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Voorwoord

Dit afstudeerverslag is het resultaat van mijn 
laatste studiejaar aan de Technische Universi-
teit in Eindhoven. Het afstudeeratelier Texel 
Metabolised kan worden opgedeeld in drie 
fasen. De eerste helft van het jaar bestond 
uit een onderzoek naar het eiland Texel en 
diverse processen die zich afspelen. Dit is op 
verschillende manieren in kaart gebracht en 
gepubliceerd in atlasvorm. De conclusies die 
hieruit voort zijn gekomen vormen de ba-
sis voor een zelf te formuleren opdracht en 
onderzoek. 

Ik wil hierbij graag dank uitspreken naar de 
begeleiders voor de sturing en het uitwisselen 
van ideeën tijdens het project. Daarnaast dank 
aan alle betrokken partijen die aan Planet 
Texel academy zijn verbonden.

Roy Kraak





Problematiek binnen de zorg en vergrijzing op Texel 
waren de aanleiding voor dit project. In de atlas, het 
groepsproduct van het eerste halfjaar, is het zorg-
metabolisme van Texel nog onderbelicht. Met name 
het sociale aspect, dat meer met verzorgen te maken 
heeft. Gezien de huidige politieke ontwikkelingen en 
nieuwe inzichten op het gebied van gezondheid kan 
de vraag worden gesteld of dorpen en wijken hier 
klaar voor zijn, en hoe hiermee wordt omgegaan.
Het onderzoek naar het zorgmetabolisme heeft laten 
zien dat Texel op de goede weg is, met name op so-
ciaal gebied. Wel blijkt dat het medisch specialistisch 
aanbod van het Gemini ziekenhuis in Den Helder ‘af-
slankt’ richting Alkmaar en de nieuwbouw in Heer-
hugowaard (centralisatie). Als deze ontwikkeling 
doorzet kan dit gevolgen hebben voor de (vergrijzen-
de) Texelaar. Ook blijkt dat de revalidatiefaciliteiten 
op het eiland onder druk staan wegens een tekort aan 
volume. 

Nieuwe vormen van ouderenhuisvesting komen nu 
als vanzelfsprekend terecht in Den Burg, waar tevens 
het overgrote deel van de (zorg)voorzieningen te vin-
den is. De strategie die in dit project is voorgesteld 
ziet deze trend als een bedreiging voor het al krim-
pende Texelse dorp, waar basischolen nu al geneigd 
zijn tot fusie of sloop. Ook de supermarkt, een be-
langrijk sociaal hart, heeft een onzekere toekomst. 
Als ouderen massaal naar Den Burg verhuizen kan 
dit grote gevolgen hebben voor de dorpen die Texel 
rijk is. Door de kwaliteiten van het dorp te benutten 
en hier nieuwe (zorg)voorzieningen aan toe te voe-
gen, kan er een nieuwe levendigheid en doelgroep 
naar het dorp worden gehaald. Het ontwerp kan wor-
den beschouwd als case study van deze strategie en 
laat zien dat een complexe combinatie van verschil-
lende functies en doelgroepen een oplossing kan bie-
den voor de problematiek op eiland- en dorpsschaal. 
In dit geval in het toeristische dorp ‘De Koog’. 

Texel heeft als unieke eigenschap een combinatie 
van de kwaliteiten die een eiland te bieden heeft, met  
een zeer goede bereikbaarheid. Dankzij de toeristen-
stroom kan de gemeente een hoge kwaliteit aan onder 
andere voorzieningen en infrastructuur blijven aan-
bieden. Toerisme kan worden ingezet om hetzelfde 
te doen met zorgvoorzieningen. Dit is een voordeel 
ten opzichte van andere dorpen in Nederland, waar 
krimp en (sociale) zorg een belangrijke rol gaan spe-

len. Dat roept echter wel de vraag in hoeverre dit con-
cept te vertalen is naar ‘de overkant’. 
Zorgtoerisme is voor dit project een essentieel onder-
deel geweest. Het ontwerp bestaat dan ook uit func-
ties die moeten bijdragen aan een betere zorg voor de 
Texelaar, maar ook aansluiten bij diverse vormen van 
zorgtoerisme. Hierbij kan worden gedacht aan ge-
zondheidstoerisme (sportkliniek, preventie, levens-
stijlbegeleding en hersteltoerisme (revalidatie). Deze 
functies zijn goed te combineren, maar er is niet echt 
sprake van een standaardtypologie voor een dergelijk 
gebouw.
Naast het feit dat de zorgtoerist het benodige volume 
kan bieden om een dergelijke voorziening te kunnen 
realiseren, kan deze een belangrijke bijdrage leveren 
aan seizoensspreiding. Ook de ‘vergrijzende’ toerist 
is minder afhankelijk van het hoogseizoen, ouderen 
gaan vaak hierbuiten op vakantie. Hoogseizoensaf-
hankelijkheid is momenteel een belangrijk probleem 
in De Koog, dat is ingericht op de toeristische piek in 
het hoogseizoen. In het ontwerp is hier rekening mee 
gehouden door het programma af te stemmen op het 
bestaande aanbod. De nieuwe doelgroepen zullen 
hierdoor gebruik blijven maken van voorzieningen in 
het dorp, hetgeen aansluit bij de strategie om (zorg)
toerisme in te zetten voor leefbaarheid van dorpen.

De Koog is duidelijk aan verbetering toe en daarom 
gekozen als projectlocatie en casestudy voor de eer-
der geformuleerde strategie. Voor een zorgtoeristi-
sche functie is de connectie met het landschap zeer 
belangrijk. Het plan is daardoor sterk afhankelijk van 
het nieuwe parkgebied en verbinding met een nieuwe 
route naar bos, duin en kust. Het stedenbouwkundig 
plan richt zich op het omkeren van het grijze gebied 
als gevolg van de ‘toeristische explosie’ en het herstel-
len van De Koog van buitenaf.  

Het gebouw heeft een dusdanige opzet waarin ‘stede-
lijke inklemming’ zoveel mogelijk wordt vermeden. 
Dit is bereikt door het gebouw deels naar binnen te 
keren en te voorzien van patio’s en dakterassen. In-
springing en opdeling van het volume zorgen voor 
uitzichten op het parkgebied en omgeving. De ont-
werpstudie laat zien hoe een complexe combinatie 
van gezonheids- en zorgfuncties tot uiting komt in 
architectuur, en hoe deze zorgvuldig wordt ingepast 
in het stedelijk weefsel. Het ontwerp en de strategie 
sluiten aan bij de gedachtegang die zich afzet tegen 
het geconcentreerde ziekenhuis of zorgboulevard en 
laat daarmee zien wat de mogelijkheden zijn van een 
gedecentraliseerde en multifunctionele polikliniek.

Abstract





7

Voorwoord

Afstudeeratelier Texel Metabolised

1. Inleiding
 Projectomschrijving 
 Leeswijzer

2. Aanleiding en probleemstelling
 Atlas, vergrijzing & ontgroening

3. Zorg op Texel
 Het zorgsysteem op Texel
 Centralisatie strategie
 Verbeterpunten
 Generiek onderzoek 
 Conclusie

4. A healthy backside of De Koog
 Historisch overzicht
 Het vissersdorp
 Morfologische ontwikkeling vanaf 1811
 Het toeristendorp
 De achterkant van De Koog
 Stedenbouwkundig plan
 
5. Architectonisch ontwerp
 Landschap
 Dorpsvoorzieningen
 Programma
 Stedenbouwkundige inpassing
 Toepassing van zichtlijnen
 Perspectieven
 Tekeningen & Impressies
 
5. Conclusie
 Reflectie

Inhoudsopgave



8



9

Afstudeerstudio Texel Metabolised

Aan de TU/eindhoven, afdeling architectuur, is 
een afstudeerstudio van start gegaan met de naam 
Texel Metabolized. Gedurende een jaar doen 19 
studenten onderzoek naar het metabolisme van 
Texel en er worden ontwerpen gemaakt, die de 
ambitie van Texel om zelfvoorzienend te zijn en 
een proeftuin voor vernieuwende scenario’s, on-
dersteunen. De afstudeerstudio staat onder lei-
ding van de hoogleraren Bernard Colenbrander 
en Juliette Bekkering. De start was een midweek 
in het Drijverhuus in Den Hoorn (29 september-3 
oktober 2014). De dagen werden gevuld met ver-
kenningen per fiets van het eiland en lezingen, 
gegeven door bewoners, ondernemers en bestuur-
ders van Texel en door experts van buitenaf. Er 
wordt gewerkt aan een atlas over het “metabo-
lisme” van Texel: hierin zijn de stofstromen van 
het eiland zoals energie, afval, water, landbouw, 
mobiliteit, zorg etc. in kaart gebracht. Aan de 
hand van de uit de atlas gedestilleerde conclusies 
worden er momenteel individuele architectonische 
voorstellen uitgewerkt die passen in een duurza-
me fictieve toekomst voor Texel. 
bron: www.planettexelacademy.nl 

De afstudeerstudio is verbonden aan 'Planet 
Texel Academy' (PTA), een initiatief dat aansluit 
bij de duurzaamheidsambities voor het eiland. 
Het is een interdisciplinair onderzoeksplatform 
waar kennis wordt uitgewisseld in de vorm van 
symposia, lezingen, workshops en tentoonstel-
lingen. PTA werkt samen met verschillende sta-
keholders in de maatschappij, belangengroepen 
op Texel en wetenschappelijke instituties waar-
onder de TU Eindhoven. Er wordt gewerkt aan 
vernieuwende voorstellen en strategieën die de 
ambities van Texel om koploper te zijn op het ge-
bied van zelfredzaamheid van gemeenschappen 
ondersteunen. Meer achtergrondinformatie is te 
vinden op www.planettexelacademy.nl 
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De essentie van de afstudeerstudio ‘Texel Meta-
bolised’ kan worden omschreven als het in kaart 
brengen van bestaande stromingen of processen 
op het eiland Texel. In de eerste helft van het af-
studeerjaar is een atlas gemaakt waarin Texel op 
diverse vlakken in kaart is gebracht. Dit vormt 
de basis of aanleiding voor een zelf te formu-
leren afstudeeropgave. Het zorgmetabolisme is 
hierin onderbelicht gebleven. De vergrijzende 
samenleving op Texel roept de vraag op of het 
eiland hier klaar voor is.

