het ‘dansende’ Texel is vastgelegd. 

Dit betekent niet dat er geen verandering nodig is. Tij-

dens de februari storm in 1953 overstroomde polder De 

Eendracht, waarbij zes polderwerkers het leven lieten. 

Deze episode lijkt ver weg, maar met de huidige vooruit-

zichten van klimaatsverandering en zeespiegelstijging is 

er (weer) een noodzaak tot aanpassing. Texel staat wat dat 

betreft aan de vooravond van wezenlijke veranderingen. 

De Waddendijk kent veel zwakke schakels die moeten 

worden aangepakt. Het primaire doel van de centrale 

overheid en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier 

is echter alleen Texel veilig te maken. De opgave voor 

2019 is wat hun betreft puur het ophogen, stabiliseren, 

verbreden en/of  opnieuw bekleden van dijken. De aan-

pak zal sober en doelmatig zijn, mede door de zwakke 

economische situatie waarin we verkeren. Dat zou een 

gemiste kans zijn. De omvangrijke serie ingrepen in kort 

tijdsbestek biedt aanleiding en kansen om het hele begrip 

kustverdediging veel duurzamer te gaan benaderen. Om 

natuur, landschap, productie en recreatie mee te laten lif-

ten op noodzakelijke investeringen. 
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Rede(n) van Texel 
Texel is groot geworden met Amsterdam als de opbloei-

ende wereldmacht die overzees handel dreef. De Rede van 

Texel werd toen geboren. Hier aan de waddenkant gingen 

handels-, oorlogs- en vissersschepen voor anker en wacht-

ten op de juiste windrichting voor vertrek. De echte bloei-

periode ontstond toen de schepen groter werden en dieper 

staken, waardoor de ondiepe Zuiderzee onbegaanbaar 

werd. De Rede van Texel werd belangrijk voor de overslag, 

waar de grote schepen werden bevoorraad, bevracht en 

ingescheept. Kleinere schepen bedienden de Zuiderzeeste-

den. In deze tijd ontstond de grote concurrentie tussen de 

Texelaars en de Zeeuwen, die tot op de dag van vandaag 

duurt. 

De gouden eeuw ging gepaard met het Renaissance-den-

ken. De wetenschap werd belangrijk, de technologie ont-

wikkelde voorspoedig en de kunsten kenden hun bloeiperi-

ode. In deze tijd werd het graafschap Holland erg beroemd 

om haar droogmakerijen en ontstond de uitspraak: ‘God 

schiep de aarde maar de Nederlanders schiepen Neder-

land’. Dat geldt net zo goed voor Texel. Het eiland is het 

summum van het pionierswerk van generaties Texelaars, 

die het land uit de zee ontgonnen met de aanleg van dijken 

die hen tegen het wassende water moesten beschermen. 

Vooral aan de Waddenzijde is de rijke watergeschiedenis 

van het eiland leesbaar en voelbaar.
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Duurzame kustverdediging Er is een ur-

gentie om de kust te versterken. Texel heeft 27 km dijk, 

waarvan 18 km niet voldoet aan de wettelijke veiligheids-

norm van 1:4000 jaar. 67% van de zeedijk biedt dus on-

voldoende bescherming! 

Planet Texel wil een vergezicht bieden op een duurzame 

kustverdediging aan de Waddenzijde. Een landschappelijk 

architectonische opgave om ruimtelijke ontwikkelingen 

te koppelen aan kustverdediging met het uitgangspunt 

om natuur, recreatie, toerisme, infrastructuur, landbouw, 

energie en water erbij te laten winnen.

De realisatie zal complex worden, ruimtelijk vanwege de 

verschillende dijktrajecten en typologieën, procesmatig 

vanwege de langdurige en ingewikkelde trajecten.

Klassieke monofunctionele ‘harde’ dijkversterkingen 

moeten plaats maken voor innovatieve ‘zachte’ natuur-

lijke voor-oevers en slimme technische oplossingen die 

als golfbrekers of  waterstoppers tegelijk een basis voor 

zeelandbouw en energieproductie kunnen vormen. Een 

nieuwe oplossing bij Oudeschild moet dorp en haven 

weer verbinden en de visafslag terug verwelkomen. Alle 

ingrepen moeten de landschappelijke aantrekkingskracht 

en toegankelijkheid van de waddenkust versterken en een 

voedingsbodem voor een nieuw soort (verblijfs)toerisme 

bieden. 

