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Een sociaal metabolisme op Texel is geschreven 
als afstudeerverslag voor het afstudeeratelier Texel 
Metabolised van de masteropleiding Architecture, 
Building and Planning aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Het atelier legt de focus op het eiland 
Texel met alle kwaliteiten en problematieken die 
daarbij komen kijken. Het doel daarbij is door 
middel van onderzoek dieper gelegen oorzaken en 
gevolgen aan de oppervlak te krijgen en daarmee het 
metabolisme van het eiland aantoonbaar maken. 

Mijn onderzoek heeft zich gericht op sociale aspecten 
als welzijn van de Texelaar binnen de demografische 
ontwikkelingen vergrijzing en ontgroening op het 
eiland. Het heeft geresulteerd in een zoektocht 
naar de gevaren van deze ontwikkelingen en een 
masterplan inclusief ontwerp voor het dorp De Koog.

Het fascinerende aan dit onderwerp is de relevantie 
ten aanzien van de vergrijzing van Texel,  een 
ontwikkeling die ook elders in Nederland te zien is 
en wat menig politicus, ontwerper en zorgspecialist 
hoofdpijn oplevert.

Graag wil ik Barbara Kuit bedanken voor haar goede 
zorgen en feedback gedurende het afstuderen, 
Juliette Bekkering voor haar toewijding en inzichten 
en Bernard Colenbrander voor alle verhelderende 
discussies. Daarnaast wil ik Roy Kraak graag 
bedanken voor onze prettige samenwerking 
tijdens het onderzoek, wat heeft geleid tot een 
gemeenschappelijk masterplan voor De Koog. 
Als laatste wil ik mijn vader en moeder, Erica en 
Benjamin bedanken voor de geboden hulp aan mijn 
maquette. Zonder jullie was ik nooit zo ver gekomen.

voorwoord
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‘A social metabolism on the island of Texel’ is a 
graduation report within the graduation studio 
Texel Metabolised. The studio is about the research 
in the metabolism of the island to get a better 
understanding of flows and mechanisms in order to 
come with solutions to problems and opportunities.

This graduation report is about the demographical 
changes on the island, being the ageing of population 
and draining away of young people. What will happen 
to the island and the several villages taking the 
demographical changes in mind?

Besides the demographical changes, there are 
the changes in the national health care system 
regarding the regulations. It states that people need 
to stay in their homes longer, while municipalities 
will play a more important role is taking care of 
elderly and other vulnerable people. The national 
society is shifting from a health-care-state towards a 
participation community.

Zooming in from a national scale towards a Texel 
scale, the health care system is being taken care 
of by just a few larger companies and institutes, 
stating that the Texelian future is ensure regarding 
the ageing of population. Nobody knows what will 
happen, but the fear of loneliness is a real danger.

The fear for loneliness is strengthened by the 
centralisation going on in Den Burg. All the other 
villages are losing inhabitants and facilities to this 
bigger village. The aspect of loneliness will increase 
when the social structure of villages is being 
disrupted.

To counter attack the centralisation in Den Burg, 
a health care vision has been made by introducing 
health-care tourism. Health care tourism provides 
an economic basis to implement new facilities in 
the different villages and enforces the livability and 
thereby the social structures of the villages. 

Within the village of De Koog a rehabilitation centre 
and a multigenerational ensemble are introduced to 
give the touristic village new impulses. There is a big 
need for impulses within the village, because of the 
rise of mass-tourism in the 20th century, causing the 
little ‘breathing space’ for the own inhabitants of De 
Koog.

The eastern part of De Koog has got a purely 
facilitating function for the mass tourism in the centre 
of the village, while this should be the place where 
‘Kogers’ can meet and interact with eachother.

By transforming the eastern part of De Koog into an 
area for health-care and focussing on the own ageing 
population, the village will be given a more healthy 
future.

Because of the impressive appearance of De Koog, 
with its small grain, it is important to have a clear 
vision about newly built projects within this aspect.
The multigenerational ensemble will set a new 
standard for De Koog, keeping the small grain, 
but creating it with a certain logic, which was not 
yet there in the village. The logic will be provided 
by adding the aspects of diversity versus unity in 
architecture. This combined action will not only be 
used to provide the village some structure, also the 
functioning of the social metabolism is designed with 
this combination.

The design of the metabolism is characterised by a 
puzzled out plan between buildings and public space.
By bringing together the different users of the 
care-cycle, the positioning of the buildings and their 
shapes plays a crucial role is facilitating a social 
network in order to help eachother during the day.

The end result is a social metabolism in De Koog, 
being the new central point for the own community 
of the village. In this area social networks can be 
strengthened, while elderly and other vulnerable 
people are given a home to keep on participating in 
society.

abstract
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‘Een sociaal metabolisme op Texel’ is een 
afstudeerverslag binnen het afstudeeratelier Texel 
Metabolised. Het atelier staat in het teken van 
onderzoek naar dieper gelegen stromingen, oorzaken 
en gevolgen over relevante onderwerpen voor het 
eiland. 

Dit afstudeerverslag gaat dieper in op de 
demografische ontwikkelingen die spelen op Texel, 
namelijk de vergrijzing en ontgroening van de 
bevolking, de gevolgen daarvan voor de bevolking en 
hoe op de beste manier ingespeeld kan worden op de 
gevaren van de verschuivingen.

Naast de vergrijzing en ontgroening van de bevolking 
van Texel, speelt een andere factor een cruciale rol 
in combinatie met deze ontwikkelingen, namelijk 
de veranderingen in de zorg. Een gevolg van deze 
veranderingen is dat mensen langer thuis moeten 
blijven wonen, omdat men niet zomaar meer in een 
verzorgingstehuis terecht kan komen. Een ander 
gevolg is het feit dat de gemeente in grote mate de rol 
van de overheid over heeft genomen met betrekking 
tot het contact met zorgbehoevenden. Iedere 
gemeente heeft hiervoor een sociaal team opgericht, 
met als voornaamste doelstelling te proberen 
een oplossing binnen de sociale kringen van de 
zorgbehoevende te zoeken. De verschuiving van een 
zorgstaat naar een participatiesamenleving is binnen 
dit onderwerp een veel gehoorde zin.

Door de verschuivingen zijn er tal van onderzoeken 
gaande over het nieuwe denken in de zorg. Het blijkt 
dat in vroegere tijden veel te vaak naar de medische 
feiten van een persoon werd gekeken om te bepalen 
of iemand zich goed voelt of niet, terwijl tegenwoordig 
steeds vaker aan het licht komt dat dit veel meer te 
maken heeft met het welzijn van de mens.

Om uitspraken te kunnen doen over de welzijn 
van de mens op Texel, is het zorgsysteem van het 
eiland in kaart gebracht. Het blijkt dat het systeem 
opgehangen is aan enkele grotere organisaties die de 
dienst uit maken. Uit interviews met deze organisaties 
mag opgemerkt worden dat iedereen in onzekerheid 
is over hoe de vergrijzing zijn invloed gaat hebben 
op het eiland, maar dat het de eenzaamheid onder 
ouderen is wat het meest gevreesd wordt.

Dit gevaar voor eenzaamheid wordt extra aangesterkt 
door de centralisatie die in Den Burg plaats vindt. 
Beetje bij beetje verhuizen mensen en voorzieningen 
vanuit andere dorpen van Texel naar het grootste 
dorp om maar in de buurt te blijven van diezelfde 
voorzieningen vanuit de burger gezien, en om 
maar in de buurt te blijven van de burger vanuit de 
voorzieningen gezien.

De centralisatie in Den Burg zorgt ervoor dat de 
leefbaarheid van de dorpen beetje bij beetje achteruit 
gaat, wat de gevreesde eenzaamheid onder de 
achtergebleven bevolking alleen maar erger zal 
maken.

Om deze leegloop van de dorpen tegen te gaan is 
een zorgvisie ontwikkeld om nieuwe voorzieningen 
in de verschillende dorpen te krijgen, welke voor een 
impuls moeten zorgen. Het zorgtoerisme, een nieuw 
begrip voor Texel, speelt hierbij een cruciale rol, om 
een economisch draagvlak te creeren voor de komst 
van deze nieuwe voorzieningen. Ieder dorp raakt 
zo gespecialiseerd in haar eigen type zorg, waar in 
een kettingreactie weer andere voorzieningen op af 
komen. Op deze manier moet de leefbaarheid van 
de dorpen gewaarborgd blijven voor de komende 
jaren of zelfs decennia, wat er indirect voor zorgt dat 
sociale netwerken in stand worden gehouden om 
eenzaamheid tegen te gaan.

Volgens de zorgvisie zal aan het dorp De Koog 
een revalidatiecentrum en een multigenerationeel 
ensemble, inclusief openbare bibliotheek, worden 
toegevoegd om het dorp nieuwe impulsen te geven. 
Dit blijkt nodig te zijn, omdat dit toeristische dorp 
door haar korte termijn beleid in de jaren van de 
opkomst van het toerisme (jaren ‘70, ‘80 en ‘90) 
inmiddels volledig is dichtgegroeid en eigenlijk geen 
ruimte meer kan bieden voor haar eigen bevolking.

Dit komt met name tot uiting in het oostelijk 
gelegen deel van De Koog, het deel waar juist nog 
enkele dorpse voorzieningen te vinden zijn, maar 
is uitgegroeid tot een grauwe en grijze massa waar 
de automobilist de baas is en het faciliteren van het 
massa toerisme in de dorpsstraat centraal staat. 
Door deze stand van zaken lijkt er niet of nauwelijks 
ruimte voor de Koogse bevolking voor sociale 
interactie, wat dus weer de eenzaamheid van de 
bevolking in de hand werkt.

Door van deze oostelijke zone een nieuwe zorg-
as te maken, waar het revalidatiecentrum en 
multigenerationeel ensemble aan liggen, ontstaat 
een nieuw gebied wat in het teken staat van de 
bevolking van de Koog zelf, inclusief de zorgtoerist 
welke graag gebruik maakt van gelijksoortige dorps-
voorzieningen. Zo wordt het gebied getransformeerd 
van een verkeersruimte voor het massa-toerisme in 
een verblijfsruimte voor de eigen bevolking.

samenvatting
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Vanwege de intigrerende verschijning van De Koog 
is het noodzakelijk goed na te denken over hoe de 
nieuwbouw zich qua vormgeving moet gaan inpassen 
in het dorp. De kleine korrel van het dorp wordt 
namelijk gezien als een kwaliteit, echter is deze 
kwaliteit ontstaan vanuit een gebrek aan visie op 
het beeldkwaliteitsplan. De geplande nieuwbouw 
stelt een voorbeeld voor De Koog in hoe de kleine 
korrel behouden kan blijven, maar binnen een 
bepaalde logica. Zo wordt door een samenspel tussen 
architectonische eenheid en diversiteit structuur 
aangebracht in het dorp, terwijl ditzelfde samenspel 
tevens geschikt is voor de succesvolle werking van 
het sociaal metabolisme.

Het ontwerp van het sociaal metabolisme als 
ensemble kenmerkt zich door een uitgekiend plan 
tussen de bebouwing en de openbare ruimte die als 
restruimte ontstaat.

Het samenbrengen van de verschillende doelgroepen 
voor het creeren van de zorg-cyclus vraagt verder 
om precieze aandacht voor de positionering van de 
verschillende gebouwen en hoe de samenkomst 
van verschillende groepen wordt gefaciliteerd door 
de architectuur. Het eindresultaat is het sociaal 
metabolisme van De Koog, wat een nieuw middelpunt 
stelt voor de bevolking van het dorp waardoor de 
sociale netwerken opnieuw aangehaald kunnen 
worden en ouderen te kans krijgen te blijven 
participeren in de dorpse samenleving.





1  inleiding
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Texel metabolised is de naam van één van de 
afstudeerateliers die voor het academische jaar 
2014-2015 zijn opgericht. Zoals de naam al doet 
vermoeden, is het een atelier geweest waar veel 
is ge- en onderzocht naar de dieper gelegen 
levensaderen van het eiland Texel, oftewel haar 
metabolisme.

Het onderzoeken van het eiland Texel is interessant, 
omdat het een gebied is van een beperkte grootte, 
maar er tegelijkertijd veel dingen spelen. Zo is het 
grootste deel van eiland het domein van landbouwers 
die moeten vechten om met het hoofd figuurlijk boven 
water te blijven, maar zijn het vervolgens de toeristen 
die graag op dit ruime en natuurlijke karakter van het 
eiland afkomen en zo anderen geld opleveren. Het 
is een klein voorbeeld van hoe zaken op Texel met 
elkaar in relatie staan, onderdeel uitmakend van een 
gigantisch netwerk aan variabelen.

De gemeente Texel heeft vrij recent de Planet Texel 
Academy opgericht, waar het afstudeeratelier Texel 
Metabolised onderdeel van is geworden. Het is 
voortgekomen uit de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam (IABR): Texel werd uitgekozen 
als buiten-proefgebied voor deze biënnale, wat 
ervoor heeft gezorgd dat verschillende organisaties 
en bureau’s onderzoek hebben gedaan naar hoe de 
toekomst van Texel er uit moet komen te zien. Het 
eiland heeft namelijk veel ambities, goed verwoord 
op de website van de planet texel academy: ‘Het 
eiland wil in 2020 geheel zelfvoorzienend zijn op het 
gebied van energie en water. Daarnaast wil het een 
proeftuin zijn voor experiment op het gebied van 
duurzaamheid.. ..Er werd in 2013 en 2014 gewerkt 
aan een vergezicht voor Texel. Hoe zijn de diverse 
Texelse ambities, zoals energie-neutraal, economisch 
gezond, prettig wonen en werken en toeristisch 
aantrekkelijk, optimaal te combineren met de 
natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden van het eiland.’ 

Deze vergezichten zijn geproduceerd door de 
architecten van Faro en de landschapsarchitecten van  
la4sale en gepubliceerd in het boek ‘Planet Texel’, 
welke min of meer het startpunt zijn geweest voor het 
afstudeeratelier om op voort te borduren.

De afbeelding hiernaast is een foto van een 
brainstorm-sessie die gevoerd is voor het definieren 
van het individuele onderzoeks-traject. De 
verschillende post-its geven een helder beeld van de 
factoren die Texel maken tot het eiland dat het nu is: 
een eiland met veel verhalen.



1501 brainstorm sessie



16 de atlas

Nadat de afstudeergroep een kick-off week had op 
Texel, waar allerhande informatie over verschillende 
onderwerpen werd aangereikt - is besloten het 
eiland letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen door 
middel van het maken van een atlas. Deze atlas is het 
groepsproduct geworden alvorens iedereen zijn eigen 
weg en onderzoek in sloeg.

Door als twee- of meertal te werken aan 
verschillende onderwerpen in de atlas, gebeurde 
het dat  in korte tijd enorm veel kennis over het 
eiland werd opgedaan, mede door vaak met elkaar 
te communiceren over bevindingen. Het is  een groot 
voordeel geweest voor de afstudeergroep, dat op een 
onbevooroordeelde manier informatie konden worden 
vergaard en verwerkt, wat uiteindelijk een zo objectief 
mogelijke atlas heeft opgeleverd. 

Achteraf gezien is het maken van de atlas ook 
bijzonder nuttig geweest tijdens het individuele 
onderzoek in het latere stadium. Vanwege het feit 
dat het metabolisme van Texel bestaat uit allerlei 
variabelen die met elkaar verbonden zijn,  is het erg 
gunstig om verstand te hebben van gerelateerde 
variabelen om bevindingen tijdens het onderzoek 
beter te kunnen begrijpen en in zijn referentiekader te 
plaatsen.

De onderwerpen die als afstudeergroep zijn 
aangesneden om te proberen het metabolisme 
van Texel aan de oppervlak te krijgen zijn de 
volgenden: historie, landschap, bebouwde omgeving, 
natuurlijk mechanisme, energie, economie, sociaal 
mechanisme en verder onderzoek naar De Koog. 
Binnen deze onderwerpen zijn weer verdere 
vertakkingen gemaakt, wat de totale inhoud heeft 
gevormd van de 288 pagina’s tellende atlas.

De reden dat er een apart hoofdstuk is ontstaan over 
het dorp De Koog, is het feit dat het afstudeeratelier 
zich in eerste instantie voornamelijk met de 
gesteldheid en de mogelijke toekomst van dat dorp 
zou bezig houden. Nu is het proces zo gelopen dat 
niet iedereen binnen de groep een plan heeft gemaakt 
voor De Koog, hoewel dat voor dit afstudeerverslag 
wel het geval is.
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centrale probleemstelling

De atlas heeft duidelijk een begin gevormd voor de 
groep, maar ook zeker individueel gezien voor het 
grip krijgen op de krachtenvelden die spelen op het 
eiland. En hoe daar eventueel mee om zou kunnen 
worden gegaan om Texel een duwtje in een andere 
richting, maar misschien wel de goede richting te 
kunnen geven. 

Hoewel tijdens het produceren van de atlas de 
persoonlijke focus lag op de onderwerpen historie 
en bebouwde omgeving, was het het onderwerp 
sociaal mechanisme wat voor de meeste interesse 
zorgde. Dit heeft waarschijnlijk te maken heeft 
met de persoonlijke fascinatie voor het menselijk 
gedrag (psychologisch gezien), in combinatie met het 
gedachtegoed dat de inwoner van Texel een nogal 
uitgesproken mening heeft, dat ieder dorp een sterk 
eigen karakter heeft en dat er op het eiland een zeer 
sterk ons-kent-ons mentaliteit hangt. Deze drie 
aspecten zijn juist zo sterk op Texel, omdat het een 
eiland is en daardoor onderscheidend is ten opzichte 
van (andere) plattelandsgebieden in Noord-Holland of 
bijvoorbeeld Friesland en Groningen.

Naast de persoonlijke belangstelling voor sociale 
onderwerpen, was onderstaande tabel een bijzonder 
interessante, die onderdeel uitmaakt van de atlas. 
Het geeft de demografische ontwikkelingen op Texel 
aan van de jaren die achter ons liggen, maar ook 
voor de jaren die gaan volgen. Het geeft feitelijk weer 

wat de groep ook al had gehoord van verschillende 
personen: Texel vergrijst en ontgroent tegelijkertijd, 
met behoorlijke aantallen. De zoektocht naar het 
metabolisme van Texel heeft geleerd dat de oorzaken 
en gevolgen van deze demografische ontwikkelingen 
zich doen voelen binnen verschillende onderwerpen. 
Dee problematieken zullen nu in het kort geschetst 
worden.

Texel vergrijst, maar dat op zichzelf is niet heel 
vreemd. Heel Nederland vergrijst namelijk, gevoed 
door de babyboom-generatie uit de jaren ‘60 van 
de vorige eeuw. Hoewel de vergrijzing op Texel iets 
sterker is door de terugkeer en de komst van oudere 
mensen op het eiland, is het vooral de ontgroening 
van het eiland wat voor problematiek kan gaan 
zorgen. Het is namelijk geen geheim dat het de 
jongere (werkende) bevolking is die met hun inkomen 
en afgedragen inkomen moeten zorgen voor de 
oudere, niet meer werkende, bevolking. Dit gaat dus 
lastig worden op Texel, doet deze tabel vermoeden. 

De reden dat jonge mensen het eiland verlaten, heeft 
te maken met het gebrek aan educatieve kwaliteit 
en carriere-perspectieven, volgens de website van 
texel in cijfers. Deze twee aspecten zullen uiteraard 
ook niet snel verbeteren, wanneer de vraag verdwijnt. 
Als er zo weinig kinderen zijn, hoef je ze ook niet het 
beste onderwijs te geven, want dat is veel te duur. 
Het is een tendens wat ervoor heeft gezorgd dat de 
bevolking op Texel statistisch gezien tot de laagst 
opgeleide en laagst verdienende bevolkingsgroepen 

het onderzoek
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van Nederland horen.
Zoals net even snel geredeneerd is, houden de 
verschillende krachtenvelden op Texel elkaar in 
de greep: demografische ontwikkelingen staan 
in direct verband met het educatief niveau, de 
werkgelegenheid voor bepaalde doelgroepen, de 
economie en waarschijnlijk ook het welbevinden van 
de Texelaar. En de kring is hoogstwaarschijnlijk nog 
vele malen groter dan gedacht. Texel bevindt zich in 
een neerwaartse spiraal op deze gebieden.

het onderzoek

De tabel heeft de basis gevormd voor het individuele 
onderzoek wat is aangegaan, hoewel van het individu 
niet echt sprake was door de samenwerking met Roy 
Kraak, een groepsgenoot uit het afstudeeratelier. Van 
de hierboven geschetste ontwikkelingen die komen 
kijken bij vergrijzing, bezitten wij beiden de interesse 
in hoe het welbevinden van de Texelaar zich gaat 
houden de komende jaren. Daarbij is de focus met 
name gelegd op de oudere Texelaar, omdat Texel 
natuurlijk vergrijst, en hoe de zorg daar een rol in 
speelt, in gaat spelen of in zou moeten spelen.

Het heeft geleid tot de volgende hoofdvraag in het 
onderzoek: 

Hoe zorgwekkend is de vergrijzing op Texel?

197
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Deze hoofdvraag is onderzocht door het zorgsysteem 
van het huidige Texel in kaart te brengen en dit 
te reflecteren op de beschikbare kennis van de 
demografische ontwikkelingen in de toekomst. 
Een ander onderdeel van deze hoofdvraag is wat 
de invloed is van het veranderende zorgstelsel in 
Nederland voor het specifieke geval Texel. Steeds 
is daarbij rekening gehouden met de invloed op het 
welbevinden van de Texelaar.

