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SAMENVATTING

Dit project is een onderdeel van het afstudeeratelier 
‘Texel Metabolized’ waarbinnen onderzoek is gedaan naar 
stofstromen (zoals water, energie, voedsel, afval, economie 
en mensen) en de landschappelijke morfologie van het 
Nederlandse Waddeneiland Texel. Het eiland is beschouwd 
als een metabolisme: een complex systeem dat continu in 
werking is om in behoeften van de bewoners te voorzien. 
Dit perspectief sluit aan bij de ambitie van Texel. Het eiland 
streeft ernaar om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het 
gebied van water én energie. Hiertoe profileert het eiland zich 
momenteel als een laboratorium voor innovatieve technieken 
voor zowel adaptatie van circulaire, ecologische processen 
in de agricultuur (waar verzilting in toenemende mate voor 
problemen zorgt voor het verbouwen van gewassen) als 
voor energievoorziening. Met de vooruitstrevende ambities 
op Texel groeit tegelijkertijd het besef dat door de grootste 
economische sector van het eiland, het toerisme, de 
‘oorspronkelijke kwaliteiten’ van het landschap ondermijnd 
worden. Wat deze kwaliteiten ook zijn – de natuur is een 
veelgehoord begrip – dit groeiende bewustzijn is verbonden 
met de zoektocht naar identiteit. 

Het toeristisch epicentrum van Texel is het dorp ‘De Koog’. 
De ruimtelijke ontwikkeling van dit dorp is in sterke mate 
beïnvloed door het massatoerisme, dat zich daar vanaf de 
jaren 1950 heeft ontwikkeld. Zowel de fysieke inrichting 
van De Koog als het aanbod van voorzieningen, sluiten 
momenteel onvoldoende aan op de sentimenten en trotsheid 
van veel eilandbewoners en eilandliefhebbers. Tegelijkertijd 
vrezen uiteenlopende partijen in de toeristische sector 
voor een daling van het aantal toeristen dat het eiland 
jaarlijks bezoekt, als de ambitie om zelfvoorzienend te 
worden en bijhorende landschappelijke ingrepen worden 
doorgezet. Op het eiland zullen verschillende stakeholders 
(advocates, sponsors, change agents en targets) allereerst 
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globaal tot overeenstemming moeten komen wat voor 
veranderingen wenselijk zijn met betrekking tot de domeinen 
ruimte, wonen, leven, economie (toerisme), natuur en 
milieu. Vervolgens kunnen de stakeholders bepalen hoe ze 
veranderingen in gang willen zetten om het eiland als een 
geheel naar een hoger plan te tillen. De volgende vraag 
staat centraal in dit onderzoek: Hoe kan er in het dorp De 
Koog vanuit de architectuur een ruimtelijke transitie worden 
ingezet, die zowel aansluit bij het idee van een werkend 
eilandmetabolisme van Texel, als bij de belangen van de 
verschillende betrokken actoren?

De Koog wordt veelal omschreven als de badplaats op Texel 
bij uitstek, met een verleden als vissersdorp. De analyse 
van de historische ontwikkeling van De Koog laat zien dat 
het dorp door de tijd ontwikkeld is door opportunistische 
ondernemers en dat het dorpscentrum in toenemende mate 
gedomineerd wordt door vastgoedontwikkelaars, die aan 
een cultuurhistorisch verleden geen boodschap hebben. 
Individueel winstbejag is daarmee de meest bepalende factor 
geworden voor de ruimtelijke ontwikkeling van De Koog. 
Een gefragmenteerde dorpsstructuur en een steeds verder 
verzadigd landschap zijn hiervan de gevolgen. De dominantie 
van het toerisme is niet alleen tot het dorpscentrum van De 
Koog beperkt, maar strekt zich ook uit tot het omliggende 
landschap. De ruimtelijke opgave voor De Koog beperkt zich 
daarom niet enkel tot het dorpscentrum, maar omvat een 
groter gebied. Door de overwoekering van vervallen panden, 
eenvoudige uitbreidingen en utilitaire bouwvolumes lijkt de 
opgave voor De Koog op het eerste gezicht een doorsnee-
ontwerpopdracht, namelijk dorpsherstel, maar dat is - zoals 
de onderzoeksvraag al liet doorschemeren - schijn.

Uit de analysen blijkt dat de oorzaak van de totstandkoming 
van de huidige, gefragmenteerde dorpsstructuur 
multifactorieel is en gelinkt kan worden aan onderliggende 
economische, sociale en politieke ontwikkelingen. De 
uitdaging voor de ruimtelijke definitie van De Koog ligt 
naast het architectonische beeld, ook in de koppeling 
met het achterliggende model. Met de dorpsstructuur als 
basis, heeft dit onderzoek mogelijke ontwikkelstrategieën 
(oplossingsrichtingen) voor De Koog opgesteld. Hierbij 
is het dorp aan de hand van specifieke kenmerken in de 
huidige situatie opgedeeld in vier zones (A, B, C en D). 
Deze zones bevinden zich tussen het macroniveau van de 
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dorpsstructuur en het microniveau van de individuele kavel. 
De zones zijn bepaald aan de hand van overeenkomstige 
ruimtelijke patronen zoals morfologie, typologie, historie, 
locatie, gebruikspatronen, publieke ruimte, omvang en vorm. 
Zone A en D kenmerken zich als commercieel gebied in het 
dorpscentrum van De Koog. Zone B bevindt zich aan de rand 
van het dorpscentrum en wordt gekarakteriseerd door grote, 
utilitaire bouwmassa’s. Zone C is het buitengebied van De 
Koog, dat gedomineerd wordt door grote vakantieparken. 
Voor elke zone zijn achtereenvolgens uitgewerkt: een 
programmatisch kader, een trend- en alternatiefscenario, 
een actieplan, spelregels en bonusregels. De vier zones 
vormen de basis voor het masterplan en dragen, vanuit het 
perspectief van de architectuur, oplossingsrichtingen aan.

In dit onderzoek is gedacht vanuit een wensbeeld: de richting 
is duidelijk, maar de invulling van het proces is flexibel en 
geeft daardoor diverse routes om tot gewenste verandering te 
komen. De architect heeft in het masterplan deeloplossingen 
geschetst en bewaakt als gespreksleider dat de stakeholders 
handelen volgens de opgestelde visie per zone. De ruimtelijke 
ontwikkeling is in dit project opgevat als een constante 
onderhandeling tussen actoren. De ingenomen positie van 
‘de architect’ in het voorgestelde masterplan is sturend, 
engagerend, committerend en bemiddelend. Nieuwe kansen 
worden daarbij ontwikkeld in het spanningsveld tussen het 
gebouwde en de publieke ruimte. Vastgoedeigenaren zijn 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebouwde; 
de overheid voorziet in de ontwikkeling van de publieke 
ruimte. Voor de gemeente Texel biedt de ontwikkelstrategie 
steun in de onderhandeling om tot een verbeterde 
waterhuishouding en een verzorgd dorp te komen. Voor de 
ondernemers en vastgoedeigenaren in de Koog biedt het 
steun in de onderhandeling om de individuele belangen te 
behartigen. Naast de advocates (de ideeëndragers zoals 
de wetenschap en discipline architectuur), moeten ook de 
sponsors (bijvoorbeeld de overheid of banken) en de change 
agents (de gangmakers onder de vastgoedeigenaren en 
ondernemers) elkaar vinden. Dit onderzoek draagt vanuit 
de architectuur per zone (A, B, C en D) een visie aan, geeft 
als regisseur handvatten voor verbinding van de actoren 
met de uiteenlopende rollen, bewaakt dat de stakeholders 
samenwerken binnen de geschetste kaders van de specifieke 
zones en draagt daardoor bij aan het bewerkstelligen van de 
gewenste verandering.
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Het masterplan biedt aanbevelingen voor het 
bestemmingsplan om verdere verzadiging van het landschap, 
een overexploitatie van voorzieningen, de zoektocht 
naar authenticiteit en een beperkt investeringsvermogen 
te overkomen en de huidige stagnatie te doorbreken. 
De kenmerkende fragmentatie van De Koog wordt 
omgebogen naar een zonering, die het pluralisme van een 
geïndividualiseerde maatschappij erkent, zonder het idee 
op te geven dat een groter samenhangend ruimtelijk kader 
mogelijk is. Vanuit de architectuur, de kleine korrel, wordt 
actief gestuurd op een dorpsstructuur als een lappendeken 
van specifieke identiteiten en sferen. De moeizame 
verenigbaarheid van de heersende kavel-voor-kavel logica in 
het dorp, met het onderliggende natuurlijke systeem van het 
landschap, kan worden overstegen door wederzijdse actie 
vanuit de markt (privaat eigendom) en de overheid (publieke 
ruimten). De ontwikkelstrategie in dit onderzoek stelt een 
vergrote verscheidenheid in de dorpsstructuur en een opener 
landschap als stip op de horizon. Naar De Koog: naar een 
genereus dorp in een genereus landschap.
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SUMMARY

This project makes part of the graduation studio ‘Texel 
Metabolized’.  Central research themes of this studio are 
flows (like water, energy, food, waste, economy and people) 
and landscape morphology of the Dutch Wadden island Texel. 
The island can be considered as a metabolism: a complex 
system working constantly in order to fulfil the needs of its 
residents. This perspective is in line with Texel’s ambition 
to become self-sufficient with regards to water and energy 
by 2020. The island presents itself as a laboratory for the 
development and implementation of innovative techniques 
against salination of water (for agriculture) and energy 
supply. At the same time with the far reaching ambitions on 
Texel, awareness is increasing that the largest economic 
sector of the island, the tourism, severely undermines the 
original qualities of the island. Whatever these qualities may 
be – nature seems to be the most common concept – this 
growing consciousness is related to the search for identity. 

‘De Koog’ is a village on Texel where most tourists stay. 
The spatial development of this village is largely influenced 
by the mass-tourism since the 1950s. Both the physical 
environment of De Koog and the offered facilities, do not 
properly match the sentiments and the needs of the islanders 
and island lovers. At the same time, various parties fear a 
decline in the number of tourists that will visit the island 
annually, if the ambition to become self-sufficient and 
accompanying landscape interventions will be continued. 
Different stakeholders (advocates, sponsors, change agents 
and targets) on the island first have to come to an agreement 
what kind of changes are desirable with regards to the area 
of space, housing, living, economy (tourism), nature and 
the environment. Subsequently, these stakeholders can 
determine how they want to put the changes in motion in 
order to upgrade the island. 
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The central question of this research is: How to promote, 
from the perspective of architecture, a spatial transition in De 
Koog, which supports both the idea of a metabolism of the 
island Texel and the interests of the various actors involved?

De Koog is often described as the beach resort of Texel, 
with a past of a fishing village. The analysis of the historical 
development of De Koog shows how through time the 
village is developed by opportunistic entrepreneurs and how 
real estate developers disregard a cultural-historical past. 
Individual pursuit of profit is the most defining factor for the 
spatial development of De Koog. These developments have 
given rise to the problem of a fragmented village structure 
and an increasingly saturated landscape. With the strong 
influence of the tourism, this problem is unfortunately not 
limited to the center of De Koog, but is typical as well for 
the surrounding island. For this reason, the spatial task for 
De Koog is not limited to the village center, but includes 
a larger area. Due to the overgrowth of derelict buildings, 
simple extensions and utilitarian construction volumes, at 
first glance the task for De Koog seems to be a typical design 
assignment, namely village recovery; however this is a false 
impression. 

The analyses show that the development of the current, 
fragmented village structure can be linked to multifactorial 
underlying causes, like for instance economic, social 
and political developments. The challenge for the spatial 
definition of De Koog focusses both on establishing a link 
with the underlying model and the architectural picture in 
itself. With the village structure as a starting point, this 
research has formulated possible spatial development 
strategies (solutions) for De Koog. This study divided the 
village on the basis of specific characteristics into four 
zones (A, B, C and D). These zones are located between the 
macro level of the village structure and the micro level of 
the individual plots. The zones are determined on the basis 
of corresponding spatial patterns such as morphology, 
typology, history, location, usage patterns, public space, size 
and shape. Zone A and D are characterized as commercial 
areas in the center of De Koog. Zone B is located on the edge 
of the village center and is characterized by large, utilitarian 
construction masses. Zone C is located on the outskirts of 
De Koog and dominated by large holiday parks. For each 
zone, successively a programmatic framework, a trend and 
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an alternative scenario, action plans, game rules, bonus rules 
are drawn up. The four zones are the basis of the master plan, 
which offers, from the perspective of architecture, solutions.
 
In this research is thought from a vision: the direction is 
clear, but the actual process is flexible and provides various 
routes to reach the desired change. The architect has 
outlined in the master plan solutions. The role of the architect 
is to make sure that the stakeholders act according to the 
established spatial vision per zone. In this project the spatial 
development is conceived as a constant negotiation between 
actors. The position of ‘the architect’ in the proposed master 
plan is to steer according to his vision on the zones, to 
engage actors and to mediate between the stakeholders. 
New opportunities arise in the built and the public space. 
Property owners are responsible for the evolution of the real 
estate; the government is responsible for the evolution of the 
public space. For the municipality of Texel, the development 
strategy offers support in the negotiation to achieve an 
improved water management and a splendid village. For the 
entrepreneurs and real estate owners in De Koog, it offers 
support in the negotiation to look after individual interests. 
Besides advocates (the generators of the ideas, such as 
science and the discipline of architecture), sponsors (for 
example the government and banks) and change agents (the 
innovators among the real estate owners and entrepreneurs) 
should find each other as well. This project offers from 
the perspective of architecture per zone (A, B, C and D) a 
clear vision for development. This study offers tools for the 
architect to connect actors with diverse roles. It is important 
that the architect makes sure that the stakeholders work 
together within the frames of the outlines specific areas (the 
four zones). Via these actions, the project contributes to the 
achievement of a desired change. 

This master plan provides recommendations for the 
development plan in order to break the current deadlock 
and to overcome further saturation of the landscape, 
overexploitation of facilities, the search for authenticity and a 
limited investment capacity. The fragmentation of De Koog is 
redirected towards a zoning, which recognizes pluralism in an 
individualized society, without giving up the idea of a larger 
coherent spatial framework. The architecture, the small grain, 
aims to move towards a village structure like a patchwork 
of specific identities and atmospheres. The difficult 
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compatibility due to the prevailing lot-for-lot logic in the 
village, with the underlying natural system of the landscape, 
can be transcended by mutual action from the market 
(private property) and the government (public spaces). The 
development strategy in this study encourages an enlarged 
variety in the village structure and a more open landscape as 
an ultimate goal. To De Koog: towards a generous village in a 
generous landscape. 
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1 INLEIDING

1.1 De aanleiding van het afstudeeratelier Texel Metabolized

Dit afstudeerproject is onderdeel van het afstudeeratelier 
‘Texel Metabolized’. Onder begeleiding van prof. dr. Bernard 
Colenbrander, prof. ir. Juliette Bekkering en ir. Barbara Kuit 
heeft het atelier onderzoek gedaan naar het Waddeneiland 
Texel. Het atelier is onderdeel van de Planet Texel Academy, 
dat is opgezet naar aanleiding van de uitkomsten van 
projectatelier Planet Texel van de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam (IABR) 2014, gecureerd door Dirk 
Sijmons. Onder het centrale thema Urban by Nature 
van de IABR 2014 heeft projectatelier Planet Texel zich 
geconcentreerd op nieuwe perspectieven voor een duurzame 
toekomst voor het Waddeneiland Texel. Het uitgangspunt 
hierbij was dat Texel zich behalve als toeristisch eiland, 
steeds meer profileert als laboratorium voor nieuwe 
technieken voor energie voorzieningen en adaptatie 
van circulaire, ecologische processen in de agricultuur. 
Afstudeeratelier Texel Metabolized van de master architectuur 
aan de TU/e neemt de aftrap voor vervolgonderzoek naar 
toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden voor 
Texel, waarbij met name geconcentreerd wordt op het dorp De 
Koog. 

1.2 De doelen van het atelier 

Het eerste deel van het afstudeeratelier betrof een 
gezamenlijk toegepast veldwerkonderzoek van 20 studenten 
naar zowel fysiek morfologische aspecten van het landschap 
en de gebouwde omgeving, als natuurlijke, economische en 
sociale stofstromen (water, energie, voedsel, afval, etc.) van 
het eiland met het dorp De Koog als casestudy. De resultaten 
van dit project zijn vastgelegd in de Texel Atlas. Het maken 
van een atlas als collectief product van het vooronderzoek 
heeft als doel om onderzoek en ontwerp sterker te verweven, 
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om zodoende ook de discipline architectuur naar een hoger 
en meer academisch niveau te brengen. Een bijkomend 
doel van het atelier is om de rol van ‘de architect’ breder 
te bekijken, dan enkel het ontwerpen van gebouwen. 
Landschappelijke, economische en culturele processen 
komen daarom ook aan bod in dit onderzoek.

1.3 De probleemstelling

Het Nederlandse Waddeneiland Texel bevindt zich in een staat 
van reflectie. Na decennia van toenemend toerisme, is er 
momenteel een groeiend bewustzijn van de nadelige effecten 
van Texels grootste economische sector op het natuurlijke 
landschap en de fysieke omgeving. Het wordt gesteld dat 
toerisme de oorspronkelijke kwaliteiten van het eiland 
ondermijnd. Wat deze kwaliteiten ook zijn – de natuur is een 
veelgehoord begrip – dit groeiende bewustzijn is verbonden 
met de zoektocht naar identiteit. In toenemende mate is er 
onder de Texelse gemeenschap en daar buiten aandacht 
voor een typisch ‘eilandgevoel’. Het toeristisch epicentrum 
van Texel, het dorp De Koog, is een plaats op het eiland dat 
door de ruimtelijke ontwikkeling die met het massatoerisme 
gepaard is gegaan, nauwelijks meer binnen de sentimenten 
en trotsheid van veel eilandbewoners en eilandliefhebbers 
past. Een ontwikkeling die wel steeds meer aansluit bij 
het eigenwijze eilandgevoel is de ambitie op het eiland om 
zelfvoorzienend te worden op het gebied van water en energie 
tegen het jaar 2020. Maar deze ontwikkeling, die gepaard gaat 
met nieuwe landschappelijke elementen, stuit op weerstand 
bij de gevestigde orde, die vreest voor een afname van 
het toerisme. Dit spanningsveld is kenmerkend voor het 
Waddeneiland Texel anno 2015 en vormt daarmee de context 
van dit afstudeerproject.

1.4 De context

Het centrale onderwerp van dit afstudeerproject is het dorp 
De Koog, de badplaats op Texel met ongeveer 1.300 inwoners. 
Vanaf begin 20ste eeuw heeft het dorp, door de ontwikkeling 
van het massatoerisme, een bijna constante economische 
groei doorgemaakt. Lange tijd werd verder uitgebreid en 
werd het dorp steeds meer voorzien van functies volledig 
afgestemd op de grote hoeveelheid toeristen die elke zomer 
het dorp weer bezochten. Texel ontvangt een kleine miljoen 
toeristen per jaar en iets minder dan de helft daarvan verblijft 
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in De Koog. Van de 45.000 toeristische bedden die er op het 
eiland beschikbaar zijn, bevinden zich er 22.000 in De Koog 
(Gregoir, 2014). Maar liefst 80% van de omzet van het eiland 
wordt verworven door de toeristische sector. De Koog is de 
toeristische trekpleister van Texel bij uitstek, maar het tij van 
economische groei keert. De huidige verdienmodellen waarop 
horeca en verblijfsaccommodaties in De Koog zijn gebaseerd, 
zijn verouderd en gestoeld op een monotoon aanbod van 
voorzieningen voor massatoerisme. De fysieke structuur 
en ruimtelijke uitstraling van het dorp laat te wensen over. 
Omdat de ruimtelijke ontwikkelingen in de Koog in grote 
mate samenhangen met economische, sociale en politieke 
ontwikkelingen, tracht dit onderzoek, vanuit de architectuur, 
in het dorp De Koog op ruimtelijk gebied een vicieuze cirkel 
te doorbreken door oplossingsrichtingen te onderzoeken 
voor zones met uiteenlopende karakteristieken.