De route ‘rechtsaf ’ van Veerhaven tot de Cocksdorp 

langs de nieuwe ‘dansende dijk’ zal de afzonderlijke plek-

ken aaneen schakelen en een alternatief  Texel presente-

ren, het WAD tegenover het DUIN. 

Doel is om Texel en de betrokken overheden een verge-

zicht te geven om naar kwalitatieve invullingen van dijk-

versterking te zoeken die bijdragen aan de toekomstige 

betekenis van het eiland aan de Waddenkant. Om Texel 

als proeftuin op de kaart te zetten door ruimtelijke waar-

den toe te voegen aan kustverdedigingsvraagstukken.

Rechtsaf
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Een visioen De Waddenzijde is de vergeten 
zijde van Texel terwijl van oudsher deze zijde de in-
novatieve en actieve plekken van het eiland huisvestte. 
De kustverdediging is als uitgangspunt genomen om 
de Waddenkant weer op de kaart te zetten. Dit heeft 
geresulteerd in een concept van verschillende karakte-
ristieke Waddenlandschappen waar men zich doorheen 
kan bewegen, een scenografie van de Waddenkant. De 
rode draad van dit (ruimtelijke) verhaal wordt de Wad-
dendijk, die wordt getransformeerd in 6 hoofdkarak-
ters met ieder een eigen potentieel. De louter statische 
dijken mogen weer ‘dansen’ en worden verblijfs-, ont-
moetingsplekken om te werken, te recreëren, te wonen, 
te voelen en te denken.  Een nieuwe Rede van Texel....
01.
Onze reis begint in Amsterdam. In de ideale situatie la-
ten we de auto in Den Helder staan. De marinehaven 
wordt kleiner en levert ruimte voor een verbeterde aan-
rijroute en parkeerplaats met shuttle naar de boot. Zo 
kan ook Den Helder een graantje meepikken. 
We steken het Marsdiep over en komen aan in de nieu-
we veerhaven ’t Horntje, voorheen een betonwoestijn 
maar nu echt in de duinen. Hier staan kleine pendel-
voertuigen op bio-brandstof  van zeewierteelt klaar om 
de recreant naar plaats bestemming te brengen. Uiter-
aard kan men ook hier al zelf  een elektrische auto’s of  
fiets huren. De TESO heeft een bagageservice in het 
leven geroepen en draagt er zorg voor dat hetgeen dat 
gedropt is in Den Helder op het juiste adres wordt afge-
leverd. Fijn, zo kan de vakantie of  het avontuur meteen 
comfortabel beginnen.
 02.
De wandelaar, fietser, culinair recreant of  nieuwsgierig 
ingestelde backpacker gaat rechtsaf. Voor velen ligt er 
een Waddencruise in het verschiet. Rechtsaf  de nieuwe 
duinen in en het nieuwe Prins Hendikstrand op. Het is 
het eerste echte Waddenstrand! In de zomer met echte 
strandse T-biza taferelen en in de winter een dynamisch 
niemandsland met de overkant nog maar schimmig 
in zicht. We gaan voort langs het oude VOC-fort de 
Schans.
03.
Oudeschild was vroeger een belangrijke zeehaven, met 
de wind in de zeilen vertrok men van de ware Rede van 
Texel. De haven krijgt nieuw elan doordat de zware dijk 
is gecoupeerd en het dorp een directe relatie heeft ge-