Dit project is het resultaat van diverse onder-
zoeken en onderwerpen die elkaar tegelijker-
tijd hebben beïnvloed. Het project gaat in op 
een aantal ontwikkelingen en problemen die op 
Texel (gaan) spelen; 

 1. vergrijzing en ontgroening

 2. gebrek aan zorgvoorzieningen en af 
 name medisch specialistische voorzienin 
 gen door een tekort aan volume
 
 3. toerisme en hoogseizoensafhankelijk 
 heid; nieuwe vormen van toerisme het  
 blijven aantrekken van de oudere toerist
 
 4. De Koog heeft verbetering nodig
 
 5. leefbaarheid van dorpen, centralisatie  
 van (zorg)voorzieningen Den Burg.
 

Naast de vergrijzing op Texel worden er minder 
kinderen geboren en vertrekken jonge gezinnen 
naar ‘de overkant’ voor een beter opleidings- of 
carrièreperspectief. Daar staat tegenover dat 
mensen met hogere leeftijd naar het eiland (te-
rug)komen om daar hun latere levensfase door 
te brengen. Vergrijzing leidt tot een toename in 
zorgvraag, zowel in medisch als sociaal opzicht. 
Het grootste deel van de zorgvoorzieningen 
bevindt zich in de hoofdstad Den Burg, waar 
tevens diverse initiatieven voor ouderenhuis-
vesting te ontstaan. Als de trend is om op latere 
leeftijd naar Den Burg te verhuizen, wat zijn dan 
de gevolgen voor de overige, al krimpende dor-
pen op Texel? 

Ook blijkt dat specialistische functies van het 
huidige Gemini ziekenhuis in Den Helder lang-
zaam naar Alkmaar en het nieuw te bouwen zie-
kenhuis in Heerhugowaard worden verplaatst. 
Wat zijn de gevolgen van deze reductie voor de 
Texelaar? 
 
Om naast het onderzoek naar het zorgme-
tabolisme op Texel inzicht te krijgen in de te 
verwachten gevolgen van de vergrijzing is een 
verkennend onderzoek gedaan. Dit bestaat 
voornamelijk uit generiek onderzoek naar ouder 
worden en gezondheid.

1. Inleiding

1.1 projectomschrijving
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Toerisme is de grootste bron van inkomsten en 
het eiland is sterk afhankelijk van het hoogsei-
zoen. Met name De Koog,  Den Burg en een deel 
van de Cocksdorp zijn ingericht op de toerist. 
Het aantal toeristenbezoeken fluctueert en re-
cente ontwikkelingen hebben hier invloed op; 
de jongere toerist lijkt sneller te kiezen voor een 
zonvakantie en de verhoging van de ‘alcoholleef-
tijd’ heeft effect op de horeca. Daarnaast vergrijst 
de toerist. Hoe kunnen we de oudere toerist blij-
ven aantrekken? Zijn er nieuwe vormen van toe-
risme?

Kan zorgtoerisme worden ingezet om meer toe-
risten buiten het hoogseizoen naar Texel te ha-
len, en tegelijkertijd volume bieden om de zorg 
op Texel te verbeteren?

In dit project wordt een strategie voorgesteld 
waarin decentralisatie van zorgvoorzieningen 
wordt ingezet om de leefbaarheid van de krim-
pende dorpen een impuls te geven. De strategie 
zet zich daarmee af tegen de centralisatie van 
zorgvoorzieningen en ouderenhuisvesting in 
Den Burg. Dit project laat zien hoe deze strate-
gie wordt toegepast door het dorp De Koog te 
gebruiken als ontwerpstudie.

Het voormalig vissersdorp ‘De Koog’, kan wor-
den beschouwd als de toeristische kern van het 
eiland. Door landschappelijke ontwikkelingen 
zijn inwoners langzaam overgegaan op een nieu-
we inkomstenbron: toerisme. Dit heeft vooral 
rond de jaren zestig geleid tot een wildgroei aan 

toeristische voorzieningen en lijkt nu een verza-
digingspunt te hebben bereikt. De terugloop in 
toerisme heeft hier dan ook het grootste effect. 
Het dorp ligt op het snijpunt van diverse land-
schappelijke kwaliteiten, maar lijkt de connec-
tie hiermee te zijn kwijtgeraakt. Dit is duidelijk 
zichtbaar bij de door toeristische voorzieningen 
gedomineerde Oostzijde of ‘achterkant’ van het 
dorp, een grijs gebied zonder kwaliteit.
Samen met Wilco Huppelschoten is een steden-
bouwkundig plan opgezet waarvan we allebei 
‘een helft’ hebben uitgewerkt.

Methodologie
Literatuur is geraadpleegd over recent onder-
zoek op het gebied van geriatrie en gezondheid. 
Een verkenning van landelijke ontwikkelingen 
geven inzicht in de te verwachten gevolgen 
van de vergrijzing. Inzicht in het zorgmecha-
nisme op Texel is verkregen door literatuur en 
gesprekken met verschillende zorginstanties. 
Tevens is een coöperatieavond bijgewoond 
van de organisatie ‘Texel samen beter’, die zich 
inzet voor betere en meer toegankelijke zorg op 
Texel. 

Texel is Nederland in het klein. Deels het 
Nederland van 70 jaar geleden waar klein-
schaligheid, buurtzorg en menselijke maat nog 
volop aanwezig zijn. Deels het Nederland van 
de toekomst waar intensief wordt geëxperimen-
teerd met nieuwe vormen van maatschappelijke 
organisatie, waar nieuwe concepten worden 
getoetst. Texel kan uitgroeien tot een waar 
agrarisch-ecologisch-creatief-sociaal laborato-
rium voor de rest van de samenleving. [bron 
planet Texel]

Metabolisme
verzamelnaam voor alle fysische en chemische 
processen die in het organisme plaatsvinden en 
tot het in stand houden van het leven dienen.

Interpretatie afstudeerproject:
de verzameling zorggerelateerde processen op 
het eiland Texel, in zowel vraag als aanbod 
en op sociaal alsmede medisch specialistisch 
gebied.
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Dit project kan worden opgedeeld in twee sterk 
samenhangende en grotendeels parallel ontwik-
kelde delen. Het eerste deel gaat in op de de-
mografische ontwikkelingen die zich nu en in 
de toekomst op Texel gaan afspelen; vergrijzing 
en ontgroening. Het effect hiervan is zowel op 
eiland- als dorpschaal onderzocht. Tevens is er 
een terugloop in (jongeren) toerisme. 
In de vorm van een strategie wordt een aanbeve-
ling gedaan voor de toekomst. De strategie wordt 
getoetst door middel van een stedenbouwkun-
dig plan en ontwerp voor het dorp De Koog. 

A healthy backside of de Koog
Ontwerp voor een multifunctionele kliniek op Texel

Probleemstelling
Vergrijzing, afname toerisme, afhankelijkheid hoogseizoen

Research question
Hoe zorgwekkend is de vergrijzing op Texel?

Landelijk zorgsysteem en ontwikkelingen
Vergrijzing, chronische ziekten, mantelzorg, participatiesamenleving, zorgtoerisme

Texel zorgsysteem en ontwikkelingen
Krimp Gemini ziekenhuis, centralisatie den Burg, revalidatiemogelijkheden onder druk, overbezetting 

Gollards, zorgtoerisme

de Koog
identiteitscrisis, toeristische explosie, achterkant, domein van de toerist Stedenbouwkundig plan

nieuwe straat, alternatieve functies ten dienste van nieuwe doelgroepen, gebruik park, routing, nieuwe 
entree

Strategie
zorgtoerisme voor volume en seizoensspreiding, zorgnetwerk, leefbaarheid dorpen, decentralisatie

Texelaar

zorgvragend zorgverlenend

Texel initiatives
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Texel’s (health)care metabolism, 
onderzoek & Strategie

Generiek onderzoek op het gebied van geriatrie 
en gezondheid, en een verkenning van landelijke 
ontwikkelingen geven inzicht in de te verwach-
ten gevolgen van de vergrijzing. Het zorgmecha-
nisme op Texel is onderzocht om een antwoord 
te geven op de vraag: ‘hoe zorgwekkend is de 
vergrijzing op Texel?’ Zorg moet in dit verband 
breed worden gezien, van professionele zorg tot 
aan sociale zorg in de vorm van persoonlijke 
aandacht. 
Het resultaat is een strategie voor een beter ge-
bruik van zorgvoorzieniningen om de leefbaar-
heid van krimpdorpen een positieve impuls te 
geven.