1.5 De onderzoeksvraag

In dit onderzoek staan zowel een wat- als een hoe-vraag 
centraal. De wat-vraag gaat over een eindresultaat: 
een wenselijke ruimtelijke ontwikkelingsrichting voor 
het dorpscentrum van de Koog. Concepten zoals 
zelfvoorziening, eilandmetabolisme, economie, toerisme, 
landschap en natuur zullen in de wat-vraag worden 
meegenomen. De hoe-vraag richt zich op de vraag hoe een 
ruimtelijke transitie in gang kan worden gezet, waar veel 
stakeholders verantwoordelijkheden in hebben, zonder de 
oplossingsrichtingen van de architect uit het oog te verliezen. 
De aanname die gemaakt wordt is dat een ruimtelijke 
transitie alleen tot stand kan komen wanneer partijen met 
inherent verschillende rollen (advocates, sponsors, change 
agents en targets) gaan samenwerken volgens een visie 
(wat / waarheen) en een uitgedacht plan (hoe / waardoor). 
Vanuit de architectuur zullen in dit onderzoek, via een 
masterplan bestaande uit zones met specifieke functies, 
handvatten worden aangeleverd om De Koog, en zo ook 
Texel, naar een hoger plan te tillen. De volgende vraag staat 
centraal in dit onderzoek: Hoe kan er in het dorp De Koog 
vanuit de architectuur een ruimtelijke transitie worden 
ingezet, die zowel aansluit bij het idee van een werkend 
eilandmetabolisme van Texel, als bij de belangen van de 
verschillende betrokken actoren?
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1.6 Het belang van het project

In dit project zullen drie achterliggende thema’s worden 
meegenomen, namelijk 1) zelfvoorziening, 2) een shift van 
verantwoordelijkheden en 3) het masterplan als ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie. Ten eerste, in het verlengde 
van het centrale thema van het afstudeeratelier Texel 
Metabolized, haakt het project aan bij de thematiek van 
zelfvoorziening – autarkie. Zoals haast iedere gemeente 
en provincie kan bevestigen, zijn ruimtelijke inpassing en 
maatschappelijk draagvlak essentieel om effectief beleid te 
kunnen  ontwikkelen en uitvoeren rondom energie neutrale 
maatregelen, natuur bevorderende interventies (zoals groene 
daken) en milieu maatregelen (zoals CO2 reductie).

Daarnaast vinden landelijk, regionaal en lokaal aanzienlijke 
verschuivingen plaats in de verhouding tussen overheid, 
markt en burger. Van de burger wordt steeds meer gevraagd 
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen (fysieke) 
leefomgeving, van de markt wordt verwacht dat ze publieke 
voorzieningen ontwikkeld die eerder tot het domein van de 
overheid behoorde en de overheid treed steeds meer op als 
ondersteuner van initiatieven. Ondanks de intenties van deze 
ontwikkeling, wordt enerzijds het stokje niet vanzelfsprekend 
overgenomen door de maatschappij en anderzijds schenkt 
de overheid vaak ook onvoldoende aandacht aan het effectief 
redresseren van de publieke taken naar het private domein. 
Dit project verkent vanuit de architectuur hoe verschillende 
(markt)partijen kunnen worden gestimuleerd om een 
ruimtelijke kwaliteitsslag te gaan maken. 

De derde inhoudelijke pijler waarmee dit project 
gepositioneerd wordt is het begrip masterplan. Met de 
zojuist beschreven veranderende verhoudingen tussen 
overheid, markt en burger lijkt het stedenbouwkundig 
masterplan steeds meer een vies woord dat vooral herinnert 
aan grootschalige ruimtelijke ingrepen die nauwelijks meer 
te rijmen zijn met ‘bottom-up’ benaderingen. Toch lijkt het 
masterplan aanknopingspunten te bieden om ambities zoals 
zelfvoorziening, waterhuishouding en de omgang met krimp 
in ruimtelijke kaders te organiseren. Het masterplan kan 
daarbij niet terugvallen op de betekenis van het traditionele 
masterplan als krachtig (stedenbouwkundig) ontwerp, maar 
zal veel meer de vorm van een ontwikkelstrategie aannemen 
die een bepaalde speelruimte voorstelt en waarbinnen 
ontwikkeling wordt gestimuleerd.
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1.7 De leeswijzer

In hoofdstuk twee worden de onderzoeksmethodiek en de 
positie van dit project toegelicht. Daarna volgen in hoofdstuk 
drie tot en met zes de onderzoeksresultaten. Hoofdstuk 
drie betreft het onderzoek naar de verhouding tussen Texel 
en De Koog, waarbij in wordt gegaan op de geschiedenis, 
het heden en de mogelijke richtingen voor verdere 
ruimtelijke ontwikkeling. In hoofdstuk vier wordt De Koog 
door middel van analyse ontleed om typische ruimtelijke 
kenmerken te onderscheiden en aanknopingspunten te 
vinden voor een verdere ruimtelijke ontwikkeling. De 
evolutie van de bestaande panden door de tijd heen, de 
eigendomsverhoudingen en gebruikspatronen worden 
hier besproken. Hoofdstuk vijf behandelt de hoe-vraag, 
waarbij wordt gericht op het proces rondom de ruimtelijke 
transitie van Texel en De Koog. Dit deel gaat in op de rol 
die acties, actoren en processen spelen in het ruimtelijke 
vraagstuk. Hoofdstuk zes behandelt het ontwerp voor het 
masterplan voor het dorpscentrum De Koog aan de hand van 
vier zones. Dit hoofdstuk gaat in op de uitwerking van de 
ontwikkelstrategie. 
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2 METHODE

Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen zijn er 
per hoofdstuk een aantal onderzoeksmethoden gebruikt. De 
toegepaste onderzoeksmethoden zijn hieronder weergegeven. 
Het eerste hoofdstuk van de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 
drie) behandelt de historische ontwikkeling van De Koog, 
hoe het dorp zich verhoudt tot Texel en wat een wenselijke 
toekomstige verhouding is. Een deel van de informatie 
die nodig was om antwoord te kunnen geven op deze 
vragen is direct uit de Texel Atlas verworven. Daarnaast 
was een uitgebreider literatuuronderzoek nodig naar 
de landschappelijke ontwikkeling van Texel en de lange 
evolutionaire lijnen in het cultuurhistorische landschap van 
De Koog. Hiertoe is ook aanvullend literatuuronderzoek 
gedaan naar methoden om de cultuurhistorie van 
landschappen te onderzoeken. Tot slot zijn verschillende 
beleidsrapporten geraadpleegd met betrekking tot de 
landbouw, het woonbeleid en natuurbeleid van Texel om beter 
begrip te krijgen van de actualiteiten rondom deze thema’s.

In hoofdstuk vier is verdiepend onderzoek uitgevoerd naar 
de ruimtelijke eigenschappen van het dorpscentrum van 
De Koog. Hiervoor is ter plaatse observationeel onderzoek 
uitgevoerd en zijn een aantal exploratieve gesprekken 
gevoerd met bewoners van Texel over de belevingswaarde 
en identiteit van De Koog. Daarnaast is archiefonderzoek 
uitgevoerd in het Gemeentearchief Texel om feiten en 
meningen te achterhalen over de geschiedenis van de 
Dorpsstraat en daarmee het ontstaan van het dorp De Koog. 
Archiefmateriaal bestond uit kaarten, reisgidsen, lesmateriaal, 
foto’s, onderzoek en bouwtekeningen over het landschap en 
panden van Texel en De Koog. Tot slot is onderzoek gedaan 
naar eigendoms- en gebruikspatronen in De Koog aan de 
hand van kadastrale informatie. Om tot een formulering van 
een geschikte richting voor De Koog te komen zijn naast de 
feiten ook de wensen en inzichten van direct betrokkenen van 
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belang. Daarom zijn diverse gesprekken op Texel gevoerd met 
experts en ondernemers en vastgoedeigenaren van De Koog 
over hoe het dorp in de toekomst vorm kan krijgen.

Centraal in hoofdstuk vijf staat het onderzoek naar hoe 
vanuit de architectuur koppelingen gemaakt kunnen 
worden met, en gestuurd kan worden op, de achterliggende 
economische mechanismen die van invloed zijn op de fysieke 
structuur van het dorp. Daarnaast zijn recente methoden 
voor gebiedsontwikkeling verkend, waartoe onder andere 
een semigestructureerd kwalitatief interview is uitgevoerd 
met stedenbouwkundige Peter Kuenzli. Verder is onderzoek 
gedaan naar alternatieve planningsmethoden en manieren om 
draagvlak te stimuleren bij ruimtelijke transities aan de hand 
van literatuuronderzoek.

Het onderwerp van hoofdstuk zes is het ontwerp van het 
masterplan voor De Koog, waarbij zowel de theoretische 
als contextuele achtergrond uit voorgaande hoofdstukken 
worden verweven. Het betreft een ontwerpend onderzoek 
waarbij vanuit verschillende schaalniveaus van het dorp een 
ontwikkelstrategie wordt geformuleerd voor de toekomst 
van De Koog. Gebaseerd op de resultaten uit de voorgaande 
hoofdstukken worden in het masterplan vier zones specifiek 
uitgewerkt.
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3 TEXEL EN DE KOOG IN VERHOUDING

Dit hoofdstuk geeft de opmaat naar het ontwerp. Om de 
ontwikkeling van De Koog in een breder perspectief te zien 
dan enkel op dorpsniveau, onderzoekt dit hoofdstuk eerst de 
verhouding van het dorp De Koog tot het eiland Texel. Hiertoe 
geeft dit hoofdstuk vervolgens drie invalshoeken weer, 
namelijk een historisch perspectief (toen), een hedendaags 
perspectief (nu) en een toekomst perspectief (straks). 
Uiteindelijk komt dit hoofdstuk tot suggesties voor een 
toekomstige ontwikkelingsrichting voor het eiland Texel als 
geheel. Dit voorstel biedt uitgangspunten voor het ruimtelijke 
ontwerp voor De Koog.

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende drie vragen: 
1. Hoe verhoudt het dorp De Koog zich tot het eiland Texel?
2.Hoe heeft het dorp De Koog zich door de tijd heen 
ontwikkeld?
3.Wat is een wenselijke verhouding in de toekomst, 
uitgaande van een werkend eilandmetabolisme? 

3.1 Atlas: het visueel in kaart brengen van de feiten op Texel 
en De Koog

Het eerste deel van dit afstudeeratelier bestond uit het 
gezamenlijk maken van een atlas over Texel met De Koog als 
case study. Hierbij is onderzoek gedaan naar stofstromen. In 
de atlas wordt het eiland beschouwd als een metabolisme dat 
constant in werking is om te voorzien in allerlei behoeften. 
Dit deelproject komt op twee wijzen tegemoet aan de 
zoektocht naar het ‘typische’ van Texel en de ambitie om 
zelfvoorzienend te worden: 1) op een verlichte manier kan 
het beantwoorden aan het gevoel voor een eilandcultuur 
en 2) het is een bruikbare methode om grip te krijgen op de 
stofstromen van het eiland en zodoende aanknopingspunten 
te bieden om de ecologie, economie, cultuur en het landschap 
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verder te ontwikkelen op een meer bewuste en wenselijke 
manier.

3.2 Het historisch perspectief (‘toen’)

3.2.1 De eerste bloei: visserij en landbouw

De nederzetting ‘Cooghen’, die de basis is geweest van wat 
nu De Koog is, was ooit gesitueerd op een smal stuk land van 
het oude Texel, waar de Noordzee en de Waddenzee elkaar 
ontmoetten. Deze uitstulping is ontstaan omstreeks het jaar 
1000, toen het oude eiland Ganc (ten noorden van Texel) 
met het oude land van Texel verheelde (Roos & van der Wel, 
2013: 14). Deze locatie werd aan drie zijden omgeven door 
zee. De ligging maakte Texel destijds bij uitstek geschikt voor 
de visserij, wat van directe invloed moet zijn geweest op de 
vestiging van een nederzetting daar. Halverwege de 19e eeuw 
is het toerisme zich sterk gaan ontwikkelen op het eiland, 
vanwege de gunstige ligging als badplaats. Uit de analysen 
blijkt dat de (economische) rol van De Koog altijd ontleend is 
geweest aan het omliggende landschap. 

Etymologisch verklaard betekent het woord ‘koog’, 
buitendijks land, ingedijkt land of polder. De benaming stamt 
af van kleinschalige inpolderingen in de 14e eeuw: Beperkte 
stukken land werden drooggelegd door ze met lage dijken van 
de zee te scheiden. Zodoende kon het dorp zich specialiseren 
in de visserij. Met de bloei die het dorp doormaakte met de 
visserij groeide het dorp tot een omvang van 140 woningen in 
1514 (Ecomare, 2015). 

Tegelijkertijd werden de zanderige wadgronden 
ingedijkt en drooggelegd om ze geschikt te maken voor 
gemeenschappelijk gebruik in de vorm van landbouw. Maar 
door het indijken van de wadgronden verzandde de diepere 
zeegeulen die het eiland doorsneden. Deze ontwikkeling 
had een zeer nadelig gevolg voor het dorp De Koog, omdat 
de zeegeulen noodzakelijk waren voor de visserij om het 
dorp te bereiken. De visserij ging verloren en daarmee ook 
de hoofdzakelijke bron van inkomsten van het dorp. De 
armoede die dat met zich mee bracht leidde ertoe dat de 
meeste Kogers naar andere dorpen op het eiland verhuisden. 
Daarbij kregen ze een stuk grond ter grootte van ongeveer 
300 vierkante meter waarmee zij in bepaalde basisbehoeften 
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konden voorzien. Deze gemeenschappelijke gronden werden 
de meent, ook wel ‘De Mient’ of ‘mientgronden’ genoemd en 
reikten van De Koog tot aan Den Hoorn. Deze stukken grond 
waren bedoeld voor gemeenschappelijk (agrarisch) gebruik. 
Met extra indijkingen rond de 15e eeuw, konden serieuzere 
pogingen worden ondernomen om de grond te cultiveren. 
Tot de 17e eeuw betekende dit dat er schapen, koeien en 
geiten op de mientgronden liepen, er zand werd afgegraven 
voor verkoop en plaggen werden gestoken voor brandstof. 
Vanaf begin 19e eeuw, de aanvang van de Franse tijd, werden 
de mientgronden rijksbezit. Vanaf dat moment werden de 
gronden verpacht aan particulieren en werden de regels voor 
het cultiveren van duingronden strenger (Roos & van der Wel, 
2013: 26-29). 

DE KOOG

Mientgronden Texel, 18e eeuw
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Eind 19e eeuw staan er in De Koog nog maar elf huizen en 
de omgeving bestaat vooral uit ongebruikte ‘woeste grond’. 
Tussen 1898 en 1921 werd daarom door de Staat het Texelse 
bos aangelegd bestaande uit naaldbomen: puur om de 
grond vruchtbaar te maken. Daarvoor moest het duingebied 
ontwaterd worden. Maar het productiebos, waarvan het 
hout gebruikt zou worden voor de mijnbouw, groeide slecht, 
vanwege de zeewind en de voedselarme grond (Roos & van 
der Wel, 2013: 34). Omdat het hout niet werd gebruikt bleef 
het bos onaangetast. Met de ontwikkeling van het toerisme 
in de 20e eeuw gingen andere belangen dan houtproductie 
een rol spelen en sindsdien wordt het bos behouden door 
Staatsbosbeheer om redenen van natuurbescherming en 
recreatie. Het grote bosgebied waar het merendeel van 
de recreatieterreinen vandaag de dag aan is gelegen, is 
dus ontgonnen grond ten behoeve van de houtproductie. 
Maar juist de variatie die deze kunstmatige ingreep aan 
het landschap heeft toegevoegd is van waarde vanuit het 
oogpunt van recreatie en toerisme.

3.2.2 De volgende bloei: toerisme

Texel ontleend zijn aantrekkingskracht al sinds de eerste 
vormen van toerisme aan het gevarieerde landschap. In de 
19e eeuw kwamen voor het eerst bezoekers ter ontspanning 
naar het eiland. Jagers bezochten het eiland in de herfst 
en botanisten en vogelliefhebbers kwamen in de lente en 
de zomer naar het eiland. Overnachtingen werden geboekt 
in het dorp Den Burg, omdat daar toen het enige hotel van 
het eiland was gevestigd. Het strand en de zee werden 
hooguit gebruikt voor pootje baden, maar een badcultuur 
bestond er nog niet. Pas met de bouw van het eerste 
Texelse badpaviljoen genaamd ‘De Eerste Texelse Bad- en 
Schapenmelk Kuurinrichting’ boven op de duinen bij De 
Koog, werd de basis gelegd voor een badcultuur. De Koog 
zelf was toen met enkele boerderijen, woonhuizen en een 
school, een dorp van zeer geringe omvang. In 1908, 14 jaar 
na de bouw, was het paviljoen al te klein en werd het, ook 
bovenop de duinen, uitgebreid met een badhotel speciaal 
voor badgasten. In 1910 was het badhotel voor het eerst de 
hele zomer volgeboekt. Vanaf dat moment verschijnen vele 
nieuwe hotels en andere voorzieningen in de duinen, op het 
strand, in open velden en in het bos, vaak tegen de bestaande 
ruimtelijke logica van het dorp en het landschap in (Dros, 
2008).
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In de eerste decennia van de 20e eeuw zag Texel het aantal 
toeristen uit binnen- en buitenland gestaag toenemen. 
De overtuiging was dat De Koog nooit als andere grotere 
badplaatsen zou worden en dat het dorp de ontvangst van 
veel toeristen en economische vooruitgang zou verdragen 
met behoud van de landschappelijke kwaliteiten. Geïnspireerd 
door het ‘Verkade Album Texel’ van Jac. P. Thijsse kwamen 
in de jaren 1920 en -30 de eerste kampeerders naar 
Texel. In 1927 werd het boekje ‘Zwerftochten met de tent 
door Nederland’ uitgebracht, waarin Nederlanders werd 
uitgelegd hoe ze met een tent van ongebleekt katoen en 
bamboestokken, voor weinig geld met vakantie konden 
gaan. De Koog werd een populaire bestemming, omdat het 
hier mogelijk was om in de duinvalleien te kamperen. Deze 
kampeerders waren de voorlopers van het sociaal toerisme 
en kwamen aanvankelijk vooral op de fiets vanuit Amsterdam.

De brede Dorpsstraat in De Koog werd langzaam verder 
gevuld met nieuw gebouwde winkels, pensions en hotels. 

De Koog, ca. 1900
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Hiermee werd De Koog vanzelf de plek waar het toerisme 
zich concentreerde. Tot net na de wederopbouwperiode 
had het dorp door de losstaande boerderijen, pensions 
en woonhuizen tegen de achtergrond van het polder- en 
duinlandschap, een pittoreske kwaliteit en een duidelijk 
dorps karakter. Maar met de ontwikkeling van het 
massatoerisme werd een ruimtelijke trend ingezet waarmee 
deze eigenschappen verloren gingen. Tot 1950 werd voor 
het gros van de ontwikkelingen nog wel de bestaande logica 
van de historische lintbebouwing aangehouden, maar de 
ontwikkeling van het toerisme zou daarna langzaam het 
grotere landschap binnen sijpelen. Het dorp zelf zou binnen 
een aantal decennia volledig transformeren van bescheiden 
kustplaatsje met enkele boerderijen en pensions naar een 
dorp waarvan in eerste instantie nauwelijks het verleden te 
herkennen is. 

Anders dan de eerdere economische sectoren waar het 
dorp van afhankelijk was, de visserij en de agricultuur, gaat 
toerisme een meer passieve relatie aan met het landschap: 
Het landschap zelf is niet productief. Het landschap wordt 
bij voorkeur beschouwd als natuur en dient daarmee 
voornamelijk als onderlegger voor recreatie. Hiermee is 
het landschap in toenemende mate vooral een verblijfsrol 
toebedeeld ten gunste van vrijetijdsbesteding. Een tekenend 
voorbeeld hierbij is het ‘recreatieplan Texel’ uit de jaren 
1960, waarin karakteristieke delen van het eiland in kaart 
zijn gebracht en waarbij is aangegeven welke rol deze 
kunnen vervullen vanuit het perspectief van toerisme. 
‘Natuurmonumenten’, ‘landschap met monumentale 
waarde’ en ‘bos’ zijn de belangrijke karakteristieken die in 
dit plan een rol spelen. De westkust van Texel wordt met 
de stranden, duinen en bossen geheel ingenomen door 
natuurmonumenten. Delen van het binnenland – de oude 
polders – en van de oostkust, worden gekenmerkt als 
‘landschap van monumentale waarde’. De niet gearceerde 
delen op de kaart zijn de jongere polders bij ’t Horntje 
en bij Eierland. Deze delen van het eiland kennen een 
hogere dichtheid van agrarische productie. Vergeleken met 
het oude land waar het agrarische grondgebruik vooral 
gekenmerkt wordt door weides waarin schapen grazen, zijn 
het de nieuwere polders waar het verbouwen van gewassen 
en de bloementeelt de overhand hebben. De serieuzere 
productielandschappen van Texel worden in het recreatieplan 
niet actief ingezet als locaties om toerisme te ontwikkelen. 



16

De Koog, ca. 1950

Kennelijk waren landbouw en toerisme slecht te rijmen en 
konden ze beter gescheiden worden van elkaar. Maar terwijl 
de productieve delen van het landschap niet actief in het 
recreatieplan zijn opgenomen, is het landschap waar het 
recreatieve verblijf wordt geconcentreerd juist tot stand 
gekomen door productie.