kregen met het water. Er is een nieuwe dijk aangelegd, 
een cascadedijk die uniek in de wereld is. Hier worden 
oesters, kokkels en zelfs mosselen gekweekt die aan de 
haven genuttigd kunnen worden. Zien waar het eten op 
je bord vandaan komt. Daarnaast is er weer de visaf-
slag - klein van stuk, maar met een schone vloot, want 
iets verderop levert men uit gekweekte wieren vervaar-
digde bio ethanol! Onder deze voorwaarde gaf  de Eu-
ropese Unie (verassend genoeg!) toch groenlicht om 
Oudeschild weer een visafslag te gunnen. Ook is er een 
droogdok en reuring op de zaterdagavond met culinaire 
feesten en Texelse (alcoholische) versnaperingen.
04.
Oud en nieuw horen bij elkaar, dus wat kan Oude- zon-
der Nieuweschild? Als je bij Nieuweschild aankomt er-
vaar je een ongekende innovatiebaai die techniek en ex-
periment uitstraalt en robuust elementair, doch verfijnd 
van technologisch inzicht is, iLand! Hier worden de 
zeewieren gekweekt voor de bio ethanol van de schoon-
ste vloot op aarde. Hier wordt energie opgewekt met 
drijvende zonnecollectoren die op Texel ontwikkeld zijn 
en die met zon meeroteren. Hier staan vijf  monumen-
tale windturbines van bijna 100m hoog ritmisch gerang-
schikt de stoerheid van het duurzame karakter van de 
Texelaar uit te stralen. Daar sta je dan, met je fiets wel-
licht. Je vliegt de dijk af  over een drijvende boulevard 
(onderhoudspad voor de windmolens) en vol spanning 
rijd je tot een kilometer uit de kust, omringd door de 
zee! Ondernemers zijn hard aan het werk op drijvende 
grote bakken die men getijdenakkers noemt met kwe-
kerijen en verschillende teelten. Zo nu en dan doemt er 
een proeverij of  een zeehotel op. Totdat het pad weer 
aanlandt bij de IJzeren Kaap, het monumentale baken 
van het Oude Land.
05.
Rustig gaat men verder door een groot nieuw schor-
renareaal, waar vogelaars hun ogen de kost doen, er af  
en toe een slaapcabine te vinden is voor de vermoeide 
Waddentoerist. Het is één van de grootst en nieuwste 
begaanbare kwelderwerken ter wereld.
06.
Uiteindelijk komt men aan in het nieuwe poldertje van 
De Cocksdorp. Het dorp is in de oorspronkelijke lint-
bebouwingstypologie uitgegroeid tot de ‘brug’ naar de 
rest van het Waddengebied. Vanaf  hier kan men per 
iLandhopper richting de andere eilanden, tot Denemar-
ken aan toe. 
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voorlanddijk + suppletie (schorren)

suppletie & palen / wilgenschermen + natuurlijke aanwas (schorren) & getijdenhotel

recreatie: vogelkijkhutten, paden / boardwalks

dijk buitendijks verleggen, opvullen tussenruimte ter  ontwikkeling  (superdijk)

buitendijkse bergings-/bufferkom, kwelgoot of viskweekvijver

drijvende stormbreker + idem dito zeepercelen (exploitatie, innovatie/proeftuin, afremmen getijdenslag)

& recreatiegebied (getijdenhotels/-cabines, fietsers, culinair etc.)

mogelijke doorontwikkeling - werk uit werk van rudimentair tot verfijnd

combinatie met energiepark/waterschap

kweekvisvijver binnendijks

binnendijkse oester-/kokkelkweek + infiltratiesysteem (zeekool e.d.) incl. culinaire recreatie

buitendijkse oester-/kokkelkweek + infiltratiesysteem - open polder

buitendijkse oester-/kokkelkweek + infiltratiesysteem - open polder incl. culinaire recreatie

dijk buitendijks verleggen - kwelgoot of viskweekvijver

buitendijkse bergings-/bufferkom

tussenruimte als recreatieterrein benutten

brede recreatiezone in de luwte

Landschappelijk architectonisch instrumentarium voor ruimtelijke ontwikkelingen gekoppeld aan kust    verdediging met de uitgangspunten recreatie & toerisme, infrastructuur, landbouw, energie en water
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verlengen huidige kade

verlengen huidige kade, ophogen dijk + dorpsontwikkeling

ophogen kade & ontwikkeling tweede fase

verleggen zeewering buitendijks (ophogen havendam) + coupure bestaande dijk

verleggen zeewering buitendijks (ophogen havendam) + coupure bestaande dijk

impuls havendorp door relatie aan water (doorontwikkelen horeca, visserij, watersport)

gesloten havenkering bij hoogwater in coupure nieuwe dijk

havendam met buitendijks zilt zwembad

havendam met buitendijks fietspad/weg & kaap/uitkijkpunt

havendam met getijdenhotel binnendijks

havendam als zeekering - aanlanding Waddencruise (+ buitendijkse teelt & recreatie)

Scenografie van de dansende dijk
het geheel van visuele tekens van een voorstelling

Landschappelijk architectonisch instrumentarium voor ruimtelijke ontwikkelingen gekoppeld aan kust    verdediging met de uitgangspunten recreatie & toerisme, infrastructuur, landbouw, energie en water

307



W

vergezicht texels welkom

308



vergezicht texels welkom

h
a

e

v
e

n

v

e
r

309



Texels welkom 
duurzaam imago 
De meeste bezoekers gebruiken hun auto op het eiland 

niet, alleen om er te komen. Het terugdringen van dit 

nutteloze autogebruik kan een enorme positieve impact 

hebben op het eiland. Er hoeven bijvoorbeeld minder 

parkeervoorzieningen te worden aangelegd, wat weer 

minder verharding en meer groen en natuur betekent. 