Naast het antwoord op deze hoofdvraag en dus het 
onderzoek naar de zorg op Texel, zijn bevindingen 
gekoppeld aan een specifieke locatie, waar 
geprobeerd wordt een stap in de juiste richting 
te zetten om het tij te keren voor Texel en in dit 
specifieke geval het dorp De Koog. Dit heeft geleid tot 
een masterplan voor De Koog, wat de houdbaarheid 
van het dorp een boost gaat geven. De deelvraag luidt 
dan als volgt:

Hoe kan De Koog gerevitaliseerd worden, rekening 
houdend met de bevindingen over de vergrijzing op 
Texel? 

Het laatste onderdeel van het onderzoek gaat over 
hoe de architectuur van het individuele ontwerp 
zich moet gedragen binnen De Koog en hoe de 
architectuur de bevindingen over de zorg moet 
kunnen faciliteren.

Hoe kan de architectuur een oplossing bieden voor de 
problematiek van vergrijzing op Texel en een drager 
zijn voor de revitalisering van De Koog?

03 schema demografische ontwikkelingen Texel





2  sociaal metabolisme
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Het sociaal metabolisme in de Koog is een ensemble 
waar een zorgcyclus is gecreeerd als antwoord op de 
gevaren van de vergrijzing op Texel.

Het ensemble omvat 7 seniorenwoningen, 9 
starterswoningen, een woongroep voor 6 Alzheimer-
patienten, een kinderdagverblijf geschikt voor 20 
kinderen, een bibliotheek inclusief vergaderruimtes, 
het centrum voor hulp van de organistatie Texels 

Welzijn en een thuiszorgwinkel. Deze functies zijn 
dusdanig gepositioneerd rondom een centraal plein 
dat sociale interactie plaats kan vinden en men elkaar 
kan helpen gedurende de dag.

Naast bebouwing speelt ook vormgeving van de 
openbare ruimte een belangrijke rol binnen het 
metabolisme, wat voorziet in de verschillende 
behoeften van de bewoners van de Koog.

woongroep 
Alzheimer-
patienten

centrum
voor hulp

starters
woningen

senioren
woningen



kinderdagverblijf
bibliotheek

04 overzichtsfoto sociaal metabolisme
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Mevrouw Boot is een echte Texelse en 
woont al jaren in de Koog. Althans, ze 
woonde eerst in het buitengebied van de 
Koog, vlak bij de duinen. Sinds kort woont 
ze in een nieuwbouw woning in het hart 
van het dorp. Ze heeft besloten hier te 
gaan wonen, omdat ze inmiddels op een 
bepaalde leeftijd is gekomen dat ze zelf 
de activiteit wat moet opzoeken. Ze is dan 
ook niet graag alleen en ze voelde zich in 
haar huisje buiten de Koog steeds vaker 
eenzaam. Wel vindt ze het belangrijk de 
zelfregie te kunnen blijven voeren, dus ze 
is blij met haar eigen huis.

De nieuwe woning van mevrouw Boot is 
gevestigd tegenover de supermarkt en 
ligt in een rijtje woningen waar nog meer 
mensen van haar leeftijd zijn komen 
te wonen. Ze moet sommigen van de 
buren nog beter leren kennen, maar met 
enkelen heeft ze al leuk contact gehad.

Er wonen trouwens niet alleen maar 
mensen van de leeftijd van mevrouw 
Boot in het nieuwe ensemble. Boven 
haar woning bevindt zich er een voor 
starters, net zoals boven de woningen 
van de buren. Deze jonge mensen hebben 
eindelijk een woning kunnen vinden op 
het eiland waar ze van houden, wat lange 
tijd niet lukte door te weinig geschikte en 
daardoor te dure woningen voor starters. 
De meesten van deze mensen hebben 
in baan binnen het toerisme, hoewel 
sommigen ook bij het NIOZ en Ecomare 
werken.

Het bevalt mevrouw Boot goed dat er 
mensen van allerlei leeftijden bij elkaar 
wonen.
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Hier bevindt zich 
de voordeur van 
mevrouw Boot

05 buitenzijde woningen binnen het ensemble
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Aan de straatzijde is de woning van 
mevrouw Boot goed te herkennen, 
iedere woning wordt nameljk extra 
geaccentueerd door materiaalgebruik en 
de vorm van het gebouw. Aan de andere 
zijde van de woning is geen achtertuin 
gelegen, zoals dat wel gebruikelijk is bij 
een huis. Er is hier een plein aangelegd 
van een behapbare grootte waar altijd wel 
iets te zien is. De individuele woningen 
zijn hier minder goed herkenbaar, 
doordat er hier allerlei zones zijn 
gecreeerd voor gezamenlijk gebruik met 
mede bewoners.

De woonkamer van mevrouw Boot 
grenst aan het plein en als ze haar 
schuifpui openzet, kan ze overdekt en in 
de schaduw genieten van het geluid van 
spelende kinderen, terwijl de buurvrouw 
haar planten water aan het geven is, 
die ze op een verhoging vlak voor haar 
woning heeft gezet. ‘Als iedereen dat nu 
eens doet, dan wordt het een mooi groen 
pleintje!’, zegt de buurvrouw.

De paar meter voor de woning van 
mevrouw Boot is zo zone die ze deelt met 
haar buurvrouw. Hier drinken ze af en toe 
samen een kopje thee als het weer het 
toelaat en ze elkaar treffen.

Het fijne aan de woning van mevrouw, is 
dat ze soms buiten zit aan het plein om 
wat interactie om haar heen op te nemen, 
maar soms gaat ze liever in de patio 
zitten in het midden van haar woning 
om even in alle rust en alleen te kunnen 
zitten. Of ze doet een middagdutje op 
bed, met de schuifpui naar de patio 
opengezet.

Voor vanavond heeft mevrouw Boot een 
afspraak gemaakt op de koffie te gaan 
bij de nieuwe bovenburen, die hebben 
schijnbaar een groot terras waar je mooi 
kan zitten met uitzicht over het plein.
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Het terras van de 
bovenburen, zoals 
er wel meerderen 
zijn binnen het 
complex

06 binnenzijde woningen binnen het ensemble
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De reden dat mevrouw Boot in haar 
nieuwe woning is getrokken heeft niet 
alleen maar te maken met het feit dat ze 
op zoek was naar activiteit om haar heen,  
ze wilde ook weer erg graag bij haar man 
in de buurt wonen.

Haar man leidt sinds een paar jaar aan 
de gevolgen van Alzheimer en woont 
nu al een poos in de woongroep voor 
Alzheimer patienten in de Koog. Hij stond 
al bijna een jaar op de wachtlijst voor de 
pyscho-geriatrische groep in Den Burg, 
maar toen mevrouw Boot hoorde van 
de nieuwbouw van deze woongroep, is 
het gelukt hem hier te laten wonen. Het 
zorgde ervoor dat er een grote last van 
de schouders van mevrouw Boot af viel, 
omdat het een enorm zware taak is als 
mantelzorger voor een dementerende 
echtgenoot te zorgen. 

Het deed haar verdriet haar man te 
laten verhuizen, hoewel ze wist dat het 
beter was, echter nu ze weer dicht bij 
haar man kan wonen zonder alle zorg 
te moeten dragen zorgt voor een naar 
omstandigheden ideale situatie. 

Mevrouw Boot gaat dan ook dagelijks 
eventjes op bezoek bij haar man, hoewel 
van echt persoonlijk contact niet echt 
sprake is. Mevrouw treft meneer vaak 
aan bij een van de grote kijkvensters die 
uitkijken op het kinderdagverblijf. Hier 
heeft hij op zijn eigen manier contact met 
een van de peuters die ook vaak bij het 
venster te vinden is. 

Door het contact van haar man met 
het kinderdagverblijf kwam mevrouw 
Boot op het idee eens per week mee te 
helpen op het verblijf. Hier leest ze veel 
voor en houdt de kinderen in de gaten 
terwijl ze buiten spelen. Twee kinderen 
van het kinderdagverblijf wonen ook 
in het complex en de ouders van deze 
kinderen hebben aan mevrouw Boot al 
eens gevraagd of ze een avondje kon 
oppassen, terwijl zij voor verplichtingen 
naar de overkant moesten.



2907 doorgang tussen de woongroep en het kinderdagverblijf

Het kijkvenster 
waar meneer Boot 
vaak te vinden is

Het kinderdagverblijf
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Mevrouw Boot heeft pas geleden een laptop gekocht, 
omdat ze vond dat ze toch eens met haar tijd mee 
moest. Zo kan ze skypen met haar kinderen en 
kleinkinderen die in Hoevelaken wonen. Nu is er sinds 
gisteravond echter iets mis met de internetverbinding 
in huis en mevrouw heeft geen idee hoe ze dit op 
moet lossen. Uiteraard heeft ze tijdens de bezoekjes 
aan haar man wel meegekregen dat bij het centrum 

voor hulp, gevestigd onder de woongroep, altijd wel 
twee of drie vrijwilligers aanwezig zijn die willen 
helpen. Zo geschiedde het dat een van de aanwezige 
mannen binnen afzienbare tijd de probleem van de 
niet werkende internetverbinding had opgespoord en 
verholpen. Mevrouw Boot was hier uiteraard erg blij 
mee.

Het centrum voor 
hulp van stichting 
Texels Welzijn
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De man die mevrouw heeft geholpen heeft een paar 
weken geleden zijn enkel gebroken met een pot 
voetbal om de hoek en hij moet nu geregeld met de 
bus richting het Gemini ziekenhuis in Den Helder. 
Omdat mevrouw Boot ondanks haar leeftijd nog 
steeds goed kan autorijden, heeft ze beloofd hem als 
tegenprestatie een paar keer naar het ziekenhuis te 
rijden. We moeten elkaar immers een beetje helpen. 

Mevrouw Boot overweegt nog om zich ook op te geven 
als vrijwilliger van Texels Welzijn.

08 centrum voor hulp
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Aan de achterzijde van het nieuw 
gebouwde ensemble bevindt zich de 
nieuwe grote bibliotheek van Texel. 
Mevrouw Boot heeft al opgemerkt dat er 
buiten het hoogseizoen van het toerisme 
toch meer mensen in de Koog zijn te 
vinden door de toevoeging van deze 
functie. Mensen die ter ontspanning een 
boek gaan halen, maar ook mensen die 
voor zichzelf een deeltijd studie volgen 
en in de bibliotheek een goede studieplek 
vinden. Het plein tussen de bibliotheek 
en het dorpshuis is tegenwoordig dan 
ook een stukje levendiger dan het ooit 
is geweest, qua Texelaars dan. De 
automobilisten hier lijken dat inmiddels 
ook te begrijpen en rijden netjes 
stapvoets door het gebied.

Mevrouw Boot zelf is een echte liefhebber 
van boeken en heeft sinds deze maand 
dan ook eindelijk een abonnement 
afgesloten. Iedere woensdagochtend 
haalt ze dan ook een nieuw boek op, 
omdat ze de andere in een week heeft 
uitgelezen. Als het lekker weer is, begint 
ze vaak al een stukje aan het boek terwijl 
ze in het zonnetje zit bij het leescafe. 
Op woensdagmiddag moet ze even 
stoppen met lezen, omdat ze dan voor 
een paar uurtjes de receptiedienst van 
de receptioniste overneemt, wanneer zij 
haar zieke moeder bezoekt in Alkmaar.

Gedurende het hoogseizoen komen er 
veel toeristen in de bibliotheek die een 
boek mee willen nemen naar het strand. 
Dit is tegenwoordig mogelijk geworden 
door de handige plastic zakjes die mee 
worden gegeven tegen waterschade, 
terwijl de toeristen een borgsom achter 
moeten laten mocht het boek beschadigd 
of kwijt raken. Mevrouw Boot heeft er 
een hobby van gemaakt gedurende het 
hoogseizoen toeristen (die ze ontmoet 
in de bibliotheek) wegwijs te maken in 
de Koog en dan met name de bijzondere 
plekjes in de duinen waar ze gewoond 
heeft.
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De plek waar mevrouw 
Boot graag haar boek 
leest in de zon.

09 zicht op de bibliotheek
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Het verhaal van mevrouw Boot is er een 
die illustreert hoe een goede omgeving 
voor de nodige nieuwe impulsen in 
het leven kan zorgen. Deze omgeving 
is afhankelijk van de combinatie aan 
voorzieningen, de positionering van deze 
voorzieningen ten opzichte van elkaar, de 
vormgeving van de architectuur en, toch 
ook, de welwillendheid van de mens zelf. 

Het verhaal van mevrouw Boot is 
natuurlijk puur fictief, maar het is wel 
het type verhaal dat nodig zal gaan zijn 
om de dreigende eenzaamheid onder 
ouderen tegen te gaan. Want er zijn wel 
degelijk veel mensen in situatie van 
mevrouw Boot. We zullen met zijn allen 
voor elkaar moeten zorgen en dit kan 
alleen maar extra gestimuleerd worden 
door bijvoorbeeld de creatie van een 
werkend ensemble, zoals deze in de 
Koog. Architectuur kan een bepalende rol 
gaan spelen in de zoektocht naar sociale 
interactie.

Dit stuk tekst was puur verhalend 
bedoeld, maar over de oorzaken, 
precieze gevolgen, stedenbouwkundige 
voorwaarden en inpassing binnen een 
dorp valt nog veel meer te vertellen. In 
de komende hoofdstukken zal dan ook 
duidelijk worden hoe de creatie van het 
hier omschreven sociale metabolisme tot 
stand is gekomen.



3510 overzicht van gebouwen aan het plein





3  zorgen



38 zorgen voor een nieuwe richting

Een sociaal metabolisme oprichten om voor elkaar 
te zorgen. Omdat mensen zorgen hebben. Ze zijn 
bezorgd, verzorgen anderen, hebben nazorg nodig of 
moeten zelf ontzorgd worden.

In het woord zorgen zit een heleboel inhoud. Je 
kunt het op allerlei manieren toepassen, omdat 
het in zoveel vormen voorkomt en ook altijd terug 
zal komen. Nu is de oprichting van een sociaal 
metabolisme in De Koog niet iets wat alleen binnen 
de huidige tijd als geroepen komt, een zorgcyclus is 
volgens mij van alle dagen. 

Het is echter wel zo dat er een handvol factoren 
te noemen zijn die de oprichting van een sociaal 
metabolisme in De Koog in de hand hebben geholpen. 
Dan heb je het over de verschillende doelgroepen 
die er gebruik van kunnen en willen maken, de 
demografische ontwikkelingen die daarachter 
schuilen, veranderende regels betreffende het 
zorgstelsel in Nederland, nieuwe gedachten die in 
de algehele zorgwereld een grotere rol gaan spelen 
en een netwerk aan zorginstellingen op Texel in 
combinatie met de overkant die slecht met elkaar 
communiceren.

Dit zijn de factoren die in dit hoofdstuk zullen worden 
besproken, welke uiteindelijk tot de oprichting van het 
sociaal metabolisme hebben geleid. Het zijn namelijk 
de zorgen die ervoor hebben gezorgd dat we met De 
Koog een andere richting op willen.



3911 de wegwijzers in De Koog
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De zorg verandert, Nederland verandert mee. Het 
is een veel gehoorde slogan van de Nederlandse 
overheid via de verschillende media-kanalen. En het 
zorgt voor nogal wat ophef en onduidelijkheid. Op 
Texel op zijn minst, maar ook elders in het land.

Op 13 april jongstleden kwam de NOS met een 
nieuwsbericht over het feit dat ouderen thuis te 
weinig zorg krijgen. Dit is het directe gevolg van de 
veranderingen in het zorgsysteem. 

Er wordt vermeld dat huisartsen en 
wijkverpleegkundigen steeds meer ouderen zien die 
vereenzamen of slecht eten en drinken. Er is te weinig 
professionele zorg aan huis en te weinig mantelzorg. 
Driekwart van de ondervraagde huisartsen (ruim 320 
artsen) vindt dat de zorg thuis onvoldoende is.

‘In het ideale plaatje springen de kinderen bij. Als die 
er niet zijn, moet een oudere een goede beurs hebben 
om genoeg zorg te krijgen. Mensen die beide niet 
hebben, krijgen het echt steeds zwaarder.’

Deze laatste zin is erg interessant met het oog op 
de situatie op Texel. Hiervoor is al vernoemd dat het 
inkomens- en educatief niveau relatief laag ligt op 
het eiland. De ouderen hebben dus, direct vertaald, 
niet veel te besteden. Daarbij komt dat veel jonge 
mensen vertrekken van het eiland, opzoek naar een 
goede baan om de carriere te starten of een impuls 
te geven. Kinderen zijn dus niet in de buurt om 
mantelzorg te verlenen aan hun ouders of leeftijd. 
Alleen deze twee argumenten zijn eigenlijk al genoeg 
om een sociaal metabolisme op te willen richten, om 
te voorkomen dat ouderen, en andere kwetsbaren, 
zullen vereenzamen op het eiland. Voor zover dat nog 
niet gebeurd is.

Maar om de huidige vorm van het metabolisme 
te kunnen verklaren, zullen meer zaken duidelijk 
moeten worden; te beginnen met de nieuwe zorg-
wetten.

Op 1 januari van dit jaar zijn de nieuwe zorg-wetten 
ingegaan. De grootste drager achter het omgooien 
van het systeem is de stand van de staatskas, welke 
door de vergrijzing van het hele land op springen 
zal staan wanneer we dezelfde zorg-regels zouden 
blijven hanteren als altijd.

Het is ook behoorlijk logisch. Voor 1 januari kregen 
mensen met een zorg-wens een kostenvergoeding 
via de AWBZ. Deze kostenvergoeding werd 
betaald door de overheid en indirect gezien door 
belastingbetalers uit ons land. Wanneer Nederland 
vergrijst, zal er evenredig meer gevraagd worden 
om een AWBZ-vergoeding, terwijl de arbeidsmarkt 
krimpt door dezelfde vergrijzing en er dus minder 
belastingbetalers zijn. We moeten dus met minder 
werkende mensen meer ouderen verzorgen. Tijd voor 
de overheid om hier iets aan te doen.

De veranderingen in het stelsel zijn hiernaast 
schematisch weergegeven en zijn verkregen via 
de website van de Rijksoverheid. De AWBZ is per 
1 januari 2015 opgesplitst in de WLZ, WMO en de 
jeugdwet. De Wet Langdurige Zorg wordt nog steeds 
vergoed door de overheid, maar er wordt een strenger 
beleid gevoerd over het feit of mensen met een zorg-
vraag hiervoor in aanspraak komen.

De WMO en de jeugdwet zijn onder het beheer 
van de verschillende gemeenten komen te vallen, 
wat meteen een van de grootste verandering in 
het algemeen markeert; het uit handen geven van 
verantwoordelijkheden van de overheid aan de 
gemeenten.

Gemeenten hebben hiervoor een sociaal team 
opgericht, die het gesprek aangaan met de 
zorgbehoevende (zogenaamde keukentafel-
gesprekken), om beduidend beter te weten te komen 
wat precies de problemen zijn, en of er misschien 
oorzaken zijn die - simpel - aangepakt kunnen 
worden.

Uiteindelijk komt het er op neer dat het sociaal team 
van de gemeente een situatie probeert te creëren 
waarbij de omgeving van de desbetreffende persoon 
een handje extra helpt.

Het is niet eens een verkeerde aanpak, het 
aanwakkeren van het sociale netwerk, gezien het 
nieuwsbericht van de NOS, waar eenzaamheid een 
van de gevaren blijken te zijn.

veranderingen in de zorg
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AWBZ
ALGEMENE WET 
BIJZONDERE 
ZIEKTEKOSTEN

NATIONAL FUNDS

TAXES

(GENERAL ACT ON 
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SOCIAL TEAM

SOCIAL NETWORK

WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING

(LAW SOCIAL SUPPORT)

(YOUTH-LAW)
JEUGDWET
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WET LANGDURIGE ZORG
(LAW LONG-TERM CARE)
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12 schema veranderingen in de zorgregels
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Het aanwakkeren van sociale netwerken, elkaar 
helpen in moeilijkere tijden, het zijn trends die (weer) 
een grotere rol gaan spelen door de veranderende 
zorgregels. Binnen dit kader passen dan ook 
andere, vernieuwende, gedachten over de zorg. Deze 
gedachten zijn verbonden aan algemene onderzoeken 
die zijn gedaan naar hoe we als mens naar ouderdom 
moeten kijken, vooral in deze tijden van vergrijzing. 
Hieronder volgen een aantal gedachten hierover, 
die goed aansluiten bij het gedachtegoed waar het 
sociaal metabolisme op is gebaseerd.

Een goed voorbeeld van iemand die al in een 
vroegtijdig stadium is gaan nadenken over hoe we 
in de toekomst met de zorg om moeten gaan in 
Nederland is Machteld Huber. Zij is arts-onderzoeker 
aan het Louis Bolk-instituut te Driebergen en 
promoveerde op het onderwerp positieve gezondheid. 
Een van haar belangrijkste bevindingen 
was, volgens een artikel van het NRC, dat 
de definitie van gezondheid, volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO achterhaald 
is. Hun definitie van gezondheid is namelijk volledig 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. 

‘Als je het namelijk zo star stelt, is nooit iemand 
gezond. Iedereen mankeert wel wat, dus die zou 
je daarvoor moeten behandelen. Dat leidt tot een 
onnodige en kostbare medicalisering van de zorg.’

Huber komt in het het artikel van het NRC met een 
mooi voorbeeld van hoe we gezondheid zouden 
moeten opvatten;

Ik sprak een oude vrouw met staar, een versleten 
heup en een hartaandoening. Artsen wilden haar een 
nieuwe heup geven, een kunsthartklep inplanteren en 
haar ogen opereren. Zelf vond ze alleen dat laatste 
nodig; als zij gewoon haar krantje kon lezen en haar 
kleinkinderen kon zien, zou ze heel gelukkig zijn.