Mede dankzij de gunstige ligging ten opzicht van het strand 
is De Koog bij uitstek de toeristenplaats op Texel. Een andere 
reden dat De Koog zo nadrukkelijk het toeristische centrum 
van het eiland is, berust op het ruimtelijke concentratie 
beleid van de gemeente Texel dat, sinds de jaren 1960, vrijwel 
direct na aanvang van het massatoerisme geldig is. Toen 
al werd namelijk gevreesd voor ‘voortgaande verloedering 
van Texel’ door de aantasting van duin- en bosgebied door 
toerisme (Schmit, 1977). Het doel van het ‘recreatieplan 
Texel’ was om het toerisme in de hand te houden door 
een maximale overnachtingscapaciteit van 47.500 bedden 
te stellen. Daarnaast werden specifieke plekken op het 
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eiland aangewezen waar het toerisme zich moest gaan 
concentreren. Het recreatieplan komt sterk overeen met de 
hedendaagse situatie. Het uitgangspunt hierbij is het sturen 
op het nostalgische en het natuurlijke landschap van Texel 
als plekken waar het toerisme zich kan manifesteren. Een 
ander uitgangspunt van het recreatieplan Texel is om de 
ontwikkeling van toerisme langs de westkust te concentreren. 
Binnen dit uitgangspunt kon het dorp De Koog zich 
ontwikkelen tot het centrum voor toerisme op Texel.
Waar het dorp tot de jaren 1960 de logica van de historische 
lintbebouwing volgde, daar maakte het daarna een andere 
wending. Het is niet gelukt om de vraag naar kwantiteit te 
beantwoorden vanuit de toen heersende ruimtelijke logica. 
In plaats daarvan was het blijkbaar nodig stukken landschap 
buiten het dorp, los van de bestaande infrastructuur, te 
bebouwen. Hierdoor tekent zich nu tussen de bomen, 
duinen en weilanden rondom De Koog een lange slinger 
van gefragmenteerde bebouwing af. Het ideologische 
uitgangspunt van deze ontwikkeling is om aan de behoefte 
te beantwoorden om in een natuurlijk aandoend landschap 
te verblijven gecombineerd met modern comfort. Met de auto 
werden deze plaatsen in het landschap even goed bereikbaar 
als de al bestaande plaatsen, want in een handomdraai was 
er een nieuw recreatieterrein aangelegd met toegangsweg. 
Tegelijkertijd bleek dit uitgangspunt zichzelf tegen te werken 
door het economische uitgangspunt van deze ingrepen, 
dat vooral werd gedreven door nog meer ontwikkeling. 
Binnen korte tijd namen deze terreinen in natuur een vooral 
versteend karakter aan.

3.3 Het hedendaagse perspectief (‘nu’)

3.3.1 Concentratie

Om de ambities om een landschappelijke, economische 
en ecologische kwaliteitsslag te maken op Texel te kunnen 
realiseren, zal ook de grootste economische sector van 
het eiland, het toerisme, mee moeten ontwikkelen. Na 100 
jaar moderne ontwikkeling in De Koog, is het tijd voor 
het overdenken van De Koog als badplaats. Het meest 
ingrijpende uitgangspunt van deze moderne ontwikkeling 
is de functiescheiding waarmee een strikt onderscheid 
tussen toerisme en bewoners op Texel werd aangebracht. 
Volgens veel Texelaren is dit een gouden zet geweest, omdat 
zo niet het hele eiland overgegeven is aan het toerisme. 
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Maar de uitwerking van deze scheiding en concentratie 
lijkt tegelijkertijd ook verschijnselen van verwaarlozing 
tot gevolg te hebben. Waar toerisme grotendeels altijd 
behendig is vermeden op andere delen van het eiland, daar 
ging het steeds meer wringen op de concentratieplekken, 
zoals De Koog. Van een kleinschalige badplaats groeide 
de nederzetting naar een verzadigd en versleten dorp dat 
het ‘zomerfeest’ met open armen ontvangt. In de zomer 
lijkt alles mogelijk, maar in de winter roept het de sfeer van 
een stilstaande kermis op, wachtend op een eerstvolgende 
bezoeker die toevallig langsloopt. 

3.3.2 Verbrokkeling ruimtelijk model

De ingezette functiescheiding lijkt nog altijd intact, want 
elk jaar weer verblijft het gros van de toeristen aan de 
westkust van Texel. Toch lijkt dit ruimtelijke model met 
de groeiende voorkeur van kleinschalig toerisme steeds 
verder te verbrokkelen. Toeristisch verblijf aan huis of op de 
boerderij schiet overal op het eiland als paddenstoelen uit 
de grond. En anders dan de grote hotels en recreatieparken, 
blijken deze kleine accommodaties organisatorisch bijzonder 
veerkrachtig. Ze nestelen in achtertuinen, ze liggen verspreid 
over het landschap en vaak geldt het verdienmodel als 
nevenactiviteit. Deze combinatie maakt het mogelijk om 
toerisme te laten plaatsvinden op momenten dat daar vraag 
naar is, terwijl als er geen overnachtingen worden geboekt 
de leegstand en het gebrek aan opbrengsten niet als storend 
worden ervaren, althans binnen de schaal waarop deze 
ontwikkeling tot nu toe plaats vindt. Want inmiddels is deze 
ontwikkeling niet geheel onzichtbaar meer en worden ook de 
andere dorpen op het eiland in toenemende mate beïnvloed 
door toerisme. Woonhuizen worden hierbij vergezeld van 
schuren, garages en caravans, waarin toeristen kunnen 
verblijven en de voortuinen raken bezaaid met B&B-bordjes.
 
Tegelijkertijd raakt recreatie versnipperd over het Texelse 
landschap van weides met boerderijen en schapenboeten. 
Het platteland ondergaat twee gelijktijdige en tegenstrijdige 
veranderingen. Enerzijds verbreden boeren hun diensten, 
omdat ze zoeken naar alternatieve bronnen van inkomsten. 
Met het verbreden van het aanbod innoveren agrarische 
bedrijven door naast voedselproductie zich vooral te richten 
op bijvoorbeeld natuur- en landschapsbeheer, recreatie en 
toerisme en zorgverlening. Dit versterkt het toeristische 
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product van Texel, maar het is voor boerenbedrijven vooral 
een manier om de sector levensvatbaar te houden. Anderzijds 
vestigen burgers zich in toenemende mate in het platteland, 
aangetrokken door een gevoel van authenticiteit (STIVAS, 
2007: 25). De stolpboerderijen, schapenboeten en agrarische 
schuren vervullen steeds minder een agrarische functie en 
worden verbouwd tot bed & breakfast of hotel. Ook weides 
worden in toenemende mate geëxploiteerd als camping 
of villapark. De verschijnselen aan het oppervlak van het 
landschap van Texel hebben in toenemende mate nauwelijks 
een relatie meer met wat er daadwerkelijk in het landschap en 
in de gebouwen gebeurd.

Zowel het onderscheid als de samenhang tussen dorp 
en platteland vervagen. Niet alleen door de infiltratie 
van het toerisme in het platteland, maar ook doordat 
transportbedrijven, winkels en garages zich in het platteland 
zijn gaan vestigen. Langzaam maar zeker verandert het 
platteland van Texel in een ‘tussenland’. Het tussenland 
wordt door het Ruimtelijke Planbureau beschreven als een 
onbestemd gebied met een combinatie van woningen en 
bedrijfspanden, klein- en grootschalige bedrijvigheid dat 
niet als ‘stad’ noch als ‘land’ te duiden is (Frijters et al, 
2004). Hoewel het tussenland meestal wordt genoemd in de 
relatie tussen ‘stad’ en ‘land’, neigt ook het platteland van 
Texel in toenemende mate naar een tussenland, doordat 
dorpen verder uitbreiden met grotere voorzieningen en deze 
voorzieningen steeds meer worden ondergebracht in het 
platteland.

Hoogleraar erfgoed Jan Kolen beschrijft hoe door deze 
ontwikkeling van het uitbreiden van voorzieningen naar 
het platteland het landschap steeds verder dichtslibt met 
uitbreidingen en nieuwe infrastructuur. Volgens Kolen 
ontstaat er daardoor een hele nieuwe leefomgeving:

‘[…] anders dan het begrip ‘stedelijk weefsel’ doet 
vermoeden, heeft de nieuwe leefruimte weinig te maken met 
de stad en de stedelijke cultuur. Van de stad als nederzetting, 
als politiek, economisch en religieus centrum én als integratie 
van functies, is weinig meer over, en hetzelfde geldt voor de 
symbiose van stad en platteland die zo kenmerkend was voor 
het oude cultuurlandschap. Het is niet langer ons plaatsvaste 
verblijf en bestaan, maar de beweging van mensen, goederen 
en informatie die de ruimtelijke orde produceert. In veel 



24

opzichten is het nieuwe ruimtelijke weefsel dus niet alleen 
post-ruraal, maar daarmee ook direct post-stedelijk en post-
industrieel’ (Kolen, 2007: 14-15). 

De veranderingen in het ruimtelijke weefsel hebben niet enkel 
invloed op de traditionele dichotomie tussen stad en land 
zoals Kolen beschrijft, ook de traditionele samenhang van 
dorp en landschap is onderhevig aan veranderingen doordat, 
zoals eerder beschreven, de grondgebonden landbouw en 
vertrouwde rurale cultuur terrein prijs moeten geven, aldus 
Kolen (Kolen, 2007: 14-15). Daarnaast verandert het platteland 
niet alleen omwille van recreatie en de nodige voorzieningen, 
maar ook de landbouw zelf, de traditionele bestemming 
van het platteland, verandert. Volgens Stichting Agrarisch 
Texel heeft 60% van de agrarische ondernemers op Texel 
de ambitie om het boerenbedrijf verder te ontwikkelen. De 
verandering die deze boerenbedrijven zullen doormaken 
wordt naast verbreding van het aanbod, vooral gekenmerkt 
door schaalvergroting van de landbouw. Met schaalvergroting 
richten agrarische bedrijven zich op verdere groei van de 
primaire voedselproductie en sluiten aan bij het proces 
van schaalvergroting dat op Europees niveau plaats vindt 
(STIVAS, 2007: 25). Volgens PR Landbouw Texel zijn de 
consequenties van de schaalvergroting op verschillende 
manieren zichtbaar in het landschap. Ten eerste heeft de 
daling van het aantal bedrijven een vermindering van het 
aantal bedrijfsgebouwen dat in actief agrarisch gebruik is tot 
gevolg. Daarnaast uit de schaalvergroting zich in het ontstaan 
van nieuwe, grote gebouwen op het platteland. Gaandeweg 
leidt schaalvergroting van de landbouw dus tot een 
grofmaziger en een opener landschap (PR Landbouw Texel, 
2005). Een derde verandering die plaats vindt in de agrarische 
sector van Texel wordt gekenmerkt door experimenten met 
het verbouwen van gewassen op zilte grond en in zee.

Het is dus niet alleen de opmars van voorzieningen 
en recreatie die bijdragen aan de verandering van de 
leefomgeving, ook de landbouw sluit hierbij aan. Daarbij 
zijn volgens Kolen (2007) de veranderingen door de schaal 
en omvang waarmee deze plaats vinden niet zomaar als 
eenvoudige ingrepen in het landschap te beschouwen. Door 
de grootschalige impact die deze veranderingen steeds 
op het landschap hebben, suggereert Kolen daarom een 
voorzichtigere houding ten opzichte van het resterende 
landschap:



25

‘Het ruimtelijke weefsel dat zich vandaag de dag vormt, is niet 
zomaar het resultaat van een
reeks bescheiden ruimtelijke interventies, maar van een 
overtreffende trap daarvan: een regelrechte metamorfose van 
de leefruimte. In dat licht doen we er goed aan de ‘lege’, stille 
en groene regio’s die nog resteren, te koesteren. De kunst 
van het veranderen vraagt hier juist om het ombuigen van de 
transformatiedrift in een gevoel voor traagheid en een ethiek 
van onthouding.’ (Kolen, 2007: 18).

3.3.3 Ecologie = economie

Vooral met de ambities van Texel in het achterhoofd is de 
koestering van de resterende open ruimte op het eiland 
een nobel streven. Dit streven wordt cruciaal als bedacht 
wordt dat de gesteldheid van het landschap, de ecologie van 
het eiland, de sluitsteen is voor de Texelse economie. Het 
grootste deel van de Texelse economie drijft namelijk op de 
goede staat van het landschap. Zo is het toerisme afhankelijk 
van de kwaliteit van het landschap vanuit natuur- en 
belevingswaarde en is de landbouw gebaat bij een vruchtbare 
en schone bodem. Deze twee economische sectoren dragen 
samen voor 90% tot 95% bij aan de totale omzet van de 
Texelse economie. Nicolay et al (2011) laten zien dat de omzet 
als volgt is verdeeld:

• Toerisme 80% (logiesverstrekkers, detailhandel en horeca);
• Landbouw 10 à 15 %;
• Visserij 5%;
• Dienstverlening en overig 5%;

Een goede gesteldheid van de ecologie en daarmee van 
het landschap zijn dus onontbeerlijk voor Texel. Maar 
de dominantie van de alsmaar uitbreidende toeristische 
accommodaties in het landschap met de grote stukken 
verharding ten behoeve van recreatie, met name aan de 
westkust van Texel, hebben een nadelige invloed op de 
waterhuishouding van het eiland. Ook de dennenbossen, 
waarvoor ooit de hele westelijke binnenduinrand is 
ontwaterd, zijn een storende factor in de waterhuishouding. 
In toenemende mate ondervindt Texel hinder van deze niet 
duurzame waterhuishouding: de landbouw wordt bedreigd 
met verzilting van de bodem. Op Texel vinden reeds 
experimenten plaats voor nieuwe vormen van landbouw, 
zoals het verbouwen van gewassen op zilte grond, maar dit 



1975

1985

schaal 1:10.000
N



> 2005

1995

Morfologische ontwikkeling van De Koog



28

biedt maar een beperkte oplossing voor de landbouw. Op 
bepaalde plekken zal verzilting onvermijdelijk zijn, maar 
op plekken waar zoet grondwater goed mogelijk is, moet 
verzilting worden voorkomen door middel van het vernatten 
van het landschap. Zo stellen Timmermans, van der Ploeg en 
Godefroy in het boek Planet Texel dat de binnenduinrand aan 
de westkust van Texel opnieuw natter moet worden om de 
zoetwaterlens onder de duinen sterk te houden en daarmee 
grip te houden op Texels grootste zoetwaterbron, die gebruikt 
kan worden voor de landbouw of als drinkwater (2014: 
12). Ook op andere delen van het eiland zal meer moeten 
worden voorzien in het behoud van (zoet) oppervlaktewater 
om verdere verzilting van het hele eiland tegen te gaan 
en daarmee de levensvatbaarheid van de landbouw te 
waarborgen. Daarnaast is volgens Timmermans, van der 
Ploeg en Godefroy het spuien van oppervlakte water de 
grootste oorzaak van zoetwaterverlies op Texel: ‘momenteel 
wordt 77% van het neerslagoverschot (het beschikbare 
water dat overblijft na verdamping door natuur, gewassen 
en aan de oppervlakte) uitgemalen op zee’ (2014: 258). Door 
het uitmalen van grote hoeveelheden zoetwater gaat veel 
water verloren dat potentieel gebruikt kan worden voor 
de landbouw. De uitdaging ten aanzien van het landschap 
van Texel is daarom om de wateropslagcapaciteit van het 
landschap te vergroten, zodat zoetwater niet onnodig de 
zee in wordt gepompt. Het masterplan voor De Koog draagt 
suggesties aan om op deze uitdaging in te spelen.

3.4 Het toekomst perspectief (‘straks’)

3.4.1. Naar een alternatief scenario voor Texel

De Texelaars hebben lange tijd in hun handen geklapt met 
het ruimtelijke model dat het toerisme zoveel mogelijk weg 
hield van de dagelijkse leefomgeving op het eiland. Maar 
doordat de concentratieplekken aan slijtage en veroudering 
onderhevig zijn, is vanzelf de trend ingezet dat het toerisme 
zich meer over het eiland zal verspreiden. Gegeven het feit 
dat 80% van de economie van het eiland door het toerisme 
wordt bepaald, biedt het concentratiemodel vanuit het motief 
van wegstoppen geen lange termijn oplossing meer. Het 
concentratieplan is op zichzelf geen onredelijk model, maar 
doordat concentratie steeds meer gelijk komt te staan met 
verwaarlozing, is de huidige formule niet langer houdbaar. 
Het concentratieplan in de huidige formule verdient een 
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grondige herziening, niet enkel vanuit het oogpunt van 
het toerisme, maar ook in samenhang met de ecologie en 
het landschap van Texel. De ingezette trend van verdere 
verzadiging van het landschap is onwenselijk, noch biedt de 
traditionele relatie tussen dorp en landschap een degelijke 
basis voor verdere ontwikkeling, omdat de betekenis van 
beide totaal is veranderd. Zowel productie als recreatie 
hebben op Texel een aanzienlijke omvang, maar om beide 
naar een hoger plan te tillen, zal er ruimte moeten worden 
geboden aan de benodigde schaalvergroting in de agrarische 
sector en zal recreatie een minder verstorende vorm moeten 
aannemen ten opzichte van het natuurlijke landschap. 
Recreatie en natuur dienen verweven te worden.

Naast de uitdagingen van schaalvergroting in de agrarische 
sector en kwaliteitsverhoging in de toeristische sector en de 
ecologie van het eiland, staan ook de dorpen uitdagingen te 
wachten met betrekking tot veranderende maatschappelijke 
patronen. Ten eerste ondervindt de Texelse bevolking 
dubbele vergrijzing door de relatief grote groep ouderen 
op het eiland in combinatie met het toenemende aantal 
gepensioneerden dat naar het eiland verhuist. Daarnaast 
geldt net als voor de rest van Nederland dat de gemiddelde 
gezinssamenstelling verkleint. Beide verschuivingen leiden 
tot een vraag naar compactere woningen in de nabijheid van 
voorzieningen. Voor De Koog specifiek is er een woningtekort 
voor zowel ouderen als jongeren. Zo staat in ‘Woonvisie 
Texel’ 2008-2015 vermeld dat wat betreft de kwalitatieve vraag 
vooral nultredenwoningen (voor ouderen) en betaalbare 
woningen voor jongeren op Texel nodig zijn. Wat betreft de 
kwantitatieve vraag wordt er geschat dat er in de periode 
van 2015 tot 2022 400 extra woningen op Texel nodig zullen 
zijn. Daarbij wil de gemeente Texel, anders dan de huidige 
situatie, waarbij de meeste voorzieningen in Den Burg zijn 
geconcentreerd, de voorzieningen over de dorpen spreiden 
om ze vitaal en leefbaar te houden (Gemeente Texel, 2008).

Om zowel het platteland als de dorpen van Texel te 
versterken, is een ruimtelijk model nodig dat enerzijds 
de ecologische en esthetische waarde van het landschap 
vergroot en ruimte geeft aan de benodigde schaalvergroting 
van de agrarische sector en dat anderzijds de dorpskernen 
vitaal en leefbaar houdt. Voor het platteland moet ingezet 
worden op een richting die de groene, open ruimte van 
Texel koestert, zonder recreatie en productie weg te denken, 
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waarbij Texel kan wedijveren als een laboratorium voor 
agricultuur, ecologie en recreatie. Geënt op het bestaande 
uitgangspunt dat elk dorp op Texel een eigen identiteit 
ontwikkelt, wordt voor de dorpen ingezet op een redelijke 
verdeling van voorzieningenaanbod, waarbij elk dorp een 
specifieke bijdrage levert aan het grotere geheel. Een 
vruchtbaar uitgangspunt voor een toekomstig ruimtelijk 
scenario voor Texel wordt gevonden tussenin de traditionele 
verhouding van dorp en land, en de trend van totale 
verzadiging van het landschap. Het Texelse landschap wordt 
daarbij beschouwd als een continuüm van zelfvoorziening 
met stofstromen, productie en recreatie. De Texelse dorpen 
worden dan opgevat als geconcentreerde eilandjes met een 
specifieke bijdrage aan het geheel in de groen-geel-bruine 
zee die het productie- en natuurlandschap van Texel is: Een 
archipel. Het gaat er van uit dat het eiland als metabolisme 
vooral zijn werk zal doen zonder veel bouwkundige ingrepen 
en daarmee de werking van het landschap en de ecologie 
voornamelijk berust op landschappelijke en natuurlijke 
elementen. Aanvullend op de metabolisme-benadering die 
uit gaat van zelfvoorziening in water en energie, stuurt 
dit archipelmodel op het zelfdragend vermogen van de 
dorpen en het eiland door een gebalanceerde verdeling van 
voorzieningen, functies en programma’s.