‘a healthy backside for De Koog’
stedenbouwkundig plan & ontwerp

Het voormalig vissersdorp ‘De Koog’, kan wor-
den beschouwd als de toeristische kern van het 
eiland. Door landschappelijke ontwikkelingen 
en zijn inwoners langzaam overgegaan op een 
nieuwe inkomstenbron: toerisme. Dit heeft 
vooral rond de jaren zestig geleid tot een wild-
groei aan toeristische voorzieningen en lijkt 
nu een verzadigingspunt te hebben bereikt. De 
terugloop in toerisme heeft hier dan ook het 
grootste effect. 
Het dorp ligt op het snijpunt van diverse land-
schappelijke kwaliteiten, maar lijkt de connectie 
hiermee te zijn kwijtgeraakt. Dit is voornamelijk 
het geval aan de door toeristische voorzieningen 
gedomineerde oostzijde of ‘achterkant’ van het 
dorp, een grijs gebied.

1.1 Leeswijzer

De twee hiernaast genoemde delen zijn groten-
deels parallel ontwikkeld. De hoofdstukkenin-
deling is geen directe weerspiegeling van het 
proces. 

In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan 
op de aanleiding van dit project, voortkomend 
uit de Atlas.

Het hoofdstuk daarna gaat in op het zorgmeta-
bolisme van Texel. Er wordt een duidelijk beeld 
geschetst van de betrokken partijen en ontwik-
kelingen die nu spelen. Daarna wordt de strate-
gie gepresenteerd die zich afzet tegen de huidge 
centralisatietrend in Den Burg die gericht is op 
het inzetten van (zorg)toerisme om een postieve 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van dor-
pen. Hierop volgt een samenvatting van lande-
lijke en generieke ontwikkelingen en inzichten 
op het gebied van gezondheid en ouder worden. 
In een conclusie wordt uitgelegd hoe dit de basis 
vormt voor de functie en het programma van het 
uiteindelijke ontwerp.

Vervolgens wordt in hoofstuk vier dieper inge-
gaan op het dorp De Koog. De geschiedenis en 
invloed van toerisme zijn in beeld gebracht. Het 
hoofdstuk begint met een tijdlijn, die kan wor-
den beschouwd als inleiding . De paragrafen vol-
gen dezelfde ontwikkelingen.

Het hoofdstuk eindigt met het stedenbouwkun-
dig plan en de aanzet van het ontwerp, dat in het  
daaropvolgende hoofdstuk wordt uitgelegd.
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In de inleiding is al uitgebreid ingegaan op 
de problemen en de aanleiding. Deze pagina 
geeft een overzicht, ondersteund met grafie-
ken afkomstig uit de Atlas.

Probleemgebied:

1. Vergrijzing en ontgroening
2.  Hoogseizoensafhankelijkheid, 
 teruglopend toerisme
3.  Toenemende zorgvraag en druk op  
 sociale netwerken en dorpen
4.  Krimp in dorpen en verhuizen   
 ouderen door centralisatie van 
 zorgvoorzieningen in Den Burg

Onderzoeksvraag:
 
“hoe zorgwekkend is de vergrijzing op Texel?”

Mogelijkheden:

1. Nieuwe vormen van toerisme, het  
 blijven aantrekken van de 
 vergrijzende toerist
2.  Zorgtoerisme inzetten om de zorg op  
 Texel te verbeteren
3.  Benutten van eilandkwaliteiten en  
 landschap
4.  Sociale combinaties tussen verschil 
 lende doelgroepen: oudere toerist,  
 zorgtoerist en Texelaar

2. Aanleiding en probleemstelling
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3. Zorg op Texel

Hoe zorgwekkend is de vergrijzing op Texel? 
Om tot kwalitatieve uitspraken te komen over 
de te verwachten gevolgen van de vergrijzing is 
gekeken naar generiek onderzoek op het gebied 
van gezondheid en ouder worden (geriatrie). Te-
gelijkertijd is het zorgsysteem op Texel op dorp- 
en eilandschaal bekeken. De resultaten van dit 
onderzoek zijn in dit hoofdstuk gecombineerd 
en resulteren in de basis voor het architectonisch 
programma en de functie. Dit hoofdstuk eindigt 
dan ook met een uitleg en onderbouwing van de 
gekozen functie voor het uiteindelijke ontwerp.
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Vergrijzing en zorg kunnen niet los van elkaar 
gezien worden. In dit geval moet zorg breed 
worden gezien: alles dat met verzorgen te 
maken heeft. De ontvanger van deze zorg kan 
zowel Texelaar als toerist zijn. De vorm van de 
zorg kan verschillen van medisch specialistische 
zorg tot aan thuiszorg of persoonlijke aandacht 
in de vorm van een kop koffie. Het zorgysteem 
op Texel kan worden gezien als een complex 
metabolisme waar organisaties van verschillen-
de grootte, opzet en visie onderdeel van uitma-
ken.

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
zorg beginnen ook zichtbaar te worden op 
Texel. Zo bevindt Nederland zich in een transi-
tie van zorgstaat naar participatiesamenleving. 
Een term die met veel kritiek werd ontvangen 
en in 2013 op de nominatie stond voor lelijkste 
woord van het jaar. Desondanks heeft Texel een 
voorbeeldige rol op sociaal gebied en ‘participa-
tie’ . De organisatie ‘Texels Welzijn’ levert hier 
een grote bijdrage. Dit blijkt ook wel uit een van 
de punten uit hun visie: “Texels Welzijn verstaat 
de kunst van het verbinden. Het verbinden van 
vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfredzaam-
heid én samenredzaamheid”. Deze organisatie 
zorgt ervoor dat mensen met een zorgvraag in 
aanraking komen met vrijwilligers of buren, om 
hen te helpen bij dagelijkse of huishoudelijke 
activiteiten. Daarnaast heeft bijna elk dorp op 
Texel een dorpshuis waar onder andere activi-
teiten en inloopspreekuren plaatsvinden. 

De landelijke ontwikkelingen oefenen meer 
druk uit op de sociale samenhang en onderlinge 
solidariteit in dorpen en wijken, maar Texel lijkt 
goed voorbereid.

De invoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) heeft grote gevolgen 
voor de gemeente. Dit betekent voornamelijk 
dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
moeten blijven wonen en dat zorg op maat 
thuis wordt ontvangen. 
De veranderingen zijn per 1 januari 2015 
doorgevoerd en heeft onder andere geleid tot de 
oprichting van het ‘sociaal team’. Er wordt per 
Texelaar gekeken naar de zorgvraag. Ook Texels 
Welzijn levert hier al anderhalf jaar namens 
de gemeente een bijdrage aan. Dit betreft de 
minder complexe vragen voor bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp, kleine woningaanpassen of 
vervoersvoorzieningen. 

3.1 Het zorgmetabolisme van Texel
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Een andere belangrijke organisatie binnen het 
zorgmetabolisme is de ‘overkantse’ Omring. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het grootste 
deel van thuiszorg en eigenaar van het enige 
verpleeghuis op het eiland. In een gesprek met 
Jose Hagen (Omring) kwam naar voren dat het 
bieden van thuizorg geen groot probleem zal 
vormen. Eenzaamheid en het bieden van per-
soonlijke aandacht is wel een probleem dat in 
de toekomst blijft spelen. In een verpleegtehuis 
is minder sprake van eenzaamheid. Rudi Wes-
tendorp haalt in zijn boek ‘oud worden zonder 
het te zijn’ het voorbeeld aan dat ouderen met 
een klein sociaal netwerk een hoger sterfterisico 
hebben dan rokers, terwijl dat als een van de 
grootste risico’s voor ziekte en overlijden wordt 
beschouwd. Ook architect Matthias Hollwich 
haalt het belang van een sociaal netwerk aan. 
Hij stelt dat de helft van de inwoners van een 
verpleegtehuis daar terecht komen door soci-
ale tekortkomingen zoals een te klein sociaal 
netwerk, en niet door een fysieke beperking. 
(Hollwich, 2015)

Met dit voorbeeld kan het onderscheid worden 
gemaakt tussen een zorg- of welzijnsvraag. 
Alleen al het grote effect dat eenzaamheid kan 
hebben op de gezondheid, laat zien dat de 
welzijnsvraag misschien wel sterker is dan de 
(medische) zorgvraag. Hiervoor is in veel geval-
len medicatie of behandeling beschikbaar. Dit is 
niet altijd het geval bij een (niet altijd zichtbare) 
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Een bedreiging voor de zorg op Texel ligt in de 
toekomst van het Gemini Ziekenhuis in Den 
Helder. Recente ontwikkelingen zorgen ervoor 
dat dit ziekenhuis wordt ‘afgeslankt’ tot basis-
ziekenhuis en meer landinwaarts trekt. Door op 
deze manier medische kennis te concentreren 
kan goedkoper en efficiënter worden gewerkt 
(NIVEL, 2015) Alkmaar heeft al een groot zie-
kenhuis en er liggen nieuwbouwplannen voor 
Heerhugowaard. 

Huisarts:
“Het Gemini komt nu meer onze kant uit. En dat 
wordt het gewoon de komende jaren. Ze kunnen 
ook niet anders. Zij worden bedreigd om opge-
slokt te worden door Alkmaar [...]” 