Het voorbeeld benadrukt dat de eigen beleving van 
iemand veel belangrijker is voor het welzijn dan 
medische meetwaarden. Iemand die ernstig ziek 
is kan namelijk nog steeds heel gelukkig zijn. Een 
andere conclusie die hieruit kan worden opgemaakt, 
is dat iedereen altijd nog wel iets heeft toe te voegen 
aan de maatschappij, hij klein dat dan ook is. Binnen 
het sociaal metabolisme zijn er altijd mensen die 
meer hulp behoeven dan anderen, maar ook deze 
mensen hebben weer iets te bieden voor de cyclus. In  
interessante invalshoek.

Rudi Westendorp is specialist in de 
ouderengeneeskunde en ook hij heeft zo zijn 
gedachten over het ouder worden in zijn boek Ouder 
worden zonder het te zijn. 

‘..het enige antwoord op de vraag hoe oud te worden 
zonder het te zijn, ligt besloten in onze eigen sociale 
en psychologische flexibiliteit.’

‘..te vaak wordt lichamelijke afhankelijkheid als 
voldoende reden beschouwd om iemands leven over 
te nemen.’

‘..ouderen met een klein sociaal netwerk hebben een 
hoger sterfte risico dan rokers, terwijl roken wordt 
beschouwd als een van de grootste risicofactoren 
voor overlijden.’

Opnieuw is een kenner van medische zaken van 
mening dat de psychologische staat, samen met een 
groot sociaal netwerk, cruciaal is voor de beleving 
van het oud zijn. Er zijn echter ook mensen uit 
andere branches die zich bezighouden met de zorg 
en het leven op hogere leeftijd. Matthias Hollwich 
is zo iemand en hij is architect en mede-eigenaar 
van HWKN architects te New York. Hij houdt zich 
voornamelijk bezig met zorgvraagstukken, uiteraard 
gekoppeld aan architectuur, wat hij zelf ‘New Aging’ 
noemt. Zijn gedachten zijn daarom ook het vermelden 
waard, met name met het oog op de combinatie met 
de bebouwde omgeving. 

Hij adviseert om jezelf op een vroeg moment in je 
leven oud te noemen, omdat men op die manier, 
gaandeweg, andere en gunstigere verwachtingen 
krijgt. Zo ben je bijvoorbeeld niet ineens 
getraumatiseerd, wanneer je niet meer in staat bent 
auto te rijden. 

Ook denkt Matthias Hollwich na over het concept van 
het ‘vergroten van je familie’. Probeer zoveel mogelijk 
mensen om je heen te verzamelen. Dat kunnen net zo 
goed vrienden, buren en collega’s zijn. Op die manier 
heeft men een veel verder reikend sociaal netwerk 
om op terug te vallen, wanneer dat vanwege fysieke of 
mentale ongemakken het geval zou zijn.

De ontwerpen van HWKN vallen op door de 
aanwezigheid van veel gemeenschappelijke 
ruimtes waar interactie tussen buurtbewoners kan 
plaatsvinden. Een ander belangrijk gegeven is dat de 
ontwerpen die met de zorg te maken hebben vaak 
expres als provocerend worden ontworpen om de 
aandacht te trekken van het openbaar publiek. Op 
die manier is er meer oog voor de gemeenschappen 
die leven binnen de ensembles en wordt architectuur 
gebruikt als een puur communicatief middel.
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Deze voorbeelden geven een weergave van de 
verschuiving van belangen, dat het welzijn van een 
persoon misschien wel veel kostbaarder is dan de 
medische feiten over de gezondheid, en dat iedereen 
wel iets te bieden heeft, ongeacht leeftijd of fysieke of 
mentale conditie. 

Om te onderzoeken hoe het met het welzijn van de 
inwoners van Texel gesteld is, is het belangrijk de 
context in kaart te brengen; hoe werkt het Texelse 
zorgsysteem nu eigenlijk en wat is daar goed en 
minder goed aan?
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De demografische ontwikkelingen op Texel in 
combinatie met de veranderende regels betreffende 
de zorg in Nederland vragen om een onderzoek naar 
de gevolgen voor het eiland. En dan met name naar 
de gevolgen voor het welzijn van de Texelaar. Zijn de 
inwoners inderdaad vatbaar voor eenzaamheid - zoals 
het artikel van de NOS beweerde - of zal dat wel 
meevallen?

Op de pagina hiernaast is een schema te zien met 
de verschillende actoren binnen het zorgsysteem 
en de activiteiten of handelingen die tussen deze 
actoren plaatsvinden. Het schema is opgesteld aan 
de hand van interviews die gedaan zijn op het eiland. 
Geïnterviewde organisaties zijn Omring, Texels 
Welzijn, de gemeente en Texel Samen Beter. De 
actoren zijn opgedeeld in vier verschillende groepen 
om een beter overzicht te krijgen. Er zal nu een 
toelichting volgen op het schema en er zal dieper 
worden ingegaan op enkele organisaties.

Bovenaan staat de Texelaar vermeld en dat is niet 
voor niets; de burger is degene die aan het begin 
staat van de zorg-cyclus. Bij hem of haar komt een 
zorg-vraag vandaan, in welke vorm dat dan ook is. 
Naast zorgvrager is het ook heel goed mogelijk 
dat de Texelaar een zorgverlener is. In dat geval is 
er vaak sprake van mantelzorg. Mantelzorg is een 
breed begrip, wat er voor zorgt dat iemand al vlug 
tot mantelzorger gerekend mag worden. In principe 
ben je mantelzorger als er hulp wordt geboden, 
waardoor iemand anders wordt verlicht in zijn of 
haar dagelijkse activiteiten. Of zoals de organisatie 
Texels Welzijn het zelf verwoordt: ‘Mantelzorgers 
zijn mensen die voor een naaste zorgen, intensief en 
onbetaald.’

De meest directe lijnen vanuit de Texelaar gezien zijn 
die richting de huisarts, Omring en Texels Welzijn. Bij 
de huisarts wordt het meest aangeklopt als de burger 
fysiek gezien ergens last van heeft, terwijl Texels 
Welzijn vaak wordt bezocht wanneer er iets tussen de 
oren speelt. Omring is de (overkantste) organisatie 
die het beheer van het enige verzorgingstehuis van 
Texel in handen heeft, de Gollards genaamd. Omring 
verzorgt tevens de thuiszorg en is daarin aanzienlijk 
de grootste speler op Texel.

Vanuit het zorg-verlenende aspect van de Texelaar 
gezien, is Texels Welzijn ook een belangrijke 
organisatie. Er zijn ruim 200 vrijwilligers aangesloten 
bij Texels Welzijn, die opgeroepen kunnen worden 
om klusjes in huis te doen, buitenhuis of om gewoon 
wat gezelschap te komen houden bij mensen die 
daar behoefte aan hebben. De organisatie opereert 
vanuit Den Burg, zoals zo veel instanties dat doen, 
maar bereikt het hele eiland met haar vrijwilligers. 

het texels’ zorgsysteem

De dorpshuizen zijn daarbij een belangrijke plek 
binnen ieder dorp. Dorpswerkers, in dienst van Texels 
Welzijn, zijn hier vaak gedurende de week te vinden 
zodat mensen vanuit ieder dorp een aanspreekpunt 
om de hoek hebben. 

De drie belangrijkste lijnen vanuit de Texelaar zijn 
nu behandeld, maar hoe kijkt de inwoner van het 
eiland zelf naar de toekomst en wat zijn dan de 
grootste angsten of uitdagingen die zij tegemoet 
gaan, wanneer we het over het ouder worden 
hebben? En wat vinden zij het meest belangrijk? 
De zorg coöperatie Texel Samen Beter heeft bij het 
beantwoorden van deze vragen een belangrijke rol 
gespeeld. Begin november 2014 organiseerden zij 
een eerste coöperatie avond, waar iedereen die 
geïnteresseerd is in Texel en in de zorg welkom was.

Het doel van de coöperatie opzichzelf is het oprichten 
van een eigen Texelse zorgpolis, in samenwerking 
met verzekeraar VGZ/unive. Zoals wel vaker ontdekt, 
houden Texelaars niet van afhankelijkheid van de 
overkant en de mogelijkheid op een eigen zorgpolis 
was daarom voor bijna 100 bewoners aanleiding 
een kijkje te komen nemen bij de coöperatie avond. 
Naast uitleg over de veranderingen in de zorg, stond 
de mening van de burger centraal gedurende de 
bijeenkomst. Zo werden de volgende vragen gesteld, 
waar in groepjes van 4 tot 5 personen op geantwoord 
diende te worden door alle gedachten op te schrijven: 

Wat is voor U gezondheid en welzijn?
Wie heeft U daarvoor nodig?
Wat kunt U morgen zelf al doen?

De antwoorden op de eerste vraag staan weergegeven 
op de volgende pagina, omdat de antwoorden op deze 
vraag het beste de essentie aanduiden.
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De antwoorden die zijn gegeven zijn grofweg op 
te delen in de categorieën leefstijl en leefsituatie, 
sociaal contact, activiteiten, professionele hulp en 
natuur. Wat het meest opvalt is niet alleen dat leefstijl 
en situatie erg belangrijk worden gevonden, maar 
ook dat professionele hulp er blijkbaar weinig toe 
doet wanneer mensen aan hun gezondheid en welzijn 
denken.

Verreweg de meest gegeven antwoorden zijn een 
gezonde leefstijl hanteren - wat men zelf in de hand 
heeft -, onafhankelijk te kunnen blijven en een goed 
sociaal netwerk te hebben. Al met al lijkt dit een 
prima trio aan omstandigheden om oud te worden. 
Zelf je beste beentje voor zetten, maar mocht er 
iets misgaan wil men uiteraard graag een (sociaal) 
vangnet hebben. Ook het hebben van geschikte 
huisvesting en het hulp bieden aan anderen worden 
veel genoemd.

De coöperatie avond heeft geleerd dat inwoners van 
Texel blijkbaar eerst naar zichzelf kijken wanneer 
het om gezondheid en welzijn gaat, in plaats van 
afhankelijk te willen zijn van een goede huisarts die 
ze van goede diagnoses kunnen voorzien. Er moet wel 
rekening worden gehouden met het feit dat het een 
bepaald type mens is - waarschijnlijk welwillend - dat 
naar zulke avonden toekomt.

Ook de organisaties Omring en Texels Welzijn zijn 
voor dit onderzoek geconfronteerd met vragen over 
hoe zij de nabije toekomst voor zich zien. Wat zijn de 
grootste valkuilen die we moeten ontwijken?

Omring, in de persoon van Jose Hagen (coordinator 
van verzorgingstehuis De Gollards), was duidelijk. 

‘Er moeten straks mensen thuis blijven wonen, die 
eigenlijk hier hadden moeten wonen. Het voorzien 
in de zorg die ze medisch gezien moeten krijgen is 
geen probleem, het welzijns-niveau zal echter wel 
achteruit gaan doordat eenzaamheid of zelfs isolatie 
steeds meer zullen optreden. Mantelzorgers moeten 
dat dan maar op zich nemen, wordt er gezegd. Nou, 
die mantelzorgers zijn ook gewoon allemaal aan het 
werk, dat kan natuurlijk niet.’

Het is namelijk zo dat het enige verzorgingstehuis 
van Texel moet gaan sluiten en dat wordt stapsgewijs 
uitgevoerd. Over een paar jaar zal het gebouw tegen 
de vlakte gaan. Er zit dus straks niets anders op dan 
thuis te blijven wonen voor ouderen op Texel, mits de 
toestand te erg is. Er is nog wel een verpleeghuis op 
het eiland.

‘Op Texel zit je dan eigenlijk nog goed, omdat 
iedereen elkaar kent en daardoor eerder voor 
elkaar zal zorgen in potentie. In de grote steden is 
eenzaamheid nog meer voor de hand liggend.’

Deze laatste uitspraak valideert in mijn ogen de 
oprichting van het sociaal metabolisme in De 
Koog. Het werkt of kan juist werken, omdat men 
elkaar inderdaad kent. Interactie tussen alleen 
maar onbekenden kun je niet dwingen, waardoor 
de participatie van iedereen in de zorg-cyclus een 
vraagteken zal zijn. Texel is de juiste grond voor het 
aanspreken en versterken van de interactie, die in 
potentie zeer krachtig is. 

Ook Brigitte Hollands en Peter Bakker van Texels 
Welzijn kwamen met een aantal interessante quotes. 

‘Er ontstaan ook particuliere initiatieven, zoals 
Nesland. Mensen die nog voldoende vitaal zijn en 
bereid zijn om in de buitendorpen te wonen, die 
alvast iets organiseren wat gelijkvloers is, liefst 
met anderen zodat ze wat aan elkaar hebben. En 
bijvoorbeeld naast de woningen een gezamenlijke 
ruimte reserveren voor een fysiotherapeut of 
gemeenschappelijke functie. Dat zie je wel in meer 
plaatsen ontstaan.’

‘Zelfredzaamheid en samenredzaamheid verbinden. 
Vitaliteit en kwetsbaarheid. Wat kunnen we voor 
elkaar betekenen. We hebben vorig jaar hier tijdens 
de eerste open dag een workshop gedaan, kunnen we 
met elkaar op het eiland eens gesprekken houden in 
iedereen straat. Wie zorgt er eigenlijk voor jou en voor 
wie kan jij zorgen? Zo werden er ineens behoeften 
duidelijk waarvan bijvoorbeeld iemand zegt: ‘Jeetje, 
als ik dat had geweten dan wil ik best af en toe 
boodschappen meenemen of koffie komen drinken.’

Deze uitspraken bevestigen de mening van de 
burger vanuit het diagram hiernaast. Als het om het 
waarborgen van de zorg en welzijn in de toekomst 
gaat, is het ontzettend belangrijk open te staan voor 
anderen, zelf om hulp te vragen als dat nodig is en 
een groot sociaal netwerk om je heen te hebben wat 
als een vangnet kan dienen.

Een laatste aspect wat gedurende de interviews 
naar voren is gekomen, is dat geen een organisatie 
weet wat de nabije toekomst gaat brengen en hoe de 
nieuwe zorg-regels zullen aanslaan in het land en op 
Texel. De zorg-wereld is in nevelen gehuld.
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Hoewel een schema over het zorgsysteem op Texel 
een verhelderend beeld geeft over de spelers op 
die markt, is het schema nog totaal ongebonden 
aan locaties. Je kunt je voorstellen dat zaken als 
eenzaamheid en isolement ook te maken hebben met 
directe omgeving, locatie-gebondenheid.

Om te proberen nog meer duidelijkeheid te krijgen 
over het reilen en zeilen van de zorg op Texel, zijn alle 
medisch specialisten op het eiland in kaart gebracht. 
Deze kaart is hiernaast te zien en levert de nodige 
inzinchten op.

Naast het feit dat er een behoorlijk aantal soorten 
medische behandelingen worden gegeven 
- uiteenlopend van ‘normale’ huisartsen en 
fysiotherapeuten tot mentale zorg en alternatieve 
woonvoorzieningen - valt een ding zeer zeker op. 
Bijna alle locaties staan getekend in en rondom 
Den Burg. Wanneer je daar over na gaat denken, 
is dat niet zo heel vreemd. Den Burg is verreweg 
de grootste plaats van het eiland en ligt het meest 
centraal. Bereikbaarheid staat altijd hoog in het 
vaandel wanneer het om medische zaken gaat, dus 
vestigen veel specialisten zich op een centrale plek 
van het eiland.

De positionering van de locaties op de kaart doet erg 
denken aan een andere uitspraak van Jose Hagen van 
Omring. 

‘Vroeg of laat verhuizen de ouderen naar Den Burg, 
want daar zijn alle voorzieningen.’

Vanuit deze uitspraak mag geredeneerd worden dat 
niet alleen een kaart over medisch-specialisten een 
centralisatie in Den Burg laat zien, ook op veel andere 
terreinen zal Den Burg het meest populair zijn. Het 
gezonde verstand laat weten dat dat inderdaad wel 
eens het geval kan zijn. Ook vanuit het oogpunt van 
de vergrijzing gezien, zal de centralisatie in Den Burg 
volgens Jose Hagen dus alleen maar toenemen de 
komende jaren.

Hoewel er stemmen opgaan dat het een goede 
zaak is dat er een centralisatie in Den Burg gaande 
is - het levert voordelen op om functies bij elkaar te 
plaatsen - zet het toch te denken. Het eiland Texel 
wordt geroemd vanwege haar diversiteit in zowel 
landschapstypologien als het karakter van haar 
dorpen. Wat zal er gebeuren als alle dorpen beetje bij 
beetje leeglopen en Den Burg groter zal worden? In 
het meest extreme geval bestaat er alleen nog maar 
de stad Den Burg, met daaromheen een woestijn 
aan natuur en rust. Een ongelooflijk monotoon 
vooruitzicht, ten opzichte van het Texel wat we nu 
kennen. Anders gezegd speelt de centralisatie in 

Den Burg de rol van stille moordenaar van de andere 
dorpen Den Hoorn, Oudeschild, Oosterend, de Waal, 
de Cocksdorp en De Koog. 

Nu is het verdwijnen van een eventuele multicultuur 
op het eiland nog niet eens het grootste probleem, 
denkend vanuit de invalshoek van dit onderzoek. We 
hebben echter op de vorige bladzijden geleerd dat het 
vergroten van het sociaal netwerk en de participatie 
van een ieder aan de samenleving cruciaal zal blijken 
te zijn in aanstaande tijden van vergrijzing. Binnen dit 
kader is een introductie van een nieuwe term aan de 
orde: de levendigheid of leefbaarheid van de dorpen. 
Om een sociaal te netwerk op te kunnen bouwen of 
te onderhouden is het van belang dat er voldoende 
activiteiten plaatsvinden in de directe omgeving. De 
leegloop van dorpen qua aantal inwoners richting Den 
Burg, heeft als gevolg dat voorzieningen op termijn 
met ze meeverhuizen. Het is een ontwikkeling dat 
de leefbaarheid van de verschillende dorpen niet 
ten goede zal komen en in die zin het welzijn van de 
Texelaar met het oog op vergrijzing in gevaar kan 
brengen. 

Een voorbeeld daarvan - verteld door Herman 
Ridderinkhof, bekend inwoner van Den Hoorn - is 
de basisschool in Den Hoorn die enkele jaren 
geleden moest worden gesloten door een tekort aan 
basisschoolkinderen in het dorp. Het gevolg was 
dat de kinderen die nog in Den Hoorn woonden in 
Den Burg naar school moesten, wat er vervolgens 
weer voor zorgde dat de levendigheid van Den Hoorn 
rondom schooltijden een deuk heeft opgelopen.

Wanneer we niet alleen kijken naar de locaties op de 
kaart, maar ook naar het aantal medisch specialisten 
per locatie, valt op dat het overgrote deel aan medisch 
specialisten in de directe omgeving in het Gemini 
ziekenhuis te Den Helder zijn gevestigd. Denkend 
vanuit de wens van Texel om zoveel als mogelijk 
onafhankelijk te kunnen zijn van het vaste land, is dit 
een opvallend gegeven. 

Een ziekenhuisbezoek van Texelaars aan het Gemini 
is dan ook niet bijzonder handig, vanwege het feit 
dat de veerboot voor de nodige ongemakken en 
vertraging zorgt. Iemand op hogere leeftijd die met 
fysieke ongemakken het ziekenhuis moet bezoeken, 
is bijna gedwongen iemand mee te nemen om 
geholpen te worden tijdens het bootbezoek en de 
reis ervoor en erna. Bovendien is spoedeisende hulp 
op het eiland, buiten boottijden om, een enorm dure 
aangelegenheid. Er spelen dan ook gedachten om 
een medische post op het eiland te plaatsen, veelal 
komend vanuit de huisartsenwereld.
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Ook in gesprek met Riekus Kieft - mede oprichter 
van zorg cooperatie Texel Samen Beter - kwam dit 
onderwerp ter sprake. Medisch specialisten staan in 
principe welwillend tegenover het plan zich op het 
eiland te vestigen, mits het (economische) draagvlak 
dit toelaat. Een grote kans hiervoor, zegt hij, zit in 
de enorme toeristische aantrekkingskracht van 
het eiland. Verschuif je namelijk de focus van het 
‘normale’ toerisme, richting het zorgtoerisme, dan 
levert dit een groot draagvlak op voor de medische 
wereld.

De implementatie van van zorgtoerisme op het eiland 
zou dus een impuls kunnen geven aan het Texelse 
voorzieningen niveau. Er zijn de voorbije jaren al 
meerdere onderzoeken gedaan naar welke vormen 
van zorgtoerisme het beste bij het karakter van Texel 
zouden passen, waarbij het NIVEL onderzoek het 
meest in het oog springt. Voor dit onderzoek is het de 
moeite waard te bedenken wat er met het eiland zou 
gebeuren als de nieuwe voorzieningen over andere 
dorpen dan Den Burg zouden worden verspreidt.

Hiervoor is de visie-tekening aan de rechterzijde 
ontwikkeld. Ieder dorp kent binnen deze visie 
een specialisme binnen de zorgtoerisme, waarbij 
geprobeerd is ieder soort zorgtoerisme te koppelen 
aan karakteristieken per dorp. 

Inspiratiebron voor dit zorgtoerisme-concept is het 
dorp Oosterend. Het dorp heeft sinds enkele jaren de 
accommodatie van een dialyse-centrum onder haar 
hoede. Het zorgt ervoor dat er ieder jaar minimaal 
40 Duitse gezinnen zijn - met een nierpatient in de 
gelederen - die Oosterend verblijden met een bezoek. 
Op de schaal van dit dorp maakt dat een signifact 
verschil op de economische aantrekkingskracht 
voor faciliteiten. Het gevolg is dat de leefbaarheid en 
vitaliteit niet of nauwelijks in geding komt, of zelfs 
verbeterd is. Dit is echter lastig te meten.