Dit model biedt een (hypothetische) toekomstige ruimtelijke, 
sociale en economische ontwikkelingsrichting voor het eiland 
Texel vanuit een aantal argumenten:

1. Het sluit aan op de huidige logica van een specifieke 
identiteit per dorp en ambieert deze te versterken;
2. Het gaat uit van efficiënt ruimtegebruik, waarbij 
specifieke voorzieningen op het eiland decentraal 
(over zeven dorpen) worden geconcentreerd om aan 
maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing en 
afnemende gezinssamenstelling te beantwoorden;
3. Het voorziet een ruimtelijke kwaliteitsslag van het 
landschap, waarbij afstand wordt gedaan van de huidige 
richting van verzadiging door recreatieparken;
4. Het gaat uit van Texel als een laboratorium voor nieuwe 
technieken op het gebied van agricultuur en energie;
5. Het biedt ruimte aan de agrarische sector om de 
benodigde schaalvergroting door te maken;
6. Het doelt op een ruimtelijke kwaliteitsslag per dorp, 
geënt op concentratie;
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7. Het zet in op mogelijkheden om duurzame ingrepen 
effectief (op de benodigde schaal) in te richten;
8. Het dorp De Koog specifiek wordt behoed voor verdere 
ruimtelijke verzadiging.

3.5 De Koog next level: Verzorging, gastronomie en wonen als 
thema’s

Voor De Koog biedt het bestaande karakter als grootste 
toeristische trekpleister van het eiland het uitgangspunt voor 
de versterking van het dorp, ware het in een gemuteerde 
versie. Toerisme zal de voornaamste economische sector in 
De Koog blijven, maar het huidige format blijkt niet langer 
wenselijk te zijn. De dominante verhaallijn rondom toerisme, 
recreatie en vermaak zou verder uitgezet en genuanceerd 
kunnen worden door het proces eromheen uit te breiden 
richting verzorging, gastronomie en ontspanning. Maar alleen 
verdere concentratie van toerisme in De Koog is vanuit het 
oogpunt van zelfredzaamheid en leefbaarheid geen wenselijk 
idee. Om de huidige afhankelijkheid van het toerisme 
geënt op het hoofdseizoen te verminderen, biedt, naast 
seizoensverbreding en opwaardering van het toeristische 
product, vooral het verdichten van het dorpscentrum met 
wonen en werken perspectief. Door de concentratie van 
voorzieningen biedt De Koog een geschikte basis om te 
beantwoorden aan de groeiende vraag naar compacte 
woningen in de nabijheid van voorzieningen door de 
vergrijzing en een veranderende gezinssamenstelling. Daarbij 
kan de ambitie om te specialiseren in zorgtoerisme uitgebreid 
worden door het ook te betrekken op dubbele vergrijzing van 
Texel zelf. Hiermee wordt verzorging als een nieuw thema 
voor De Koog aangesneden. 

Daarnaast kan De Koog het thema van gastronomie 
verder betrekken door behalve het aanbod in horeca ook 
te richten op het proces rondom voedsel zelf, waarmee 
het een koppeling kan maken met Texel als laboratorium 
voor de agricultuur. Met het betrekken van het proces 
van voedselbehandeling, -verwerking en distributie kan 
De Koog zich tot een ‘food hub’ voor Texelse producten 
ontwikkelen. Behalve dat het betrekken en zichtbaar 
maken van het proces rondom voedsel bijdraagt aan 
het toeristische product van De Koog, brengt het ook 
nieuwe economische kansen met zich mee voor zowel 
ondernemers als grond- en vastgoedeigenaren. Verzorging 
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en gastronomie zijn om deze redenen twee thema’s voor de 
nieuwe ontwikkelingsrichting van De Koog die afgeleid zijn 
van het bestaande karakter van het dorp. Behalve dat deze 
thema’s op zichzelf bijdragen aan een nieuw economische 
perspectief, biedt specialisatie rondom deze thema’s ook in 
breder maatschappelijk opzicht kansen, bijvoorbeeld in de 
vorm van onderwijs. De toeristische sector in De Koog kan 
door verder te specialiseren en onderwijs te betrekken een 
serieuze sprong vooruit maken en aan een actueel toeristisch 
profiel beantwoorden. Tegelijkertijd kan met het concentreren 
van wonen en werken in het dorpscentrum het huidige 
contrast tussen de mate van leefbaarheid en zelfredzaamheid 
in De Koog tussen hoogseizoen en laagseizoen worden 
verminderd. De Koog next level: Opwaardering van het dorp 
als badplaats enerzijds, en de ontwikkeling van het dorp als 
woon- en werkplaats anderzijds. 
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Texel anno 2015, De Koog (B5/6, C5/6)
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VERZADIGING
Werk en recreatie vinden plaats 
aan de randen van de dorpen. 
De centra worden gedomineerd 
door commerciele voorzieningen 
en horeca. Wonen vindt plaats 
tussen deze twee velden. Op 
het platteland neemt het aantal 
boerenbedrijven af en neemt het 
aantal bedrijven toe. De dorpen 
worden in toenemende mate 
bestemd als plekken om 
vooral te winkelen en 
te wonen

TRENDSCENARIO



35

TEXEL METABOLIZED
Texel als continuüm van productie 
én recreatie met versterkte 
dorp(skern)en. Het platteland: 
schaalvergroting en specialisatie 
van de agrarische sector i.c.m. 
hoogwaardig recreatielandschap. 
De dorpen: wonen, werken en 
recreëren.

ARCHIPEL MODEL
Dit voorstel gaat uit van een 
trendbreuk waarbij afstand wordt 
gedaan van verdere verzadiging 
van het landschap en ingezet 
wordt op concentratie van 
voorzieningen in bestaande 
dorpen. Kleine eilandjes met elk 
een specifieke bijdrage aan het 
grotere geheel.

ALTERNATIEVE ONTWIKKELING



4 DE KOOG ONTLEED

In dit hoofdstuk wordt de fysieke structuur van De Koog in 
detail onderzocht om typische eigenschappen van het dorp te 
kunnen destilleren die bruikbaar zijn voor het ontwerp voor 
het masterplan. Daarnaast worden de eerste uitgangspunten 
voor het masterplan vastgesteld. De volgende twee vragen 
staan centraal in dit hoofdstuk:

1. Wat zijn typische ruimtelijke eigenschappen van De 
Koog?
2. Wat is een wenselijke richting voor ruimtelijke 
ontwikkeling voor het dorp De Koog in de toekomst?

4.1 Inleiding

Sinds de vestiging van een eerste badpaviljoen in 1896 in de 
duinen nabij De Koog, heeft het dorp min of meer continu 
een economische en fysieke groei doorgemaakt. Vooral 
vanaf de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog 
nam het massatoerisme een vaart en werden de eerste 
campings in de duinen en rondom het dorp aangelegd. Met 
de aanvang van het massatoerisme in De Koog in de jaren 
1950 is de toeristische sector daarna in de basis nauwelijks 
veranderd. De Koog is altijd de plek op Texel gebleven met 
de meeste toeristische bedden en toeristische voorzieningen. 
Maar fysiek is het dorp wel degelijk veranderd: met de 
dorpsuitbreidingen van recreatie- en bungalowterreinen, 
campings, hotels, grote recreatievoorzieningen en 
parkeerplaatsen is De Koog al ver van het dorpscentrum 
te herkennen. In de Dorpsstraat staan nog enkele panden 
uit de periode van voor de opkomst van het toerisme, maar 
meestal is hier nauwelijks meer iets zichtbaar van omdat 
ze schuil gaan achter een rand van serres, reclameborden 
en terrassen. Datgene wat er nog zichtbaar is van de oude 
panden, is vaak slecht onderhouden. Recent ontwikkelde 
panden zijn vaak van betere staat en zijn meestal groter. 
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De combinatie van oude en nieuwe panden die verscholen 
gaat achter verschillende lagen van aanbouwsels maakt 
het dorpscentrum tot een kakofonie. Een momentopname 
in 2015 laat zien waar de ontwikkeling van het toerisme 
toe heeft geleid: een landschap waarin recreatieterreinen, 
bossen, polders, duinen, grote recreatievoorzieningen en 
een dorpscentrum elkaar afwisselen. Het dorpscentrum van 
De Koog dat maar twee duinrijen van het strand gelegen is, 
vormt met de vele cafés, restaurants en winkels nog altijd de 
centrale spil van het toerisme.



De Koog met omliggend landschap verzadigd met vakantieparken
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4.2 Fotoanalyse dorpscentrum De Koog

Het dorpscentrum van De Koog onderscheidt zich 
van de rest van het dorp door de hoeveelheid 
overstemmende gevels van restaurants, cafés, hotels 
en winkels. Vaak zijn de zichtbare gevels niet de 
gevels van het oorspronkelijke pand, maar zijn het de 
vele lagen van aanbouwsels, terrasoverkappingen, 
zonneschermen en reclameborden die aan de straat 
grenzen. 
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Deze foto is genomen vanaf het kruispunt 
Dorpsstraat, Badweg, Nikadel. De indrukwekkende 
bocht die de foto domineert leidt automobilisten 
behendig om de Dorpsstraat heen. Op de achtegrond 
is de kartinghal te zien die elk uitzicht richting het 
buitengebied blokkeert. Het gebouw net daarvoor in 
bruine baksteen is het dorpscentrum. Met de bouw 
van dit pand werd in de jaren 1960 de trend ingezet 
om los van de bestaande ruimtelijke logica van het 
lintdorp te bouwen.
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Rechts op de foto is de Dorpsstraat te zien. 
Meteen vooraan links is nog de kap van een oude 
stolp boerderij te zien die bekroont is met een 
cirkelvormige staalconstructie. De boerderij is 
ingepakt met lage bebouwing en op de hoeken 
zijn vlaggenmasten geplaatst. Net onder de 
kerstversiering is de ingang van een winkelpassage 
te zien.
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In de Dorpsstraat is meestal wel iets te doen, ook om 
elf uur in de ochtend van een frisse dag in februari. 
Misschien is dit pand wel het meest indrukwekkend 
gedecoreerde pand van de Dorpsstraat. Maar terwijl 
de ondernemer goed zijn best doet het plastic zeil 
schoon te maken, lijken de gevel en dakkapel in 
slechte staat van onderhoud te verkeren. Helaas 
heeft de vastgoedeigenaar weinig over voor een 
goede opknapbeurt.
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Dit hotel en restaurant is midden in de Dorpsstraat 
gesitueerd. Wat opvalt zijn de rode dakpannen die 
nuance aanbrengen in de verschillende uitbreidingen 
van het pand. Anders dan op de foto links, lijkt dit 
wel één gebouw. De lange glazen pui is gemaakt 
om gasten tijdens hun verblijf in het restaurant 
in het daglicht te laten baden. De transparante 
terrasschermen bieden de gasten een wind arm 
terras.
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Achter deze boom is een deur geplaatst die toegang 
langs de panden biedt. Van de oorspronkelijke 
panden zelf is nauwelijks meer iets zichtbaar. In 
sommige gevallen is dat nog gunstig ook, omdat de 
luifels daar in betere staat zijn dan de panden zelf. 
Andere hebben juist zo ver uitebreid dat het terras 
permanent is volgebouwd. Zo kunnen op elk moment 
van het jaar, zoveel mogelijk gasten, zo dicht 
mogelijk bij de straat zitten. 
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Een bijna identiek beeld. Het (onzichtbare) verschil is 
dat de twee panden van één eigenaar zijn. 
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Links op deze foto is een deel van de Hervormde 
kerk van De Koog te zien, rechts het meest 
authentieke huisje van de Dorpsstraat. Beide zijn 
aan het Dorpsplein gelegen. Zonder de rest van de 
Dorpsstraat te zien lijkt het bijna alsof deze foto in 
een historisch dorpje is genomen dat de tand des 
tijds goed heeft doorstaan. De coulissenwerking 
van de gevels en achterliggend terrein was in het 
verleden kenmerkend voor De Koog.
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Maar rechts van het huisje doemt alweer het 
volgende cafe op. Het verschil tussen gevellijn en 
terrasruimte in het bestemmingsplan is hier goed 
te zijn. Achter de luifels en terrasschermen van Los 
Amigos is nog de kap van een ouder pand te zien. 
Dit pand was waarschijnlijk te klein om voldoende 
gasten te ontvangen. Toch is voornamelijk het 
voorste gedeelde, de rode uitbreiding, bezet met 
gasten. De uitbreiding brengt in verhouding dus 
meer geld in het laatje van de ondernemer dan het 
oorspronkelijke pand.
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In het dorpscentrum bestaat een duidelijk verschil 
tussen de begane grond en de verdieping van 
de panden. Op de begane grond zijn winkels, 
restaurants en vrijetijdsvoorzieningen gevestigd. 
Elke ondernemer probeert zich op een eigen manier 
te onderscheiden om meer op te vallen dan de 
anderen. Deze trend die vooral draait om opvallen, 
komt de kwaliteit van het straatbeeld vaak niet ten 
goede. Op de verdieping worden appartementen 
verhuurd en gewoont. De verdiepingen zijn daarom 
vaak soberd, of zelfs utilitair vormgegeven.
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Dit steegje verbindt de Nikadel met de Dorpsstraat en 
is qua vorm nog identitiek aan de jaren 1960. De gele, 
groene en blauwe vlakken op de achtergrond zijn 
geveldelen van de supermarkt. Hoewel dit steegje 
een vertakking van de Dorpsstraat is, heet het ook 
Dorpsstraat. De sfeer van het steegje wordt sterk 
bepaald door de blinde gevels en de verschillende 
schuttingen. Een bekend verschijnsel in de 
Dorpsstraat zijn de zwarte containers in stalen frame 
en de blauwgroene lantaarnpalen.
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Dit is het Toekomstplein. Hoewel de gevels anders 
willen doen vermoeden, wordt dit plein eigenlijk 
ontsloten door één gebouw. Het ontwerp van dit pand 
is gebaseerd op een postmodernistisch vocabulair 
waardoor het vage historiserende geveldetails bevat. 
De geleding van de gevels moet het grote pand een 
dorpskarakter meegeven. Volgens de laatste mode is 
het plein voorzien van stijgerhouten bankjes en zelfs 
de prullenbak is ingepakt met steiger
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De hoeveelheid aan objecten op dit terras aan 
de Dorpsstraat geeft een theatraal effect. De 
hoeveelheid woorden en tekens laten nauwelijks 
nog plek over voor andere objecten. De bakstenen 
rechts getuigen van het originele pand dat hier staat, 
maar inmiddels is het verstopt geraakt achter nieuwe 
aanbouwtjes en luifels. Het pand zelf heeft alleen 
een begane grond en daarmee doet het aan als een 
utilitair bijgebouw. Onder het bord waarop staat 
‘Susies Diner’ is nog net duinlandschap te spotten.
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Een bezoekje aan een van de winkelpassages in 
de Dorpsstraat leidt bezoekers naar de achterkant. 
De achterkant ten oosten van de Dorpsstraat wordt 
gekenmerkt door parkeerplaatsen, supermarkten, 
schuttingen, hekken, vuilnisbakken, onbebouwde 
kavels en leegstaande panden. Het heeft 
overtuigend de sfeer van een periferie, de mindere 
tegenhanger van de voorkant. Van links naar rechts: 
het dorpscentrum, de sportzaal, een villa, hotel 
Greenside, een indoor karting hal, parkeerplaats, 
supermarkt. Ondanks dat dit gebied duidelijk minder 
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is ontwikkeld dan de Dorpsstraat, is dit toch de 
plek waar bezoekers het dorp binnen komen, het is 
het eerste aanzicht op het dorp. Zo veel energie als 
ondernemers steken in het opfleuren van hun cafés 
terrassen aan de Dorpsstraat, zo weinig aandacht is 
er voor deze plek in het dorp. De grote panden van 
de supermarkten dragen eveneens weinig bij aan de 
kwaliteit van deze verblijfsruimte doordat ze maar op 
één zijde zijn georiënteerd en daarmee het grootste 
deel van het geveloppervlak een blinde gevel is.
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Op het eerste gezicht lijkt het nauwelijks mogelijk om 
eenheid te herkennen in de fysieke dorpsstructuur in en om 
de Dorpsstraat. De verkaveling is onregelmatig in grootte 
en vorm en tussen de panden lijken weinig overeenkomsten 
zijn. Om een poging te doen toch overeenkomsten en 
algemene kenmerken van de Koogse panden te herkennen 
en te benoemen wordt een aantal specifieke panden 
onderzocht. Voor deze analyse is archiefonderzoek gedaan 
naar zes typische panden in De Koog. Van deze panden 
wordt de geschiedenis beschreven aan de hand van analyse 
tekeningen. Hiermee kan een overzicht worden gemaakt van 
de evolutie van de Dorpsstraat en daarmee het ontstaan 
van het huidige De Koog. Het in detail analyseren van de 
panden is een poging onderliggende ruimtelijke patronen 
te herkennen. Deze onderliggende patronen kunnen 
aanknopingspunten zijn voor verdere ruimtelijke ontwikkeling 
gebaseerd op de bestaande dorpsstructuur.

4.3 Dorpsstraat

Hoewel de verkaveling en de panden van de Dorpsstraat 
en De Koog allemaal verschillend lijken, zijn er toch een 
aantal typische, herhaaldelijk voorkomende, gebouwtypes 
te onderscheiden in De Koog. Sommige zijn duidelijk 
als een typologie te herkennen, anderen laten zich beter 
omschrijven als gebouwen die het resultaat zijn van een 
proces van ontwikkeling. Daardoor bestaat er in De Koog 
een verschil tussen panden die, meestal recent, in één 
keer zijn ontwikkeld en oudere panden die stukje bij beetje 
zijn uitgebreid. Typerend voor de laatste categorie zijn de 
elementen die duidelijk aan het gebouw zijn toegevoegd – de 
elementen staan los van het gebouw en worden er eigenlijk 
aan opgehangen of tegenaan geplakt. Ook elementen 
die eigenlijk als tijdelijk zijn bedoeld, zoals parasols en 
zonneweringen staan permanent uit. De elementen zijn dus in 
gebruik en esthetisch wel degelijk onderdeel geworden van 
de panden. Blijkbaar beantwoorden de originele panden dus 
niet meer aan het gebruikspatroon van de eigenaren. Alles 
bij elkaar brengen de hoeveelheid aanbouwsels en luifels 
met grote letters en opvallende kleuren weinig eenheid in het 
straatbeeld en lijken de elementen zelf te verdrinken in het 
visuele geweld.

Uit de analyse van de verschillende panden in De Koog zijn 
een aantal trends te herleiden die inzicht geven in hoe de 
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panden zich met de tijd hebben ontwikkeld. De duidelijkste 
verandering die alle panden in de Dorpsstraat hebben 
doorgemaakt is de schaalvergroting van het toerisme. De 
ruimtelijke analyse maakt duidelijk dat met name de begane 
grond van de afzonderlijke panden in omvang toeneemt: 
het publiek neemt toe, ruimtes worden groter. De panden 
bewegen zich steeds meer richting het publiek. Luifel 
na luifel, serre na serre. De aanbouwsels nemen steeds 
opnieuw toe in formaat of worden ook zelf weer aangebouwd. 
Eerder nog losstaande panden groeien naar elkaar toe en 
stapsgewijs wordt zo het gehele kavel en daarmee de straat 
en het bouwblok verzadigd. Commerciële ruimte wordt 
uitgebreid met meer commerciële ruimte, keuken, opslag of 
kantoor. De commerciële ruimte vindt plaats in de ruimtes die 
het meest aan de voorgevel zijn gelegen. De rest verplaatst 
zich naar achteren of naar de verdieping. Vaak worden andere 
ruimtes van de commerciële hoofdruimte zoals een winkel of 
café buiten het hoofdvolume geplaatst. Er ontstaat een soort 
programmatische scheiding tussen dienende en bediende 
ruimtes.