Aanbod en clustering van zorgvoorzieningen op Texel



De organisatie ‘Texel Samen Beter’ is bezig met 
het opzetten van een collectieve zorgpolis, met 
de gedachte op toekomstig ‘verTexelen’. Dit is 
wederom een voorbeeld van een van de vele 
Texel initiatieven die recentelijk spelen. Net 
als een collectief project genaamd ‘Nesland’ in 
Den Burg, waarin diverse seniorenwoningen en 
ruimte voor zorg en collectieve voorzieningen is 
ingebouwd.  Ook de woningbouwvereninging 
‘Woontij’ heeft nieuwbouwplannen voor zoge-
naamde Woonaltijd-woningen, een project voor 
seniorenwoningen die tevens geschikt zouden 
zijn voor gezinnen.

Centralisatie
Als vanzelfsprekend concentreren de meeste 
(zorg)voorzieningen zich in de hoofdstad Den 
Burg. Hier is bijvoorbeeld het enige verpleeg-
huis op Texel te vinden, Texels welzijn heeft hier 
haar vestiging en er is recent een hospicefaci-
liteit gerealiseerd.  Naast het eerder genoemde 
Nesland project, worden er meer woningbouw-
projecten in Den Burg gerealiseerd.
 
Als de trend is om op latere leeftijd naar Den 
Burg te verhuizen, wat zijn dan de gevolgen 
voor de al krimpende maar karakteristieke dor-
pen die Texel rijk is? 
Dit project gaat verder vanuit de gedachte dat 
dit proces moet worden teruggedraaid. Op basis 
van de kwaliteiten van het dorp kan worden 
gekeken welke (zorg)voorziening passend is 
om het dorp een nieuwe impuls te geven. Een 
voorbeeld hiervan vindt al plaats in Oosterend, 
waar zorgtoeristen jaarlijks terugkomen voor 
dialyse tijdens hun vakantie. De afbeelding 
hiernaast geeft een fictief toekomtsbeeld voor 
Texel in 2035, waarin ingrepen in de dorpen 
zorgen voor nieuwe kwaliteit en het aantrekken 
van nieuwe doelgroepen.

3.3 Centralisatie van (zorg)voorzieningen

Zelfstandigheid en zelfvoorzienendheid staan 
hoog op de Texelse agenda. Dit blijkt ook wel uit 
de wens en betrokkenheid om zaken zelf te re-
gelen, zoals de verschillende initiatieven die op 
Texel worden georganiseerd. Deze zijn voorna-
melijk gericht op het gebied van duurzaamheid, 
maar hetzelfde geldt ook voor zorg.
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Een manier om het benodigde volume te rea-
liseren is de combinatie met zorgtoerisme. Dit 
past tevens bij de ambitie om nieuwe vormen 
van toerisme aan te trekken. Het dorp Oos-
terend is een uitstekend voorbeeld; toeristen 
kunnen hier terecht voor een nierdialyse. Texel 
kent een hoog herhalingsbezoek wat toerisme 
betreft (zie blz. 15), maar ook de toerist vergrijst 
mee. Daarnaast is bijna de helft van de toeristen 
die op Texel komen boven de vijfenveertig. Een 
belangrijk voordeel van deze doelgroep is de 
bijdrage aan seizoensspreiding, aangezien zij 
vaker buiten het hoogseizoen op vakantie gaan. 
Ouderen bezoeken Texel vaker in het voor- en 
naseizoen (NIVEL, 2015). Ook wordt gespro-
ken over een relatief hoog bestedingspatroon. 
De Texelaar heeft dankzij de toeristenstroom 
al een extra hoog voorzieningenniveau. Bij-
voorbeeld het winkelbestand, dat ongeveer drie 
keer groter en diverser is dan een gemiddelde 
plattelandsgemeente van 13.000 inwoners. Of 
de kwaliteit en dichtheid van de infrastructuur 
en het horeca- en cultuuraanbod. Hetzelfde zou 
gedaan kunnen worden voor toeristische voor-
zieningen. (Stichting Texel samen één, 2011)

Een verbetering voor de zorgvoorzieningen 
voor de Texelaar, die daarnaast werkgelegen-
heid en seizoensspreiding kunnen bieden 
wanneer deze wordt gecombineerd met zorg-
toerisme. En anderzijds een bijdrage levert aan 
het blijven aantrekken van de oudere toerist. 
Gezien de huidige ontwikkelingen; de afslan-
king van het Gemini en het onder druk staan 
van huidige revalidatiemogelijkheden op Texel, 
lijkt dit een geschikte functie voor bovenstaan-
de doelstelling.

Tijdens de gesprekken op Texel, en uit recent 
onderzoek van NIVEL kwam naar voren dat de 
revalidatiemogelijkheden op Texel onder druk 
staan. 

Fysiotherapeut: 
“Revalidatie, dat is wel iets wat ons enige zorgen 
geeft voor de toekomst. De tendens is om revali-
datie uit de periferie te halen en naar gespeciali-
seerde centra te verplaatsen. Dat zou natuurlijk 
grote gevolgen hebben voor de Texelse inwoners 
die graag weer terug willen naar Texel om daar 
te revalideren..”

Omring medewerker: 
“Het is op dit moment moeilijk om aan de gestel-
de eisen te voldoen; een bepaald aantal uren en 
specialisten. We komen eigenlijk nooit boven de 
zes revalidatieklanten per week.”  
Het huidige revalidatiecentrum is onderdeel 
van het verpleegtehuis Gollards in Den Burg.

Texels Welzijn medewerker:
“Wat ik nog wel regelmatig tegenkom, is dat 
mensen ontslagen worden uit het ziekenhuis 
maar er onvoldoende wordt stilgestaan bij het feit 
dat iemand alleenstaand is”

Bovenstaande voorbeelden illustreren dat Texel 
(een eiland, maar tevens gemeente) een tekort 
aan volume heeft om een revalidatieinstel-
ling in stand te houden. Door de opkomende 
vergrijzing en de reductie in zorgaanbod van 
het ziekenhuis in Den Helder zal de behoefte 
aan dergelijke zorgvoorzieningen alleen maar 
toenemen.

“De winst voor de toekomstige generatie 
ouderen op het eiland kan groot zijn, als 
creatief en in breed verband wordt gezocht 
naar nieuwe oplossingen die buiten de 
gebaande paden het ‘probleem’ benaderen” 
(Omring, 2011)

3.4 Verbeterpunten
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3.5 Generiek onderzoek, ouder worden & gezondheid

Machteld Huber pleit met haar onderzoek voor 
een nieuwe definitie van gezondheid. De oude 
definitie leidt volgens haar onbedoeld tot medi-
calisering. Ook kan de oude formulering worden 
gezien als een statische toestand, terwijl we nu 
weten dat het leven dynamisch is, en er voort-
durend veranderingen zijn. Daarnaast heeft 
het succes van het medisch model ertoe geleid 
dat we langer leven, maar vaak wel met een of 
meerdere chronische ziekten. In Nederland wor-
den 4,5 miljoen mensen als chronisch ziek be-
schouwd (VGZ, 2014). Volgens de oude definitie 
zouden maar weinig mensen in Nederland ge-
zond zijn. De nadruk zal steeds meer verschui-
ven van langer leven naar betekenisvol leven: de 
focus ligt op vitaliteit en veerkracht, zelfregie en 
gezondheidsopvoeding. 
Huber illustreert deze nieuwe opvatting met een 
voorbeeld van een oude vrouw die zij sprak, met 
staar, een versleten heup en een hartaandoening. 
„Artsen wilden haar een nieuwe heup geven, een 
kunsthartklep implanteren en haar ogen opere-
ren. Zelf vond ze alleen dat laatste nodig; als zij 
gewoon haar krantje kon lezen, en haar klein-
kinderen kon zien zou ze heel gelukkig zijn. ”De 
eigen beleving van gezondheid is in dit geval be-
langrijker dan medische meetwaarden.” (Voor-
molen, 2014)
Rudi Westendorp voegt hier aan toe in  de con-
clusie van zijn boek over ouder worden: “Het 
echte antwoord op de vraag hoe oud te worden 
zonder het te zijn ligt besloten in onze eigen so-
ciale en psychologische flexibiliteit.” (Westen-
dorp, 2014)

Oude definitie: 
‘a state of complete physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of disease 
or infirmity’

Voorgestelde definitie: 
‘the ability to adapt and to self manage, in the 
face of social, emotional and physical challenges

Op medisch gebied heeft Nederland het goed 
voor elkaar, maar er  is nog veel winst te beha-
len op het gebied van welzijn en het omgaan met 
chronische ziekten. Ook op Texel kan hiermee 
geëxperimenteerd worden. Hier kan mogelijk 
ook een link gemaakt worden met zorgtoerisme, 
in de vorm van ‘gezondheidstoerisme’.

Met de vergrijzing op Texel valt een toename 
in chronisch zieken te verwachten. Het RIVM 
voorziet landelijk een stijging van 5,3 miljoen in 
2011 naar 7 miljoen in 2030. Daarbij zal ook het 
aantal mensen met twee of meer aandoeningen 
toenemen. (RIVM, 2011)

‘Towards a new, dynamic con-
cept of Health. Its operationali-
sation and use in public health 
and healthcare, and in evaluating 
health effects of food’
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Revalidatie?