Het eiland wordt er mooier van. Maar het terugdrin-

gen van het toeristisch autoverkeer heeft ook andere 

voordelen, zoals minder drukke wegen, minder geluids-

overlast en nog meer frisse lucht. In het hoogseizoen 

gaan er wel 9000 auto’s per dag het eiland op en af. De 

Teso is in zijn eentje verantwoordelijk voor een derde 

van alle brandstofgebruik op het eiland. Als de auto’s 

blijven staan in Den Helder kan de nieuwe boot klei-

ner worden in plaats van groter. Ook levert het voor de 

Texelaren werk op. Meer fietsen en elektrische vehikels 

verhuren en wellicht een rendabele seizoensshuttlebus.  

In de ideale situatie laten toeristen, in het bijzonder de 

dagjesmensen in het hoogseizoen, hun auto in Den Hel-

der staan. Daarvoor zou een grote parkeervoorziening in 

Den Helder moeten worden aangelegd, pal aan de veerha-

ven zodat de transfer supermakkelijk is. Daar kun je ook 

meteen je bagage voor de TESO bagage-service afgeven. 

Nog beter zou het zijn als bezoekers met het openbaar 

vervoer komen. Daarvoor moet het veer met het open-

baar vervoer worden verbonden door een speciale Texel 

shuttlebus. De Texel shuttlebus zou zelfs vanuit Amster-

dam centraal kunnen rijden, altijd op tijd en zonder gedoe.  

Bij aankomst  in de nieuwe veerhaven ’t Horntje staan klei-

ne pendelvoertuigen, elektrisch of  op bio-brandstof  van 

zeewierteelt, klaar om de recreant naar plaats bestemming 

te brengen. Uiteraard kan men ook hier al een elektrische 

auto of  fiets huren, niet pas in Den Burg of  Oudeschild. 

De Teso bagage-service zorgt dat hetgeen dat gedropt is 

in Den Helder op het juiste adres wordt afgeleverd. De 

veerhaven zelf  krijgt een facelift, aankomst in de duinen. 

Zo begint het Texelgevoel al in de haven.

De bedoeling is dat Texel in 2020 geheel zelfvoorzienend 

is qua (hernieuwbare) energie. Het sparen en opwekken 

van energie kan al direct bij de veerhaven beginnen. De 

veerhaven wordt een voorbeeld van Texels duurzame 

ambities. Zo pal aan de bootaankomst moet dit dé plek 

worden waar je alles kan huren dat er op Texel duurzaam 

rondrijdt. Op het dak van de gebouwen PV-panelen ten 

behoeve van het opladen van al die voertuigen, goed voor 

100.000 autokilometers of  2 miljoen elektrische fietskilo-

meters. Ook is het mogelijk om het opstelterrein van de 

TESO en parkeerterreinen te voorzien van zonnedaken. 

Recente innovaties in PV-doek maken lichte en tijdelijke 

constructies mogelijk. Hier kan een energieoogst van 1 

GWh per jaar gerealiseerd worden, dit dekt ongeveer het 

elektriciteitsgebruik van Den Hoorn. Maar ook andere 

parkeerterreinen lenen zich hier voor. In essentie wil Pla-

net Texel primair functies met laagwaardig grondgebruik 

een dergelijke extra bestemming als energiebron geven. 