Een nieuw voorbeeld binnen de zorgvisie voor dorpen 
is Den Hoorn. Den Hoorn is een klein, langwerpig en 
pitoresk dorp waar met de vestiging van creatieve 
industrie in het zogenaamde ‘t Drijverhuus een 
kunstzinnige lading aan het dorp is gegeven. Denkend 
aan dit dorp zou de mentale zorg een goede match 
kunnen zijn. Mensen van het vaste land die overwerkt 
zijn en/of een burn-out hebben, zouden in het dorp 
mee kunnen doen aan cursussen, gegeven door de 
kunstenaars in en om Den Hoorn. Het zou een mooie 
manier zijn om weer tot jezelf te keren en de burn-out 
na verschillende sessies achter je te laten.

Zo kan ieder dorp haar eigen typische zorgvoorziening 
hebben, waarmee bereikt wordt dat er nieuwe stroom 
aan mensen richting de verschillende dorpen trekken, 

wat tot gevolg zal hebben dat andere voorzieningen 
nieuwe kansen zien en wellicht ook weer in een dorp 
een locatie krijgen. Dit levert werkgelegenheid op, 
wellicht nieuwe bewoners en dus nieuwe impulsen.
Een sneeuwbal-effect wat de levendigheid van de 
dorpen kan vergroten en in indirecte zin nieuwe 
kansen biedt voor haar inwoners om sociale 
netwerken te vergroten.

Het blijft alleen wel makkelijk praten over het 
vergroten van levendigheid van dorpen en er op 
die manier vanuit gaan dat sociale netwerken zich 
zullen aanhalen. Binnen dat aspect is het de moeite 
waard verder te onderzoeken waar levendigheid 
(op de schaal van Texel) nu precies in zit en waar 
rekening mee gehouden kan worden. Hiervoor 
wordt gerefereerd aan Jane Jacobs, pionier 
als het gaat over de begrippen levendigheid en 
leefbaarheid. Weliswaar betoogt zij over de grote 
Amerikaanse steden in de jaren ‘60 van de vorige 
eeuw, de principes hebben een kern van waarheid die 
toepasbaar zijn in allerlei situaties. Ook op de Texelse 
situatie.

jane jacobs

De link met Jane Jacobs brengt ons naast de 
discussie over levendigheid opzichzelf ook bij een 
ander discussiepunt, namelijk een context. Een 
sociaal metabolisme kan niet alleen bestaan door 
interessante ideologien over hoe mensen voor elkaar 
moeten zorgen, het is ook gekoppeld aan een locatie 
welke hier geschikt voor moet zijn, of geschikt 
gemaakt moet worden, voor de huisvesting van een 
sociaal metabolisme. In de boeken ‘De levende stad 
- over de hedendaagse betekenis van Jane Jacobs’ 
door Simon Franke en Jan Hospers en ‘Op locatie 
- Enschede na de vuurwerkramp’ door Bernard 
Colenbrander en Arie Lengkeek, wordt ingegaan op 
het gedachtegoed van Jane Jacobs en de betekenis 
hiervan in de tegenwoordige tijd.

Volgens deze boeken stelt Jane Jacobs dat 
levendigheid in wijken te maken heeft met diversiteit 
van die wijk. De stad - en hierbinnen de wijk - 
functioneert als een levend organisme met een 
verklaarbare maar niet voorspelbare complexiteit. 
Hierbinnen zijn perioden van verval, maar ook van 
regeneratie, en met diversiteit als voorwaarde voor 
vitaliteit. Volgens Jacobs heeft de diversiteit te maken 
met een viertal aspecten;

Een buurt of wijk moet meer dan een primaire functie 
huisvesten. Liever meer dan twee, welke elkaar 
kunnen ondersteunen en aanvullen, op economisch 
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en sociaal vlak. De achterliggende gedachte is de 
aanwezigheid van verschillende gebruikers, die op 
verschillende momenten op de dag gebruik maken 
van het betreffende gebied.

Een blok moet kort zijn met een fijnmazig 
stratenpatroon. Hierdoor kunnen stromen en 
voorzieningen zich gelijkmatig over een gebied 
verspreiden, in plaats van zich te bundelen op 
een beperkt aantal plekken. Tevens betekent 
de verspreiding van verkeer de verspreiding van 
voorzieningen over een gebied.

Gebouwen in de directe omgeving moeten van 
uiteenlopende leeftijd en conditie zijn, zodat per 
gebouw een ander economisch rendement verwacht 
kan worden.

Er moet een aanzienlijke concentratie van mensen 
zijn. Dan is er voldoende draagvlak om een divers 
aanbod aan voorzieningen in stand te kunnen houden.

Wat betreft het sociaal metabolisme in De Koog zijn 
er een aantal overeenkomsten en verschillen waar te 
nemen ten opzichte van de vier aspecten van Jacobs.
Het belangrijke eerste punt dat Jacobs aanhaalt, 
meer dan een primaire functie in een buurt toelaten, 
is zeker van toepassing. Hoewel een groot deel van 
het metabolisme uit woon-functie bestaat, spelen 
de openbare functies kinderdagverblijf, bibliotheek 
en huisvesting voor Texels Welzijn een cruciale rol in 
de menging van mensen en de activiteit rondom het 
ensemble gedurende de dag.

Naast de huisvesting van twee primaire functies, 
is er in het geval van het sociaal metabolisme 
een aanvulling gedaan op het eerste genoemde 
aspect van Jane Jacobs. Zij stelt namelijk dat er 
meerdere primaire functies nodig zijn om activiteit 
te waarborgen gedurende de dag en meerdere 
gebruikers aan te trekken. Uiteraard waar, maar 
dit kan ook bereikt worden met de introductie van 
verschillende leeftijden in plaats van functies. Binnen 
dit onderwerp maakt het metabolisme in De Koog 
gebruik van een multigenerationele samenstelling 
van gebruikers. 
 Wanneer mensen gedurende de dag 
actief zijn op een bepaalde plek, heeft naast functie 
namelijk alles te maken de levensfase van een 
persoon. Waar werkende bewoners voornamelijk 
‘s avonds actief zullen zijn, zijn gepensioneerden 
en jonge kinderen eerder overdag in het gebied 
aanwezig. Zoals gezien in hoofdstuk over het 
metabolisme past het idee van multigenerationele 
samenstelling ook erg goed bij het zorgconcept 
waarin men voor elkaar moet zorgen. Zie ook de 
afbeelding hiernaast.

Het tweede aspect gaat over de fijnmazigheid. Het 
blok is niet perse fijnmazig te noemen, waardoor 
gebruikers zich gelijkmatig over het gebied zouden 
moeten verspreiden volgens Jacobs. In het geval van 
De Koog is juist doelbewust voor een sequentie aan 
verschillende typen ruimtes gekozen, wat zorgt voor 
ander soortig gebruik per ruimte. Dit is waar De Koog 
behoefte aan had en in het volgende hoofdstuk zal op 
de precieze invulling van het gebied verder worden 
ingegaan.

Gebouwen van uiteenlopende leeftijd is wel het geval 
binnen de schaal van een groter deel van de Koog, 
echter het ensemble van het sociaal metabolisme zelf 
is allemaal nieuwbouw, waardoor er geen verschil in 
leeftijd aanwezig is. De diversiteit in gebouwleeftijden 
voor verschillend economisch rendement lijkt echter 
voornamelijk van belang in de grotere steden, dan in 
een klein dorp als De Koog.

Tot slot de aanzienlijke concentratie van mensen. 
Dat is een interessant aspect als het over De Koog 
gaat. Gezien de schaal van het dorp is er namelijk 
gedurende een deel van het seizoen een enorme 
concentratie mensen aanwezig, die gebruik kunnen 
maken van de openbare voorzieningen. Een ander 
deel van het jaar zal het iets rustiger zijn, wat 
niet wegneemt dat de concentratie mensen naast 
bewoners van De Koog altijd aangevuld zal zijn met 
zorgtoeristen. Aan dit aspect wordt, op de schaal van 
De Koog, zeker voldaan.

Een ander begrip dat in het boek ‘Op locatie - 
Enschede na de vuurwerkramp’ wordt gekoppeld 
aan de denkwijze van Jane Jacobs, is die van 
de wijkgedachte. Binnen de wijkgedachte wordt 
echter minder aandacht besteed aan diversiteit als 
voorwaarde voor levendigheid, maar samenhang, 
herkenning en eenheid. Deze visie over de 
wijkgedachte is wederom binnen de context van 
de Koog zeer belangrijk, gelet op de korreligheid 
van het dorp. Binnen het sociaal metabolisme is 
duidelijk gebruik gemaakt van deze samenhang en 
herkenning, naast de diversiteit van Jacobs, waar 
verder op in zal worden gegaan in het hoofdstuk van 
de verschijningsvorm van het metabolisme. Tot slot 
weet het samenspel tussen diversiteit en samenhang 
zich goed te vangen in het volgende citaat van 
Colenbrander en Lengkeek:

‘Hoe maken we nu eindelijk eens een stad die 
leeft, zonder de rijke Nederlandse traditie van 
volkshuisvesting en stadsontwikkeling op te geven? 
Het antwoord beweegt zich ergens tussen het creeren 
van condities voor diversiteit en het voeren van regie 
op de uitwassen daarvan.’
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De multigenerationele samenstelling werkt goed 
binnen de zorgcyclus vanwege de combinaties die 
gelegd kunnen worden tussen doelgroepen. Dit heeft 
alles te maken met de verantwoordelijkheid die een 
persoon in een bepaalde fase van het leven heeft. 

Zo reageren dementerende ouderen goed op baby’s, 
omdat ze, ruw gezegd in dezelfde fase van het leven 
verkeren; ze worden namelijk verzorgd en hebben 
niet zelf het besef en vermogen voor anderen te 
zorgen. Binnen dit principe zijn er zo ook combinaties 
te leggen tussen kinderen en ouderen, starters en 
senioren en staat de volwassene aan de top van de 
curve, vanwege het feit dat de mens gedurende die 
fase de meeste verantwoordelijkheid heeft.

Zo moet er gezorgd worden voor de kinderen, de 
ouders en moet het werk ook draaiende gehouden 
worden. De belasting voor de volwassenen ligt het 
hoogst van alle doelgroepen, dus is het zaak de 
druk bij deze groep weg te nemen door de andere 
leeftijdscategorieen aan elkaar te koppelen.

the responsibility curve

baby

taking care

in need 
of care

child

teenager
starter

adult

retired
senior

elderly

dementia
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Inmiddels is duidelijk dat het van cruciaal belang is 
de verschillende dorpen op Texel leefbaar en vitaal 
te houden, om te voorkomen dat er in grote mate 
eenzaamheid en isolement zal optreden onder 
ouderen en andere kwetsbaren op het eiland. Binnen 
dat kader speelt de introductie van zorgtoerisme een 
belangrijke rol om een economisch alibi te hebben 
voor het toevoegen van nieuwe voorzieningen in de 
dorpen. Vanaf dit hoofdstuk zal verder ingezoomd 
worden op het dorp De Koog, waar volgens de 
opgestelde zorgvisie in het vorige hoofdstuk een 
revalidatiecentrum en multi-generationeel ensemble 
toegevoegd zal worden. Dit om het dorp nieuw leven 
in te blazen, wat zeer zeker nodig blijkt te zijn.

Het volgende stuk gaat over mijn persoonlijke 
beleving van De Koog, gekoppeld aan de kennis over 
het dorp dat is opgedaan in de afgelopen maanden. 
Op deze manier wordt getracht de situatie van 
het dorp te schetsen om een beter begrip van de 
problematieken te krijgen.

De Koog is het enige duindorp van Texel en kan 
(oorspronkelijk vanwege die reden) worden getypeerd 
als de toeristische trekpleister van Texel. Dat uit 
zich in het feit dat het dorp zelf om en nabij de 
1300 inwoners heeft, terwijl er zich gedurende het 
hoogseizoen ongeveer 25 000 toeristen in De Koog 
en omstreken vestigen. Een duizelingwekkend aantal 
toeristen in verhouding tot het dorp zelf.

Hoogtepunt van De Koog, gelet op het toerisme, is de 
dorpsstraat. De dorpsstraat is ruim 300 meter lang 
en is het domein van alles wat toeristen zou moeten 
aantrekken. 

In de dorpsstraat treft men allerhande eettenten, 
cafe’s, souvenier-winkels en kledingwinkels aan. De 
gouden regel binnen de Koogse winkel-politiek lijkt 
te zijn: Hoe meer reclameborden we gebruiken, des 
te meer klanten trekken we aan. Het resulteert in een 
bepaalde circus-achtige sfeer in de straat, waarbij 
de toerist, al wandelend door de straat, een enorme 
hoeveelheid impulsen op zich afgevuurd ziet worden.

Het begin van de dorpsstraat is, kijkend naar het 
entree-ritueel van de Koog, ook het begin van het 
dorp. Men rijdt in een rechte lijn de straat in, ware het 
niet dat gemotoriseerd verkeer toch via een omleiding 
om het dorp heen wordt gestuurd richting strand en 
andere noordelijker gelegen oorden. Na 300 meter 
dorpsstraat eindigt het karakter van de straat net zo 
abrupt als het begon. Wie besluit zich om te draaien 
aan het eind van de straat, wat meerendeel van de 
mensen ook doet, blijkt uit observatie, kan in totaal 
van 600 meter gezelligheid genieten.
Naast het feit dat er veel keuze is tussen 

verschillende eetgelegenheden, is het ook zo dat 
ieder restaurant een menu-kaart heeft die uit zijn 
voegen barst. Dat wil zeggen, dat veel restaurants 
allerlei verschillende specialiteiten lijken te hebben. 
Men kan zich afvragen of het niet gunstiger is 
wanneer ieder restaurant slecht een, verschillende, 
specialiteit heeft.

De bebouwing aan de dorpstraat typeert zich 
door korte-termijn denken. Er worden goedkope 
materialen toegepast, kleine uitbouwsels beheersen 
de straat om maar zoveel mogelijk gasten overdekt te 
kunnen laten zitten (seizoensspreiding), terwijl veel 
panden architectuurstijlen proberen na te bootsen 
om de toerist het gevoel van een tropisch oord mee te 
geven. De Koog is echter geen tropisch oord.

Wanneer wordt gekeken naar de gebieden van De 
Koog rondom de dorpsstraat, dan treft men ten 
westen en noorden woonwijken van de Kogers 
aan, terwijl het oosten en zuiden puur facilitair 
zijn ten behoeve van de toeristische sector. Dat 
wil niet zeggen dat de woonwijken puur en alleen 
door lokale bevolking bezocht wordt. Ontzettend 
veel huizen worden gedurende het hoogseizoen 
verlaten door Kogers - sommigen gaan zelfs in hun 
eigen garage wonen - om te verhuren aan toeristen 
en op die manier een graantje mee te pikken van 
de aantrekkingskracht van de dorpsstraat. De 
oostzijde van de Koog bestaat uit de achterkant 
van de dorpsstraat, wat letterlijk overkomt als een 
achterkant, welke overloopt in het domein van 
vakantieparken.

De oost- en achterzijde van de dorpsstraat verkeert 
in slechte staat, zowel qua onderhoud als inrichting. 
Daarmee is het eigenlijk exemplarisch voor wat 
betreft de rest van het dorp wat buiten de dorpsstraat 
valt. Alle ogen zijn gericht op die straat en de rest 
van het dorp staat daar in het teken van. Zo lijkt het 
althans. 

Wat de bewoners van de Koog, ondernemers in de 
Koog, het gemeentebestuur van Texel, maar ook een 
ieder ander met een belangstelling voor het eiland, 
zich kunnen afvragen is of de huidige bezetting en 
inrichting van de Koog wel voor lange tijd houdbaar 
is. Gedurende het hoogseizoen is het altijd druk in 
de dorpsstraat, maar hoe houdt de Koog het hoofd 
boven water buiten dit hoogseizoen en hoe ziet de 
dorpsstraat er dan uit? Ietwat treurig, omdat er in 
die tijden veel minder vraag is dan aanbod. En hoe zit 
het met de vergrijzing dat natuurlijk ook in de Koog 
speelt? Wat zullen de gevolgen daarvan zijn? Om deze 
vragen te kunnen beantwoorden is eerst een meer 
systematische aanpak nodig.
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Het kavelplan van de Koog, zoals op de vorige pagina 
te zien, is een fascinerende. Dit is mede het geval, 
omdat de vorm van een kavel veel verteld over de 
functie ervan, in combinatie met andere kavels 
eromheen. 

Wanneer de structuren goed worden bekeken 
en geidentifeerd, is er voor de Koog grofweg een 
onderscheid te maken in de volgende gebieden: 
wonen, werken (dorpsstraat), tijdelijk verblijf 
(vakantieparken), facilitair gebied, parkeren, bos en 
strand.

De dorpsstraat ligt geografisch gezien centraal in 
het dorp, maar gelet op de structuren van de kavels, 
ligt de straat aan de rechter-zijkant van het dorp. Het 
bevestigd wat hiervoor al genoemd is, de oostzijde 
van het dorp is puur ingericht om dienstbaar te zijn 
voor de dorpstraat en haar toeristen. Tevens is deze 
oostzijde de kant waar de enige echte doorgaande 
weg van De Koog langs loopt, wat het karakter van 
dit gebied alleen maar versterkt en misschien wel 
verklaard.

De doorgaande weg (richting het strand en de 
Cocksdorp) is als een soort slinger rondom de 
dorpsstraat gelegd, waarbij de aanwezige kavels ter 
plekke eerder een sta-in-de-weg lijken te zijn dan 
goed geplande stedenbouw.

De woongebieden hebben zich op een relatief 
organische wijze gevormd, tussen de dorpsstraat 
en het duingebied. Het zorgt ervoor dat deze 
westelijke zone, samen met een noordelijker 
gelegen buurt, als het prive-terrein van de Koger 
mag worden aangemerkt. Dit betekent niet dat dit 
gebied aangewezen mag worden als de plek waar de 
Kogers elkaar ontmoeten. Er wordt gewoond en de 
individualiteit daarin lijkt een grote rol te spelen.

Onder tijdelijk verblijf worden de vakantieparken 
verstaan, inclusief kampeergebieden, en deze zijn 
als grote vlakken rondom het dorp gepositioneerd. 
Samen met stukken bos zorgen ze voor een 
opvallende afwisseling van soorten gebieden, wat er 
voor zorgt dat de totale structuur van de Koog zich 
laat vergelijken met een lapjeskat.

Wanneer er een verschil wordt aangeduid tussen de 
benadering van de Koog vanuit de bewoner en vanuit 
de toerist, dan valt op dat er voor de toerist veel meer 
te benaderen is, dan voor de bewoner. Waar de Koger 
zelf een voorzieningen-aanbod heeft wat op twee 
handen te tellen is, is de Koog voor de toerist een 
paradijs aan voorzieningen welke izouden kunnen 
voldoen aan de recreatie-behoeften.

Deze analyse brengt de volgende vraag aan de orde; 
waar is het dorp binnen de Koog en waar is het dorp 
binnen de dorpsstraat? En is dit een gevaar met het 
oog op vergrijzing en de leefbaarheid van de Koog?

Gedurende een wandeling door de Koog viel op dat 
de verschillende gebieden, zoals aangeduid door 
de verkaveling, worden gekenmerkt door een eigen 
straat-textuur.

De textuur van een straat of ruimte vertelt ook 
stiekem heel veel over het cruciale aspect met wat 
voor soort gebied men te maken heeft - een verblijfs- 
of verkeersgebied. Een verblijfsgebied impliceert 
interactie met anderen, collectiviteit en sociale 
activiteiten. Een verkeersgebied daarentegen doet 
denken aan individualiteit en is puur functioneel om 
dienstbaar te zijn ten opzichte van verblijfsgebieden.

Zo is het ook het geval met de texturen van de 
openbare ruimte van de Koog, de ruimte waar het 
dorpsleven zich afspeelt of zou moeten afspelen.

Kijkend naar de textuur-kaart, weergegeven op 
de volgende bladzijden, valt ten eerste het grote 
donkergrijze vlak op; het grote parkeerterrein dat het 
massale toerisme tijdens de zomermaanden van een 
parkeerplaats moet voorzien. Het houdt het oostelijk-
gebied van de Koog als het ware als een groot 
organisme in zijn greep. 
 Ten tweede zijn er wel ander soortig grijze 
texturen die het domein zijn voor parkeerplaatsen, 
verkeersruimte en (afval) opslag. Deze grijze aderen 
reiken tot net achter de dorpsstraat en geven aan dat 
de hele achterkant van deze straat in het teken staat 
van de ontsluiting van de toeristische trekpleister. 
 Een ander gegeven van de textuur-kaart is 
de andere textuur van de dorpsstraat zelf, welke dan 
weer uitwaaiert naar de westelijke, bewoonde zone 
van de Koog. Hier is dus wederom een opmerkelijk 
verschil waarneembaar tussen west en oost.

Er kan worden geconcludeerd dat de Koog een 
opvallende verkavelingsstructuur heeft die een 
duidelijk beeld geeft van de verschillende gebieden. 
Deze gebieden worden bevestigd door de texturen 
van de Koog, waarbij het oostelijk gebied van het 
dorp geheel ingericht is voor het faciliteren van 
het toerisme. Binnen het gedachtegoed van vitale 
dorpen en het vergroten van sociale netwerken is de 
openbare ruimte van de Koog, zoals we die achter de 
dorpsstraat zien, niet geheel geschikt als verblijfs- 
en ontmoetingsplaats voor de bevolking. Waar is die 
ontmoetingsplaats naartoe gegaan en hoe heeft dit 
aspect zich ontwikkeld over de jaren? Een analyse 
van de historische ontwikkeling van de Koog biedt 
wellicht inzicht.
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66 historische ontwikkeling

De Koog is tegenwoordig de grote toeristische 
trekpleister van Texel. Bijna alle grote vakantieparken 
van het eiland hebben zich gevestigd in en rondom 
het dorp, waar toeristen al vanaf de jaren ‘60 van de 
vorige eeuw gebruik van begonnen te maken. Hoe is 
dit toeristische proces nu precies van start gegaan en 
hoe zag het dorp er voor de komst van de toerist uit? 
Een morfologische reeks - gemaakt aan de hand van 
kadastrale kaarten - over de jaren biedt interessante 
inzichten.