Een belangrijk gevolg hiervan is dat ook het wonen op de 
begane grond plaats vrij maakt voor het toerisme. Waar 
eerder wonen en werken nog beide plaats vonden op de 
begane grond, daar wonen bewoners vanaf dan op de 
verdieping of elders in het dorp, op het eiland of in het 
land. Een ander typische eigenschap is dat (verticale) 
circulatieruimtes vaak weer als extra laag over de 
samenstelling van dienende en bediende ruimtes wordt 
toegevoegd, meestal letterlijk buiten het gebouw. Waar eerst 
de woning via de voordeur werd betreden, later via de winkel 
en de trap, daar was het door de schaalvergroting van de 
commerciële ruimtes schijnbaar nodig om voortaan de entree 
naar de woning om te leiden via een steegje aan de zijkant 
van het huis, over het platdak, naar de eerste verdieping. 
Door de uitbreidingen van capaciteit van pensions, hotels en 
restaurants namen de aanbouwsels met platte daken, maar 
ook vluchtroutes over deze daken heen toe. Steeds meer 
opslagruimte of een grotere keuken werd er aan de achterkant 
bijgebouwd en ook de verdiepingen werden uitgebreid. 
Dakkapellen werden aan de hellende daken toegevoegd om 
verblijf op de bovenste verdiepingen te kunnen faciliteren.
Daarnaast zijn er de panden die, meer recentelijk en vaak 
door grotere ontwikkelaars, in één keer zijn ontwikkeld. Deze 
panden zijn ontwikkeld om vooral zoveel mogelijk winkel- 
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1934
Nieuwbouw van hotel met
woonhuis en smederij.

1967
Aan de zijkant wordt een 
uitbreiding toegevoegd 
voor de keuken, trap en 
entree.
Verticale circulatie en 
entree worden nu buiten het 
hoofdvolume geplaatst.

1977
Uitbreiding met woonhuis aan de 
achterzijde. Extra slaapkamers 
worden toegevoegd aan het hotel. 
De binnenwanden op de begane 
grond worden verwijderd om het 
restaurant te vergroten.

1988
Terras wordt omheind 
door schotten en wordt 
voorzien van een kap.

1994
Nieuwe terrasoverkapping 
wordt toegevoegd aan de 
zijkant van het hotel. 
Nooduitgang en routes 
worden over het dak 
aangelgd.

2010
Nieuwe terrasoverkapping wordt 
toegevoegd samen met nieuw 
woonhuis en kantoor aan de 
achterzijde van het huis. Ook de 
keuken wordt uitgebreid en er 
wordt een kelder onder het terras 
toegevoged ten behoeve van 
opslag.

Dorpsstraat 204-206
In 1934 werd op dit kavel een nieuw hotel met 
woonhuis gebouwd. Aan de achterkant bevond 
zich een smederij. Het pand werd voorzien van 
een oranje kap, witte gevels en veel ramen. 
Vanwege de toename van het toerisme wordt het 
hotel in 1967 uitgebreid waarbij de entree en de 
trappen aan de zijkant van het huis worden 
toegevoegd. Later zou het pand aan alle zijdes 
verder worden uitgebreid met 
terrasoverkappingen, woonruimte en 
kantoorruimte. Vanaf straatniveau bekeken, heeft 
het pand vanuit verschillende hoeken, verschillen-
de karakters.

A
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1934
Nieuwbouw van hotel met
woonhuis en smederij.

1967
Aan de zijkant wordt een 
uitbreiding toegevoegd 
voor de keuken, trap en 
entree.
Verticale circulatie en 
entree worden nu buiten het 
hoofdvolume geplaatst.

1977
Uitbreiding met woonhuis aan de 
achterzijde. Extra slaapkamers 
worden toegevoegd aan het hotel. 
De binnenwanden op de begane 
grond worden verwijderd om het 
restaurant te vergroten.

1988
Terras wordt omheind 
door schotten en wordt 
voorzien van een kap.

1994
Nieuwe terrasoverkapping 
wordt toegevoegd aan de 
zijkant van het hotel. 
Nooduitgang en routes 
worden over het dak 
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2010
Nieuwe terrasoverkapping wordt 
toegevoegd samen met nieuw 
woonhuis en kantoor aan de 
achterzijde van het huis. Ook de 
keuken wordt uitgebreid en er 
wordt een kelder onder het terras 
toegevoged ten behoeve van 
opslag.

Dorpsstraat 204-206
In 1934 werd op dit kavel een nieuw hotel met 
woonhuis gebouwd. Aan de achterkant bevond 
zich een smederij. Het pand werd voorzien van 
een oranje kap, witte gevels en veel ramen. 
Vanwege de toename van het toerisme wordt het 
hotel in 1967 uitgebreid waarbij de entree en de 
trappen aan de zijkant van het huis worden 
toegevoegd. Later zou het pand aan alle zijdes 
verder worden uitgebreid met 
terrasoverkappingen, woonruimte en 
kantoorruimte. Vanaf straatniveau bekeken, heeft 
het pand vanuit verschillende hoeken, verschillen-
de karakters.
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1912
Nieuwbouw van woonhuis op de 
besstande muren van een vorig 
pand.

1929
Nieuwbouw van een winkelhuis in 
landelijke typologie. De kap wordt 
haaks op de straat georiënteerd. Op 
de begane grond bevinden zich de 
winkel, huiskamer en keuken. 
Slaapkamers bevinden zich op de 
eerste verdieping.

1937
Aan de achterkant van het huis 
wordt een bakkerij met kelder 
toegevoegd.

1958
Resterende begane grond na brand 
wordt herstelt. Het pand bevat nu 
alleen nog de winkel.

1958
Uitbouw met keuken aan de 
achterkant van het huis 
toegevoegd.

1965
Oude pand wordt vervangen 
door nieuw pand van drie 
verdiepingen. De begane 
grond bevat winkelruimte, 
huiskamer en keuken. De 
eerste verdieping bevat een 
extra huiskamer, slaapkamer 
en badkamer. Verticale 
circulatie wordt buiten het 
hoofdvolume geplaatst.

1971
Dakkapellen 
toegevoegd aan 
voor en achter 
zijde. Slaapkamers 
worden naar de 
zolder verplaatst.

1971
Nieuwe luifel.

1988
Nieuwe voorgevel 
en nieuwe luifel.

1972
Garage wordt toegevoegd aan 
de achterkant van het huis ten 
behoeve van opslag van 
voorraad.

1977
Kantoor en trap worden 
toegevoegd aan de zijkant van 
het huis. De begane grond 
wordt volledig ingericht als 
winkelruimte. De entree van de 
woning wordt verplaatst naar 
de achterkant van het huis die 
te bereiken is via een steegje.

Dorpsstraat 66
In het jaar 1912 werd op dit kavel een woonhuis 
verbouwd op de bestaande muren van een vorig 
pand. In 1929 werd het woonhuis vervangen door 
een nieuw te bouwen winkelhuis. In 1937 werd er 
aan de achterzijde een bakkerij toegevoegd. Nadat 
door een brand alleen nog de begane grond van 
het voorhuis is overgebleven, wordt tot 1965 
alleen de begane grond gebruikt als winkelruimte. 
Daarna werd in 1965 een nieuw te bouwen winkel-
huis van drie etage toegevoegd. Het toerisme en 
daarmee de grootte van de winkel zou vanaf dat 
moment alleen maar verder toenemen. Dit is goed 
op te maken uit de verschillende aanbouwsels 
naast, achter, voor en op het pand.

B
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eerste verdieping bevat een 
extra huiskamer, slaapkamer 
en badkamer. Verticale 
circulatie wordt buiten het 
hoofdvolume geplaatst.

1971
Dakkapellen 
toegevoegd aan 
voor en achter 
zijde. Slaapkamers 
worden naar de 
zolder verplaatst.

1971
Nieuwe luifel.

1988
Nieuwe voorgevel 
en nieuwe luifel.

1972
Garage wordt toegevoegd aan 
de achterkant van het huis ten 
behoeve van opslag van 
voorraad.

1977
Kantoor en trap worden 
toegevoegd aan de zijkant van 
het huis. De begane grond 
wordt volledig ingericht als 
winkelruimte. De entree van de 
woning wordt verplaatst naar 
de achterkant van het huis die 
te bereiken is via een steegje.

Dorpsstraat 66
In het jaar 1912 werd op dit kavel een woonhuis 
verbouwd op de bestaande muren van een vorig 
pand. In 1929 werd het woonhuis vervangen door 
een nieuw te bouwen winkelhuis. In 1937 werd er 
aan de achterzijde een bakkerij toegevoegd. Nadat 
door een brand alleen nog de begane grond van 
het voorhuis is overgebleven, wordt tot 1965 
alleen de begane grond gebruikt als winkelruimte. 
Daarna werd in 1965 een nieuw te bouwen winkel-
huis van drie etage toegevoegd. Het toerisme en 
daarmee de grootte van de winkel zou vanaf dat 
moment alleen maar verder toenemen. Dit is goed 
op te maken uit de verschillende aanbouwsels 
naast, achter, voor en op het pand.
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Dorpsstraat 69-73
Het originele pand met mansardedak dat in 1910 
gebouwd is als woonhuis, huisvest tegenwoordig 
een ‘Steak house & Pizzeria’. In 1963 werd het 
pand verbouwd tot winkelpand, waarbij op de 
beganegrond vloer plaats was voor twee winkels. 
De verdieping werd verbouwd tot woning. Later 
zou de verticale circulatie buiten het hoofdvolume 
worden geplaatst. De voorgevel is een aantal keer 
voorzien van een nieuwe luifel waardoor het zijn 
oorspronkelijke karakter definitief verloor. De 
achterzijde  wordt gekenmerkt door een 
aaneenrijging van schuurtjes en opslagruimte.

1910
Nieuwbouw van 
woonhuis met twee 
verdiepingen.

1963
Woonhuis wordt 
verbouwd tot 
woon- en winkelpand. 
Ramen in zijgevel 
worden verwijderd en 
aan de achterkant 
wordt uitgebreid ten 
behoeve van 
winkelruimte. Op de 
verdieping wordt een 
dakkapel toegevoegd.1963

In de voorgevel 
worden nieuwe puien 
aangebracht zodat op 
de begane grond twee 
winkels kunnen 
worden verhuurd.

1991
De rechter pui in de 
voorgevel wordt 
vervangen ten 
behoeve van 
etalageruimte2004

De voorgevel wordt 
uitgebreid met een 
grote luifel en nieuwe 
pui. De binnenwanden 
worden doorbroken 
om een grote 
restaurantruimte te 
maken. 

1986
Het pand wordt 
uitgebreid met meer 
winkelruimte, een 
magazijn en een 
keuken. De trap wordt 
uit het hoofdvolume 
verwijderd. De 
verdieping is vanaf 
dan ontsloten via het 
dak en de achterkant 
van het pand.

2004
Het pand wordt 
uitgebreid met 
garderobe, toilet, 
keuken en vooral 
opslagruimte. Achter 
het pand wordt een 
container geplaatst 
ten behoeve van 
opslag.

C
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Dorpsstraat 57-67
Nieuwbouw uit 2003 met winkels en restaurants 
op begane grond, dienstwoningen en woningen op 
eerste en tweede verdieping. De kleurstelling van 
de gevels en het dak samen met de historiserende 
details geven de voorbouw een postmodern 
uiterlijk. De achterbouw, waarin onder andere de 
dienstwoningen zijn ondergebracht, verschilt 
duidelijk van de voorbouw. Ondanks het verschil 
tussen voor en achter worden toch alle woningen 
aan de achterzijde via dakterrassen en stalen 
trappen ontsloten.

Na 2003
Aan de voorgevels 
van de twee panden 
worden erkers en 
terrasoverkappingen 
toegevoegd om extra 
commerciele ruimte 
te creëren en de 
gasten met slecht 
weer ook veel 
daglicht te bieden.

Na 2003
Dakterrassen
Platdak wordt gebruikt 
om terrassen te maken 
en kleine aanbouwtjes 
toe te voegen. De 
terrassen worden 
afgesloten met bamboe 
hekken.

2003
Bergingen
De ruimte achter de 
nieuwbouw wordt 
gebruikt voor een reeks 
bergingen voor de 
bewoners.

2003
‘Passage’
Het kleine schaaldak op 
het platdak is een 
kunststof lantaarn dat 
daglicht biedt aan de 
zogenaamde passage 
waaraan de 
commerciële ruimtes 
grenzen. Anders dan de 
meeste passages wordt 
deze niet aan de 
achterzjide ontsloten en 
is daarmee dus geen 
verbindingsgang.

2003
Bestaand naburig 
pand wordt 
betrokken bij 
nieuwbouw t.b.v. 
vergroting winkel-
ruimte begane grond. 
De zolder doet dienst 
als opslagruimte.

2003
Voor / achter
Hoewel het gebouw in 
een keer is gebouwd, is 
er een duidelijk verschil 
in architectuur en 
materialisering  tussen 
de voor- en achterzijde. 
De achterzijde doet met 
de cremekleurige 
sandwichpanelen 
industrieel aan.

D
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SUPERMARKTEN
Het eerste aanzien van het 
dorpscentrum van De Koog is 
voor de meeste mensen het paar 
supermarkten dat ‘strategisch’ 
elk zicht op omliggend gebied 
onmogelijk maakt. De grote 
volumes zijn zeer dominant 
aanwezig en de blinde gevels 
dragen niet bij aan de kwaliteit 
van de publieke ruimte.

1

GROTE ONTWIKKELAARS
Omdat de westkant van de 
Dorpsstraat nauwelijks zonlicht 
heeft aan de Dorpsstraat, is het 
aantrekkelijker om hier hotels en 
winkels te vestigen. Dit heeft tot 
gevolg dat aan de westkant 
grote panden zijn gebouwd met 
verschillende functies erin. Om 
aan een bepaald straatbeeld 
tegemoet te komen zijn de 
gevels opgebouwd met een 
verticale geleding.

6

KAVELS
Veel kavels aan deze kant van 
het dorp zijn onbebouwd, 
worden gebruikt voor opslag of 
garageboxen en 
parkeerplaatsen. Ook op deze 
plekken zijn er veel blinde 
gevels. Toch proberen 
ontwikkelaars eens wat: wonen 
op de verdieping. De woningen 
zijn via deze leegstaande kavels 
ontsloten. Anders dan nu, 
zouden deze plekken juist het 
eerste welkom van gasten en 
bewoners kunnen zijn.

2

PARKEERPLAATS EN STRAAT
Met de toename van het 
massatoerisme is ten oosten van 
de Dorpsstraat een gigantische 
parkeerplaats aangelegd. Ook 
was het niet langer wenselijk om 
het toegenomen verkeer door de 
Dorpsstraat te laten rijden: het 
verkeer werd toen omgeleid via 
een knikkende straat. 

3

DORPSSTRAAT
De Dorpsstraat is van oudsher 
het centrum van De Koog. Toch 
is er van de 
ontstaansgeschiedenis 
nauwelijks meer iets waar te 
nemen door de vele serres die 
tegen de panden zijn aangeplakt. 
Opvallend is dat aan de oostkant 
meer kleinere panden staan dan 
aan de westkant van de straat. 
Dit heeft te maken met de 
orientatie op de zon. Daarom zijn 
er aan de westkant meer klein 
cafés en aan de oostkant hotels.

4

VERZADIGING
Anders dan aan de oostkant van 
de Dorpsstraat, grenst de 
westkant aan villa’s. De 
achterkant aan de westkant 
wordt daarmee een deel van het 
kavel dat moeilijk te ontsluiten is 
voor auto’s en voetgangers. 
Daarom is het gebied nu gevuld 
met parkeerplaatsen en smalle 
oprijlaantjes tussen de 
gebouwen door. Samenwerking 
van verschillende eigenaren zou 
hier meer mogelijk maken dan 
nu het geval is.

5

KLEINE ONTWIKKELAARS
Tussen de grote panden door 
staan er ook kleinere. Aan deze 
panden is goed de transformatie 
van De Koog af te lezen. Anders 
dan bij de grote panden verraden 
de vele lagen van aanbouwsels 
het beperkte 
investeringsvermogen van de 
kleine grondeigenaren. Alle 
panden zijn duidelijk naar de 
Dorpsstraat, dus op het oosten 
gericht. Samenwerking van 
eigenaren zou meer mogelijk 
kunnen maken.

7

DAGLICHT
Daglicht is een van de 
belangrijkste elementen voor 
een succesvol hotel of café in De 
Koog. Ook met slecht weer 
kunnen gasten het gevoel van 
buiten hebben door in een serre 
te gaan zitten. Vandaar al de 
serres in de Dorpsstraat. 
Tegelijktijd zijn veel panden niet 
vanzelf op de zon georienteerd 
en is een serre een 
pleistermiddel. Panden op 
hoeken hebben geluk, deze zijn 
altijd op het zuiden gericht.

8
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Eigendom in de 
Dorpsstraat van De Koog
Deze afbeelding geeft het eigendom van de 
kavels en de panden in de Dorpsstraat weer. 
Elke kleur representeerd een andere eigenaar, 
de witte arcering is afdruk van de panden op de 
kavels. De oppervlakte die de verschillende 
eigenaren bezitten verschillen aanzienlijk van 
elkaar. Enkele ontwikkelaars hebben met de tijd 
meerdere stukken grond bij elkaar opgekocht 
waardoor ze nu relatief grote delen van de hele 
straat bezitten. Met name de linkerzijde van de 
straat heeft een aantal grotere kavels. Ook is 
goed te zien dat hoekkavels gewilt zijn: meestal 
is een hoek in het eigendom van één eigenaar.
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en hotelruimte onder te brengen. En hoewel deze panden 
helemaal nieuw van de grond zijn opgetrokken, volgen ze 
vooral de ruimtelijke logica van de panden die steeds zijn 
uitgebreid. Er lijkt geen enkele poging te zijn ondernomen 
om bij de gelegenheid van een totaal nieuw te ontwikkelen 
pand de huidige opzet of ruimtelijke potenties van het pand 
te onderzoeken. Ook deze grote, nieuwe panden, vaak 
uitgevoerd in een postmodern-achtige architectuur, hebben 
de noodtrappen aan de achterkant, ontsluiten de woningen 
niet via de straat maar via steegjes en achter de gekleurde 
gevels werden wederom platte dozen toegevoegd die dienst 
doen als opslag, dienstwoning en appartementen.

Op het niveau van de Dorpsstraat bestaat er een verschil in 
de vorm van de panden tussen de oost- en westzijde van de 
straat. De oostkant wordt vooral gekenmerkt door de kleinere, 
vaak oudere, panden die met de tijd steeds verder zijn 
uitgebouwd. De westkant wordt meer bezet door de grotere 
panden. De oorzaak van dit verschil is de oriëntatie van de 
panden ten opzichte van de windrichting die van invloed blijkt 
op het gebruikspatroon. De grotere bouwvolumes aan de 
westkant huisvesten namelijk vooral hotels, appartementen 
en restaurants, terwijl in de kleinere panden aan de oostkant, 
waarvan de voorgevel op het westen is gericht, veel cafés 
met terrassen zijn gevestigd. Daarnaast is de positie 
van de twee bouwblokken in het dorp bepalend voor het 
gebruikspatroon en daarmee voor de vorm van de kavels en 
het eigendom. De panden aan de westkant worden enkel aan 
de Dorpsstraat ontsloten en hebben daardoor een relatief 
groot open achterterrein dat bijvoorbeeld wordt gebruikt 
als parkeerplaats of opslag. De kavels van het oostelijke 
bouwblok worden aan weerszijden ingesloten door openbaar 
gebied waardoor de panden in toenemende mate tweezijdig 
zijn georiënteerd. 

4.4 De Koog, meer dan de Dorpsstraat

Naast de Dorpsstraat zijn er ook andere typische Koogse 
ruimtelijke verschijnselen die bijdragen aan de huidige 
beleving van het dorp. Doordat het toerisme in de jaren 
1960 verder toenam werd het nodig het dorp uit te breiden. 
De structuur van De Koog als lintdorp werd toen al snel 
losgelaten: Aan weerszijden van de Dorpsstraat werd De 
Koog in de breedte uitgebreid. Aan de oostkant werden 
midden in het weiland een nieuw dorpshuis, een kartbaan, 
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Nikadel 21: supermarkt
Dit pand is in 2004 gebouwd op een tot dan toe 
nog onbebouwde locatie in het centrum van De 
Koog, ten oosten van de Dorpsstraat. In een 
beschrijving van het gebiedsprofiel wordt dit 
gebouw als volgt omschreven: ‘De 
bebouwingsmassa van de supermarkt op de 
begane grond is eenvoudig en uitgevoerd in grijze 
betonstenen en als zodanig in sterk contrast met 
de bebouwing op de verdieping. De uitstraling van 
het gebouw op de omgeving is, vooral door het
vrolijke ontwerp van de woningen en het kantoor 
op de verdieping, zeer sterk en beeld bepalend. 
Het draagt bij aan de identiteit van het dorp’ 
(Gemeente Texel, 2004).

Ingang
Aan deze zijde bevindt zich 
de ingang van de super-
markt. De ingang wordt 
gemarkeerd door een blauw, 
geel, groene opbouw en een 
brede donkerblauwe pui en 
een luifel. Ook is aan deze 
kant van het gebouw een 
parkeerplaats gesitueerd.

Blinde gevel
Anders dan de veelkleurig 
vormgegeven ingang, is de 
gevel direct naast de ingang 
bijzonder sober vormge-
geven. Deze blinde gevel 
met een bandraam en een 
deur geeft het gebouw 
duidelijk het karakter van 
een utilitair gebouw.