Zonnecellen op goede landbouwgrond plaatsen is geen 

werkelijk duurzame oplossing.
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Texel

autovrije overtocht begint in Den Helder
Bewoners footprint:
13.780 bewoners
8.715 voertuigen
6.204 personenauto’s 
1.412 bestelauto’s  
343 bedrijfswagens 
756 motoren

Brandstofgebruik Texel:
12,7 mln l/jr
TESO: 4,3 mln l (34%)
p.auto: 4,0 mln l (32%)
 
Toeristische footprint:
4,5 mln overnacht/jr
900.000 toeristen/jr
± 225.000 auto’s/jr
piek 9.000 auto’s /dag

TESO is 
tolpoortje 
naar Texel
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Texel is het enige waddeneiland waar de veerhaven is gemaakt in een afgegraven duin...

aankomsten andere waddeneilanden

Texel Vlieland Terschelling Ameland Schiermonnikoog Borkum

Juist Norderney Baltrum Langeoog Spiekeroog Wangerooge

Neuwerk Helgoland Pellworm Hooge Nordmarsch- Amrum

Föhr Sylt Rømø Mandø Fanø
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Texel is het enige waddeneiland waar de veerhaven is gemaakt in een afgegraven duin...
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huidige aankomst op Texel
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nieuw welkom op Texel
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Recreatie 2.0 
waddenduinen
Aan de technischer wadkant kan grootschaliger en ste-

viger getransformeerd worden en kunnen zichtbare in-

novaties in duurzaamheid een eigen aantrekkingskracht 

gaan vormen. De noodzakelijke dijkbescherming van de 

Prins Hendrikpolder krijgt de vorm van een  brede zachte 

buitendijkse vooroever met nieuwe duinen.  

Deze dijkbescherming vormt een aantrekkelijk ‘natuur-

lijk’ zandig landschap en kan als zodanig de voedingsbo-

dem zijn voor de groei van nieuwe recreatie. Er kan een 

innovatieve toeristische pleisterplaats ontstaan die met 

eigen verblijfsmogelijkheden de duinkant kan ontlasten 

van haar te hoge recreatiedruk. In de toekomst gaat de 

nieuwe recreant op Texel bij ‘t Horntje rechtsaf  de dui-

nen in en het Prins Hendrikstrand op, het eerste echte 

Waddenstrand! 

 Dit nieuwe weelderig landschap pal aan de veerhaven 

schept unieke kansen om een ‘recreatieconcentratiezone 

2.0’ te laten ontstaan. Een hippe plek vlakbij Amsterdam 

die vanwege de veerpont die aanmeert in de achtertuin 

zonder auto bereikbaar is en die zonder naaste buren en 

oude natuurwaarden tegen flink rumoer kan: dit ‘T-biza’ 

zal de wachtlijsten voor Bakkum verkorten! Nieuwe ‘in-

novatieve bedden’ in seizoensgebonden mobiele accomo-

daties, off-the-grid met lichte voetprints, zullen oude bed-

den aan de duinkant kunnen vervangen en daar zorgen 

voor verdunning. T-biza is zelfs zo groot dat alle ±1370 

huisjes in de Binnenduinrand erin zouden passen! Zeker 

als ook de binnenzijde van de dijk uiteindelijk ook ver-

zacht en verlandschappelijkt meegenomen wordt.

Pal aansluitend kunnen rond het Nioz en de Veerhaven in 

het nieuwe duinlandschap en in polder ‘t Horntje cultu-

rele evenementen en kennismanifestaties plaats vinden en 

kan aansluitende werkgelegenheid een plek vinden. Eerst 

in pop-up voorzieningen, maar bij succes steeds perma-

nenter. Aangevuld met bijzondere bewoning kan een nu 

wat ‘verloren’ plek Texels nieuwste en meest innovatieve 

dorp worden.
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bestaande waddendijk Prins Hendrik polder

kustbescherming met zandige vooroever

seizoensrecreatie op waddenstrand322



oesters eten bij de visafslag

optie dubbele kustbescherming met waddenstrand  en binnenduin

nieuw recreatieconcentratiegebied  

permanente recreatie ‘binnendijks’323
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levendig seizoen

exclusief seizoen
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stil seizoen
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Oudeschild 

oude haven herboren 
Oudeschild was vroeger een belangrijke zeehaven, met 

de wind in de zeilen vertrok men van de ware Rede van 

Texel. Als de nieuwe primaire zeewering buiten de oude 

vissershaven om wordt gelegd kan de bestaande dijk ter 

hoogte van de haven worden verwijderd. Daarmee komt 

het dorp weer in directe relatie met de haven en het water. 

Vanaf  Kaap Skil zijn de boten dan weer te zien!

De nieuwe dijk krijgt de vorm van een cascadedijk 

die uniek in de wereld is. In de dijk worden zeevruch-

ten als oesters, kokkels en zelfs mosselen gekweekt.  