De reeks begint in 1811. In de eeuwen voor dit jaar 
is ook al het nodige gebeurd met de Koog, echter is 
daar geen kaartmateriaal van te vinden. In woorden 
is uiteraard wel uit te leggen dat de Koog gedurende 
de middeleeuwen een welvarend vissersdorp was. 
Dit was geografisch gezien niet het geval doordat de 
duinen er nog niet waren, maar omdat Texel nog een 
totaal andere vorm had. Even ten noord-oosten van de 
Koog begon de waddenzee al, van waar vissersboten 
gemakkelijk de Koog konden bereiken. Gedurende 
de decennia die volgden verzandde dit deel van de 
waddenzee echter, waardoor de Koog als visserdorp 
ongeschikt raakte. Vissers verlieten het dorp ten 
faveure van Den Hoorn en lieten een schamel aantal 
boeren achter in het dorpje. Door de tand des tijds 
zouden vele huizen vergaan, wat ons uiteindelijk 
brengt bij de Koog van de kaart hiernaast.

Anno 1811 stond er een zevental boerderijen en een 
kerk langs een klein doorgaand weggetje dat over het 
Texelse platteland kronkelde. De boerderijen lagen 
pal langs de duinen van de Noordzee, wat ervoor 
zorgde dat de wind minder vat had op de Koog dan 
andere dorpen op het eiland. De kerk is dezelfde als 
de kerk die nu bekend is. Logischerwijs had het leven 
in de Koog in het begin van de 19e eeuw nog weinig 
spectaculairs in de zin.
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1846 Op de kadastrale kaart van de Koog uit 1846 is 
vanuit morfologisch perspectief weinig verandert ten 
opzichte van 1811. Er zijn een aantal bouwwerken 
bijgekomen met als voornaamste opvallend aspect 
dat deze zich haaks op de ‘dorpsstraat’ hebben 
ontwikkeld. Vermoedelijk hoorden deze extra 
bouwwerken bij bestaande kavels.

24 morfologische kaart De Koog 1846
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1881In 1881 is de compositie van de gebouwen van 
de Koog anders dan een kleine veertig jaar 
daarvoor. Waar dat aan ligt is onbekend, maar het 
zou waarschijnlijk door sloop of verwoesting en 
nieuwbouw komen. Aan de kust is inmiddels het 
allereerste gebouw ontstaan; de opstalplaats voor de 
reddingsboot van de Koog. Om daar te kunnen komen 

is de badweg aangelegd, welke tegenwoordig niet 
meer weg te denken is uit het dorp.

25 morfologische kaart De Koog 1881
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1920 Deze kaart uit 1920 is een belangrijke voor de 
ontwikkeling van de Koog. Naast het feit dat 
rond deze periode werd gestart met de aanleg 
van dennenbossen, om houtproductie op gang te 
helpen, is duidelijk het koningin julianahotel te zien 
in de duinen. Dit was het eerste hotel dat Texel 
kende, welke werd gebouwd om strandgangers 

een verblijfsplaats te kunnen bieden. Er was in die 
tijd blijkbaar al genoeg markt voor om met zo een 
nieuwbouwproject te beginnen. Achteraf gezien kan 
de bouw van dit hotel als het kantelpunt voor de Koog 
richting het toerisme gezien worden.

26 morfologische kaart De Koog 1920
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1942Tot aan 1942 veranderende er niet veel aan de 
Koog, naast het feit dat de aanleg van de bosstroken 
gestaag vorderde. Het leven in het dorp speelde zich 
nog steeds af op de dorpsstraat, wat bijna als de 
huiskamer van het dorp gezien mocht worden.

27 morfologische kaart De Koog 1942
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1961 Het verschil tussen de kaarten uit 1942 en 1961 is 
immens. Direct na de tweede wereldoorlog is er een 
heleboel bij gebouwd in het dorp. Met name de zone 
tussen de dorpsstraat en de duinen werd als een 
soort driehoekige configuratie ingevuld als woonwijk. 
Het gebied ten oosten van de dorpsstraat bleef in die 
tijd beschikbaar voor agrarische activiteiten en dat 

terwijl het leven in de dorpsstraat zien steeds meer 
ging inrichten op het toerisme dat graag naar het 
strand van de Koog kwam. Ook is in deze weergave 
hotel Opduin al zichtbaar, linksonder tegen de 
bosstrook en duin aan.

28 morfologische kaart De Koog 1961
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1971In de tien jaar de volgden, werd binnen de Koog 
de focus op het toerisme groter en groter. De 
driehoekige opzet van het dorp vulde zich steeds 
meer in, de hotels planden flinke uitbreidingen (gelet 
op de grootte van de objecten) en de dorpsstraat 
werd ook steeds massaler. Aan de oostzijde zijn de 
eerste tekenen zichtbaar van het campingterrein dat 

nu nog steeds aanwezig is. Vanaf het strand gezien 
is de badweg na de kruising met de de dorpsstraat 
iets verlengd om de nieuw gebouwde kerk te kunnen 
bereiken. Deze verlenging van de weg zou later nog 
van pas komen om gemotoriseerd verkeer om de 
dorpsstraat heen te leiden.

29 morfologische kaart De Koog 1971
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1984 Hier is het inderdaad al te zien. Het toerisme heeft  
in 1984 inmiddels een dusdanig grote rol gekregen 
binnen het karakter van de Koog, dat is besloten 
de dorpsstraat zelf autoluw te maken en aan de 
oostzijde een weg aan te leggen die richting het 
strand leidt. Verder naar het oosten is een groot 
parkeerterrein aangelegd om bezoekers van de Koog 

een parkeerplaats te kunnen bieden. Dit gebied was 
daar ideaal voor, omdat de agrarische sector het dorp 
allang verlaten had en het hierdoor een onbestemde 
functie had. De aanleg van het parkeerterrein is het 
startsein geweest om dit oostelijk gebied dienstbaar 
te laten zijn voor de activiteit in de dorpsstraat zelf.

30 morfologische kaart De Koog 1984
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2015De stap van 1984 naar 2015 is weliswaar flink, de 
gedachte achter het dorp is hetzelfde gebleven. 
Alle aandacht op de dorpsstraat, woon- en 
vakantiegebieden eromheen en een oostelijke zone 
die zich als een betonnen woestijn faciltiair opstelt 
voor het hoogseizoen in de Koog. De vraag die nu 
rest is de volgende: In de tijden dat de Koog nog een 

klein boeren dorpje was, speelde het (sociale) leven 
zich af op straat. De dorpsstraat is in de loop der 
jaren toegeeigend geraakt door de toerist en in die zin 
afgepakt van de inwoner van de Koog. Waar speelt het 
sociale leven de Koger zich in de huidge vorm van het 
dorp af? Of is dit ondergesneeuwd geraakt, onder een 
grote bult van souvenierwinkels en restaurants?

31 morfologische kaart De Koog 2015
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Zoals hiervoor is weergegeven heeft de Koog een 
flinke transformatie ondergaan van een zeer kleine 
schaal boeren dorp, langgerekt gelegen aan een 
doorgaande weg, naar een zowat toeristische 
kolonie met een morfologische structuur waarvan de 
logica ver gezocht moet worden. Het is interessant 
te bekijken hoe de ontwikkeling van de Koog zich 
verhoudt tot de traditionele ontwikkeling van het 
Hollands dorp om de groei van de Koog in een breder 
perspectief te kunnen zien.

Hiervoor is een onderscheid gemaakt tussen de 
volgende typen dorpen: lineair gerichte dorpen 
(dijkdorp, wegdorp) en ringvormige dorpen (brinkdorp 
en terpdorp).

Door te kijken naar de jaartallen van gebouwen 
binnen deze verschillende typologieen, is duidelijk 
de hoofdopzet van het betreffende dorp, of inmiddels 
stad, te zien. Dit terwijl alle overige uitbreidingen 
eveneens gemakkelijk te identificeren zijn en voor 
ieder dorp een andere reden aanwezig is voor deze 
uitbreidingen. De afbeeldingen zijn verkregen via de 
website code.waag.org. Hier is voor heel Nederland 
de leeftijd per gebouw op te zoeken. Hiernaast volgt 
een overzicht van een aantal dorpen, waarna het 
vergelijk met de Koog zal worden getrokken. Hoe 
roder een gebouw, des te ouder het is en hoe blauwer  
des te nieuwer.



7732 bebouwing naar jaar, dijkdorp Oudeschild en wegdorp Staphorst



78 33 bebouwing naar jaar, terpdorp Bolsward en brinkdorp Dwingeloo
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Hier waren slechts vier voorbeelden weergegeven, 
terwijl er bijna twintig dopren en steden zijn bekeken. 
Het interessante is dat bij ieder voorbeeld de 
oorspronkelijke opbouw heel duidelijk te identificeren 
is. Uitbreidingswijken of industriegebieden hebben 
zich vaak rondom de oude opzet gevestigd of juist 
parralel aan de gehanteerde as. Het is moeilijk aan 
te geven wat precies redenen zijn geweest voor de 
morfologische ontwikkeling van de verschillende 
case-studies, maar waarschijnlijk is dat een 
combinatie van tijdelijke invloeden op bestuurlijk 
niveau en omstandigheden vanuit de natuur in de 
meeste gevallen tot de gemaakte keuzes hebben 
geleid.

Tot slot is hieronder hetzelfde type kaart voor de 
Koog weergegeven. Enorm opvallend is hier dat de 
oorspronkelijke structuur (de dorpsstraat) helemaal 
niet meer te herkennen is. Het totale oorspronkelijke 
dorp is letterlijk overgenomen en zelfs vervangen 
door het toerisme, wat tot de conclusie mag leiden 
dat de Koog zich toch niet heeft ontwikkeld als het 
traditionele Hollandse dorp.

34 bebouwing naar jaar, wegdorp De Koog
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Nu er inmiddels een beter begrip is ontstaan van de 
huidige compositie van de Koog, is het tijd vooruit te 
kijken en over te gaan op het masterplan dat het leven 
in de Koog weer een impuls kan gaan geven. Zoals 
eerder is aangegeven ligt de focus op het oostelijke 
gedeelte van de Koog, wat zich heeft ontwikkeld van 
een agrarisch gebied naar een betonnen woestijn 
aan  parkeerplaatsen en dienstbare voorzieningen ten 
opzichte van de dorpsstraat. Het stedenbouwkundig 
masterplan dat is opgesteld, is gebeurd in 
samenwerking met Roy Kraak, mede-lid van het 
afstudeeratelier Texel Metabolised.

Zoals eerder is vermeld bij het kavelplan van de 
Koog, liggen er rondom het dorp verschillende 
vakantiegebieden die ontsloten zijn richting de 
dorpsstraat. Aan de oostzijde van de Koog bevinden 
zich ook enkele grootschalige vakantieparken die, 
tesamen met een ieder die zijn of haar auto parkeert 
op het parkeerterrein, dit oostelijke gebied van de 
Koog ervaren als de entree van het dorp. Naast het 
feit dat de openbare ruimte er totaal niet geschikt is 
als verblijfsplaats, is het als entreegebied voor veel 
bezoekers in onze ogen ook zeker geen visitekaartje 
voor de Koog.

De landschapsarchitecten van la4sale hebben zich 
ook al over deze ‘achterzijde’ van de Koog gebogen 
en hebben ons geinspireerd bij het opstellen van het 
stedenbouwkundig masterplan. De afbeelding aan 
de rechterzijde komt uit de publicatie ‘Planet Texel’ 
en geeft weer hoe aan het gebied nieuw leven en 
een nieuw aangezicht kan worden gegeven door de 
natuur toe te laten tot het dorp. Het zorgt voor een 
groene loper die dienst kan doen als recreatieve 
ontsluiting van de verschillende vakantieparken 
richting de dorpsstraat, terwijl het groene karakter 
van het landschap een nieuwe impuls geeft aan het 
huidige de Koog. Op de afbeelding is te zien hoe de 
immense parkeerplaats is verwijderd en nieuwe 
parkeerplaatsen ‘in het groen’ zijn ingeruimd even 
links van hun oorpsronkelijke positie. De dorpsstraat 
blijft op kleine loopafstand van het parkeerterrein 
terwijl het parkeren veel minder als sta-in-de-weg zal 
worden ervaren.

Hoewel la4ale een hele visie heeft ontwikkeld voor 
de Koog, gaat dit stuk over de groene loper - waar 
wij op in zijn gehaakt - slechts over het dorp tot aan 
de doorgaande weg richting het strand. Het door 
ons ontwikkelde masterplan maakt gebruik van 
dezelfde groene loper maar gaat in principe juist 
om het ‘grijze’ gebied tussen de dorpsstraat en 
de doorgaande weg (de Nikadel genaamd). Op de 
volgende bladzijde zijn onze bedoelingen voor dit 
tussengebied weergegeven.



35 visie la4sale voor oostelijk De Koog
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Zoals in voorgaande stukken is geschreven en 
aangetoond is de Koog volledig is de ban geraakt van 
het toerisme en hierbij lijkt het erop dat het reguliere 
dorpse leven van de Koog is opgeslokt. Met het oog op 
de vergrijzing van de Texelse bevolking en daardoor 
het vergroten van sociale netwerken om eenzaamheid 
tegen te gaan, is het nodig de Koog weer deels terug 
te geven aan haar eigen bevolking.

De ruggegraat van het huidige de Koog is de 
dorpsstraat met al haar toeristische voorzieningen. 
Deze ruggegraat is puur lineair en stopt behoorlijk 
abrupt, wat de vloeiende circulatie van gasten door 
de Koog niet in de kaart speelt. Het zorgt ervoor dat 
de achterkant van de dorpsstraat de achterkant kan 
blijven, omdat dit niet als verblijfsgebied gebruikt 
wordt. Wat zal er echter gebeuren met de beleving 
en het gebruik van de Koog wanneer de lineairiteit 
wordt ingewisseld voor een circulaire beweging 
en de immense druk ietwat van de dorpsstraat 
wordt afgehaald? De achterkant van de dorpsstraat 
kan omgezet worden in een nieuwe voorkant, wat 
tot gevolg heeft dat er tweede as aan de Koog 
toegevoegd wordt. Het karakter van deze tweede as 
is iets anders dan het karakter van de dorpsstraat, 
deze is namelijk meer bedoeld voor de bewoner zelf 
in combinatie met de introductie van zorgtoerisme. 
Het zorgtoerisme was voorgesteld in de zorgvisie 
voor Texel om een economisch draagvlak te creeren 
voor de toevoeging van nieuwe voorzieningen in 
de verschillende dorpen. Voor de Koog zal dit een 
revalidatiecentrum zijn (ter plekke van de linker 
blauwe zone) en een multi-generationeel ensemble 
dat het nieuwe middelpunt moet gaan vormen voor de 
meer kwetsbaren onder de inwoners van de Koog.

Door de toevoeging van de nieuwe zorg-as krijgt de 
Koog aan de oostzijde van het dorp een veel betere 
entree. Dit is immers de zijde waar mensen die 
gebruikmaken van het grote parkeerterrein en gasten 
van de oostelijke vakantieparken het dorp betreden.

Het parkeren in de huidige grijze zone voor de twee 
supermarkten zal deels ondergronds gaan gebeuren 
en deels aan de achterzijde van de supermarkten, 
zoals in de afbeelding hiernaast te zien is. 

Verder zorgt de nieuwe as voor een veel betere 
routing en ontsluiting van het dorp ter hoogte 
van de overdekte passage bij het kerkplein en de 
winkelpassage aan het einde van de dorpsstraat. 
Langs de nieuwe zorg-as is ruimte voor bottom-up 
projecten om kleinschalige voorzieningen toe te 
voegen.
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36 stedenbouwkundig masterplan De Koog





5  verschijningsvorm



86 stedenbouwkundige massa

Een multigenerationeel ensemble toevoegen aan 
de achterzijde van de dorpsstraat om een nieuw 
middelpunt te creeren voor de bewoner van de 
Koog. Dat is in een zin het principe. Het doel is om 
de samenkomst van deze inwoners te stimuleren, 
banden aan te laten halen, hiermee sociale 
netwerken te vergroten voor mensen die hier extra 
behoefte aan hebben en uiteindelijk een sociaal 
metabolisme in werking te laten treden. 

Om dit doel te bereiken is het ontzettend belangrijk 
de juiste doelgroepen aan te spreken, maar minstens 
zo belangrijk is deze doelgroepen op een goede wijze 
ten opzichte van elkaar te positioneren. Een ander 
punt is het scheppen van ruimtes en dan met name 
een openbare ruimte die als prettig ervaren wordt 
en hiermee de behoefte om er te verblijven vergroot. 
Maar waar voldoet een prettige verblijfsruimte nu aan 
wanneer we het over de openbare ruimte hebben? 
Ten eerste is het goed te vermelden dat ‘openbare 
ruimte een afspiegeling is van hoe een stad of dorp in 
elkaar zit. Het zegt iets over het klasseverschil of over 
de functies die het leven dragen. De maatschappelijke 
structuur is in openbare ruimtes afleesbaar.’ 
(Stedelijke openbare ruimte - 1992) Dit statement lijkt 
ook erg van toepassing te zijn op de huidige staat van 
de Koog.

Jan Gehl en Lars Gemzoe hebben veel ervaring met 
openbare ruimten en het publieke leven dat zich daar 
af speelt. Een boek dat zij samen hebben uitgebracht 
is daar dan ook naar vernoemd: ‘public spaces public 
life’.Het boek gaat over de stad Kopenhagen, welke 
binnen een tijdsbestek van 34 jaar van een stad 
bomvol met auto’s en weinig aantrekkelijke publieke 
ruimte, is getransformeerd is een stad die graag 
bezocht wordt vanwege de inmiddels zeer prettige 
publieke ruimte. 

Uiteraard is er immens verschil tussen de stad 
Kopenhagen en het dorp de Koog, dat neemt niet weg 
dat de voorwaarden voor een fijne publieke plek toch 
op zijn minst grote overeenkomsten zullen hebben.

Een eerste stuk die Gehl en Gemzoe vermelden, is 
de moeite waard om te reflecteren op de situatie van 
de Koog. Ze stellen namelijk de twee verschillende 
doelen van straten en pleinen aan de orde. Straten 
zijn hoofdzakelijk bedoeld voor beweging, en de 
lineaire vorm benadrukt deze functie alleen maar. 
Daarentegen zijn pleinen bedoeld om functies te 
vervullen die ruimte nodig hebben. De grootte en 
vorm van pleinen zorgen ervoor dat mensen even 
stoppen en in die zin verblijven. Pleinen nodigen uit 
om te staan, zitten en dingen te gaan doen. Er wordt 
beweert dat een stad (of dorp) zich gelukkig mag 
prijzen met een goede mix aan straten en pleinen 

voor een combinatie van beweging en verblijf. 

Het is interessant om met deze informatie over 
straten en pleinen opnieuw naar de opzet van de 
Koog te kijken. Het blijkt dat het dorp eigenlijk maar 
een plein heeft, namelijk die voor de kerk. Opzich is 
de grootte van het plein prima voor de schaal van het 
dorp, maar zijn de functies rondom het plein en de 
inrichting ervan niet echt uitnodigend om een tijdje op 
het plein zelf te verblijven. Het plein wordt momenteel 
niet naar haar potentie gebruikt. Daarnaast heeft de 
Koog heeft genoeg straten voor de lineaire beweging, 
met de dorpsstraat uiteraard als belangrijkste 
voorbeeld. Naast het feit dat de openbare ruimte van 
de Koog dus fysiek gezien al niet echt aantrekkelijk 
is, is er ook geen plein aanwezig dat echt goed als 
verblijfsplaats functioneert. Een gemis in het huidige 
de Koog. 

De belangrijkste reden waarom Kopenhagen 
een plezierige stad is om je te begeven, is omdat 
de auto heel langzaam uit het stadscentrum is 
gedrukt. Een voor een zijn stadspleinen verandert 
van een parkeervoorziening in een aantrekkelijke 
en goed gebruikte plek voor mensen. De reden 
dat de aanwezigheid van auto’s op een plein als 
onplezierig wordt beschouwd, wordt door Gehl 
en Gemzoe niet direct vermeld, dit is echter 
wel het geval in het boekwerk ‘Lelijke openbare 
ruimte’ uit 1992, welke niet een of meerdere direct 
aanwijsbare auteurs heeft. Er wordt gemeld dat 
multifunctionaliteit op een plein een positief effect 
heeft op de aantrekkingskracht, maar dat dit enkel 
het geval is wanneer openbare ruimte als sociaal 
veilig en verkeersveilig wordt gezien. Wanneer een 
gebied wordt ontsierd door de aanwezigheid van 
een behoorlijke hoeveelheid auto’s, heeft dit direct 
gevolgen voor het gevoel van veiligheid op dit plein 
en zal het daardoor niet meer functioneren zoals 
wellicht gepland is. Naast veiligheid zelf, verstoord 
gemotoriseerd verkeer ook de zintuigelijke ervaring 
en dan met name het gehoor. Het heeft direct effect 
op de verstaanbaarheid van anderen en blokkeert 
daarmee het hebben van conversaties met andere 
pleingebruikers.

Naast het goede gebruik van een plein, behandelen 
Gehl en Gemzoe de compositie van de stad 
Kopenhagen. Het is namelijk gezegend met een fijne 
schaal waar mensen zich aan kunnen relateren. 
Straten zijn smal en pleinen relatief klein, wat zorgt 
voor prettige verhoudingen tussen gebouwhoogtes en 
vloeroppervlak. Wanneer ruimte ietwat beperkt wordt, 
brengt het mensen dichter bij elkaar en bij gevels 
van gebouwen, wat resulteert een omgeving vol 
met zintuigelijke stimulaties. Dit is een interessant 
gegeven met het oog op de vergrijzing en het willen 



87

vergroten van sociale netwerken. Stedenbouw als 
instrument om het doel te bereiken.