Ingang bewoners
Dit lichtblauwe ‘torentje’ 
biedt toegang tot de eerste 
verdieping waarop 
woningen zijn gebouwd.

Laden en lossen
Aan de achterkant is er plek 
voor vrachtauto’s om nieuwe 
goederen af te leveren. Voor 
de rest is de gehele achtergev-
el een blinde gevel met enkele 
hoge bandramen. Deze gevel 
is het eerste wat de gasten van 
hotel Greenside en de 
vakantieparken zien als ze 
naar het dorpscentrum 
wandelen.

Wonen
Op de verdieping zijn een 
aantal woningen gebouwd. 
Deze woningen zijn in de 
wijde omtrek te herkennen 
door de opvallende vorm en 
kleuren. Tegenover de 
entree van de individuele 
woningen zijn mini versies 
van de woningen gebouwd 
als schuurtjes.

E
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Nikadel 21: supermarkt
Dit pand is in 2004 gebouwd op een tot dan toe 
nog onbebouwde locatie in het centrum van De 
Koog, ten oosten van de Dorpsstraat. In een 
beschrijving van het gebiedsprofiel wordt dit 
gebouw als volgt omschreven: ‘De 
bebouwingsmassa van de supermarkt op de 
begane grond is eenvoudig en uitgevoerd in grijze 
betonstenen en als zodanig in sterk contrast met 
de bebouwing op de verdieping. De uitstraling van 
het gebouw op de omgeving is, vooral door het
vrolijke ontwerp van de woningen en het kantoor 
op de verdieping, zeer sterk en beeld bepalend. 
Het draagt bij aan de identiteit van het dorp’ 
(Gemeente Texel, 2004).

Ingang
Aan deze zijde bevindt zich 
de ingang van de super-
markt. De ingang wordt 
gemarkeerd door een blauw, 
geel, groene opbouw en een 
brede donkerblauwe pui en 
een luifel. Ook is aan deze 
kant van het gebouw een 
parkeerplaats gesitueerd.

Blinde gevel
Anders dan de veelkleurig 
vormgegeven ingang, is de 
gevel direct naast de ingang 
bijzonder sober vormge-
geven. Deze blinde gevel 
met een bandraam en een 
deur geeft het gebouw 
duidelijk het karakter van 
een utilitair gebouw.

Ingang bewoners
Dit lichtblauwe ‘torentje’ 
biedt toegang tot de eerste 
verdieping waarop 
woningen zijn gebouwd.

Laden en lossen
Aan de achterkant is er plek 
voor vrachtauto’s om nieuwe 
goederen af te leveren. Voor 
de rest is de gehele achtergev-
el een blinde gevel met enkele 
hoge bandramen. Deze gevel 
is het eerste wat de gasten van 
hotel Greenside en de 
vakantieparken zien als ze 
naar het dorpscentrum 
wandelen.

Wonen
Op de verdieping zijn een 
aantal woningen gebouwd. 
Deze woningen zijn in de 
wijde omtrek te herkennen 
door de opvallende vorm en 
kleuren. Tegenover de 
entree van de individuele 
woningen zijn mini versies 
van de woningen gebouwd 
als schuurtjes.
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Beach park Texel
Dit 144 vakantiewoningen tellende vakantiepark is 
in 1992 ontwikkeld op een stuk onbebouwd land 
naast het dorpscentrum van De Koog. Het park 
wordt omsingeld door vijvers en struiken. De 
woningen zijn langs het organische patroon van 
de weg van het park gesitueerd. Het park neemt 
een groot grondoppervlak in het dorp in beslag, 
maar door het introverte karakter lijkt het er vooral 
voor zichzelf te staan. De openbare ruimte rondom 
het park is hiermee verworden tot een weinig 
aantrekkelijke verblijfsruimte.

Ruimtelijke opzet
Het oorspronkelijke ideaal 
achter de ruimtelijke opzet 
van vakantieparken als deze 
in Nederland is dat het een 
tijdelijk alternatief biedt voor 
de stedelijke omgeving: 
wonen in de natuur met 
gezinsvriendelijke voorzie-
ningen als een subtropisch 
zwembad.

144 keer hetzelfde
Op enige verschillen in opperv-
lakte en de kleur van de dakpan-
nen na zijn alle woningen 
identiek. De kopse gevels van 
elke woning zijn identiek vormge-
geven, de andere twee gevels 
verschillen in dat één gevel een 
blinde gevel is en de andere altijd 
op het zuiden is gericht en 
daarom van een glazen pui is 
voorzien.

Het ideaal?
Natuur is op dit park 
geredueerd tot gras en 
struiken die de individuele 
woningen omgeven, die 
worden ingesloten tussen 
vijver en straat. De architec-
tuur van de vakantiehuizen 
doet nog het meest denken 
aan de typische Vinex-wijk 
architectuur: het ideaal van 
wonen in de natuur lijkt 
voorrang te hebben 
verleend aan economische 
belangen. Als gevolg bieden 
de woningen eerder uitzicht 
op de volgende woningen 
dan op natuurlijk landschap.

F
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een tankstation, een parkeerplaats, vakantieparken en 
later supermarkten gebouwd. Binnen dertig jaar raakte het 
omliggende open landschap dat zo kenmerkend was voor 
het lintdorp verzadigd met voorzieningen. De uitbreidingen 
buiten het dorp namen elk jaar toe, zonder dat er een 
heldere visie was hoe het dorp het beste kon groeien. Om 
het oorspronkelijke dorpscentrum heen ontpopte daardoor 
een perifeer gebied met utilitaire functies en vakantieparken. 
Omdat ook voor het perifere gebied geldt dat het stapsgewijs 
is ontwikkeld, is ook hier op het eerste gezicht lastig 
een eenheid in de fysieke structuur te ontdekken. Om de 
ruimtelijke samenstelling van De Koog in bredere zin te 
begrijpen worden hieronder ook voor het perifere gebied 
typische gebouwen belicht. 

Supermarkt: periferie

Direct aan de achterkant van de Dorpsstraat zijn 
supermarkten gelegen. De relatief grote volumes hebben 
slechts één ingang, gericht op het dorpscentrum. De andere 
drie van de vier gevels zijn blinde gevels. De eenzijdige 
oriëntatie van de panden versterkt het utilitaire karakter dat 
het gebied en de panden zelf al hebben. Daarnaast houden de 
volumes het midden tussen gebouw en bouwblok. Enerzijds 
zijn de volumes ontwikkeld als één bouwmassa, anderzijds 
hebben ze een hybride programma van supermarkt en wonen. 
De woningen zijn op de verdieping van de supermarkten 
gebouwd waarmee kleine stukjes dorp van het maaiveld 
zijn opgetild. De vrije plaatsing van de volumes met blinde 
gevels in de open ruimte geeft het gebied weinig richting en 
betekenis. Daardoor zijn de volumes vooral obstakels midden 
in het dorp. 

Vakantieparken

De vakantieparken in De Koog zijn aangelegd in de jaren 90 
en zijn de typische parken die overal in Nederland gebouwd 
zijn. Mieke Dings (2015) stelt in haar boek ’Tussen tent en 
villa. Het vakantiepark in Nederland 1920-nu’ dat de bouw 
van deze vakantieparken sinds de jaren 1920 gestimuleerd 
is door de Nederlanse overheid. De vakantieparken 
brachten stedelingen namelijk in een geordende vorm 
terug naar de natuur doordat de vakantiehuizen in parken 
geconcentreerd werden en dus niet gevreesd hoefde te 
worden voor landschapsvervuiling. Maar met de opkomst 
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van de vrijetijdsmaatschappij in de jaren 60 verdween 
geleidelijk het ideaal dat de parken stedelingen terug naar 
de natuur brachten. Daarentegen ontwikkelde commerciële 
ondernemers de vakantieparken als tegenhanger van de 
volgens hen gezinsonvriendelijke stedelijke woonomgeving. 
Volgens Dings is deze ontwikkeling de basis voor de 
vakantieparken zoals we die vandaag de dag kennen, net 
zoals de parken in De Koog. Steeds grotere ondernemingen 
zouden de vakantieparken als steeds spectaculairder 
alternatief voor de dagelijkse woonomgeving ontwikkelen. 
‘Met de natuur als attractie creëerden ze een zorgvuldig 
geënsceneerde uitheemse dan wel streekeigen totaalbeleving, 
bestaande uit luxueuze, gethematiseerde huizen en 
unieke slechtweervoorzieningen, zoals een subtropisch 
zwemparadijs of overdekte speeljungle.’ (Wassink & Dings, 
2015: 20).

Anno 2015 tekenen er zich een aantal trends af met 
betrekking tot vakantieparken. Waar het oorspronkelijke 
concentratiebeleid van de Nederlandse overheid als 
doel had landschapsvervuiling te voorkomen, daar 
detoneert de vaak thematische architectuur tegenwoordig 
eerder zelf met het omliggende landschap, zoals het 
geval is in De Koog. Daarnaast zien ontwikkelaars een 
groeiende vraag naar exclusievere en kleinschaligere 
verblijfsaccommodaties, bijvoorbeeld op het water. Maar 
deze nieuwe niches in de toeristische sector lijken vooral 
te zijn aangedreven door exclusiviteit voor economische 
winst, waardoor vakantiehuizen op steeds uitzonderlijke 
plekken worden gebouwd zoals op het strand, in de duinen 
of bij landschapsmonumenten en dat komt de waarde van 
buitengebieden en natuurmonumenten niet altijd ten goede. 
Daarom, zo stelt Dings, is het van belang eerst de bestaande 
parken te herbestemmen en op te waarderen of terug te geven 
aan de natuur alvorens nieuwe parken worden ontwikkeld. 
Er zijn tal van mogelijkheden voor herbestemming van 
vakantieparken, zoals permanente bewoning door ouderen, 
waarmee het onderscheid tussen woonomgeving en 
vakantiepark zelfs kan worden opgeheven (van den Berg, 
2015). 

Ten slotte doet zich een grote verandering voor in de 
toeristische sector zelf. De toerist is verandert in een 
hoeveelheid van definities en daarmee komen een 
hoeveelheid alternatieve voorkeuren, wat de ontwikkeling 
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van kleinschalige vakantieparken toegesneden op bepaalde 
niches verklaart. In een rapport van Het Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) uit 2008 
wordt gesteld dat naast de behoefte aan luxere bungalows 
er ook sprake is van een groeiende vraag naar grotere 
accommodaties of groepsbungalows, waarin families of 
vrienden gezamenlijk kunnen verblijven. “Het toenemende 
aantal driegeneratievakanties speelt hierbij een rol: ouders, 
kinderen en grootouders gaan samen op vakantie en willen 
gezamenlijk in een bungalow verblijven.” (NBTC, 2008). 
Ook het Nederlands Research Instituut voor Recreatie 
en Toerisme (NRIT/GfK) concludeert dat veranderende 
groepsgroottes van het vakantiegezelschap de een ander 
aanbod van verhuurbungalowparken vraagt. ´De tijd van 
verhuurbungalowparken met alleen vier- en zespersoons 
huisjes is voorbij. Kleine huisjes voor stellen en grote 
familiebungalows die ook voor zakelijke groepen kunnen 
worden ingezet, horen bij het vakantiebungalowpark dat klaar 
is voor de toekomst´ (NRIT, 2009).

Voor de situatie van De Koog komen een aantal uitdagingen 
samen om over toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden 
van de vakantieparken na te denken. De vakantieparken in De 
Koog nemen samen ongeveer de helft van de ruimte van het 
hele dorp in. De ruimtelijke opzet van de vakantieparken heeft 
weinig te maken met het oorspronkelijke ideaal van huisjes 
in weelderige natuur. Eerder bestaan de parken uit veel 
identieke huizen die van elkaar worden gescheiden door een 
gazon en wat struiken. Deze combinatie doet tevens weinig 
recht meer aan het model dat concentratie van vakantiehuizen 
landschapsvervuiling tegen zou gaan. Daarnaast zijn de 
huidige vakantieparken vaak gebaseerd op een ouder 
model waarbij de toerist zoveel mogelijk tijd op het park, in 
het subtropisch zwembad of de bowlingbaan zou moeten 
doorbrengen. Hoewel in de huidige situatie de vakantieparken 
in de vakanties meestal ongeveer volgeboekt zijn, kunnen de 
parken niet ontkomen aan veranderende maatschappelijke 
verhoudingen zoals vergrijzing en een veranderende 
gezinssamenstelling en veranderende voorkeuren van de 
toerist. Specifiek voor Texel is het streven om toerisme meer 
te verspreiden over de seizoenen en om te specialiseren in 
zorgtoerisme. Daarnaast profileert het eiland zich als een 
laboratorium voor experimenten met energievoorziening 
en landbouw. Deze veranderende perspectieven maken het 
onontkoombaar om over alternatieven voor de ruimtelijke 
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opzet en toekomst van vakantieparken op Texel en in De 
Koog na te denken.

4.5 Achterliggende structuren: een dorp van fragmenten

Kenmerkend voor de verschillende grootschalige en 
afzonderlijke uitbreidingen van De Koog om de groei 
van het toerisme te accommoderen is het principe van 
functiescheiding. Bepaalde delen van het dorp voorzien 
daardoor in specifieke functies, maar sluiten ook andere 
functies uit. Voor de gehele dorpsstructuur is daardoor een 
programmatisch onderscheid te maken tussen de categorieën 
commercieel, recreatie, wonen en periferie. Het meest 
zichtbare niveau waarop deze categorieën kunnen worden 
herkend is het gebruikspatroon. Zoals te zien is in de eerdere 
analyse van de ontwikkelingen van individuele panden zijn 
gebruikerspatronen direct leesbaar aan het exterieur van het 
pand. Een minder direct zichtbare factor die bijdraagt aan het 
programmatische onderscheid is de vorm van het bezit. Toch 
draagt het eigendom van grond en vastgoed in sterke mate 
bij aan de vorm van de fysieke structuur die de verschillende 
categorieën kenmerkt.

De categorie commercieel omvat de Dorpsstraat, de kern 
van waaruit De Koog verder is gegroeid. De oorspronkelijke 
lintbebouwing werd gekenmerkt door diepe kavels langs de 
weg met daarachter een lappendeken van grotere agrarische 
kavels. Met de latere ontwikkeling van het dorp als badplaats 
zijn de kavels langs de Dorpsstraat opgedeeld en daarmee 
kleiner geworden. De variatie in vorm en afmeting van de 
kavels is daarbij toegenomen doordat enkele ontwikkelaars 
meerdere opeenvolgende stukken grond hebben opgekocht 
terwijl anderen een enkel compact kavel bezitten. Hierdoor 
bestaat er ook een grote verscheidenheid in vorm en 
afmeting van de panden in de Dorpsstraat. Toch komt de 
verdeling van eigendom niet eenduidig tot uitdrukking in 
de verschijningsvorm van de panden. Waar de ene eigenaar 
bijvoorbeeld een aantal kavels in één keer heeft ontwikkeld, 
daar heeft een andere eigenaar meerdere aaneengesloten 
kavels stapsgewijs met meerdere panden ontwikkeld. Ook is 
er tussen de grootte van het grondeigendom en de kwaliteit 
van de panden geen causaal verband te leggen: Grote 
en kleine panden worden beide in goede en matige staat 
aangetroffen.
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Anders dan het aaneengeregen eigendom langs de 
Dorpsstraat, wordt het perifere gebied gekenmerkt door 
meer gefragmenteerd privaat eigendom van grotere kavels. 
De kavels zijn daarbij volledig bezet door één bouwvolume 
waardoor het gebied een grove bebouwingskorrel en een lage 
dichtheid heeft. Het onbestemde karakter van de open ruimte 
waarin deze losse utilitaire volumes zijn gesitueerd wordt 
weer geaccentueerd door de omliggende vakantieparken. De 
vakantieparken kennen een fijnere bebouwingskorrel, maar 
door het introverte karakter van de parken beslaan ze vooral 
grote stukken van het dorp die zijn afgekeerd van de publieke 
ruimte. De dagelijkse leefomgeving voor de Kogenaren zelf, 
de categorie wonen, is met de ontwikkeling van het toerisme 
uit het dorpscentrum verdreven. Wonen vindt daarom nu 
plaats tussen de andere programmatische fragmenten van het 
dorp in en wordt gekenmerkt door een planmatige ordening 
van kavels en panden.

Hoewel de ruimtelijke categorieën elk voor zich een 
typerende samenhang hebben, ontbeert het dorp als geheel 
een samenhangende ruimtelijke structuur: het dorp is 
duidelijk opgedeeld in verschillende sferen. Het lijkt of voor 
het dorp als geheel nooit een samenhangende ruimtelijke 
visie is ontwikkeld. Op zichzelf is het onderscheid tussen 
verschillende sferen geen fout uitgangspunt voor een 
dorpsstructuur, maar in De Koog lijken de verschillende 
sferen eerder een verstorend dan versterkend effect op elkaar 
te hebben. De programmatische categorieën en de vormen 
van het grondeigendom met bijbehorende sferen voorzien 
De Koog daardoor van een opgeknipte dorpsstructuur. Door 
de omvang van deze ruimtelijke samenstelling is er echter 
niet snel aan het onderscheid tussen de verschillende 
fragmenten te ontkomen. De interne logica van de fragmenten 
zelf is inherent aan het eigendom ervan. De opgeknipte 
dorpsstructuur lijkt daarmee eigen aan De Koog, maar heeft 
vooral een negatieve impact op de totale ruimtelijke kwaliteit. 
De uitdaging voor De Koog is daarom om vanuit de logica 
van de opbouw van losse fragmenten met eigen identiteiten 
te komen tot een meer samenhangende dorpsstructuur 
waarbij de fragmenten elkaar versterken. Dit vraagt om een 
ruimtelijke visie op het dorp die de logica van het individuele 
grondeigendom overstijgt zonder deze te negeren en die 
ingaat op de onderlinge verhouding van de fragmenten. 
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De sterk verschillende typo-morfologische eigenschappen 
van de afzonderlijke fragmenten geven De Koog weinig 
samenhang. Het enige verbindende fysieke element tussen 
de fragmenten is de openbare ruimte. Maar door de matige 
kwaliteit van de bebouwing wordt afbreuk gedaan aan de 
verblijfskwaliteit van de openbare ruimte van De Koog. 
Daarbij is ook de openbare ruimte op zichzelf van matige 
kwaliteit door een overschot aan verkeersborden en 
glasbakken, verouderde bestrating en straatmeubilair, en de 
dominantie van parkeerplaatsen en verharding. Beide zijn 
bepalend voor de identiteit van De Koog en beide beïnvloeden 
dan elkaars kwaliteit. Echter, bebouwing en openbare ruimte 
lijken in De Koog nooit in verhouding tot elkaar ontworpen. 
De bebouwing behoorde tot de verantwoordelijkheid van 
de vastgoedeigenaren en ondernemers en de openbare 
ruimte werd door de gemeente Texel aangelegd vanuit 
het pragmatische oogpunt om het komen en gaan van de 
grote massa toeristen te faciliteren. Om een ruimtelijke 
kwaliteitsslag in De Koog te maken is het daarom 
onontbeerlijk om zowel aan de panden van De Koog als aan 
de publieke ruimte te werken om beide en daarmee het dorp 
als geheel naar een hoger plan te tillen.