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het lastig is om 
de huidige revalidatiemogelijkheden op het ei-
land te handhaven. Zorgtoerisme wordt ingezet 
om de zorg voor de Texelaar te verbeteren. Hier-
bij is het belangrijk om de inzichten en nieuwe 
manier van denken op te nemen in het program-
ma.

Bij revalidatie wordt al snel gedacht aan het her-
stel van fysieke aandoeningen. Dit blijkt ook uit 
de verschillende definities; het weer ‘valide’ ma-
ken van een individu. “Het opnieuw leren bewe-
gen na een operatie of ongeluk”. Deze definities 
lijken goed in dezelfde gedachtengang te passen 
als de verouderde defintie van gezondheid. De 
aandacht voor het psychologische deel en het le-
ren leven met een beperking zijn hier niet uit af 
te leiden. 

De ouderen van de toekomst zullen langer thuis 
blijven wonen, met een of meerdere beperkin-
gen. Dit betreft een breder gebied dan alleen 
herstel na een heupoperatie of ongeluk. Met de 
nieuwe inzichten van Machteld Huber is een 
betere omschrijving van de beoogde functie te 
vinden in de engelse definitie van Rehabilitation:
“to help a person who has acquired a disabili-
ty [...] to readapt to society or a new job, as by 
vocational guidance, retraining, or therapy” Dit 
wordt verder uitgebreid met aandacht voor be-
tekenisvol leven: met de focus op vitaliteit en 
veerkracht, zelfregie en gezondheidsopvoeding. 
Revalidatie is gericht op herstel, maar preventie 
speelt ook een belangrijke rol in de landelijke 
strijd tegen chronische ziekten. 

Het revalidatiecentrum wordt daarom gecombi-
neerd met functies die gericht zijn op leefstijl en 
preventie. Sport speelt hier een belangrijke rol. 
Een praktijkvoorbeeld van een dergelijke func-
tie is het in afgelopen jaar gerealiseerde concept 
‘FLOW’ (Fitheid, Leefstijl, Ontwikkeling en We-
tenschap) van het Maxima medisch centrum 
Eindhoven. Naast onderzoek worden hier inno-
vatieve programma’s ontwikkeld om de kwaliteit 
van leven van chronisch zieken te vergroten en 
ziekenhuisopnames te voorkomen. Iets waar 
landelijk, maar ook op Texel behoefte aan is.  

Een groot deel van bezoeken bestaat uit dagbe-
handeling. Het gebouw kan het beste worden 
beschreven als een multifunctionele polikliniek 
voor revalidatie en gezondheidsopvoeding.
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4. A healthy backside for De Koog

Dit hoofdstuk begint met een tijdlijn, die kan 
worden beschouwd als leeswijzer. De paragrafen 
volgen dezelfde opbouw en gaan van geschiede-
nis tot aan het stedenbouwkundig plan en het 
ontwerp.
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De eerste verschijningsvorm van De Koog ontstond 
op een lager gelegen deel van het eiland dat pas later 
droog kwam te liggen. Aan de Oostzijde van de duinen 
lag een kweldergebied met verbindingen naar de zee. 
Dit was een belangrijke plek voor Texelse vissers, die 
zich hier in de loop van de 12e eeuw vestigden. Daar-
naast leefde men van het land. De Koog groeide tot aan 
de 16e eeuw uit tot een welvarend vissersdorp. 
 
In de 13e en 14e eeuw werden delen rond De Koog 
ingepolderd. In deze tijd werden polders ‘coochen’ of 
‘cooghen’ genoemd, wat ‘ingedijkt’ betekent. In 1415 
kreeg het dorpje een eigen kapel. Het welvarende dorp 
was in de 15e en 16e eeuw een belangrijk doelwit van 
piraten. In 1512 stonden er 140 huizen en was het zelfs 
het tweede grootste dorp op Texel. 

Verder in de 16e eeuw ging De Koog een slechte toe-
komst tegemoet. De langzame verzanding van de wa-
terstromen betekende uiteindelijk het einde van De 
Koog als vissersdorp. In 1570 sloeg het noodlot toe, het 
dorp overstroomde en de vloed spoelde zeventig hui-
zen weg. Het was het begin van een reeks overstromin-
gen en stromen die hierop volgden. Toen de rivieren 
volledig verzand waren vertrokken veel vissers naar 
Den Hoorn. In 1622 waren er nog maar 649 inwoners. 
Ter vergelijking: Den Burg en Den Hoorn hadden res-
pectievelijk 1568 en 1258 inwoners. De overgebleven 
‘Kogers’ vertrokken in noordelijke richting om daar 
hun dorp te herbouwen. Een voordeel was de aanleg 
van de zanddijk tussen Texel en Eierland, waardoor 
nieuwe landbouwgrond vrijkwam. In 1632 kreeg de 
nieuwe locatie een eigen kerk, die in 1719 werd ver-
bouwd tot de karakteristieke kerk die nu in het midden 
van De Koog te vinden is.

Texel omstreeks 1552 met langs de kustlijn De Koog, het voormalig dorpje 
‘Westen’ en den Hoorn. Kaartfragment toegeschreven aan Jan van Scorel

4.2 Het vissersdorp



334.2 Het vissersdorp

Het Anegat

Eierland

Texel

Vlieland

Ligging in 1600

Ligging in 1750

Huidige kustlijn

de Koog

oude Koog

kaartmateriaal:
aangepaste kaart en histo-
rische kaarten uit ‘duinen 
en mensen: Texel’

afbeelding rechts:
http://www.hetopenboek.
nl/ballade.htm
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4.3 Morfologische ontwikkeling vanaf 1811
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1811: De eerste bebouwing met een duidelijke structuur van een 
lintdorp. De Koog bestaat nog voornamelijk uit een aantal huizen en 
de kerk.

1811 1846

1846: Het dorp groeit in beide richtingen van het lint. In 1837 is de 
openbare school gebouwd.
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1846 1881 1920

Inmiddels is de Badweg aangelegd, deze leidt naar het gebouw aan 
de kust, het boothuis voor de toenmalige reddingsbrigade. Deze weg 
werd in de jaren daarna tot aan nu de belangrijkste verbinding met 
het strand. Opmerkelijk is de verandering in bebouwing vergeleken 
met veertig jaar geleden. Het is niet bekend waar dit door is geko-
men, wellicht een storm, of een brand. In 1886 werd een grindpad 
richting het dorp aangelegd, omsloten door voor Texel kenmerkende 
‘tuunwallen’. (van plaggen gemaakte perceelafscheidingen, zie afb.)

In 1920 is de eerste bebossing zichtbaar, aangeplant in 1899, destijds 
bedacht als productiebos. Ook een van de eerste hotels ‘de Depen-
dance’ is gebouwd. De Koog begint zich langzaam te profileren als 
badplaats. De eerste plannen om van De Koog een badplaats te maken 
werden gelanceerd in 1888. (Pronk, 2005)
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1942 1961

1961: Het lintdorp breidt in diverse richtingen uit. De eerste vakantie-
parken ontstaan. 

1942: langzaam aan komen er meer toeristische voorzieningen en 
verblijven



39

1961 1971 1984

1971: Sinds de jaren ‘60 maakt De Koog een gigantische groei door. 
De bebouwing reageert sterk op de toenemende opkomst van toeris-
me.

1984: De parkeerplaats is neergelegd en de weg wordt voor de eerste 
keer omgelegd. De achterkant van het dorp krijgt de ruimte voor 
verdere groei.



402015 Huidige situatie

De Koog is in letterlijke en economische zin 
aan het dichtslibben. De grijze achterkant is 
ingericht voor de toerist. Ook het overige land 
is nu in gebruik genomen voor toeristische 
verblijven. Inmiddels is er een beddenlimiet 
ingesteld voor Texel.



41toekomstscenario
R.P. Kraak & W.H. Huppelschoten

De structuur van De Koog is veranderd en ge-
richt op het herstellen van verbindingen met 
het landschap. Ook het ‘achtergebied’ parallel 
aan de Dorpstraat wordt herontwikkeld door 
het toevoegen van twee nieuwe functies die 
aansluiten bij het vooronderzoek en de stra-
tegie. Deze functies zijn aan de ‘uiteinden’ ge-
plaatst. Hiermee is de basis gelegd voor een 
nieuwe ‘straat’. Waar ruimte is voor (her)ont-
wikkeling en nieuwe functies die aansluiten bij 
nieuwe doelgroepen en tegengewicht bieden 
tegen het voornamelijk consumtpieve aanbod.
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Voordat het stedenbouwkundig plan aan bod 
komt wordt eerst een impressie gegeven van De 
Koog in het algemeen. 

4.5 Het toeristendorp
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De Koog is in economisch opzicht vastgelo-
pen en lijkt zich in een identititeitscrisis te 
bevinden. Althans, er is zo weinig over van de 
oorspronkelijke, ‘authentieke’ bebouwing dat 
de identiteit hier niet (meer) uit kan worden 
afgeleid. Van het vissersdorpje is niets meer te 
bekennen, de verzanding van het zogenaam-
de ‘anegat’ betekende het einde. Noodlottige 
overstromingen en storm deden het inwoners-
aantal geen goed. Maar met de opkomst van 
toerisme leek de redding van De Koog nabij. Na 
een ‘rustige’ periode, waarin men vooral van het 
land leefde, profileerde het dorp zich langzaam 
als badplaats. 
De Koog werd en bleef de toeristische ‘hub’ van 
het eiland. De bebouwing reageerde logischer-
wijs sterk op deze ontwikkeling. Vooral rond 
1960 schoten diverse grote gebouwen uit de 
grond. 