Alles wat belangrijk is, gebeurt op begane grond 
niveau, wat ervoor zorgt dat stadse activieiten zich 
concentreren. Een stad of dorp waar het openbare 
leven zich op een verdieping afspeelt, hebben hierin 
een voorsprong op gevallen waar dit anders is. Dus 
geen ondergrondse winkelpassages, tunnels en 
voetgangersbruggen.
Nu blijkt dat de aanwezigheid van een goede mix 
van pleinen en straten, met de degradatie van het 
autogebied en de promotie van voetgangersdomeinen 
van groot belang zijn voor de plezierige beleving 
van openbare ruimte, moet ook worden gewaakt 
voor het te hevig ontwerpen van openbare ruimte. 
Dit aspect wordt verwoord in de uitgave van ‘Lelijke 
openbare ruimte’: ‘Naast de effectieve omgeving 
met een duidelijk omschreven functie, is er dus 
ook de potentiele omgeving, die aan de ruimte een 
duidelijke meerwaarde kan geven. Het is evenwicht 
brengen van fysieke en sociale saspecten alsmede 
het scheppen van ruimtelijke condities die voldoende 
speelruimte overlaten voor een eigen invulling, vormt 
een moeilijke, maar uitdagende opgave voor de 
ontwerper.’ 

Architect Herman Hertzberger is het eens met dit 
statement; hoe noemt dit principe ‘ruimte maken 
en ruimte laten’. Behalve een bewust als zitplaats 
ontworpen bank kan de rand van een bloembak 
ter geleding van een al te open ruimte evenzeer 
als zitplaats dienen. Dit werkt vervolgens weer een 
volgend aspect in de hand volgens Hertzberger; ‘Waar 
het op aan komt is de openbare ruimte zo te vormen, 
dat bewoners er zich zoveel mogelijk verantwoordelijk 
voor zullen kunnen voelen en daarom als hun eigen 
omgeving, waaraan een ieder een eigen bijdrage kan 
leveren, zodat hij ermee betrokken is en er zich mee 
kan vereenzelvigen.’ Dit verantwoordelijkheidsgevoel 
oproepen zal moeillijker gaan bij te bewust ontworpen 
ruimtes en zal het claimen van openbare ruimte geen 
goed doen.

Nu een greep is gedaan naar theorieen achter de 
beleving van een fijne openbare ruimte, is het tijd de 
stedenbouwkundige massa van het nieuwe de Koog te 
laten aansluiten bij deze gedachten door middel van 
een massa-studie.
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variant 1

Om grip te kunnen 
krijgen op een 
verbeterde openbare 
ruimte aan de 
achterkant van de 
dorpsstraat is de 
toepassing van een 
groot volume niet 
ideaal. Er ontstaat 
op deze manier een 
grote ruimte dat 
als bewonersplein 
gebruikt kan worden, 
echter is deze 
ruimte nog steeds 
erg ongedefinieerd. 
Tevens staat de 
ruimte in open 
verbinding met 
de autoweg, wat 
zintuiglijk gezien 
niet prettig is in een 
verblijfszone.

variant 2

Door een massa 
zo op te stellen 
dat de autoweg 
wordt afgesloten 
van een nieuw 
plein, lijkt goed te 
werken. Echter is de 
compositie hier nog 
steeds behoorlijk 
eenzijdig - namelijk 
een groot volume aan 
een plein - voor de 
toevoeging van een 
sociaal metabolisme. 
Het metabolisme 
vraagt om een meer 
diverse lay-out 
om verschillende 
soorten ruimtes te 
kunnen bieden aan 
de verschillende 
functies.
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variant 3

Deze variant toont 
nog steeds een 
groot volume, welke 
echter meer is 
uitgesmeerd over 
de locatie. Er zou 
zo een onderscheid 
gemaakt kunnen 
worden tussen twee 
soorten pleinen; een 
openbaar plein en 
een bewonersplein. 
Het openbare plein 
is hier volledig 
afgesloten van 
de weg, wat de 
verblijfsruimte ten 
goede komt. De 
verhoudingen lijken 
echter nog wat zoek 
te zijn.

variant 4

De laatste variant 
die hier behandeld 
wordt, is de meest 
kleinschalige en 
fijnmazige van de 
vier. De nieuwe 
zorg-as bestaat 
op deze manier uit 
kleinere straatjes die 
uiteindelijk uitkomen 
op een meer beschut  
binnenplein. De 
sequentie van 
verschillende ruimtes 
past beter bij het 
huisvesting van een 
sociaal metabolisme 
doordat  het 
metabolisme door 
haar veelzijdigheid 
en diversiteit om 
meerdere soorten 
ruimtes vraagt. Op 
deze variant is verder 
door ontworpen voor 
de accommodatie 
van het sociaal 
metabolisme.

37 foto-reeks massastudie De Koog
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Al met al zijn de principes voor het masterplan in de 
Koog terug te voeren naar een viertal aspecten. 

1. Creeer een autoluw gebied en verplaats hiervoor 
het parkeren tot achter de supermarkten.

2. Maak nieuwe voorkanten van de achterkant van de 
dorpsstraat. Hierdoor kan dit achterliggende gebied 
zich ontwikkelen tot een nieuwe as.

3. Positioneer multigenerationele huisvesting rondom 
een verblijfsplein als het nieuwe centrale hart van de 
dorpse bevolking. Eventueel kunnen andere openbare 
functies worden toegevoegd in combinatie met 
huisvesting.

4. De toevoeging van een revalidatiecentrum dat met 
de zorgtoerist een nieuwe doelgroep aantrekt voor 
de Koog. De verbinding met het natuurgebied staat 
centraal binnen het revalidatie-concept.

De vier punten samen moeten de nieuwe zorg-
as van de Koog verzorgen, waarbij de focus 
ligt op de heractivatie van de eigen bewoners 
en dorpsvoorzieningen en de inpassing van 
zorgtoerisme. 

1. 

1. P

2. 

2. 

2. 
3. 

4. 
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92 de korrel van de koog

De verschillen tussen de varianten van de 
massastudie op de vorige bladzijde had niet alleen 
te maken met de pure huisvesting van het sociaal 
metabolisme. Het had ook niet alleen te maken met 
de vormgeving van een goed functionerend plein. 
Wel ging het over het in de greep krijgen van de 
rommelige openbare ruimte voor de supermarkten, 
maar een ander aandachtspunt is met name het 
inpassen van een nieuwproject dat past bij de schaal 
van de Koog. Of beter gezegd, de korrel van de Koog.

Zoals bij de groei van de Koog is gezien, is het dorp 
geheel in de greep geraakt van het toerisme, dat op 
kwam zetten in de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. Het feit dat 
iedere ondernemer in de dorpsstraat zijn of haar 
uiterste best deed de toerist naar zich toe te trekken, 
had tot gevolg dat een ieder wat anders ging doen 
om op te vallen. Hierdoor is de dorpsstraat geworden 
tot wat het nu is, met een enorme diversiteit aan 
uitstraling, gewoonweg omdat er niet een stijl 
of beeldplan is ontwikkeld waar iedereen zich 
aan zou moeten houden. Het zorgt voor een zeer 
kleine korreligheid, wat aan de achterzijde van de 
dorpsstraat omslaat in rommeligheid. 

Doordat de korrel van de Koog de uitstraling van 
het dorp bepaald, is het ook een van de grootste 
kwaliteiten. Het bepaald mede het bruisende 
karakter van het de Koog als badplaats en maakt 

een onderscheid met de andere dorpen op Texel. 
Het vervelende is alleen dat deze korrel is ontstaan 
vanuit een gebrek aan visie van hoger hand, in plaats 
van een geplande korrel. Het gebrek aan visie zorgt 
namelijk voor de keerzijde van de medaille, namelijk 
een zeer impulsief beleid wat de lange termijn en 
daarmee de houdbaarheid van de Koog niet kan 
garanderen. Het gebrek aan visie brengt ook als 
resultaat met zich mee dat het achterliggende gebied 
van de dorpsstraat aangepakt dient te worden om de 
Koog een nieuwe impuls te geven.

De bebouwing aan de neiuwe zorg-as moet een 
voorbeeld gaan stellen voor de Koog, hoe de 
elementen die de identiteit van het dorp bepalen, 
gebruikt kunnen worden om juist structuur aan te 
brengen. Het aanbrengen van deze structuur komt 
neer op een samenspel tussen eenheid en diversiteit 
in verschijning. Diversiteit in gebouwen versterkt 
het karakter van het dorp, echter moet een wel een 
verklaarbare reden zijn voor de diversiteit.

De reden die voor diversiteit zorgt bij de 
verschijningsvorm van het sociaal metabolsime, is het 
verschil in functie per gebouw en de eerlijkheid om 
dat te laten zien naar de buitenwereld. Een openbare 
functie mag namelijk een heel andere vorm hebben 
dan woningen voor prive-gebruik. Door iedere functie 
in het metabolisme een andere verschijningsvorm 
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te geven die bij de functie past, ontstaat een korrel 
die goed aansluit bij het karakter en de kwaliteit 
van het dorp. Echter is er ook een bepaalde vorm 
van samenhang en structuur nodig om het dorp een 
kapstok te geven en de bebouwing binnen een visie 
voor het dorp te laten passen.

Zo is er binnen de verschijning van het metabolisme 
een eenheid waarneembaar door de materialisatie. 
Door een bepaalde materialisatie terug te laten 
komen in de verschillende gebouwen van het sociaal 
ensemble wordt er een herkenbaarheid opgemerkt 
wat er voor zorgt dat de meerdere gebouwen als een 
eenheid worden gezien. De eenheid zorgt dan weer 
voor meer structuur in de Koog.

Het samenspel tussen eenheid en diversiteit is niet 
alleen gewenst voor het aanbrengen van structuur 
in de Koog, het is ook van cruciaal belang voor de 
werking van het sociaal metabolisme met het oog op 
de zorg. 

De verschillen zijn nodig om te weten waar men zich 
bevindt. Het herkennen van verschillende plekken 
en het gebruik maken van variatie als metaforische 
richtingsborden. Het verschil met name ook voor 
het gevoel van het hebben van een eigen plek, het 
verschil tussen prive en openbaar.

Eenheid is nodig voor de overlap van functies. Het 
gaat daarbij om het figuurljk verlagen van drempels. 
Door op deze manier vloeiende overgangen te 
creeren tussen gebouwen, moet ontmoeting tussen 
verschillende functies en doelgroepen worden 
gestimuleerd. Dit is uiteraard enorm wenselijk vanuit 
de gedachte sociale netwerken te vergroten.

Concluderend kan dus gesteld worden dat de korrel 
van de Koog een grote kwailteit is van het dorp. De 
reden waarom deze korrel is ontstaan zorgt echter 
voor verontrusting over de houdbaarheid van de Koog. 
Door een samenspel aan te gaan tussen eenheid 
en diversiteit wordt getracht de korrel van de Koog 
aan te houden, maar binnen een bepaalde structuur 
waar het dorp aan toe is. Dit samenspel is tevens 
bijzonder geschikt voor het functioneren van het 
sociaal metabolisme. Hierbij zorgt de diversiteit voor 
de behoefte aan privacy en herkenbaarheid, en de 
eenheid voor de overlap en ontmoeting.

39 collage verschijning De Koog
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Binnen de korrel van de Koog is een samenspel 
nodig tussen diversiteit en eenheid. Ten eerste om de 
Koog meer structuur te geven dan tot op heden het 
geval is, met oog op de charmes van de kleine korrel. 
Ten tweede is dit samenspel van tegenstrijdigheden 
bruikbaar om een goede huisvesting te scheppen voor 
het sociaal metabolisme.

Wanneer er gesproken wordt over eenheid binnen 
de architectuur, is het interessant hier een bekende 
architectuurstroming in Nederland aan te koppelen: 
het structuralisme. De website van Kunstbus 
beschrijft hoe het structuralisme tot stand kwam.

Eind jaren ‘50 was er een groep architecten, de 
Forum groep genoemd, die zich afzetten tegen de 
principes van de stroming Nieuwe Zakelijkheid. 
De groep beweerde dat dit resulteerde in te 
eenvormige en grootschalige gebouwen. Thema’s als 
functiescheiding, helderheid, overzicht en strakke 
ordening van gebouwen stond centraal binnen 
deze stroming. De structuralisten (onder anderen 
Aldo van Eyck, Herman Hertzberger en Piet Blom) 
waren overtuigd van het ‘ruimte geven’ van sociale 
structuren. Een gebouw moest meer zijn dan alleen 
een optelling van functies. Binnen het structuralisme 
staat de mens centraal en is er veel aandacht 
voor sociale contacten. Een bijzonder interessant 
standpunt vanuit het sociaal metabolisme gezien.

Structuralistische gebouwen zijn vaak opgebouwd uit 
meerdere meestal kubustische eenheden, waarbij 
de kleinste eenheid aansluit op de menselijke 
maat. Het gaat erom een groot volume op te 
delen in kleinere eenheden. Architecten binnen 
het structuralisme stellen vaak multifunctioneel 
ruimtegebruik voor wat verschillende mensen zou 
uitnodigen tot ontmoeting. Deze aanpak resulteert in 
een complexe opbouw van volumes, waardoor nisjes 
en steegjes ontstaan voor een zekere levendigheid 
en intimiteit. Het structuralisme wordt ook wel 
ontmoetingsarchitectuur genoemd.

Wanneer gesproken wordt over een opbouw van 
kubustische eenheden van een complex en dit 
vergelijkt met de stedenbouwkundige invulling 
van sociaal metabolisme in de Koog, kan men zich 
afvragen in hoeverre het structuralisme zijn weerslag 
heeft gekregen op de nieuwbouw in de Koog. Het 
metabolisme is dan ook niet in zijn geheel opgebouwd 
vanuit de uiterlijke kenmerken van het structulisme, 
een aantal principes van deze stroming zijn echter 
wel ontzettend belangrijk.

Zo spreekt onder anderen Herman Hertzberger, een 
aanhanger van het structuralisme, over de sociale 
aspecten van de architectuur. Zo is het weglaten van 

een hierarchie een belangrijke methode om gelijkheid 
in een project te kunnen waarborgen. Ieder individu 
is hierbinnen vrij om zijn eigen ruimte te claimen en 
te creeren, terwijl de overgangen tussen openbare 
en private ruimtes vloeiend moeten zijn. Dit alles om 
ontmoetingen in de open(bare) ruimte te stimuleren. 

Bij de invulling van de openbare ruimte aan de 
oostzijde van de Koog speelt het plein een centrale 
rol. Het is als het ware de verblijfsplaats van het 
sociaal metabolisme. Rondom dit plein gelden 
inderdaad de wetten die het structuralisme met zich 
meebrengt: eenheid, geen hierarchie, vrijheid voor 
het claimen van ruimte en vloeiende overgangen. 
Vloeiende overgangen worden bereikt door een ruime 
sequentie aan verschillende ruimtes te scheppen. 
Een sequentie die als een gradient langzaam van 
privaat naar openbaar verloopt.

De kleine schaal van gebouwde eenheden komt ook 
terug rondom het centrale plein. De kleine korrel 
die dit met zich meebrengt past zeer goed binnen 
het ritme van de Koog, terwijl de kleinere schaal 
ontmoeting stimuleert vanwege de intimiteit die 
gecreerd kan worden.

En andere architect dan de bekende namen die 
genoemd zijn, is Joop van Stigt. Hij was vanaf het 
begin af aan betrokken bij het structuralisme, 
onder anderen als werknemer van Aldo van Eyck. 
In zijn jaren als zelfstandig architect heeft hij een 
aantal projecten neergezet die de kant van het 
structuralisme bestrijken die goede referenties 
vormen voor het sociaal metabolisme. Deze worden 
hierna besproken.

Al met al blijkt het structuralisme een aantal 
aspecten te hebben die goed bij de inrichting van een 
sociaal metabolisme passen. Het is echter niet zo 
dat het ontwerp hiervan volledig op deze stroming 
is gebaseerd. De buitenzijdes van het ontwerp staan 
immers in het teken van de herkenbaarheid van de 
functie, zoals is omschreven bij het samenspel tussen 
eenheid en diversiteit. In die zin is de functiescheiding 
van de Nieuwe Zakelijkheid meer van toepassing. Nu 
moet de opbouw van het ensemble in de Koog niet 
gezien worden als een project dat op twee gedachten 
hinkt. Het is juist de combinatie van de twee 
tegenstrijdigheden die voor een goede leefomgeving 
moeten zorgen. De scheiding van verschillende 
functies die, naarmate men zich meer naar het hart 
van het project begeeft, meer en meer als gelijken 
worden beschouwd en leiden tot de ontmoeting van 
de verschillende gebruikers. Zo vergroot men het 
sociale netwerk.



Het stedenbouwkundig plan van Almere-haven is 
een goed voorbeeld van een structuralistisch plan 
zoals Van Stigt dat voor ogen had. Kenmerkend is de 
zorg die Van Stigt besteed heeft aan de overgang van 
woning naar straat en wijk. 

De compositie van de wijk berust op de koppeling van 
verschillende woonclusters. In de ontwerpfase ging 

Van Stigt in op de flexibiliteit van de openbare ruimte 
die zo ontstond: ‘Als je er een krul van maakt, kun 
je introverte ruimtes maken, beschutting opnemen. 
Je kunt er tuintjes mee maken, maar ook een groot 
groen gebied met ontsluitingswegen, of een pleintje.’ 
De flexibiliteit en samenkomst in de openbare ruimte 
is in mijn ogen van groot belang voor de sociale 
cohesie, mede door sequentie aan soorten ruimtes.

40 ontwerp Joop van Stigt, wooncluster Almere-haven



Dit is het ontwerp van Van Stigt voor de 
personeelskantine van de Technische Universiteit 
Twente. Typerend hieraan is de herkenbaarheid 
van de kleine elementen binnen het grote geheel, 
wat wederom voor een gradient zorgt van privaat 
naar openbaar en ruimte biedt voor ontmoeting of 
afzondering.

41 ontwerp personeelskantine TU Twente
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De woning voor de familie Frieling maakt onderdeel 
uit van de grachtenwand in Almere-haven. Het ligt 
echter precies ter hoogte van de knik van deze wand 
en dat bood Van Stigt de kans dit feit te benutten 
in zijn ontwerp. Door twee balkons te draaien ten 
opzichte van de grachtenwand, ontstaat er goed zicht 
vanaf de balkons in beide richtingen van de gracht. 
Tevens zorgt de verdraaiing voor een karakteristieke 

geleding in de gevel. Het gebruik maken van 
specifieke kenmerken van een locatie is misschien 
niet speciaal kenmerkend voor het structuralisme, 
het biedt wel kansen in combinatie met het 
structuralisme door de kleine korrel met het oog op 
(sociale) interactie. 

42 ontwerp woonhuis voor de familie Frieling



98 de architectuur van het metabolisme

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven 
welke aspecten allemaal invloed hebben gehad 
op het ontstaan van het sociaal metabolisme en 
de zorgcyclus die daarmee in werking is gezet. 
Hier zijn de onderwerpen gepasseerd over wat de 
achterliggende oorzaken zijn, waarom de Koog toe is 
aan een impuls (voor de eigen bewoners) en hoe het 
ensemble zich voegt in de korrel van de Koog en daar 
zelfs gebruik van maakt. 

Nu is het tijd voor het ontwerp zelf en hoe het 
sociaal metabolisme, dus de interactie tussen 
de verschillende gebruikers, tot uiting komt in 
de interactie van de gebouwen en daarmee de 
architectuur.

Hiervoor zullen eerst de verschillende gebouwen 
de revue passeren en de uitleg over de verschijning 
hiervan, waarna in wordt gegaan op de interactie van 
de gebouwen onderling en hoe dit het gebruik en 
interactie tussen de gebruikers moet stimuleren.

Voordat de verschillende gebouwen besproken 
worden, is het belangrijk in te gaan op de contra-
vorm van de gebouwen, namelijk de openbare ruimte 
van het ensemble.

Zoals in de massastudie naar een juiste invulling 
van dit gebied al is genoemd, viel de keuze op een 
compositie die een sequentie aan verschillende 
soorten ruimten van zich meebracht. Die sequentie 
van verschillende (openbare) ruimten zijn op de 
plattegrond hiernaast zichtbaar.