De nieuwe dijkoplossing bij Oudeschild zal dorp en ha-

ven ruimtelijk, maar vooral ook functioneel weer verbin-

den door de visafslag terug te verwelkomen. De nieuwe 

dijk maakt extra ontwikkelruimte; er kan een vismarkthal 

komen waar de vis wordt verhandeld en eetplekken die de 

echte Texelse vis en zeevruchten vers vanuit zee serveren. 

Zien waar de producten op je bord vandaan komen, net 

als in de Franse havenplaatsjes.

Alle ingrepen samen versterken de aantrekkingskracht en 

toegankelijkheid van Oudeschild en bieden een voedings-

bodem voor een hernieuwd kusttoerisme. 

En de visvloot zelf, die op schone uit zeewier bij Nieu-

weschild gewonnen bio-ethanol vaart, kan in de woeligste 

stormen nog aanlanden in haar eigen buitengaatse haven. 

Die kan met een stormkering in de dijk van de plezierha-

ven worden afgesloten.
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oesters eten bij de visafslag
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nu geen relatie dorp - haven
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nieuwe relatie dorp - haven
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D= ca. 90m

H= ca. 105m

H= ca. 150m

Nieuweschild 
energie en getijde akkers
Nieuweschild is nu op de Texelse kaart een deukje in 

de dijk. Achter deze oude kronkel ligt een brak natuur-

gebied. Hier wordt gekozen voor een dijkbescherming 

die verdere uit de kust ligt en het eiland als het ware 

‘uitdeukt’. Een 3,5 kilometer lange golfbreker vormt 

een luwe baai waar de Waddenzee nog wel invloed op 

heeft, maar die niet meer bedreigend is voor de dijk.  

De golfbreker kan geankerd worden door vijf  3 Mega-

watt windmolens. De golfbreker doet dienst als onder-

houdspad voor de windmolens. Deze wekken samen de 

helft van alle elektrische energie voor Texel op. 

Op Texel is er veel discussie over windmolens op het 

eiland. Door de windmolens uit de kust te plaatsen is 

het zicht op de molens vanaf  het eiland minimaal. Ei-

genlijk staan ze off-shore, maar door de koppeling aan 

de golfbreker tegen de kosten van on-shore. Ze zijn niet 

storend, maar wel zichtbaar. Ze geven visueel uiting aan 

het duurzame imago van Texel, zoals Samsø dat bijvoor-

beeld ook doet. ‘Half-shore’ combineert het beste van 

twee werelden.

Naast onderhoudspad is de golfbreker ook meteen een 

spannende buitendijkse route die avonturiers te voet of  

met de fiets tot een kilometer uit de kust laat komen om 

de Waddenzee rondom te beleven. 

De baai kan als luw gecontroleerd stuk zee vervolgens 

een centrum voor de hernieuwbare energiewinning op 

Texel worden. De prille experimenten met zeewierkweek 

kunnen hier opgeschaald worden, toepasbaar in de cos-

metica en medicijn-industrie, maar ook als bio-ethanol 

voor de visserijvloot. De experimentele zonnecollectoren 

die nu in baden in de Eijerlandse polder drijven kunnen 

hier grootschalig ingezet worden. Pontons en drijvende 

bakken kunnen als getijdeakkers en zeeboerderijen aan 

en afgemeerd worden.

Het onderzoek naar en de opschaling van nu nog expe-

rimentele energiewinning en zeebouw in Nieuweschild 

biedt kansen voor een kennisintensieve economie, op 

Texel een zeer welkome aanvulling op de toeristische en 

agrarische economie. 

De baai van Nieuweschild ligt in natura 2000 gebied, een 

gevoelige positie. Er zal zeer zorgvuldig bekeken moe-

ten worden wat effecten zijn op de bestaande habitat. 