De nieuwe ‘identiteit’ lijkt verschoven naar toe-
risme. De vraag is of dit een slechte ontwikke-
ling is; toerisme hoort nu bij De Koog zoals ooit 
het geval was met visserij. Alleen de inmiddels 
talloze malen verbouwde panden en ‘creativiteit’ 
van lokale ondernemers hebben duidelijk hun 
sporen nagelaten op het dorp.

4.5 Het toeristendorp Dorpstraat

Identiteitscrisis? Een van de gebouwen met mediterrane of caribische kleuren. Een stijl die door veel men-
sen als ‘gezellig’ wordt bestempeld. Op de afbeelding hieronder de Dorpstraat tijdens hoogsseizoen.



Slecht onderhouden dakkapellen, maar  ‘creatieve’ reclame 
laten zien waar de prioriteit ligt..

advertenties en concurrentie, geen toerist mag worden gemist
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..dit is ook De Koog

Zoals eerder besproken is de Dorpstraat in eco-
nomisch opzicht dichtgeslibt, net als de inlandse 
viswateren die ooit zo belangrijk waren voor het 
dorp. Dit komt voor een deel door een terugloop in 
bezoek door jongeren, die De Koog inruilen voor 
een zonbestemming. De verhoging van de alcohol-
leeftijd speelt hier ook een rol. 
Ook in letterlijke zin slibt de Dorpstraat dicht. De 
bebouwing is in de loop der tijd verder naar binnen 
gegroeid. Hoog oplopende concurrentie resulteerde 
in een ‘wild westen’ aan reclameborden en mar-
ketingstunts. De oorspronkelijke panden zijn via 
luifels en terrassen richting de Dorpstraat gegroeid. 
Met advertentieborden en andere voorwerpen 
wordt nog steeds meer van de Dorpstraat geclaimd. 
De door de gemeente aangegeven grens in het 
straatprofiel lijkt te worden genegeerd. 

Veel toeristenverblijven zijn -al dan niet via illegale 
wegen- op de panden neergezet, om maar zoveel 
mogelijk toeristen te kunnen huisvesten. Ook veel 
lokale bewoners verhuizen tijdens het hoogseizoen 
naar de garage, om hun woning af te staan aan de 
toerist.

schematische weergave van de ‘dichtslibbing’ van 
de Dorpstraat

trespa panelen met lage kwaliteit houtprint.. 
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Overzicht bouwjaar huidige panden, 
vanuit BAG-viewer

4.6 De achterkant van De Koog

Wat is er in de tussentijd gebeurd met de ‘de ach-
terkant’ of oostzijde van het voormalige lintdorp? 
De groei die het dorp heeft doorgemaakt heeft zich 
vooral doorgezet in oostelijke richting. Ook hier 
betreft het toeristische voorzieningen waar bo-
venop de panden toeristische accommodaties zijn 
geplaatst. De afgelopen tien jaar zijn er twee grote 
supermarkten gerealiseerd. Hiervoor is de weg langs 
De Koog voor de tweede keer omgelegd. Ook zijn 
hier een enorme parkeerplaats, een kartbaan en 
tankstation aanwezig, het gebied staat volledig in 
dienst van de toerist. De weg en de parkeerplaats, 
maar ook de kwaliteit van de bebouwing maken dit 
gebied zeer onaantrekkelijk. Het gebied ligt als een 
blokkade middenin het stroomgebied van duin naar 
polder. 

‘Vergrijzing’ richting de Oostzijde of achterkant van De 
Koog
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Het landschapsarchitectenbureau LA4sale heeft een 
reorganisatieplan opgesteld om deze achterkant te 
transformeren tot een park, waar water en natuur weer 
de ruimte krijgt en het kamperfoeliebos wordt uitge-
dund door (overjarige) naaldbomen te verwijderen. De 
ruimte die vrijkomt biedt nieuwe mogelijkheden voor 
autarkisch kamperen in het bos, een kans voor nieuwe 
vormen van toerisme. Dit biedt een alternatieve verblijf-
plaats voor de campings waar de nieuwe parkeerplaats 
komt te liggen.(Planet Texel, 2014). Dit plan is in ons 
stedenbouwkundig plan opgenomen en er wordt onder 
andere op ingespeeld door de omliggende vakantie-
parken, hotels en parkeerplaats te ontsluiten door het 
park, richting de kerk. Een nieuwe entree voor De Koog. 
Daarnaast wordt het groen en het water doorgetrokken 
tot aan bos, duin en zee aan de westzijde. Dit wordt 
tevens een belangrijke toegankelijke loop- en fietsroute 
naar het strand. 

De ‘schade’ van de toeristische explosie omkeren, De Koog 
van buitenaf herstellen

de ‘stoelendans’ als voorgesteld door LA4sale land-
schapsarchitecten
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Een veelbelovende wandelpromenade..

..komt hier op uit

De aangezette ‘as’ op de afbeeldingen hieronder 
leidt naar het ‘greenside’ hotel, dat momenteel 
ook inderdaad slechts één beperkte green-
side heeft. Het einde van deze ‘as’ is minder 
veelbelovend; deze komt uit op de weg en het 
magazijn van de supermarkt. Hieruit blijkt dat 
er vanuit het hotel en de omliggende vakantie-
parken een behoefte is aan een ‘groene’ route, 
waarschijnlijk met het doel de grijze parkeer-
plaats ernaast te ontwijken. 

In het stedenbouwkundig plan wordt hier 
rekening mee gehouden door de omliggende 
vakantieparken, het hotel en de parkeerplaats 
door het nieuwe park te ontsluiten richting een 
nieuwe entree, met zicht op de kerk.
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50De achterkant van De Koog
impressie huidige situatie



51De achterkant van De Koog
impressie huidige situatie
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4.7 Stedenbouwkundig concept

In rood gemarkeerd de te slopen gebouwen en te verplaat-
sen parkeerplaats.

In groen gemarkeerd de nieuwe bebouwing en de nieuwe 
routing door het park. De omliggende vakantieparken, 
parkeerplaats en het hotel worden via het park ontsloten 
naar een nieuwe entree met zicht op de kerk.

Parallel aan het onderzoek naar de vergrijzing en 
het zorgsysteem is een stedenbouwkundig plan 
opgesteld met de ambitie om de achterkant van 
De Koog te verbeteren. De blauw gemarkeerde 
gebieden worden herontwikkeld en zorgen voor 
nieuwe doelgroepen en een nieuwe mix van 
functies. Aan de linkerzijde komt een multifunc-
tioneel revalidatie- en gezondheidscentrum. Op 
de ‘andere helft’ komt een ontwerp multigene-
rationele huisvesting, ontworpen door Wilco 
Huppelschoten.

Door aan beide zijden van de Oostzijde te her-
ontwikkelen ontstaat een nieuwe straat parallel 
aan de Dorpstraat. Het idee is om hier andere 
functies aan toe te voegen om het dorp weer in 
balans te brengen. Er is nu voornamelijk sprake 
van consumptieve functies. Daarnaast heeft het 
dorp nu slechts vijf winkels die ten dienst staan 
van de bewoner (postkantoor, slager, drogisterij 
e.d.). De Koog is voornamelijk ingericht voor de 
toerist en lijkt de bewoner te zijn vergeten. 

Belangrijke doelgroepen zijn ouderen (zowel 
toeristen als inwoner) en natuurlijk de zorg-
toerist, maar ook nieuwe vormen van toerisme, 
meer gericht op natuur en cultuur. Het aanbod 
van het nieuw te onwikkelen deel wordt hierop 
afgestemd. Een voorbeeld is het bestaande le-
derhuiden ambachtswinkeltje dat nu tegenover 
de supermarkt ligt. Ook de bestaande slagerij en 
een ‘Texelse producten’ winkeltje grenzen al aan 
dit gebied; de basis ligt er al. De nieuwe straat 
verandert de lineaire route zonder duidelijk be-
gin of einde in een circulaire route met duidelij-
ke verbinding naar het dorpshuis en het nieuwe 
park.
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herontwikkeling; sloop en nieuwe functies
functies aan beide ‘einden’

nieuw parkgebied verbonden met omliggende vakantiepar-
ken, Greenside hotel en parkeerplaats

aanpassing huidige achterkanten / collectief

tussen de nieuwe functies ontstaat een route parallel aan de 
Dorpstraat. Dit nieuw te ontwikkelen gebied wordt afgestemd 
op nieuwe doelgroepen en de inwoner van De Koog, met 
duidelijke definitie van een nieuwe straatwand.