Binnen het project bevinden zich drie pleinen. 
Achtereenvolgens, van beneden naar boven en naar 
algemene volgorde van betreding van het gebied, het 
winkelplein, het bewonersplein en het dorpsplein.
 Het winkelplein ligt aan de nieuwe zorg-as 
die binnen die stedenbouwkundige visie voor de Koog 
is ontstaan, en is gelegen bij de supermarkten. Het 
geldt niet zozeer als een verblijfsplein, maar meer 
als een kruispunt van verschillende stromingen. 
De stromingen die elkaar kruizen zijn die van de 
supermarkten, parkeergarage, bewonersplein en 
de zorg-as. Het is een zone waar ontmoeting plaats 
vindt tussen verschillende dorpsbewoners, waar 
tevens ruimte is om te zitten op de luie opgaande 
trap richting het bewonersplein in de zon, of in de 
schaduw onder de boom. Het plein markeert het 
begin van het nieuwe ensemble, dus waar de nieuwe 
functies zich openbaren aan het voetgangersverkeer 
en wat tevens een zichtlijn biedt over het hele gebied 
richting de bibliotheek.
 Het bewonersplein is de spil van de 
ontmoeting. Het is de plek waar de verschillende 
functies en gebruikers aan gesitueerd zijn en samen 

kunnen komen. Het plein ligt iets verhoogd ten 
opzichte van het maaiveld, om een heel klein verschil 
in karakter aan te stippen in vergelijking met het 
meest openbare karakter. Dit is wenselijk vanuit de 
bewoners gezien, die feitelijk hun achtertuin aan 
het plein hebben liggen. Doordat het plein iets is 
opgetild, biedt het de mogelijkheid een half verdiepte 
parkeergarage onder het plein op te nemen, om aan 
de parkeervraag voor de supermarkten te kunnen 
voldoen. Ook op het plein zelf is een gradatie aan 
karakter waarneembaar, waarbij het claimen van 
ruimten een belangrijk onderdeel uitmaakt. Zo is 
het plein verdeeld in onofficiele zones die eerder bij 
het kinderdagverblijf, de woningen of woongroep 
voor dementerende ouderen toebehoren. Door 
het claimen van ruimtes ontstaat een gedeeld 
verantwoordelijkheidsgevoel voor het plein wat de 
sociale interactie alleen maar zal versterken.
 Het dorpsplein, tot slot, kan niet worden 
beschouwd als een plein met duidelijke wanden, 
maar is meer een ruime zone tussen de bibliotheek 
en het bestaande dorpshuis. De bestrating 
en inrichting van dit plein is dusdanig dat de 
verhoudingen in importantie tussen het autoverkeer 
en voetganger nagenoeg gelijk wordt getrokken. Dit 
stimuleert het gebruik van de zone en de verbinding 
naar het dorpshuis toe, welke toch een belangrijke 
functie vervuld binnen het dorpsleven. De zone 
kan gebruikt worden voor jaarlijks terugkerende 
evenementen of markten, welke ideaal is vanwege de 
positie tussen de belangrijkste openbare functies van 
het dorp, namelijk het dorpshuis en de bibliotheek.

Naast de sequentie van pleinen bevat de openbare 
ruimte ook de ontsluiting van verkeer via kleinere 
straten. Ze ontsluiten en verbinden de dorpsstraat, 
de zorg-as en de straat richting het dorpshuis en de 
supermarkt met elkaar. Aan deze straten bevinden 
zich winkelfaciliteiten voor de dorpse gemeenschap 
waarbij ruimte is voor inpassing van nieuwe 
voorzieningen in de toekomst.
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Een van de vier functies binnen het opgerichte 
metabolisme, en misschien wel de belangrijkste, 
is die van de woningen. Het hele concept om een 
zorgcyclus op te richten is geredeneerd vanuit 
de ouder wordende Texelaar en in wat voor een 
omgeving hij of zij het beste de laatste fase van het 
leven kan  doormaken.

De woningen zijn gevestigd in het L vormige volume, 
welke als een hoge rug staat opgesteld in de richting 
van de doorgaande weg en de Lidl-supermarkt, 
waarbij het tevens het centrale plein omarmd. Op 
de begane grond (of preciezer geformuleerd, op 
+1600mm vanaf maaiveld, er bevindt zich een half 
verdiepte parkeergarage onder het complex) bevinden 
zich zeven seniorenwoningen, terwijl daarboven nog 
eens negen starterswoningen zijn gerealiseerd. De 
starterswoningen zijn dusdanig ingericht dat een 
woning verdeeld is over eerste en tweede verdieping-
niveau. De seniorenwoningen zijn om en nabij de 70 
vierkante meter groot (bruto vloeroppervlak), terwijl 
de starterswoningen 80 vierkante meter bevatten. 
Deze aantallen verschillen iets per woning.

Bij de woningen speelt de sequentie van ruimtes van 
straatzijde richting pleinzijde een belangrijke rol. 
Dit gradient verloopt van variatie/diversiteit aan de 
ene naar samenhang/eenheid aan de andere zijde. 
Dit komt tot uitdrukking in de architectuur door 
vormentaal en materiaalgebruik. 
 Aan de straatzijde zijn er verschillen in de 
gevel waarneembaar om de individuele woning te 
benadrukken. Vanuit het onderzoek naar de zorg is 
gebleken dat ouderen langer thuis moeten, maar ook 
willen wonen. Dit heeft te maken met het verlangen 
naar zelfredzaamheid en het behouden van de eigen 
regie. De herkenbaarheid van de eigen woning in de 
grote massa komt tegemoet aan dit verlangen naar 
zelfregie en biedt de oudere bewoner een eigen plek 
waar alle privacy kan worden gewaarborgd.
 Aan de pleinzijde van de woning bevindt het 
spectrum zich aan de andere zijde van het gradient. 
Hier speelt samenhang met de andere bewoners een 
belangrijke rol. Hier is dan ook, aan het plein, de plek 
om anderen te ontmoeten en ruimtes te delen. Er 
is hier veel activiteit op en rondom het plein (mede 
door de andere aan het plein gelegen functies) waar 
sociale interactie en ook controle plaats kan vinden. 
Vanuit het hetzelfde zorg onderzoek is naast het 
verlangen naar eigen regie ook gebleken dat mensen 
die in een verzorgingstehuis terecht zijn gekomen 
de activiteit en leefbaarheid om hun enorm op prijs 
stelden. De meeste bewoners van zo een tehuis 
zouden zelfs niet meer terug willen naar hun eigen 
huis, uit angst voor eenzaamheid en isolement. Het 
spectrum van de woning verloopt dus van eigen regie 
aan de ene zijde naar samenkomt en ontmoeting aan 

woningen

de andere zijde.

Bij binnenkomst van de seniorenwoning komt men, 
nadat de verdiept gelegen entreezone is betreden, 
binnen in een centrale en brede gang, die goed 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. In deze gang 
is extra bergingsruimte opgenomen, naast een 
eigen berging bij de voordeur. Deze kan bijvoorbeeld 
handig zijn voor het bergen van een of meerdere 
fietsen. De eerste ruimte die men tegenkomt, is de 
badkamer, welke dus aan de gevel ligt gesitueerd en 
met smalle lichtstroken van daglicht en verse lucht 
wordt voorzien. Daarachter ligt de slaapkamer, welke 
als meest privacy-gevoelig wordt aangemerkt. De 
slaapkamer ligt volledig centraal in de woning, maar 
ligt gesitueerd aan een binnenpatio, ook voor het 
benodigde daglicht en verse lucht. De binnenpatio 
is zeer geschikt voor de momenten dat men graag 
in prive-sferen buiten wil zitten, op het binnenplein 
kan immers soms ook meer activiteit zijn, dan op een 
bepaald moment gewenst is. Verder de woning door 
komt men in de woonkamer nadat de open keuken 
is gepasseerd. De woonkamer is een flink verlichte 
ruimte doordat het zowel met een schuifpui aan de 
binnenpatio ligt gesitueerd als aan het plein. Als daar 
behoefte aan is, kan de hele woning als het ware open 
worden gezet door de schuifpuien aan weerzijden 
van de patio worden geopend. Er ontstaat zo een 
ruimte lopend vanuit de slaapkamer, door de patio, 
tot in de woonkamer. Een zithoek van de woonkamer 
ligt achter een blinde muur voor de nodige privacy. 
Wanneer door de schuifpui het plein wordt betreden, 
komt men eerst nog in een kleine zone - onder een 
luifel - die toegeeigend kan worden. Nog iets verder 
ontstaat een zone die gedeeld wordt met de buren, tot 
aan de verhoogde elementen op het plein. Al met al 
doorloopt men zo door de woning een heus gradient 
van privaat naar openbaar, waar de bewoners, 
naarmate men wel of geen behoefte heeft aan sociaal 
contact, naar eigen wens positie kan kiezen.

Binnen het volume van de woningen bevinden zich 
ook nog twee andere functies. Zo ligt de entree van 
de half verdiepte parkeergarage aan de straatzijde 
en is er een kleine buurtwinkel gelocaliseerd recht 
tegenover de supermarkt.
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De starterswoningen (waar ook ruimte is voor jonge 
gezinnen met een kind) beginnen vanaf eerste 
verdieping niveau en beslaan twee verdiepingen. Een 
uitzondering hierop zijn de twee woningen in de hoek 
van de L vorm. Deze bevatten een verdieping. Vanaf 
de straatzijde kan met een gedeelde trap de voordeur 
van de woningen bereikt worden.

Alle woningen hebben de woonkamer op eerste 
verdieping niveau en de slaapkamer(s) op de tweede. 
Daarnaast is het zo dat de badkamer zich bij de ene 
as op de eerste verdieping bevindt, bij de andere 
as op de tweede. De woningen hebben toegang tot 
twee terrassen aan het plein, een die aansluit op de 
woonkamer en een gedeelde ruimte betreft met de 
buren, terwijl er ook een aansluit op de slaapkamer 
en alleen voor eigen gebruik is bestemd. Ook is er 
een klein balkon aan de straatzijde gesitueerd.

De gedeelde terrassen aan het plein zijn direct 
verbonden aan ditzelfde plein via trappen die ook als 
geclaimde ruimte kunnen worden toegeeigend. Zo 
dienen de trappen niet alleen als verkeersruimte, 
maar ook als zitgelegenheid met zicht op het plein. 

De directe verbinding met het plein bevordert de 
interactie en samenkomst en is bijzonder geschikt 
wanneer het kind van een jong gezin graag op het 
plein wil spelen. Zo hoeft hij of zij niet eerst buitenom 
langs de straatzijde en is sociale controle van 
toepassing door het zicht naar het plein toe.
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De gevelaanzichten maken het concept inzichtelijk 
van de individualiteit aan de straat enerzijds en de 
collectiviteit aan het plein anderzijds.

De straatzijde kenmerkt zich door veel 
terugspringende bakstenen geveldelen om telkens 
de individuele woning in het oog te laten springen. 
Ook zijn er kleine tintverschillen waarneembaar die 
de verschillen per woning accentueren. Het entree 
gebied van de seniorenwoningen is in contrast met 
het baksteen en laat in die zin een fragment van 
de houten gevelbekleding van de pleinzijde zien. 
Waar zich privacy-gevoelige ruimtes achter de gevel 
bevinden, is gebruik gemaakt van geperforeerde 
wanden om toch aan gewenst daglicht te kunnen 
komen. Dit geperforeerde principe is eveneens 
toepast voor de balkons en bij de trappen richting de 
starterswoningen. Het entree gebied in de plint ligt 

iets verdiept ten opzichte van de woningen erboven, 
wat naast een overdekte aankomst ook betekent dat 
deze zone wederom als een toegeeigende ruimte voor 
de woning kan worden gezien.

De pleinzijde is bekleed met houten gevelbekleding 
en biedt met de compositie aan terrassen, balkons en 
overstekken voldoende prettige zitgelegenheid met 
zicht op het plein, dus op de activiteit. Via de trappen 
en wijd openslaande deuren is de drempel om deel 
te nemen aan de activiteit laag, wat niet betekent dat 
privacy niet gewaarborgd kan worden.

De kopgevel weerspiegelt de samenkomst van 
de stenen en de houten zijde, waarbij een kleine 
hoekverdraaiing zorgt voor een samenspel met de 
kopgevel van de dementie-woongroep.
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Naarmate een samenleving ouder wordt en vergrijst, 
betekent dit ook dat het aantal chronisch zieken 
van de bevolking verhoudingsgewijs toeneemt. Een 
voorbeeld van zo een steeds meer toeneemde ziekte 
is de ziekte van Alzheimer. Dit houdt in dat mensen te 
maken krijgen met dementie. 

Ook op Texel is er een flinke groep dementerende 
ouderen, die terecht kunnen in een woongroep in Den 
Burg en voor dagbesteding bij het Maartenshuis nabij 
de Koog terecht kunnen. Volgens de stichting Omring 
is de wachttijd voor een plekje in de woongroep 
lang en zullen het aantal dementerenden op Texel 
de komende jaren alleen maar toenemen. Dat is 
de reden dat een kleine woongroep voor dementie 
gewenst is op een extra locatie op Texel en wat is nu 
een betere bestemming dan een plaatsje te krijgen 
binnen het sociale metabolisme van de Koog?

Voordat het mogelijk is geschikte woonruimte te 
ontwerpen voor mensen die lijden aan dementie, is 
het noodzakelijk een beter begrip te krijgen van het 
ziektebeeld en de voorwaarden die hierbij komen 
kijken wanneer het om een fysieke ruimte gaat. Het 
ontwerpend onderzoek ‘Het intuitieve huis’ door 
Caro van Dijk Architectuur, biedt hiervoor goede en 
behapbare inzichten, met name in de connectie met 
het ontwerpend aspect.

Het onderzoek stelt direct aan de orde hoe de 
ontwerper zich moet gedragen, wanneer het op 
dementie aankomt; ‘Voor de ontwerper die zich 
bezighoudt met ontwerpen voor mensen met 
dementie geldt dat hij de rationele kant van het 
ontwerpen los moet laten ten faveure van een veel 
meer zintuiglijke, intuitieve houding.’

Dit is noodzakelijk, omadt mensen met dementie 
langzamerhand steeds meer cognitieve functies 
verliezen. Binnen de fase van de ziekte die de 
bewoners van de woongroep hebben, is het 
bieden van constante correcties op het gedrag 
niet meer zinvol. Het is belangrijker het brein te 
blijven prikkelen met herinneringen en met name 
zintuigelijke prikkels uit de omgeving. De bewoner is 
het vermogen om iets te beredeneren vrijwel kwijt en 
beweegt op een intuitieve, bijna kinderlijke manier 
door zijn omgeving. Het intuitieve gedrag komt tot 
uiting in zaken als lopen richting het licht, reactie op 
akoestiek en het ruiken en voelen van buitenlucht. 
Het maximaal inzetten op de intuitieve en zintuiglijke 
aspecten om verschillende plekken en sferen te 
creeren biedt de meeste kansen op een prettige 
leefomgeving. Ook de sociale kant is van groot belang, 
bijvoorbeeld de communicatie en contact met familie. 
Hier moet zorgvuldig worden omgesprongen met het 
ontwerp om tot persoonlijke interactie te komen.

woongroep dementie

Vanwege het intuitieve gedrag van Alzheimer-
patienten, hebben zij de neiging te gaan dwalen 
door een ruimte. Ze kunnen bang en gefrustreerd 
raken wanneer ze zich vastlopen in dode hoeken en 
op gesloten deuren. De leefomgeving moet zoveel 
mogelijk toegankelijk zijn en in plaats van kamers 
en gangen moet er een continue ruimte zijn om 
doorheen te bewegen. 

Dan nu verder ingaand op de woongroep in de Koog.
De woongroep heeft een grootte van zes bewoners, 
exclusief verzorgend personeel. Het is verdeeld over 
twee verdiepingen, een verdieping voor woonkamer 
en keuken met kantoor voor personeel, inclusief 
buitenterrassen met zicht op het plein, en een 
verdieping met slaapkamers en badkamer. De 
compositie van de verdiepingen is steeds dusdanig 
dat er zich niet alleen de aangegeven functies 
bevinden, maar dat de verdieping steeds een grote 
doorlopende ruimte is, met daarbinnen kleinere 
eenheden die routes creeren. Langs deze routes 
bevinden zich door verschuivingen in volumes en 
toepassing van open of gesloten gevels allerlei 
soorten ruimtes voor allerlei soorten gebruik. Zo 
kan de openheid van de woonkamer, ter plaatse 
van een grote vide, worden opgezocht, maar kan 
ook beschutting van een van de vele zithoekjes 
worden opgezocht. De buitenterrassen staan in open 
verbinding met de woonverdieping, maar vanaf de 
terrassen kan niet direct het plein worden betreden 
door een hoogteverschil van een halve verdieping. 
Zo kunnen de schuifpuien zonder zorgen worden 
opengezet bij lekker weer, zonder dat de bewoners 
direct gaan dwalen door de Koog.

Op de tweede verdieping bevinden zich de 
slaapkamers en de centrale badkamer. De 
slaapkamers zijn echt het prive-domein van de 
bewoner en biedt een besloten, veilige omgeving. 
Vanuit een zitraam is het goed mogelijk het leven 
buiten te observeren, zonder er zelf aan deel te 
nemen.

Het centrale plein van het ensemble geldt als de 
speelplaats van de bewoners. Hierbij is met name de 
interactie met de kinderen van het kinderdagverblijf 
een groot goed, vanwege het feit dat jonge 
kinderen en dementerende ouderen op hetzelfde 
denkniveau zitten. Ook is het goed als de andere 
bewoners van het ensemble een goede interactie en 
verstandhouding hebben met de Alzheimer-patienten, 
aangezien mensen met dementie wel eens de neiging 
hebben te gaan dwalen door de buurt. Dit is alleen 
maar voordelig in een dorp als de Koog, waar veel 
mensen elkaar kennen en er voldoende sociale 
controle heerst.
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Naast de woongroep voor dementen bevindt zich 
nog een andere functie in hetzelfde gebouw. Op de 
begane grond, gelegen aan de nieuwe zorg-as, is een 
nieuwe vestiging gekomen voor de organisatie Texels 
Welzijn. Hierover is al gesproken in het hoofdstuk 
over ‘zorgen’, maar nogmaals kort gezegd is Texels 
Welzijn van groot belang voor vragen van mensen die 
hulp nodig hebben. Dit kunnen klusjes zijn, vragen 
over financien of gewoon een bezoekje voor sociaal 
contact. Er zijn ruim 200 vrijwilligers aangesloten 
bij Texels Welzijn en in de nieuwe vestiging voor de 
organisatie zijn voortdurend een aantal van deze 
vrijwilligers aanwezig. De verdieping is ingericht als 
een centrum voor hulp, waar iedereen die met een 
bepaalde vraag zit gewoon kan binnenlopen. Er zijn 
ruimtes beschikbaar voor een-op-een-gesprekken 
en er wordt meerdere malen per week gezamenlijk 
gegeten. Ook zijn er kleinschalige vormen van 

dagbesteding aanwezig, en is er ruimte voor 
cursussen over bijvoorbeeld valpreventie. Vanwege 
de  directe nabijheid van het bewonersplein, met 
haar verschillende gebruikers, kunnen bezoekers 
van het centrum voor hulp bij een behoefte aan 
sociaal contact ook de interactie opzoeken op dit 
plein. Andersom kunnen de oudere kinderen van het 
kinderdagverblijf of de senioren van het ensemble 
vrijwilligerswerk verrichten voor Texels Welzijn en 
hulp bieden aan anderen in het dorp. Deze hulp 
kan ook geboden worden aan de nieuwe stroom 
zorgtoeristen in de Koog. Het centrum voor hulp is 
dus tevens een plek voor menging van bewoners van 
de Koog en toeristen, zoals dat wel gebruikelijk is in 
het dorp. Naast de huisvesting van Texels Welzijn, 
accommodeert het gebouw ook een van de in- en 
uitgangen van de half verdiepte parkeergarage.
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De gevels van de huisvesting van de woongroep voor 
dementie en Texels Welzijn hebben een gelijkenis met 
de gevels van de senioren en starters woningen. Dit 
heeft alles te maken met het samenhang dat nodig is 
binnen het ensemble om ontmoetingen te stimuleren 
en herkenbaarheid mee te geven. De gevels van het 
gebouw zelf kennen een sterk contrast. Zo straalt de 
buitenschil voor het grootste gedeelte bescherming 
uit, als een monolithisch geheel, ter accommodatie 
van de Alzheimer-patienten. Anderzijds is de plint, 
waarachter Texels Welzijn gevestigd is, open van 
karakter, omdat men een zo laag mogelijke drempel 
moet voelen om naar binnen te treden. Aan de 
pleinzijde kennen de gevels ook weer gelijkenissen 
met de senioren- en starterswoningen, vanwege de 
verspringingen in de gevel en de terrassen die zich 
naar het plein richten. De gevels kenmerken zich 
verder vooral met afwisselende patroon en grote en 

kleine ramen, welke voortkomen uit het principe van 
verschillende soorten binnenruimten. De bewoners 
van de woongroep kunnen positie kiezen bij een van 
de grote zitvensters voor dubbelzijdige interactie 
met gebruikers van de openbare ruimte, of er kan 
enkelzijdige interactie plaatsvinden door vanachter 
een klein raam naar buiten te kijken, zonder zelf 
gezien te worden vanwege de diepe negge.
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Voor de oprichting van de zorgcyclus binnen het 
sociaal metabolisme, speelt de aanwezigheid 
van senioren een grote rol, maar dat geldt ook 
in het bijzonder voor kinderen. De wisselwerking 
tussen kinderen en ouderen is er een die prima 
werkt, zoals dat al is uitgelegd aan de hand van de 
verantwoordelijkheids-curve aan het begin van dit 
boekwerk.

De toevoeging van een kinderdagverblijf aan de Koog 
is geen overbodige. Het dorp bevat wel een relatief 
grote basisschool, maar heeft vervolgens nog geen 
onderkomen buiten schooltijd om, zoals dat voor veel 
andere dorpen op Texel wel het geval is. Er was wel 
een kleinschalige peuterspeelzaal, gevestigd in een 
klein onderkomen binnen het dorpshuis, maar deze 
functie zal bij het nieuwe kinderdagverblijf worden 
betrokken. 

De gebouwvorm van het verblijf is als erg lineair 
te omschrijven. Dit komt voornamelijk vanuit 
de stedenbouwkundige voorwaarde een nieuwe 
voorkant te maken van de achterzijde van de 
dorpsstraat, wat heeft geresulteerd in dit volume om 
de onaantrekkelijke achterkanten af te schermen. 
De lineaire richting van het kinderdagverblijf heeft 
als voordeel dat er een duidelijke beweging in 
het gebouw zit, wat het gebruik ervan en ook met 
name de openbare ruimte eromheen positief kan 
beinvloeden. 