Maar met 140 hectare ‘refugium’ is duidelijk dat er juist 

ook een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan 

de natuurwaarden van de Wadden; bijvoorbeeld door 

de vorming van een groot zeldzaam zeegrasgebied. Als 

deze integratie slaagt, kustbescherming combineren met 

(energie)productie, recreatie en natuur binnen Natura 

2000 doelstellingen, dan levert Planet Texel je werkelijk 

een innovatief  voorbeeld voor de hele Wadden.
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143 ha innovatiebaai

18% energieverbruik vervoer 
geproduceerd via zeewier-ethanol
(60 ton wier/jr 280 g ethanol/kg wier = 16.800 l ethanol/ha)

50% energieverbruik elektriciteit
opgewekt via 5 3 MW windturbines
(6-7,5 mln KWh/jr/molen)

23% energieverbruik elektriciteit
opgewekt via 20 ha zonnecollectoren
(84 KWh/jr/m2 - 16,8 mln KWh/jr)

• TESO                           4.290.000       l/jr       
34%                  255 ha zeeboerderij

• Personenauto’s        4.032.600       l/jr       
32%                  240 ha zeeboerderij

• Bestelauto’s               3.388.800       l/jr       
27%                  201 ha zeeboerderij

• Bedrijfswagens         823.000          l/jr       
6%                    49 ha zeeboerderij

• Motoren                    189.000          l/jr       
1%                    11 ha zeeboerderij

• TOTAAL                      12.725.440     l/jr   
    757 ha zeeboerderij
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kustbescherming als recreatieve route en energieopwekker
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zichtpunt 
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zicht op molens langs Oosterend vanaf  2,7 km
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Kwelderdans
schorren van formaat
Schorren vormen al eeuwen een natuurlijke manier van 

kustbescherming. Texel zelf  had uitgebreide schorrenvel-

den, bijvoorbeeld voor de dijk van de Eijerlandse polder 

op de plek waar nu polder het Noorden is drooggemalen. 

In de loop der tijd is het grootste deel verdwenen, op een 

klein stukje na voor de dijk van polder de Eendracht, dat 

nu gekoesterd wordt als zeldzame Wadden habitat.

Door dit gebied uit te breiden met 140 hectare nieuwe 

schorren worden de zwakke dijksecties 3a en 3b be-

schermd door een zachte brede vooroever. Net als bij 

de Prins Hendrik polder, maar dan in een andere vorm.

Een grid van palen in de zeebodem zal langzaam het 

aangespoelde slib vasthouden en opstapelen. Een steeds 

langer droogvallende bodem wordt gevormd waarop de 

natuur een voedingsbodem vindt. Zo ontstaat een groot 

aaneengesloten uniek stuk buitendijks Waddenland. De 

bestaande schorren blijven afgesloten en stil refugium, 

maar in de ‘zelfgemaakte’ nieuwe schorren kan geëxpe-

rimenteerd worden met een grotere toegankelijkheid en 

bruikbaarheid voor recreatie. Een plek met bescheiden 

routes waar vogelaars hun ogen de kost doen en waar 

waddentoeristen de elementen trotseren. En zelfs met 

hier en daar een verblijfsplek voor avontuurlijke gasten.
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Het IABR–Projectatelier Planet Texel is door de IABR en de gemeente Texel in samenwerking opgezet in het 

kader van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam IABR–2014–URBAN BY NATURE. 

Het ontwerpend onderzoek is tot stand gekomen in een anderhalf  jaar durende samenwerking tussen la4sale 

en FARO. Bruikbare ideeën van anderen hebben we gedurende het proces dankbaar meegenomen als ingre-

diënten voor de visie en de vergezichten. Organisaties als Urgenda, Texel energie, de Waterwerkgroep en de 

gemeente zelf  hadden bijvoorbeeld al allerlei plannen en ambities om Texel toekomstbestendig te maken op 

het gebied van energie en water. Lopende experimenten met zilte landbouw, cranberryteelt en zeewierkweek 

hebben we opgepakt en ingebed. Voor de vergezichten op de Koog hebben we concrete wensen van de stich-

ting Duindorp en Staatsbosbeheer meegenomen. Ook kregen we de tijd en de mogelijkheid om thema’s die 

la4sale al eerder agendeerde in opdracht van de gemeente Texel (o.a. in Beeld van Texel en Texel in Ontwik-

keling) verder uit te werken. De crux in dit project was het samenbrengen en integreren van ideeën tot één 

samenhangend verhaal. Vanuit gemeenschappelijk geformuleerde hoofdlijnen is la4sale uiteindelijk vooral de 

diepte ingegaan op de schaal van het landschap en het dorp en heeft FARO vooral uitwerkingen gedaan op de 

schaal van het gebouw en het object. Op de kruisvlakken ontmoetten en versterkten de verschillende discipli-

nes binnen het team elkaar. Verder heeft FARO met name de interactie via de Smaaktest en Texel T voor haar 

rekening genomen en heeft la4sale het dynamische animatiepaviljoen op de IABR-tentoonstelling ingevuld. 