Multifunctioneel revalidatie- 
en gezonheidscentrum

Multigenerationele 
huisvesting
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locatie van foto’s en 
projectgebied
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400m

200m
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In het nieuwe natuurgebied en de omgeving van De 
Koog kunnen de revalidatie-, wandel- en sportactivi-
teiten plaatsvinden. 
Het is duidelijk geworden dat De Koog verbetering 
nodig heeft, hier is iets te doen voor architecten. 
Maar de achterkant van De Koog zoals zij nu is lijkt 
in eerste instantie niet de beste locatie voor een reva-
lidatiecentrum gecombineerd met zorgtoerisme. Het 
stedenbouwkundig plan en de nieuwe parkomgeving  
geven het gebied nieuwe kwaliteit. Het concept is 
om de ‘toeristische explosie’ om te keren en De Koog 
van buitenaf te herstellen. In het park bouwen is juist 
iets wat vermeden moet worden. De weg vervult hier 
een rol als grens tussen dorp en natuur. Daarnaast 
is nieuwbouw (vernieuwbouw uitgezonderd) niet 
wenselijk op Texel, het landschap is juist de kwaliteit. 
De mooie plekken moeten hun natuurlijke waarde 
behouden. De architectonische uitdaging voor deze 
locatie ligt in het benutten van de juiste uitzichten en 
het gevoel van stedelijke ‘inklemming’ te vermijden. 
De weg is buiten het hoogseizoen geen drukke weg. 
Eventueel kan de verkeerslast worden gereduceerd 
door de nieuwe parkeerplaats en verbinding met het 
strand aan de voorzijde.

De Koog ligt op het snijpunt van diverse landschap-
pelijke kwaliteiten, binnen een afstand van 400 
meter is de bosomgeving of duin al bereikt. Het 
strand ligt iets verderop en wordt toegankelijk via de 
nieuwe zuidelijke route voor voetgangers en fietsers. 
Iets verder noordelijk beginnen de natuurgebieden. 
Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp, 
de revalidant moet visueel contact houden met deze 
omgeving en worden aangespoord om naar buiten 
te gaan. http://www.overpelt.be/_uploads/www.overpelt.be/

Sportdienst_Overpelt/looplussenbos.gif

5 Ontwerp

5.1 Landschap
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sportwinkel

verbeterde route
strand, duinen en bos

route naar strand en duinen

kamperfoeliebos

nieuw parklandschap
sport en wandelgebied

hotel
en vakantieparken

supermarkten

dorpshuis
sporthal
schoonheidssalon

natuurgebieden

200m

nieuw te ontwikkelen straat
slagerij
Texelse producten

kapsalon

extra ‘zorgbedden’
restaurants

en gedeeld terras

bibliotheek

nieuw revalidatie-
en gezondheidscentrum
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De weg is nodig om de supermarkten te bereiken en 
een belangrijke verbinding naar het parkeergebied 
noordelijk bij het strand. Hierdoor is omleggen geen 
optie, het verdiepen van de weg zou een onrealis-
tische oplossing zijn. De weg vormt een duidelijke 
scheiding tussen dorp en natuur en fungeert als 
soort grens voor verdere uitbreiding van De Koog. 
De dorpse levendigheid en voorzieningen zijn 
dichtbij. Dit is tevens belangrijk voor het revalida-
tieproces, waar normale activiteiten zoals bood-
schappen doen ook in thuis horen. Ook is rekening 
gehouden met bestaande voorzieningen. Functies als 
een beautysalon of kapper worden vaak opgenomen 
in het programma van een zorghotel, een referentie 
voor de klinische functie binnen het programma. 
Het doel van de strategie is om nieuwe toeristische 
doelgroepen aan te spreken die gezien de problemen 
van De Koog juist gebruik maken van de dorpsvoor-
zieningen, met name buiten het hoogseizoen.

5.2 Dorpsvoorzieningen
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5.3 Programma

SPEC
IALIS

T
CONF

EREN
CE

TECHNICAL

TECHNICALtweede verdieping

Het programma bestaat uit een sport- en revali-
datiepolikliniek. Een groot deel van de bezoeken 
betreft dagbehandeling. Daarom wordt er veel tijd 
wachtend doorgebracht. Hier is op ingespeeld door 
de ‘middenstrook’ in te richten als wachtgebied met 
een diversiteit aan zitplaatsen en activiteiten. Door 
computerschermen en informatievoorziening via de 
de telefoon is de patient niet meer gebonden aan de 
kleine, sobere wachtkamer zoals we van veel zieken-
huizen gewend zijn. Er is nu sprake een hogere actie-
radius, de patiënt kan een van de patio’s betreden, 
een wandeling maken door het park, of verblijven op 
het terras aan de bovenzijde. De sportkliniek heeft 
als voordeel een jongere doelgroep te trekken, hier 
is eerder sprake van gezondheidstoerisme. Bijvoor-
beeld sportmedische keuringen. Deze doelgroep 
kan bijvoorbeeld gebruik maken van de klimwand 
of gaan bowlen. In het ‘middengebied’ is ook een 
multifunctionele ruimte gevestigd, waar mediavoor-
zieningen en boeken te vinden zijn. Dit is een meer 
besloten ruimte ten opzichte van het middengebied. 
De ruime trap wordt gebruikt als zitplaats, maar kan 
ook voor sport- en revalidatieoefeningen worden 
ingezet. De klimwand biedt  doorzicht naar het park 
en zorgt voor lichtinval. Daarnaast biedt het de spor-
ters en verblijvende patiënten iets om naar te kijken.
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Hoe bouw je in deze morfologische chaos, waar 
veel gebouwen in alle richtingen zijn verbouwd?

Er is niet echt een standaardtypologie voor een multi-
functioneel revalidatie- en gezondheidscentrum. Wel 
heeft het een buurtfunctie en moet het aantrekkelijk 
zijn voor de zorgtoerist. Daarom is geprobeerd een 
menselijke en dorpse schaal na te streven, waarbij 
vermeden is het gebouw te ontwerpen als een ‘insti-
tutioneel zorggebouw’. Zorgvuldige inpassing in het 
stedelijk weefsel is daardoor een belangrijke opgave 
geweest.
De fragmentatie draagt hier aan bij, het gebouw is op-
gedeeld in drie zones, variërend in toegankelijkheid. 
Het huisvormige volume in het midden verbindt 
het voor- en achtergebied (terras en route naar het 
strand) en fungeert als entree van het poliklinische 
deel. In de linkerzijde zijn de specialistische voorzie-
ningen gesitueerd en het middelste deel is ingericht 
als wachgebied, met verschillende voorzieningen en 
een diversiteit aan verblijfplaatsen. Hier spelen de 

verticale relaties binnen het gebouw een belangrijke 
rol. Het hogere volume bevat het sportcentrum en de 
sportkliniek. Daaronder, op de begane grond is een 
bowlingbaan gesitueerd; een glazen doos grenzend 
aan beide publieke ruimten. De volumes volgen dui-
delijk de richting en kavelstructuur van de overige 
bebouwing in De Koog. 

Naast het programma heeft de context een belang-
rijke, zelfs dominante rol gespeeld bij de totstandko-
ming van het volume. De gevel aan de parkzijde refe-
reert qua morfologie aan de omliggende bebouwing. 
De dakvorm is een conceptualisatie van het bestaan-
de dorpsbeeld gezien vanaf de Oostzijde. Hetzelfde 
geldt voor de horizontale opdeling in lagen, waar-
door het onderscheid wordt gemaakt tussen publieke 
functies, kantoren en de zorgtoeristische verblijven. 

5.4 Stedelijke inpassing
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semi public

semi public

‘bouwenvelop’
rauw volume volgens programma
en hoogte bestaade bebouwing.

In de context komen ‘inspringingen’ voor. 
Deze zijn teruggebracht in het volume en 
dragen bij aan reductie van het optisch 
ervaren volume vanaf de parkzijde. 

De inkeping die hierboven is afgebeeld 
draagt bij aan de definitie van het publieke 
gebied aan de Oostzijde. Door de hoek 
ontstaan er twee gevels die reageren op het 
gebied door de sportfuncties te etaleren. 
Ook bevinden de entrees zich hier.

verdere fragmentatie en indeling volgens 
programma. Volumes conceptualisatie van 
context.

conceptuele weergave van de context Om het gevoel van ‘stedelijke inklemming’ 
te vermijden is het gebouw deels naar 
binnen gekeerd en voorzien van patio’s 
en dakterassen om daglicht en uitzicht te 
bieden voor de verblijfsgebieden aan de 
binnenzijde. 
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5.5 De toepassing van zichtlijnen
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De perspectieftekeningen geven een indruk 
hoe de verschillende uitzichten worden 
ervaren.
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afbeelding 1.
Zicht vanaf de Dorpstraat richting het plein en 
het accent op het gebouw dat fungeert als uit-
zichtpunt en etalage voor een gezonde levensstijl. 
Daaronder ligt de bowlingbaan als een onderge-
schoven glazen volume.

afbeelding 2.
zicht vanaf de straat langs de kerk. De gevel aan de 
passage is neutraal gehouden tegenover de ‘druk-
ke gevel’ ernaast.

afbeelding 3.
zicht vanaf de nieuwe parkroute richting de kerk. 
Vanaf hier is de klimwand te zien alsmede de sport-
voorzieningen (door de gemaakte inspringing ont-
staan twee gevels)

afbeelding 4. 
zicht vanaf de entree naar de Dorpstraat

afbeelding 5.
zicht vanaf de bocht. De trapvorm volgt de context. 
Hier is ook duidelijk te zien hoe het verlaagde mid-
dengebied met dakterras het volume meer ‘lucht’ 
geeft.