Om dit mogelijk te maken is een integrale benadering voor 
de verhouding tussen fragmenten en openbare ruimte 
benodigd. Waar nu de openbare ruimte de fragmenten 
voornamelijk van elkaar scheidt, moeten beide meer met 
elkaar verweven worden. Dit vraagt om een benadering 
waarin ondernemers en vastgoedeigenaren en de gemeente 
Texel tot overeenstemming komen hoe de ruimtelijke transitie 
wordt gemaakt. De belangen van beide dienen te worden 
beantwoord en beide dienen in gelijke tred een kwaliteitsslag 
te maken. Het volgende hoofdstuk gaat daarom in op de 
vraag hoe er in De Koog een ruimtelijke transitie kan worden 
ingezet die gebaseerd is op synergie tussen de verschillende 
actoren.
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5 NAAR EEN NIEUWE DE KOOG: 
THEORETISCH KADER

5.1 Zelfdragend alvorens zelfvoorzienend

Met de ambitie van Texel om zelfvoorzienend te worden 
op het gebied van energie en water, lijkt het dorp De Koog 
een vreemde eend in de bijt. Wanneer de huidige situatie 
van het dorp binnen het gedachtengoed van ‘People, 
Planet, Profit’ wordt verkend, dan lijkt vooral de term 
Profit prioriteit te krijgen. De economische situatie van De 
Koog is echter verre van wenselijk. Doordat alles om het 
toerisme draait is het hele landschap in en rondom De Koog 
daar naar ingericht. Daarnaast is het huidige aanbod van 
voorzieningen gebaseerd op het typische massatoerisme 
terwijl de toerist zelf inmiddels een veelheid van definities 
heeft aangenomen. Het monotone en verzadigde aanbod van 
voorzieningen maakt de economische situatie van De Koog 
zeer kwetsbaar. Ondernemers worstelen elk jaar opnieuw met 
het grote verschil tussen hoog- en laagseizoen. In de winter 
hebben de ondernemers nauwelijks inkomsten, terwijl dat 
juist het moment is om in te kopen voor de zomer, zo stelt 
Michel Gregoir van het Texel Ondernemers Platform (TOP). 
Gregoir legt in een interview uit dat het voor de meeste 
ondernemers lastig is om de cashflow van de onderneming 
in goede banen te leiden omdat de voorraad die in de winter 
wordt gekocht met het inkomen uit de zomer moet worden 
betaald (Gregoir, 2014). Daarnaast lopen ondernemers in 
De Koog tegen verschillende economische beperkingen 
aan die zijn ingevoerd om de kwaliteit van de omgeving 
minimaal op het huidige niveau te houden, zo stelt Gregoir. 
De grootste beperking is het beddenquotum dat op Texel is 
ingevoerd wat betekent dat er op het eiland niet meer dan 
45.000 toeristische bedden mogen zijn. Het aandeel van 
De Koog hierin is met 22.000 bedden relatief groot. Maar 
in tegenstelling tot het beddenquotum is er geen quotum 
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volgens Gregoir de economische structuur van met name 
De Koog uit balans is. Het gevolg is een toenemend aanbod 
van restaurants, cafés en winkels in het dorp, terwijl de 
gasten (en daarmee ook de vraag) niet evenredig toenemen. 
Ondertussen wijten Koogse ondernemers de tegenvallende 
inkomsten collectief aan het slechte weer. De ondernemers 
verlangen naar betere inkomsten en storen zich aan 
beperkingen in openingstijden en regels voor afmetingen 
van het terras en toegestane reclame-uitingen. Ondertussen 
proberen ondernemers achter de schermen met enige 
creativiteit hun zaken opnieuw uit te vinden. De uitdaging 
voor De Koog specifiek, en voor Texel in het algemeen, is 
volgens TOP om in de nabije toekomst gunstige maatregelen 
op te stellen waarbij gewerkt wordt aan:

- Het verhogen van de kwaliteit van het toerisme en de 
toeristische bestemming;
- Het versterken van de unieke natuurlijke en culturele 
kwaliteiten;
- Een meer duurzame ontwikkeling met betrekking tot 
energie en ruimte.

Voor de Koogse ondernemers en voor de in de toeristische 
sector werkzame beroepsbevolking – en daarmee grotendeels 
voor De Koog – heeft het werken aan een zelfdragend 
vermogen een hogere prioriteit dan het werken aan 
zelfvoorziening in energie en water. Uit de analyse blijkt dat 
aan de randvoorwaarden gewerkt moet worden. Toch zet TOP 
een eerste stap richting synergie van economie en ecologie 
door samenwerking aan te gaan met PR Landbouw Texel (de 
Texelse landbouworganisatie) en de Texelse Coöperatieve 
Visserij Organisatie. Hiermee willen Texelse ondernemers 
komen tot een gezamenlijk beleid op de lange termijn voor 
de integratie van agricultuur en toerisme. Wanneer er in 
de randvoorwaarden voorzien is, dan ontstaat er potentie 
voor een duurzame ontwikkeling op het eiland waarin 
verschillende belangen (People, Planet, Profit) worden 
meegenomen. Vooralsnog heeft deze ontwikkeling vooral nog 
betrekking op verdere uitbreiding van het toeristische aanbod 
buiten De Koog. Binnen het dorp blijkt het lastiger een 
structurele ruimtelijke kwaliteitsslag te maken vanwege de 
veelal economische belangen van de verschillende actoren.

De vorm van een stad of dorp als fysieke structuur is 
het resultaat van de vorm van een superstructuur: een 
economisch, politiek en sociaal model, zo stelt architect Tim 
Prins (Prins, 2014: 115). In De Koog snijdt deze theorie hout. 
De huidige fysieke structuur van De Koog is het resultaat 
van telkens verder uitbreiden, zonder gezamenlijk gedragen 
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visie of gedeelde strategische agenda voor de langere termijn 
(iedereen streeft naar winstmaximalisatie op individueel 
niveau). Korte termijn baten via de toeristische sector was 
het enige doel, totdat De Koog zijn toeristen een andere koers 
zag gaan varen: het liefst per vliegtuig richting exotischere 
bestemmingen. Nieuwe toeristen moesten aangetrokken 
worden, terwijl aan hetzelfde profiel van de verdwenen toerist 
werd vastgehouden. De enige manier om nieuwe toeristen aan 
te trekken leek zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk aan te 
bieden, met als gevolg een dorp dat letterlijk en figuurlijk in 
de uitverkoop staat (Timmermans, van der Ploeg, Godefroy, 
2015: 78). Deze iteratieve opeenvolging van economische 
groei en krimp heeft geleid tot wat De Koog momenteel zo 
kenmerkt: een opeenstapeling van uitbreidingen, gevolgd 
door leegstand en onderbezetting.

5.2 Overexploitatie – De Koog en de tragedie van de meent

Bij observatie zal het weinigen ontgaan dat massatoerisme 
van grote invloed is geweest op de ruimtelijke ontwikkeling 
van De Koog. Waar in het hoogseizoen de mensenmassa en 
de zon een vrolijk schouwspel bieden, daar heeft het dorp 
’s winters een desolaat karakter. Tegen de lege Dorpsstraat 
zijn in het laagseizoen het achterstallig onderhoud van de 
contrasterende gebouwen en het gebrek aan eenvoudige 
regels voor een eenduidig straatbeeld scherp af te lezen. Op 
het eerste gezicht zou het wringende beeld het idee kunnen 
geven dat op deze plek ooit een fataal verkeerde koers is 
gekozen en dat er wellicht weinig meer te redden valt. De 
onregelmatige verkaveling en de verschillen in hoogte, 
breedte, kleur en materiaalgebruik van de panden dragen 
ook niet bij aan een vorm van eenheid in het straatbeeld. 
Het centrale motto in de ruimtelijke ontwikkeling van De 
Koog tot nu toe lijkt: ‘Het is een keer wat anders’. Een recent 
nieuwbouw project – een complex dat een hotel, winkels, 
restaurants en een discotheek huisvest – wordt door de 
architect toegelicht met de uitspraak: ‘Het postmodernisme 
heeft eindelijk Texel bereikt’. En een recente toevoeging van 
een tweede supermarkt aan de achterzijde van de Dorpsstraat 
werd door de Welstandscommissie beoordeeld als: ‘Vrolijke 
architectuur die bijdraagt aan de identiteit van het dorp’ 
(Gemeente Texel, 2012). Wat de architectuur zo vrolijk maakt, 
zijn waarschijnlijk de felle kleuren en misschien de atypisch 
afgeschuinde gevels. Maar wat de architectuur vooral lijkt te 
doen, is het nog meer overstemmen van de andere panden.
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De neiging tot het overstemmen van de ander is het 
resultaat van een rationeel denken van ondernemers 
en eigenaren, waarbij ieder zijn eigen belang, maximale 
opbrengst, nastreeft. Anders dan de econoom Adam Smith 
veronderstelde met het idee van de ‘onzichtbare hand’, 
blijken private en publieke belangen niet aan elkaar gelijk. 
De onzichtbare hand beschrijft Smith als het sociale 
mechanisme waarbij elk individu automatisch bijdraagt aan 
het welzijn van de gemeenschap door uitsluitend de eigen 
particuliere doelstellingen na te streven: ‘Iedereen veegt 
zijn eigen stoep en de buurt blijft schoon!’ (Lehnerer, 2009: 
78, oorspronkelijk citaat van Johann Wolfgang Goethe). In 
tegenstelling tot het idee van de onzichtbare hand gebeurt 
meestal het tegenovergestelde: De vrije markt volgt de logica 
van individuele winstverhoging en daarmee toenemende 
exploitatie van bronnen en goederen, zo ook in De Koog en 
met name in de Dorpsstraat. 

Bioloog Garret Hardin beschreef de neiging tot 
overexploitatie als de ‘Tragedy of the commons’, ofwel de 
tragedie van de meent. Hardin illustreert dit aan de hand 
van het voorbeeld waarbij verschillende boeren hun vee 
op een voor allen toegankelijke weide laten grazen. Om 
zoveel mogelijk winst te behalen, is het in het belang van de 
individuele boer om zoveel mogelijk vee op het land te laten 
grazen. Maar, zo beschrijft Hardin, het toevoegen van nog een 
dier aan de kudde heeft twee kanten: 

‘As a rational being, each herdsman seeks to maximize his 
gain. Explicitly or implicitly, more or less consciously, he 
asks, “What is the utility to me of adding one more animal 
to my herd?” This utility has one negative and one positive 
component. 1) The positive component is a function of the 
increment of one animal. Since the herdsman receives all the 
proceeds from the sale of the additional animal, the positive 
utility is nearly +1. 2) The negative component is a function 
of the additional overgrazing created by one more animal. 
Since, however, the effects of overgrazing are shared by all 
the herdsmen, the negative utility for any particular decision-
making herdsman is only a fraction of -1. Adding together the 
component partial utilities, the rational herdsman concludes 
that the only sensible course for him to pursue is to add 
another animal to his herd. And another; and another.... But 
this is the conclusion reached by each and every rational 
herdsman sharing a commons. Therein is the tragedy. Each 
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man is locked into a system that compels him to increase 
his herd without limit - in a world that is limited. Ruin is the 
destination toward which all men rush, each pursuing his own 
best interest in a society that believes in the freedom of the 
commons. Freedom in a commons brings ruin to all’ (Hardin, 
1969: 1243-1248).

Volgens Hardin zijn er twee mogelijkheden om deze tragedie 
te voorkomen. De eerste is het uitgeven van de publieke 
ruimte in privaat eigendom, waarbij het gebied wordt 
overgegeven aan de verantwoordelijkheid van de individu. De 
tweede mogelijkheid is het opstellen van algemene regels die 
gematigd gedrag van de individuen afdwingt in het gebruik 
van de publieke ruimte. 

Zelfvernietiging door verzadiging van voorzieningen – De 
Koog aan succes ten onder

De eerste mogelijkheid geldt al in de Dorpsstraat in die zin 
dat de kavels in privaat eigendom zijn en elke grondeigenaar 
dus verantwoordelijk is voor zijn eigen kavel. Echter, 
het probleem is dat de publieke ruimte, het straatbeeld, 
hinder ondervindt van de individuele belangen. Daarmee 
ondervinden inmiddels ook de individuen zelf hinder van de 
alsmaar verdere exploitatie door anderen én door zichzelf. De 
tweede mogelijkheid, het opstellen van regels, is gedaan met 
het geldende bestemmingsplan. Hierin zijn regels opgenomen 
over maximaal toegestane afmetingen en vorm van panden 
en terrassen en dergelijke. Maar de regels zijn creatief te 
interpreteren en elastisch. Beide mogelijkheden die Hardin 
aandraagt lijken dus in het geval van De Koog stuk te lopen. 
Het probleem lijkt niet op te lossen door de grond in privaat 
eigendom uit te geven en ook niet door regels op te stellen. 
De stap die vooraf gaat aan de vervuiling van het straatbeeld 
is de grote dichtheid aan voorzieningen in De Koog.
Architect Alex Lehnerer beschrijft in zijn boek Grand Urban 
Rules hoe een divers aanbod en gemengd gebruik in de 
gebouwde omgeving neigen tot zelfvernietiging, doordat in 
een gegeven gebied succesvolle voorzieningen neigen tot 
over verzadiging (Lehnerer, 2009: 16). Lehnerer beschrijft 
hierbij een voorbeeld van New York: ‘In the eyes of many 
critics, New York’s flood of plazas, its wave of theatres, 
all ostensibly conjured by well-meaning urban planning 
instruments, had led to monopoly and decay. The problem, 
however, did not necessarily lie with the rules themselves or 
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with their aims, but far more with their unrestricted success. 
And the only thing the city can be reproached for is having 
underestimated its own achievement’ (Lehnerer, 2009: 220). 
Deze theorie toegepast op De Koog, laat zien dat het dorp ten 
onder gaat aan zijn eigen succes uit de bloeiperiode van het 
massatoerisme.

De neiging tot overvloed, voornamelijk ten gevolge 
van economische succesvolle gebruiken zijn ook door 
Jane Jacobs beschreven in The Death and Life of Great 
American Cities. Kunstgalerijen, restaurants, nachtclubs, 
appartementen, kledingwinkels, of toeristische attracties, 
het zijn op zichzelf geen onwenselijke functies. Maar, zo 
stelt Jacobs ‘[…] it is precisely their widespread acceptance 
that allows them to multiply so quickly that they force out 
other programmes that remain important for maintaining 
balanced and diverse urban quarters – thereby undermining 
the very basis of their own success, namely, a complex urban 
environment’ (Lehnerer, 2009: 220). 

In New York wordt het probleem van overvloed tegengegaan 
door een maximum van 10 jaar te stellen voor de geldigheid 
van regels ten aanzien van grondgebruik om deze vervolgens, 
wanneer nodig, grondig te kunnen herzien (Lehnerer, 2009: 
16). In De Koog zal gezien de beperkte omvang van het 
dorp deze oplossing minder effectief zijn dan in een stad 
als New York. Waar in New York voorzieningen en functies 
namelijk over verschillende wijken verspreid kunnen worden, 
daar heeft De Koog als dorp van 1.300 inwoners weinig 
speelruimte.

5.3 Naar een kwaliteitsverhoging

Toch zullen de samenhang van voorzieningen en de kwaliteit 
van de publieke ruimte van De Koog opnieuw moeten worden 
gedefinieerd, zo stelt stedenbouwkundige Peter Kuenzli in 
een interview. Het doel is om een kwaliteitsslag te maken in 
De Koog die verder reikt dan de gevels van het dorp. Kuenzli 
stelt in het interview dat alleen werken aan de Dorpsstraat 
niet toereikend is om een structurele stap te zetten voor 
het gehele dorp en daarmee uiteindelijk ook niet voor de 
Dorpsstraat zelf. Daarbij is het cruciaal om aan een breder 
gebied te werken om het gehele dorp naar een hoger plan 
te tillen (Kuenzli, 2015). Het tij moet keren, van focus op 
kwantiteit naar focus op kwaliteit, en van een monotoon en 
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massaal aanbod naar een divers en gespecialiseerd palet 
aan voorzieningen. Een kwaliteitsverhoging is mogelijk zodra 
het dorp van voldoende inkomsten wordt voorzien, zo stelt 
Kuenzli. Daarbij is het van belang de kwaliteit en samenhang 
van voorzieningen en publieke ruimte te definiëren en 
vast te leggen. Anders dan de richting die De Koog tot op 
heden heeft gevolgd is het cruciaal dat het zich richt op 
kwaliteitsverhoging van wat het al bezit wil het het toerisme 
behouden als belangrijke bron van inkomsten. De grootste 
pijlers zijn dan het aandeel in de 45.000 toeristische bedden 
en de (verdwenen) kwaliteiten van het landschap. Via deze 
weg wordt het mogelijk opnieuw geldstromen te mobiliseren 
en het investeringsvermogen van de verschillende actoren 
in De Koog te vergroten, zo stelt Kuenzli. Daarbij is het 
bewust inzetten op een bepaald toeristisch profiel en 
seizoensverbreding cruciaal om individuele investeringen op 
gang te brengen en daarmee een kwaliteitsslag te maken in 
de fysieke structuur van het dorp (Kuenzli, 2015).

Ook Mieke Dings benadrukt dat vanwege de band die het dorp 
van nature met het landschap heeft een integrale benadering 
van dorp en landschap onontbeerlijk zijn. Volgens haar werkt 
dit twee kanten op: ‘het versterkt de karakteristieken van het 
dorp en versterkt het landschap waar het dorp in ligt’ (Dings, 
2008: 51). Het landschap waarin De Koog is gesitueerd wordt 
vooral overwoekerd door recreatieterreinen waar het dorp 
zijn hoofdzakelijke bron van inkomsten aan ontleend. In die 
zin heeft De Koog een zeer sterke relatie met het landschap, 
maar dat is vanuit economisch perspectief. Bezien vanuit de 
cultuurhistorische en natuurlijke waarde van het landschap 
doet de mate van verzadiging van het landschap door de vele 
vakantiehuizen, chalets, hotels en slechtweeraccomodaties 
onder aan de natuurlijke kwaliteiten en leesbaarheid van het 
landschap. Ook het versteende karakter van de open ruimtes 
en de hoge concentratie aan voorzieningen in utilitaire 
panden in het dorp getuigen ervan dat de cultuurhistorische 
waarde van het bestaande nauwelijks in overweging is 
genomen – de economische krachten waren te dominant.

5.4 Nieuwe identiteit?

Dat een hernieuwde koers nodig is in De Koog, is een breed 
gedragen opvatting. Een zogenaamde facelift voor het dorp 
wordt hierbij dan al snel als oplossing aangedragen, waarbij 
bijvoorbeeld inspiratie wordt gehaald uit de esthetiek van 
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duinvilla’s aan de rand van het dorp. Blijkbaar dragen deze 
woningen met witte gevels en oranje pannen bij aan een 
typisch idee van een badplaats. Een facelift als strategie voor 
ruimtelijke herontwikkeling heeft als voordeel dat de publieke 
ruimte vrij snel kan worden voorzien van een nieuw decor. 
Bijkomend voordeel is dat de kosten van een dergelijke 
ingreep relatief laag zijn en dat heel expliciet aan eenheid 
in het straatbeeld kan worden gewerkt. Toch wringt er iets 
bij het idee dat panden met verschillende typologieën en 
afmetingen in een zelfde jasje worden gestoken. Het gevaar 
van een karikatuur ligt op de loer. De ingreep van een facelift 
is vooral een bijdrage vanuit het oogpunt van het imago van 
het dorp. De vraag is in hoeverre dat aan een houdbare lange 
termijn ontwikkeling tegemoet komt.

In de ruimtelijke ontwikkeling van het dorpscentrum van 
De Koog is duidelijk de ondernemende burger aan zet 
geweest. Volgens sommigen is het dorp daarmee ook het 
schrikbeeld van wat er kan gebeuren met de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving als er wordt ingeleverd aan controle 
op de ruimtelijke ordening. Gezien de huidige situatie in 
De Koog is de overweging om het dorp van een facelift 
te voorzien, waarmee het staatbeeld snel kan worden 
opgewaardeerd, inderdaad goed voor te stellen. Aanvullend 
daarop stelt een recente studie (zie: Timmermans, van der 
Ploeg, Godefroy, 2015) naar De Koog voor om een groot 
deel van de panden te slopen of te voorzien van een aantal 
generieke bouwkundige elementen. Alles van het dorp wordt 
ruimtelijke geüniformeerd in een poging het dorp te voorzien 
van een nieuwe identiteit. Kennelijk is volgens de ontwerpers 
en betrokkenen de huidige situatie zo ernstig dat inspiratie 
wordt gevonden in de architectuur van de jaren 1950 
duinvilla’s in het dorp. Is het dorp in de huidige situatie dan 
niet in positieve termen te omschrijven, zodat inspiratie en 
aanknopingspunten meer in het hedendaagse kunnen worden 
gevonden? 