Conceptmatig gezien is het kinderdagverblijf als 
een trechter te zien, waar de kinderen met vaders 
en moeders aan de noordelijke zijde het gebouw 
betreden. Dit is dus de zijde waar het dorpsplein en 
en de bibliotheek zich bevinden en waar de ingang 
zich het dichtst mogelijk bij de openbare weg bevindt. 
Zo kunnen de kinderen ook vlug worden afgezet, 
mocht dat nodig zijn. Na binnenkomst betreedt men 
een grotere ruimte met een klein verdiept speelveldje 
en ruime trappen, welke als tribunes kunnen dienen 
voor bijvoorbeeld een toneelstuk. Wanneer de tribune 
verder bestegen zou worden, komt men uit in de 
bibliotheek, en wel op de kinderafdeling hiervan. Deze 
connectie kan heel nuttig zijn voor gedeeld gebruik 
van kinderboeken en ander speelgoed. 
 Wanneer na binnenkomst van het 
kinderdagverblijf de andere richting wordt 
gekozen, betreedt men het verblijf zelf, waarbij 
een onderscheid is gemaakt voor kinderen van 0 
tot 6 jaar op de begane grond en 6 tot 12 jaar op de 
eerste verdieping. De allerkleinsten kunnen goed 
uitrusten in de slaapruimte, gezamenlijk een hapje 
eten centraal in de ruimte of spelen in de box welke 
goed voorzien is van daglicht door een ruime vide en 
dakraam en een lage raamstrook in de gevel. Het 
uiteinde van het gebouw is een grote speelruimte 

kinderdagverblijf

welke gebruikt wordt door de kinderen die de 
box ontgroeid zijn. De speelzone is uitgelijnd met 
het bewonersplein, zodat deze zone vergroot kan 
worden met het plein als speelplaats door de grote 
taatsdeuren naar buiten toe open te draaien. Er zijn 
grote deuren aanwezig voor volwassenen, maar ook 
kleinere deuren, bedoeld voor de kinderen. Op het 
speelplein is met volumes een klein gangenstelsel 
gecreerd en zijn kleine hoogteverschillen tussen 
de blokken uitermate geschikt om heen en weer 
te springen en het plein in verschillende zones te 
kunnen zien, wat het bedenken van eigen spellen 
moet stimuleren bij de kinderen.

Uiteraard is dit speelplein ook de ruimte waar 
ontmoeting met andere gebruikers plaats vindt. Zo 
kan er gespeeld worden met de senioren, die op hun 
beurt goed op de kinderen kunnen letten, en is er de 
interactie met de dementerende bewoners. Het kan 
tevens het geval zijn dat de vaders en moeders de 
starters in de starterswoningen zijn, welke - mochten 
ze niet aan het werk zijn - vanaf de terrassen een blik 
kunnen werpen op hun kind.

Op eerste verdieping niveau is er ruimte gereserveerd 
voor de oudere basisschoolkinderen, die dus ook 
pas in de middag arriveren, na schooltijd. Hier is een 
open ruimte flexibel in te delen voor activiteiten als 
tafeltennis en tafelvoetbal, kan er getekend worden 
met zicht in de vide en is er een meer besloten ruimte 
voor computerspellen aanwezig. Ook hier zijn er 
taatsdeuren die leiden naar het ruime balkon, met 
uitzicht over het plein, en is er een groot zitvenster 
aanwezig die in contact staat met de zitvensters van 
de dementie-woongroep.
 De eerste verdieping is tevens het beginpunt 
van de glijbaan, die uitkomt vlak voor de centrale 
ingang. Deze glijbaan wordt uiteraard ook gebruikt 
door de kinderen op de begane grond.

Net als het feit dat binnen het gebouw van de 
woongroep voor dementie de functie Texels Welzijn is 
gevestigd, heeft ook het kinderdagverblijf een extra 
functie onder hetzelfde dak. Ontsloten aan de zorg-as 
bevindt zich de thuiszorgwinkel, die samenwerkt met 
Texels Welzijn. De thuiszorgwinkel wordt veelvuldig 
gebruikt door zowel bewoners van de Koog als de 
zorgtoeristen in het dorp en geldt als een tweede 
vestiging naast degene in Den Burg. Direct naast de 
thuiszorgwinkel is een groot leegstaand magazijn 
gesitueerd, welke nu gebruikt zal worden ter opslag 
van groter materieel, zoals rolstoelen en speciale 
fietsen.
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Binnen de vormgeving van de gevels speelt 
contrastvorming wederom een belangrijke rol. Waar 
de uiteinden van het langgerekte gebouw als in- en 
uitgangen functioneren en daardoor transparantie 
en accentueringen mee hebben gekregen, is het 
middendeel van het gebouw - het lijf - als een 
gesloten muur opgesteld. Deze muur biedt de 
kinderen de bescherming en terug getrokken 
karakter waar gedurende de dag behoefte aan kan 
zijn. Het kinderdagverblijf moet zich dan ook niet 
als een etalage aan de openbare ruimte tonen. Door 
de gesloten gevel te positioneren ter hoogte van de 
doorgang van de bibliotheek naar het plein, wordt de 
buitenruimte hier nog meer als een verkeerruimte 
ervaren, wat de privacy van het kind maar ook van de 
bewoner van de aanliggende seniorenwoning alleen 
maar ten goede komt. De verblijfsruimte is immers 
het plein. Zo is de compositie van de gebouwen 
onderling in meerdere opzichten voordelig.
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De bibliotheek is het grootste volume van het 
ensemble van het sociaal metabolisme en is 
gesitueerd aan het einde van de zorg-as. Door het 
grote volume hier te positioneren, geldt het als 
een baken voor delen van het dorp en nodigt het 
bezoekers van de Koog uit ook deze noordelijke zijde 
van het dorp te bekijken.

De bibliotheek is naast een baken voor het dorp 
ook een verlenging van de winkelpassage die haar 
ingang heeft aan de dorpsstraat. Waar deze passage 
voorheen op een betonnen parkeerplaats uitkwam, 
zet deze doorgang zich nu dus voort in de meest 
openbare functie van het ensemble, wat qua instroom 
van bezoekers zeer voordelig is. De passage komt nu 
ten einde wanneer de bibliotheek wordt verlaten, en 
wordt begeleid door het opkomen van het dorpsplein 
met het aangelegen dorpshuis.

Het volume waarin de bibliotheek zich bevindt heeft 
een bijzondere verschijning door de constant schuin 
oplopende dakrand. Deze dakrand begint op het 
laagste punt bij de meest noordelijke gevel, waar het 
aansluit op het niveau van de bestaande bebouwing. 
De daklijn loopt vervolgens per gevel gestaag op, 
wat de beweging richting de binnenzijde van het 
ensemble - en dus richting het plein - accentueert en 
stimuleert. Waar de dakrand zich op het hoogste punt 
bevindt, is ruimte gemaakt voor twee vergaderzalen 
onder elkaar, die met een groot raamvlak en 
markering vormen in de gevel. Doordat deze ruimten 
zich op zo een hoge positie begeven (op 11 meter 
boven maaiveld, wat voor de Koog hoog is) , biedt het 
een wijds uitzicht over het grootste deel van het dorp. 
Tijdens de vergaderingen en besprekingen, die veelal 
het dorp zelf betreffen, kan dus direct een blik naar 
de specifieke locatie worden geworpen.

Op de begane grond van de bibliotheek bevindt zich 
de doorgaande passage, de receptie en een nieuws-
zone om eens rustig de krant lezen. Deze zone kan 
bij goed weer in direct contact worden gezet met 
het dorpsplein door de glazen vouwdeuren opzij te 
schuiven. Op de begane grond bevinden zich tevens 
openbare toiletten, het boekenarchief en opslag en 
een kantoor, welke ligt gesitueerd onder de tribune 
van het kinderdagverblijf. Het boekenarchief ligt aan 
de straatzijde zodat het laden en lossen van nieuwe 
boeken niet via een omweg hoeft worden uitgevoerd 
en is hier tevens een inleverpunt voor boeken in de 
gevel te vinden, omdat het mogelijk is voor bezoekers 
een boek mee te brengen naar het strand.

De bibliotheek zelf begint op een meter hoogte vanaf 
maaiveld, wat ervoor zorgt dat winkelend publiek 
van de passage  de boekenafdelingen niet hoeven te 
betreden om de uitgang te bereiken en hierdoor ook 

bibliotheek

bezoekers van de bibliotheek niet in de weg worden 
gelopen door andere gebruikers. 

Het interieur van de bibliotheek volgt de opgaande 
daklijn van de buitengevel, wat betekent dat er 
geleidelijk aan, door middel van terrasvorming, 
hoogte wordt gewonnen naarmate men verder 
het gebouw betreed. De vloeren liggen gekruld 
rondom een grote vide inclusief daklicht, voor het 
grote hoeveelheid daglicht binnen in de bibliotheek. 
Ieder ‘terras’ ligt een meter hoger dan de vorige 
en accommodeert telkens weer een nieuwe 
boekencategorie. Naast een boekenafdeling kan 
een terras ook zijn ingericht als een zone voor 
studieplekken, wat er voor zorgt dat boekenafdeling 
en studiezones zich constant afwisselen.

Aangekomen op het niveau van de eerste verdieping, 
bereikt men het lezerscafe, welke verschillende 
stromingen ontsluit. Zo komen hier bezoekers van de 
bibliotheek bijeen, is de kinderafdeling en daarmee 
het gekoppelde kinderdagverblijf hier op aangesloten 
en is er een ruime trap aan de buitenzijde van het 
gebouw die het bewonersplein richting de bibliotheek 
ontsluit op ditzelfde cafe. In het cafe kan aan de vide 
genoten worden van een hapje of een drankje, terwijl 
ouders zicht hebben op hun spelende kind op de 
kinderafdeling. Ook kan er buiten worden gezeten op 
een groot langwerpig terras, gericht op het zuiden, 
inclusief ruim overstek. De buitenruimte van het cafe 
staat vervolgens weer in contact met de buitenruimte 
van de nieuws-zone, zowel visueel als via de royale 
buitentrap.

Vanaf eerste verdiepings-niveau is het mogelijk de 
stijgende lijn van de bibliotheek weer op te pakken, 
welke zich voortzet in de uiteindelijke richting van 
de vergaderzalen. Uiteraard is er een lift aanwezig 
in het gebouw, waardoor de niveau’s van receptie, 
lezerscafe en vergaderzalen ook bereikt kunnen 
worden door minder validen.
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57 aanzichten bibliotheek, schaal 1:300





122
interactie van de architectuur

1.

2.
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3.

4.
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1. woongroep dementie + woningen

hoekverdraaiing:
samen 90o

trap als verblijfselement, verbindt de gebouwen 
en het verhoogde plein met elkaar

De twee koppen begeleiden in een samenspel de 
toegang tot het bewonersplein vanuit de zorg-as.
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overeenstemmend materiaalgebruik



2. kinderdagverblijf + woongroep dementie

gebruikers van de trap richting het plein worden onderdeel 
van de interactie tussen deze twee doelgroepen

kijkvensters op elkaar gericht 
voor visuele interactie



gebruikers van de trap richting het plein worden onderdeel 
van de interactie tussen deze twee doelgroepen

Ook deze twee koppen gaan een samenspel aan, 
hier meer gericht op de onderlinge interactie.

gevels bevatten een lichte helling, waardoor 
kijkvensters beter naar voren komen

kijkvensters op elkaar gericht 
voor visuele interactie
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3. kinderdagverblijf + woningen

Het kinderdagverblijf krult als het ware om 
de hoekwoning heen, wat de route tussen 
de bibliotheek en het bewonersplein een 
verkeersruimte laat zijn. De verblijfsruimte is 
immers het plein.

aflopende daklijnen accentueren 
samen routing richting het plein
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zowel woningen als kinderdagverblijf 
openen zich pas aan het plein; de 
bestemde ruimte voor interactie

verkeersruimte in lijn met trap 
richting lezercafe
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4. kinderdagverblijf + bibliotheek

Het kinderdagverblijf en de bibliotheek komen 
samen door een overlap in gebruik. ‘De 
kinderafdeling’ voor boeken en speelgoed past 
namelijk perfect bij beide functies.

dakramen begeleiding 
de opgang van het 
kinderdagverblijf richting 
de bibliotheek
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vanuit het lezercafe kunnen 
de ouders hun spelende 
kinderen goed in de gaten 
houden



132 de techniek van het metabolisme

Naast de architectuur van het metabolisme, is voor 
de daadwerkelijke uitvoering van een project ook de 
techniek van het metabolisme nodig. 

Het bouwprincipe van het ensemble berust op een 
eenvoudige bouwmethodiek, namelijk stapelbouw. 
Doordat er veel baksteen in het project aanwezig is, 
zijn veel gevels opgebouwd volgens het traditionele 
spouwgevel-principe met een gemetseld binnen- en 
buitenspouwblad.

Waar de gevels met hout bekleed zijn, is het 
binnenspouwblad nog steeds gestapeld met behulp 
van kalkzandsteenblokken. Hier tegenaan komen 
vervolgens de het benodigde stijl- en regelwerk met 
ertussen isolatiemateriaal, waarna de gevel wordt 
afgetimmerd met houten planken, veelal verticaal 
toegepast.

De daken bestaan uit geprefabriceerde 
sandwichpanelen die opgelegd worden op de 
dragende binnenspouwbladen. De afwerking van de 
sandwichpanelen zijn ook houten gevelplanken. Waar 
de dakvlakken horizontaal liggen, is er een afschot 
van de sandwichpanelen vereist om regenwater af te 
voeren. Dit afschot is bijna te verwaarlozen aangezien 
de platte daken slechts maximaal 5 meter lang zijn.

De parkeergarage is opgebouwd uit een betonnen 
bak met betonnen kolommen en hierbovenop 
vloerelementen die overspannen van ligger naar 
ligger. Deze elementen zijn veelal geprefabriceerd, 
maar worden wel in het werk aangestort. De 
parkeergarage zelf is niet geisoleerd, wat inhoudt 
dat de isolatie voor de begane grond vloeren van de 
woningen tussen de vloeren en de cementdeklaag zit.

De bibliotheek is constructief gezien nog het meest 
uitdagend binnen het ensemble van het metabolisme. 
In principe kan ook hier veel worden opgebouwd uit 
stapelbouw en metselwerk, maar naarmate de daklijn 
verder oploopt, is naar een andere oplossing gezocht. 
Deze oplossing is gevonden in het integreren van 
een staalconstructie van pet-liggers die in de gevels 
verwerkt zitten en verbonden zijn met de betonnen 
kern (liftschacht) van het gebouw en de vier stalen 
kolommen bij het atrium. Zo worden de verschillende 
vloeren opgehangen die niet ondersteund kunnen 
worden door stapelbouw.
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58 technische doorsnede centrum voor hulp en woongroep voor dementie , schaal 1:50





59 technische doorsnede woningen en parkeergarage , schaal 1:50
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140 conclusie & reflectie

Hoe zorgwekkend is de vergrijzing op Texel? Dat is de 
algemene onderzoeksvraag voor dit afstudeerverslag.
Vergrijzing op zichzelf is niet bijzonder zorgwekkend, 
het gebeurt immers op veel plekken in Nederland 
en uiteraard ook in andere landen. Het zorgt ervoor 
dat er relatief gezien meer zorgbehoevende mensen 
bijkomen, waarvoor de benodigde zorg zeker geboden 
kan worden.

Het is de combinatie met andere factoren wat zorgen 
begint te wekken. Dit is ten eerste de veranderde 
zorgregels en ten tweede de centralisatie van burgers 
en voorzieningen in Den Burg. Door dit totaalplaatje 
in het oog te houden, mag gesteld worden dat 
de vergrijzing op Texel best zorgwekkend is. De 
oplossing  moet gezocht worden in het versterken 
van de leefbaarheid van de verschillende dorpen om 
een samenleving te behouden die de zorgvragen haar 
bevolking zelf kan opvangen.

De tweede vraag die gesteld werd, is de volgende: 
Hoe kan De Koog gerevitaliseerd worden, rekening 
houdend met de vergrijzing? Dit wordt bereikt door 
de oostelijke zone van De Koog opnieuw in te richten, 
met meer oog voor de eigen bevolking dan in de 
laatste decennia is gedaan. Hier kunnen de Kogers 
samen komen rondom de dorpse voorzieningen en de 
leefbaarheid en samenleving van De Koog versterken.

Tot slot, hoe kan de architectuur een oplossing bieden 
voor de problematiek van vergrijzing op Texel en 
een drager zijn voor de revitalisering van De Koog? 
Het antwoord ligt in het uitgekiende samenspel 
tussen doelgroepen, positionering van gebouwen 
ten opzichte van elkaar en de hiermee ontstane 
openbare ruimte als restruimte. Daarnaast zorgt 
een samenspel tussen eenheid en diversiteit in de 
architectuur voor de inpassing van de nieuwbouw 
in de kleine korrel van De Koog, waarbij het meer 
structuur aanbrengt in de verschijningsvorm van 
het dorp. Ditzelfde samenspel tussen eenheid en 
diversiteit in de architectuur zorgt tegelijkertijd voor 
het faciliteren van het sociaal metabolisme doordat 
privacy en ontmoeting beiden op een gezonde manier 
gewaarborgd worden.

Naast het beantwoorden van de drie 
onderzoeksvragen kan antwoord worden gegeven 
op zaken die een schaal hoger liggen. Wat betekent 
dit project nu voor De Koog, het eiland Texel en de 
toepasbaarheid in andere situaties?

Dit project betekent voor De Koog, naast het feit 
dat het ensemble de bevolking weer meer ruimte 
zal geven in het dorp, hopelijk met name dat de 
gemeenschap van De Koog de ogen opent voor 
de realiteit van het dorp. Misschien schrikken ze 
zelfs wel over een aantal beweringen die in dit 
afstudeerverslag worden gedaan. Het korte termijn 
beleid dat gevoerd lijkt te zijn voor het dorp is te 
herkennen in uitspraken van de bevolking van het 
dorp. Zo is meerdere malen de uitspraak gehoord ‘dat 
we wel zien waar het met dit dorp naartoe gaat’. Ik 
hoop dan ook ten zeerste dat De Koog een gezonde 
toekomst tegemoet gaat en ik hier over 40 jaar nog 
steeds van mijn vrije dagen kan genieten. Daarnaast 
hoop ik dat dit project een aanzet geeft tot een nieuwe 
zelfreflectie voor de inwoners van De Koog.

Voor het eiland Texel is er de hoop dat men beseft 
wat de gevolgen kunnen zijn van de centralisatie 
in Den Burg. Het is juist de diversiteit van de 
verschillende dorpen wat het eiland charme geeft 
en deze diversiteit maakt dat de inwoners van de 
dorpen trots zijn op hun eigen samenleving. Zolang 
de gemeente beseft wat de gevolgen kunnen zijn, ben 
ik er van overtuigd dat het goed gaat komen met de 
leefbaarheid van de verschillende dorpen.

De toepasbaarheid van dit project op andere situaties 
is een ingewikkeld verhaal. In principe zijn er wel 
algemeenheden te onderscheiden die in andere delen 
van het land ook toegepast kunnen worden. Dan moet 
gedacht worden aan zaken als het vergroten van 
sociale netwerken om vergrijzing leefbaar te houden. 
Voor de daadwerkelijke toepassing van architectuur 
als oplossing voor de gevaren van vergrijzing, is het 
onmogelijk een algemeen trucje toe te passen die ook 
in andere situaties werken. Het samenspel tussen 
factoren die komen kijken bij een specifieke locatie 
maken de materie te complex om projecten succesvol 
te kunnen kopieren. Wel denk ik dat het idee omtrent 
het samenbrengen van verschillende generaties goed 
kan werken in veel situaties. Dit zou dan een van de 
weinige zaken zijn uit dit project die direct toepasbaar 
zijn in andere situaties.
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Dan rest nog de vraag of ik vind dat dit 
afstudeeronderzoek in combinatie met het 
ontwerp geslaagd is. Laat ik eerst aanmerken dat 
de combinatie tussen onderzoek en ontwerp me 
goed is bevallen. Dat is mede te verklaren door 
mijn persoonlijke verlangen naar theoretische 
onderbouwing van een ontwerp. Verder vond ik het 
voor mezelf een boeiende opgave veen heel ensemble 
te ontwerpen in plaats van een gebouw. Er komt 
zoveel meer kijken bij het samenspel van meerdere 
gebouwen en haar gebruikers, wat de complexiteit 
van het project behoorlijk heeft verhoogd. Hoewel ik 
het mezelf soms ook behoorlijk moeilijk heb gemaakt 
door zoveel hooi op mijn vork te nemen, ben ik niet 
ontevreden over het eindresultaat van het ontwerp.

Het onderzoek zelf stemt me ook redelijk positief, 
omdat ik denk dat de samenwerking met Roy en 
aantal interessante bevindingen heeft opleverd. 
Bevindingen die ik van te voren nooit had kunnen 
bedenken. Dat maakt het nu juist zo interessant. Grip 
krijgen op de verschijningsvorm van De Koog en hier 
een standpunt in aannemen heeft me wel behoorlijk 
veel moeite en motivatie gekost, gewoonweg omdat je 
af en toe vast zit tijdens het onderozek.

Over de algehele conclusie van het onderzoek, 
waarbij de vergrijzing wordt gerelateerd aan 
eenzaamheid, leefbaarheid en sociale netwerken ben 
ik iets minder tevreden, omdat het voor mijn gevoel 
een subjectieve aanname is om de instandhouding 
van een sociaal netwerk te gooien op het 
voorzieningen niveau in een dorp. Deze conclusie vind 
ik ietwat kort door de bocht, hoewel ik ook wel besef 
dat de materie van sociale netwerken zo erg complex 
is dat het doen van zo een aanname noodzakelijk is 
voor de progressie in een onderzoek.

Al met al ben ik tevreden over mijn geboekte 
resultaten binnen dit afstudeeratelier en heb ik een 
bijzonder, boeiend en leerzaam jaar gekend als 
afsluiting van mijn studieperiode aan de Technische 
Universiteit Eindhoven.
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