5.6 Perspectieven
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6 . Tekeningen

De gevel grenzend aan de passage is neutraal gehouden, maar heeft op de ‘juiste’ punten twee accenten. Namelijk aan het plein en 
het publieke gebied bij de nieuwe entree van het park. De gevel tussen de passage wordt overigens nooit zo ervaren als getekend in 
verband met de afstand tot het gebouw er tegenover. De verticale opening laat de passant de klimwand zien. De plint is volledig van 
glas zodat de bowlingbaan zichtbaar is. De entree hiervan is aan weerszijden geplaatst.
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Sociale gang

De verkeersruimten zijn breed van opzet en 
voorzien van diepe kozijnstijlen waar een 
zitplaats in verwerkt is. Deze kan tevens 
worden gebruikt en geclaimed worden door 
de bewoner. Persoonlijke spullen of bloemen 
kunnen hier worden neergezet. De ‘gang’ 
wordt hierdoor betrokken bij de woning. Hier 
is verder op ingespeeld door een tussenzone 
op te nemen in de woningplattegrond. De 
badkamer wordt in zorggebouwen vaak aan 
de gangzijde geplaatst. Door de badkamer 
meer in het midden te plaatsen ontstaan twee 
gebieden, die afhankelijk van de wens van de 
bewoner naar binnen of naar buiten gekeerd 
kunnen worden. Een schuifdeur aan de gang-
zijde kan worden geopend, waardoor het deel 
met de pantry bij de gang wordt betrokken. 
De opzet en schuifdeuren geven de bewoner 
de keuzevrijheid tussen sociaal en privé.
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Ontwerp en de zon

Door de vele openingen, gericht op de 
uitzichten van De Koog en binnenzijde van 
het gebouw komt veel daglicht binnen, wat 
bijdraagt aan energiebesparing.

Een aluminium felsdak accentueert de rich-
ting van de lijnen uit het concept. Dit dak is 
tevens gericht op het zuiden en heeft een 
gunstige helling naar de zon. Om de zon-
ne- energie en warmte zoveel mogelijk te 
benutten wordt naast gelamineerde pv lagen 
gebruik gemaakt van een zonneboilersys-
teem dat is opgenomen in de onderconstruc-
tie. Een laag folie kaatst de warmte terug 
naar de leidingen. De warmte kan het hele 
jaar door gebruikt worden als aanvullende 
verwarming voor de douches in de kleedka-
mer en zwembadfuncties van het gebouw. 
Dit systeem is volledig te combineren met 
een felsdak, waardoor het dak zijn estheti-
sche waarde behoudt. Daarnaast leveren de 
betonnen wanden achter de glazen plint een 
bijdrage aan opwarming van het gebouw. Het 
bekende principe van passief ontwerp is hier 
gehanteerd, waarbij de zonnestand wordt 
benut in zomer en winter, door het toepassen 
van een overstekend deel.
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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impressie parkgevel & doorsnede
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impression and model, work in progress..
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Problemen omtrent de zorg en vergrijzing op 
Texel waren de aanleiding voor dit project. 
In de atlas, het groepsproduct van het eerste 
halfjaar, is het zorgmetabolisme van Texel nog 
onderbelicht. Met name het sociale aspect, dat 
meer met verzorgen te maken heeft. Gezien 
de huidige politieke ontwikkelingen in nieuwe 
inzichten op het gebied van gezondheid, is het 
juist belangrijk om inzicht te krijgen in het 
effect op dorpniveau en hoe hierop wordt in-
gespeeld. En nog belangrijker, hoe architectuur 
hieraan kan bijdragen. 
Het onderzoek naar het zorgmetabolisme 
heeft laten zien dat Texel op de goede weg is, 
met name op sociaal gebied. De ‘verbindende’ 
activiteiten van de organisatie ‘Texels Welzijn’ 
leveren hier een zeer belangrijke bijdrage. 

Nieuwe vormen van ouderenhuisvesting ko-
men terecht in Den Burg, waar het overgrote 
deel van de (zorg)voorzieningen te vinden is. 
De strategie die in dit project is voorgesteld 
ziet deze trend als een bedreiging voor het al 
krimpende Texelse dorp, waar basischolen 
nu al geneigd zijn tot fusie of sloop. Ook de 
supermarkt, een belangrijk sociaal hart, heeft 
een onzekere toekomst. Als ouderen massaal 
naar Den Burg verhuizen kan dit grote gevolgen 
hebben voor de dorpen die Texel rijk is. Door 
de kwaliteiten van het dorp te benutten en hier 
nieuwe (zorg)voorzieningen aan toe te voegen, 
kan er een nieuwe levendigheid en doelgroep 
naar het dorp worden gehaald. Het ontwerp 
kan worden beschouwd als case study van deze 
strategie en laat zien dat een complexe combi-
natie van verschillende functies en doelgroepen 
een oplossing kan bieden voor problematiek op 
eiland- en dorpsschaal.

Texel heeft als unieke eigenschap de combinatie 
van de kwaliteiten die een eiland te bieden heeft 
met een zeer goede bereikbaarheid. Dankzij 
de toeristenstroom kan de het eiland (en de 
gemeente) een hoge kwaliteit aan onder an-

dere voorzieningen en infrastructuur blijven 
aanbieden. Toerisme kan worden ingezet om 
hetzelfde te doen met zorgvoorzieningen. Dit 
is een voordeel ten opzichte van andere dorpen 
in Nederland, waar krimp en (sociale) zorg een 
belangrijke rol gaan spelen. Daarom is de vraag 
in hoeverre dit concept te vertalen is naar ‘de 
overkant’. 

De Koog is duidelijk aan verbetering toe en is 
daarom gekozen als projectlocatie. Voor een 
zorgtoeristische functie is connectie met het 
landschap zeer belangrijk. Het plan is daardoor 
sterk afhankelijk van het nieuwe parkgebied en 
verbinding met een nieuwe route naar bos, duin 
en kust. 

Zorgtoerisme is voor dit ontwerp een essentieel 
onderdeel geweest. De verschillende vormen 
hiervan resulteerden in een aanbod aan func-
ties, dat aansluit bij diverse vormen van zorg-
toerisme zoals gezondheids- en hersteltoerisme. 
Naast het feit dat de zorgtoerist het benodige 
volume kan bieden om een dergelijke voor-
ziening te kunnen realiseren, levert deze een 
belangrijke bijdrage aan seizoensspreiding. De 
vergrijzende en zorgtoerist zijn minder afhan-
kelijk van het hoogseizoen, op dit moment een 
belangrijk probleem van De Koog.

Het stedenbouwkundig plan richt zich op het 
omkeren van de het grijze gebied als gevolg van 
de ‘toeristische explosie’ en het herstellen van 
De Koog van buitenaf. Het gebouw heeft een 
dusdanige opzet om ‘stedelijke inklemming’ 
zoveel mogelijk te vermijden. Dit is bereikt 
door het gebouw deels naar binnen te keren en 
te voorzien van patio’s en dakterassen. Insprin-
ging en opdeling van het volume zorgen voor 
uitzichten op het parkgebied en omgeving. 
Aansluitend op de gedachtegang die zich afzet 
tegen centralisatie van zorgvoorzieningen, laat 
het ontwerp zien hoe een multifunctionele poli-
kliniek in de stad zou kunnen functioneren.

Reflectie
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Reflectie

Zorgtoerisme is een thema wat volgens mij 
meer te bieden heeft dan tot nu toe in Neder-
land voorkomt. Het gaat in principe nog niet 
veel verder dan ‘spaboerderijen’ of vakanties 
met zorg en/of beschikbare hulpmiddelen. Juist 
op Texel kan het een meerwaarde bieden voor 
de dorpen en bewoners. De bereikbaarheid, 
het ‘eilandgevoel’, de diverse landschappelijke 
kwaliteiten en de mogelijke combinaties met 
toerisme maken Texel tot een zeer geschikte 
(ont)zorgproeftuin.

De rol van de architect binnen ziekenhuisar-
chitectuur is al vaak ter discussie gesteld. Is het 
ziekenhuis een op efficiëntie gerichte gezond-
heidsmachine waar de (meer)waarde van archi-
tectuur opnieuw moet worden ontdekt? En zijn 
de mogelijkheden van het ‘Healing Environ-
ment’ concept nog actueel of is het overbodige 
luxe? 

De projectlocatie is gekozen omdat De Koog 
verbetering nodig heeft; hier is iets te doen voor 
architecten. Er zijn natuurlijk meer argmenten, 
zoals bijvoorbeeld de op Texel heersende af-
schuw tegen nieuwbouw. De ambitie lag bij het 
herontwikkelen van de achterkant van De Koog. 
Toch had achteraf gezien het ‘metabolisme’ 
principe beter tot zijn recht kunnen komen als 
context een minder dominante rol had gespeeld 
bij de architectonische uitwerking. Juist het 
proces van herstel en mogelijk ook de combi-
natie met (specialistische) behandeling zou een 
samensmelting kunnen betekenen tussen een 
efficiënte gezondheidsmachine en de herstelbe-
vorderende ‘luxe’ van de healing environment 
gedachte. De link met toerisme maakt deze 
‘luxe’ eerder tot een een vanzelfsprekendheid, 
daar het gaat om herstel. Een architectonische 
uiting van een geoptimaliseerd (herstel)proces 
zou goed passen binnen de essentie van de stu-
dio en een unieke, state-of-the-art kunnen zijn 
voor de rest van Nederland..
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