De kern van het ontwerpteam Planet Texel bestond uit:

Marieke Timmermans, la4sale

Jurgen van der Ploeg, Faro

Pepijn Godefroy, la4sale

Verder hebben de volgende teamleden specifieke onderdelen uitgewerkt:

 la4sale  www.la4sale.nl

Hein van Lieshout:    waddenkust dijkversterkingen, eilandbeeld als totaal

Marit Janse:   watersysteem, polder het Noorden, polder Waal en burg

Marieke Timmermans:  duindorp de Koog, Koogerveld, Kamperfoeliebos, Natuurvallei 

Mirte van Laarhoven:   recreatieterreinen Binnenduinrand

Camille Condez, Lea Assouline:  eilandenvergelijk 

 FARO  www.faro.nl

Kim Krijger:    analyses smaaktest, films Texel-T 

    architectonische uitwerkingen de Koog, mobiele huisjes

Jurgen van der Ploeg:  concept buiten- en binnenhaven Oudeschild

Linda Buijsman:    architectonisch ontwerpen vanuit de vier elementen

Pieter Weijnen:     productie Texel-T

Hans Peter Föllmi:     fotografie Texel-T in Texelse landschappen

Hugo de Clercq, Coen Kampstra: klankbord binnen FARO  

Colofon
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Team gemeente Texel www.texel.nl

Eric Hercules, wethouder wonen, economie, toerisme, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en cultuur

Pieter de Vries, gemeentelijk projectleider 

Agnès van Schaijk, projectcoördinator

Team IABR www.iabr.nl

Dirk Sijmons, ateliermeester

Marieke Francke, projectleider

Yonca Özbilge, projectassistente

George Brugmans, algemeen directeur

Partners

ID-Team Planet Texel: LTO, De Lieuw, Kernwaardengroep, TESO, Texels Ondernemersplatform, 

VVV Texel, Staatsbosbeheer, TeamTexel 2020, Zilte Landbouw, Ecomare/STM, Natuurmonumenten, 

Dorpscommissies, Sportraad, Agrarische Jongeren, Vogelwerkgroep, CIV, NIOZ, Landschapszorg, 

Strandexploitanten, St. Duindorp Texel, provincie Noord-Holland/DNA Kustplaatsen, Kaap Skil, 

OSG De Hogeberg

Externe inbreng en feedback

Anette Barhorst (agrariër, bestuur LTO, VVV), Jan Buys (Agro-Advies, St Loodsen door het Land-

schap, cranberryteler), Kirstin Dashorst (Hotel Opduin), Paul van Dijk (Stichting Duindorp De 

Koog), Adri Duijvestein (Lid Eerste Kamer namens de PvdA), Kees Groenewoud (Ecomare), Dennis 

Eelman (Eelman Adviseurs, St. Duindorp Texel), Gerbrand Gaaf  (Ecomare), Christophe Girot (ETH 

Zürich), Michel Gregoire (Texels Ondernemers Platform), Freek van de Heuvel (Hortimare) , Rikus 

Kieft (Texel Energie, Team 2020, Zilt proefbedrijf, Kieftnoord), IJsbrand Kikkert (Texbriq), Robin 

Konijn (Texelse Ondernemers Vereniging, Team 2020), Luc Kohsiek (dijkgraaf  waterschap), Alfons 

Kuip (LTO, KAVB, agrariër), Marianne Linde (Built Environment TNO), Arno Langeveld (Hotel 

Texel, agrariër), Evert du Marchie van Voorthuysen (Solaq.nl), Arthur Oosterbaan (Ecomare), Henk 

Meijer (Gemeente Almere), Koos van der Ploeg (St. Duindorp Texel), Marc van Rijselberghe (Zilt 

Proefbedrijf  St. Donatus, Team 2020, agrariër), Henk Scholten (VU Amsterdam), Joscha Schoots (De 

Bonte Belevenis, whiskeystoker), Menno Timmer (LTO, KAVB, agrariër), Jan Wolter Timmerman (St. 

Duindorp De Koog), Cees de Waal (TESO, St. Loodsen door het Landschap), Wouter de Waal (VVV 

Texel), Lucas Tijssen (Expotise).

Vormgeving en lay-out:   la4sale

Drukwerk:  Pantheondrukkers www.pantheondrukkers.nl

Oplage:   1000
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