Bernard Colenbrander beschrijft in De Verstrooide Stad 
een soortgelijke houding die ‘in veel recente literatuur’ 
wordt aangenomen ten opzichte van de hedendaagse 
stad. Colenbrander stelt dat de huidige stad doorgaans 
wordt beschreven in negatieve termen: ‘als iets dat even 
leeg als hol is en wat het moet stellen zonder identiteit’ 
(Colenbrander, 1999: 13). Hij stelt het lot van de hedendaagse 
stad als volgt aan de orde: ‘Wat binnen het stedelijk 
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milieu nog bewaard wordt aan historische fragmenten 
met een ooit scherp gearticuleerde betekenis, raakt in 
hoog tempo gecommercialiseerd en versleten. Wanneer 
dit slijtageproces nog even doorzet, houden we niet veel 
meer over. De stad is dan niet meer dan een zeer elementair 
toegerust artefact, een plek met de infrastructuur om 
fysiek te kunnen overleven – de rest is imago, en imago 
wisselt in de huidige culturele dynamiek, die iedere stijl tot 
een ogenblikkelijk vervliegend modeverschijnsel maakt, 
ieder jaar.’ (Colenbrander, 1999: 13). Het valt inderdaad te 
betwijfelen in hoeverre een facelift uiteindelijk zal bijdragen 
aan een structurele kwaliteitsverbetering en een houdbare, 
nieuwe identiteit voor De Koog en niet vervalt in een 
modegril. Volgens Colenbrander is de zoektocht naar een 
nieuwe, betere identiteit, ondanks dat het voor het moment 
grootse vergezichten biedt, een bij voorbaat verloren 
avontuur (Colenbrander, 1999: 260). Hij legt dit uit aan de 
hand van opvattingen van de architect Rem Koolhaas over 
stadsvorming in Azië. Over de stad Singapore, ‘waar om de 
andere generatie een nieuw type stad over het voorgaande 
heen gelegd wordt in een continue proces van vernieuwing’, 
stelt Koolhaas dat de continue herhaling van tabula rasa elke 
toekomst in deze stad tijdelijk maakt en daarmee elk beslag 
op eindigheid en daarmee op architectuur onmogelijk maakt 
(Colenbrander, 1999: 259). Terwijl de stad Singapore telkens 
weer een nieuwe vorm krijgt, lijkt er nooit iets nieuws onder 
de zon. Koolhaas beschrijft dat op het moment dat de stad 
weer helemaal is verfrist en geneutraliseerd, de gebruiken uit 
de oude stad alweer aan het oppervlak verschijnen: ‘[…] they 
built all these housing estates, following the most modern 
western models. And yet, you see them now and the entire 
ground, supposedly laundered and neutered, is already 
inhabited in an anti-manner. When you enter you see the 
fluorescent lightning and the platform has been completely 
filled with eateries, laundries… It is already as if the old 
city has come and asserted itself in the old way on the new 
territories’ (Zaera-Polo, 1996: 21). Colenbrander trekt hier 
de volgende lering uit: ‘Er is klaarblijkelijk een laag onder 
de tabula rasa, een laag die op de meest fundamentele wijze 
raakt aan zeden en gewoonten, en van daar uit aan concreet 
gedrag, en die laag houdt stand tegen welke imperialistische 
list dan ook.’ (Colenbrander, 1999: 260).

Hoewel de ingrepen in Singapore waar Koolhaas het over 
heeft van een ander kaliber zijn dan de voorgestelde aanpak 
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in De Koog komt het principe op hetzelfde neer: nieuw begin, 
nieuwe kansen. Maar op welke basis kan dan wel een aanzet 
worden gemaakt om te komen tot een wenselijke (nieuwe) 
situatie? Colenbrander beschrijft drie mogelijkheden waarop 
het ontwerp voor het landschap kan worden gebaseerd, 
dat is: ‘op de feiten van het landschap, de zeden en 
gewoonten die zich daarin hebben gevestigd en de eerder 
aan dat landschap toegevoegde stedenbouwkundige en 
architectonische interventies’. Hij kenmerkt deze mogelijke 
zetten als volgt: ‘Ontwerp stapelt zich op landschap, 
ontwerp stapelt zich op ontwerp’ (Colenbrander, 1999: 
282). Anders dan één ontwerp met één overduidelijke orde 
voor De Koog, moet het ook mogelijk zijn te komen tot een 
veerkrachtiger ontwerp. Een ontwerp dat richting geeft, 
maar ook ruimte biedt aan bestaande zeden en gewoonten, 
en dat niet gebaseerd is op verdwenen dorpsdynamieken, 
maar continuïteit vindt met de huidige stand van zaken in het 
dorp, waartoe ook het postmoderne ideaal van persoonlijke 
ontplooiing behoort.

5.5 Een hedendaags alternatief

Colenbrander noemt dit individualistische ideaal zelfs de 
basisdefinitie van de hedendaagse gebouwde omgeving. 
Het ruimtelijke model ervan kent daarom een sterk 
geïndividualiseerde rangschikking van bouwkavels of 
bouweenheden. Een individualistische ruimtelijke configuratie 
is ook kenmerkend voor De Koog. Hoewel Nederlandse 
dorpen, zoals De Koog, van oudsher worden gekenmerkt door 
een fijne verdeling van ongelijke bouwkavels, waren er eerder 
tradities in gebouwtypologiën en materiaalgebruik die vanzelf 
eenheid brachten in het straatbeeld. Met het loslaten van deze 
tradities ontstond meer ruimte voor individualiteit, wat in De 
Koog versterkt tot uitdrukking komt door de automatische 
economische krachten van het toerisme dat in De Koog op 
haar wenken werd bediend zonder al te veel aan principes 
vast te houden. Het resultaat is een dorp dat de vorm van 
haar fysieke structuur vooral ontleent aan functionaliteit. 
Historische kenmerken die het dorp rijk zijn, zijn vaak al lang 
overschreven. De referentie naar de duinvilla als archetype 
voor het hele dorp wordt dan begrijpelijk als het opgevat 
wordt als een laatste lichtpunt van een vorig tijdperk. De 
typische duinvilla ontleent dan wel een scherp gearticuleerde 
betekenis aan zijn witte gevels en oranje daken, maar er zou 
plots een gat geslagen worden in de ontstaansgeschiedenis 
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van De Koog. Het zou de halve 20e eeuw overslaan – het 
moment waarop De Koog juist in omvang, inwonersaantal en 
voorzieningenaanbod, het meest is ontwikkeld.

Mieke Dings draagt in de publicatie ‘Handreiking dorpseigen 
uitbreiden’ een methode aan voor dorpsuitbreidingen 
die juist de bestaande dorpsidentiteit respecteert en 
versterkt. ‘Dorpseigen uitbreiden’ is volgens Dings een 
antwoord op het gebrek aan kwaliteit dat gepaard ging met 
dorpsuitbreidingen in de afgelopen 30 jaar. ‘Al te vaak waren 
uitbreidingen inwisselbaar in hun uiterlijke verschijning, 
te projectmatig van karakter, te ver losgezongen van de 
landschappelijke omgeving en de dorpskern […]  De term 
‘witte schimmel’ is hieraan te danken’ (Dings, 2008: 21). 
Maar het tij is kerende en in toenemende mate worden 
projecten voor dorpsuitbreidingen, met ondersteuning van 
de overheid, zeker gesteld van een hoger kwaliteitsniveau. 
Dings legt uit dat cultuurhistorie in deze projecten opgevat 
is als de meeste bepalende factoren van de ruimtelijke 
identiteit, waarbij het ‘collectieve geheugen’ een krachtige 
identiteitsdrager is. ‘De ontstaansgeschiedenis van het dorp, 
de natuurlijke hindernissen die de vroegere bewoners hebben 
moeten overwinnen, de manier waarop mensen ooit in hun 
levensbehoeften voorzagen: ze zijn allemaal terug te vinden 
in de 21e eeuwse ruimtelijke structuur en maken onderdeel 
uit van de dorpsidentiteit’ (Dings, 2008: 21).

Authenticiteit en identiteit

Maar identiteit gaat verder dan collectief geheugen. Hoewel, 
zoals eerder beschreven, een poging om een nieuwe identiteit 
uit te vinden tevergeefs is, is identiteit ook geen vaststaand 
gegeven. ‘Een dorpsidentiteit blijft zich ontwikkelen, juist 
ook door invloeden van buitenaf en door vernieuwingen 
die verbonden zijn aan het huidige tijdsgewricht’ (Dings, 
2008: 21). Daarbij komt dat identiteit persoonsgebonden 
is en dat zoals eerder gesteld meer dan ooit het verlangen 
bestaat om dit uit te drukken in een verder individualiserende 
samenleving. Vanuit dit oogpunt wordt een generieke facelift, 
naast dat het gevoelig is voor modegrillen, ondenkbaar 
voor een constructieve, duurzame en structurele ruimtelijke 
ontwikkeling. Daarbij heeft De Koog het grootste deel van 
haar ruimtelijke ontwikkeling doorgemaakt in de laatste 40 
jaar: Het tijdperk van het massatoerisme. Er is dus eigenlijk 
zo weinig eigen aan De Koog als de dorpsuitbreidingen van 
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matige kwaliteit met weinig respect voor bestaande gegevens 
van het landschap. Tegelijkertijd erkennen gemeente, 
vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners de noodzaak 
voor een alternatief om het dorp in een wenselijke richting 
te ontwikkelen. Maar de bestaansrede van De Koog wordt 
grotendeels ontleend aan invloeden van buitenaf. Eerder dan 
dat versterking van het dorp en het landschap wordt ontleend 
aan het terug grijpen op vervlogen dorpsdynamieken, ligt 
de uitdaging in het versterken van de huidige dynamieken, 
gebruiken en ruimtelijke patronen.

Authenticiteit en identiteit: Het zijn veelgehoorde 
termen in dorpen en steden die zoeken naar duurzame 
ontwikkelingsrichtingen, zo ook in De Koog op Texel. Anders 
dan met veel recente dorpse herontwikkelingsprojecten, 
gaan Peter Kuenzli en Arie Lengkeek in hun pleidooi voor 
zelfbouw verder dan een thematisering van de gebouwde 
omgeving met referenties naar een ver verleden. Zij draaien 
het begrip authenticiteit om en beschouwen het als iets 
dat ook vanuit het heden bereikbaar is. In hun pleidooi 
stellen zij voor de gehele bouwkolom om te draaien en de 
eindgebruiker opnieuw voorop te stellen in de ontwikkeling 
van de gebouwde omgeving: De burger weer als ‘de 
kerneenheid en het startpunt van het bouwproces’ (Kuenzli 
& Lengkeek, 2004: 12). Hoewel deze strategie van zelfbouw 
gekenmerkt wordt door een radicale heroriëntatie in het 
huidige bouwproces, biedt het aanknopingspunten voor een 
gebouwde omgeving die ‘actueel, authentiek, fijnkorrelig en 
werkelijk levendig is’, aldus Kuenzli en Lengkeek. Daarnaast 
is het particulier opdrachtgeverschap via drie thema’s 
verbonden aan die postmoderne mens van de 21e eeuw. 
‘Achtereenvolgens zijn dat vrijheid, identiteit en consumptie; 
stijl en oorspronkelijkheid; en ruim en groen’ (Kuenzli & 
Lengkeek, 2004: 29). Anders ook dan het idee van een facelift 
is de strategie van zelfbouw geen mentale ordening van een 
anders chaotische omgeving, maar een methode die zuiver 
aansluit op de huidige praktijk van De Koog. 

5.6 Constante verandering

De Koog kan worden beschouwd als een plek waar een 
constante ruimtelijke ontwikkeling plaats vindt die nooit 
een eindpunt zal bereiken. In dat opzicht zou een facelift 
een zeer abrupte en daarmee een risicovolle ingreep zijn 
die de ontwikkeling van De Koog in bepaalde opzichten 
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juist kan verstoren. De Koog zou in plaats van een afgerond 
eindresultaat en klaar voor een volgend hoofdstuk, 
beschouwd kunnen worden als een doorlopende ruimtelijke, 
economische, sociale en ecologische manifestatie in het 
landschap. Op bepaalde vlakken zal het dorp al gestalte 
hebben gekregen, maar grotendeels is het onderhevig aan 
constante verandering. Anders dan een masterplan dat uit is 
op een representatie van een eindbeeld – een bepaald punt 
in de tijd – zou het masterplan moeten concentreren op het 
proces – een lijn door de tijd. De essentie van dit proces is 
dan betrokkenen te engageren, committeren en faciliteren in 
de ruimtelijke transitie. 

Wat in de huidige praktijk in De Koog momenteel ontbreekt 
zijn ruimtelijke kaders en dragers waarbinnen individuele 
vrijheid kan plaatsvinden zonder dat er per definitie afbreuk 
wordt gedaan aan de kwaliteit. ‘Door de maatvoering van de 
kavel, maar ook door het vastleggen van de verhoudingen 
tussen kaveloppervlak, vloeroppervlak en openbare ruimte 
kan worden gestuurd op kwaliteit zonder de vorm ervan vast 
te leggen’. Architectuur vindt dan plaats op het niveau van 
de kavel als stedenbouwkundige eenheid, waarmee gestuurd 
kan worden op de relatie tussen gebouwtypologie en 
stedenbouwkundige structuur (Kuenzli & Lengkeek, 2004: 67). 
Dit systeem gaat niet uit van een burger die in bescherming 
moet worden genomen en een overheid die denkt vanuit een 
mentale ordening van ruimte. Eerder is het gebaseerd op een 
overheid die voorziet in de juiste uitgangspunten waarbinnen 
individuele vrijheid vorm kan krijgen.

Een planningsysteem dat sterk uit gaat van een 
ondernemende burger en dat haaks op het huidige 
Nederlandse planningssysteem staat is die van ‘de stad van 
beweging’. In zijn studie naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad 
Seoul maakt architect Bart Reuser het onderscheid tussen 
de ‘geconditioneerde stad’ en de ‘stad van beweging’. 
‘De geconditioneerde stad, veelal Westers en met name 
Europees, kenmerkt zich door een uitgebreid planologisch 
systeem om een gecontroleerd geheel van samenhangende 
stedelijke structuren te kunnen produceren’ (Reuser, 2012: 
25). De tegenhanger van deze stad is de ‘stad van beweging’, 
veelal Aziatisch. Seoul is volgens Reuser typisch een stad 
van beweging waarbij wordt geprobeerd ‘via een set van 
sturende regels onvoorziene kansen en ontwikkelingen, 
voortkomend uit veelal economische krachten, met elkaar in 
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redelijke verhouding te brengen’ (Reuser, 2012: 25). Hoewel 
deze stad schijnbaar ongeorganiseerd en chaotisch aan doet, 
kent het wel een enorme rijkdom aan vormen en initiatieven. 
Het planningssysteem van de stad van beweging is gebaseerd 
op het Angelsaksische planningsysteem en onderscheidt 
zich van het Nederlandse met sturingsmechanismen die 
niet zozeer voorschrijven wat moet, maar die sturen op wat 
mogelijk of wenselijk is en aangeven wat verboden is. Anders 
dan het planningssysteem waaraan Nederland gewend is 
geraakt, gaat dit planningsysteem niet uit van een eindige 
situatie of vorm, maar is het stimulerend en adaptief ten 
aanzien van het proces. Het planologisch systeem bestaat 
uit drie sturingsmechanismen: Zonering, bouwregelgeving 
en bonusregelgeving (Reuser, 2012: 27). De zonering bepaald 
de functiecategorieën gebaseerd op meningsverhoudingen 
en niet op de functies zelf om zodoende de mogelijkheid 
open te houden voor allerlei toekomstige transformaties. Met 
de bouwregelgeving worden de maximale bouwenveloppen 
en maximum ‘floor area ratio’ (FAR) vastgelegd waarmee 
de dichtheid van de omgeving wordt bepaald. Met de 
bonusregelgeving kan transformatie verder gestuurd worden 
door de grondeigenaar te stimuleren meer te doen dan 
strikt noodzakelijk is. ‘Het resultaat van deze flexibele en 
dynamische sturingsmechanismen is een zeer divers stedelijk 
veld van zeer grote stedelijke ontwikkelingen tot zeer kleine 
architectonische transformaties’, aldus Bart Reuser en Jasper 
Nijveldt (Reuser & Nijveldt, 2012: 56-59).

Interessante overeenkomsten zijn er dan te vinden tussen 
de manier waarop De Koog is ontwikkeld en de manier 
waarop Reuser in zijn studie naar Seoul de krachten van de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad onderscheid. Hoewel 
Seoul in eerste instantie chaotisch aan doet en er nauwelijks 
een ruimtelijke ordening zichtbaar is, blijkt de stad het 
resultaat van veel snelle ontwikkelingen. De aanleiding voor 
Reuser om de stad te bestuderen was dan ook niet zozeer de 
stad zelf, maar de verandering die het doormaakt, met name 
in de wijk Hongdae. Na diepere analyse van de levendige en 
extreem verdichtte wijk, blijkt deze op vrijstaande huizen te 
zijn gebouwd. ‘Elk kavel gaf ooit plaats aan een vrijstaand 
huis waarvan de tuin werd begrensd door hoge muren. Dat 
maakte de straten nauw. In de wijk woonden voornamelijk 
hoge regeringsfunctionarissen. Zij behoorden tot de selecte 
bevolkingsgroep die zich in de jaren zestig een eigen huis 
kon permitteren. In het centrum van Hongdae herinnert niet 
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veel aan die tijd. Het is moeilijk voor te stellen dat hier nog 
niet zo lang geleden louter vrijstaande woonhuizen stonden. 
De meeste staan er overigens nog steeds. Ze zijn niet 
gesloopt, maar veranderd. Aangepast aan de tijd, de dichtheid 
en het gebruik. Je zou kunnen zeggen dat de kleine huizen 
van Hongdae groot zijn geworden; uitgegroeid tot volwassen 
gebouwen in een grote stad.’ (Reuser, 2012: 37). 

Eerder dan een plek die tot een vreselijk einde is gekomen, 
kan De Koog ook worden beschouwd als een dorp dat 
volwassen wordt. Deze manier van denken vergt wel een 
omslag in de Nederlandse context, maar De Koog zelf lijkt 
deze toch al redelijk eigen te hebben gemaakt, getuige de 
overeenkomsten met de wijk Hongdae in Seoul zoals Reuser 
deze beschrijft: ‘Die aanpassingen zijn niet plotseling 
gegaan, maar geleidelijk in kleine stappen. Een uitbouw, 
een opbouw, een aanbouw, weer een opbouw, een nieuwe 
gevel. Over een periode van tientallen jaren ontwikkelden de 
gebouwen zich tot ze samen de wijk vormden die Hongdae 
vandaag is. Op sommige plekken zie je het kleinschalige 
Hongdae van weleer nog, daar herleeft de geschiedenis. 
Toch kan het zo maar gebeuren dat zo’n locatie van de ene 
op de andere dag een sprong in de tijd maakt.’ (Reuser, 
2012: 37). Een significant verschil met De Koog is dat daar 
de methode nooit bewust is ingezet is als middel om te 
sturen op een wenselijke gebouwde omgeving. Daarnaast 
zijn, wanneer dat voor een ontwikkelaar in De Koog mogelijk 
was, oude panden ook direct vervangen door nieuwe, grotere 
panden vaak gekenmerkt door een ondorpse architectuur. 
Als ontwerpstrategie biedt de methode van de stad Seoul 
zoals Reuser deze beschrijft een interessant alternatief 
voor de sanering van De Koog en kan er genuanceerder 
verder worden gebouwd op reeds bestaande ruimtelijke 
structuren. Het wordt hiermee mogelijk om geleidelijk 
te sturen op een nieuwe richting voor De Koog, zonder 
sloop als hoofdstrategie, zonder referenties naar verloren 
dorpsdynamieken. 

5.7 Naar het masterplan

Anders dan een concreet eindontwerp, beschrijft 
het voorbeeld van Seoul een alternatief voor de 
herontwikkeling, of beter doorontwikkeling, van een stad, 
of een dorp. De focus van het ontwerp voor de gebouwde 
omgeving verschuift daarbij van het architectonisch 
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of stedenbouwkundig beeld naar de koppeling met het 
achterliggende systeem, de koppeling van de fysieke 
structuur en het achterliggende economische en sociale 
model. Regels vormen hierbij het ontwerpinstrument. Anders 
dan het ontwerp als het vastleggen van de fysieke structuur 
zoals deze moet zijn, bieden regels vrijheid voor ontwikkeling, 
zo stelt ook Alex Lehnerer: 

‘Rules are precise and unambiguous formulations, yet they 
produce a multiplicity of alternative realities. […] Rules 
supply design principles that represent alternatives and 
expansions of the conventional plan. They render design 
control adjustable. […] This adjustability is one of the most 
important preconditions for urban diversity, participation, 
vitality, and not least of all for urban design that is successful 
in the long-term. […] The planning imperative ‘it must 
be’ is expanded to include the ‘potentially allowable’, the 
‘conceivably permissible’ and the ‘desirable under certain 
circumstances’ (Lehnerer, 2009: 59-60).

Belangrijker nog is dat anders dan de toepassing van 
algemene regels die alleen gematigd gedrag van de 
individuen afdwingt, de methode ontwikkeling stimuleert 
doordat het raakt aan de intrinsieke motivatie van 
ontwikkelaars en ondernemers, namelijk: Kwantiteit. 

‘As an abstract and immaterial urban infrastructure, rules 
constitute a connection between built structures, land, and 
its use. They link the physical with the social city, connecting 
quality with quantity and latent characteristics to manifest 
ones’ (Lehnerer, 2009: 59).

De Koog wordt meestal omschreven als de badplaats op Texel 
bij uitstek met een verleden als vissersdorp. Een alternatieve 
lezing van de historische ontwikkeling van De Koog laat zien 
dat het dorp door de tijd ontwikkeld is door opportunistische 
ondernemers en het dorpscentrum in toenemende mate 
gedomineerd wordt door vastgoedontwikkelaars die aan 
dit cultuurhistorisch verleden geen boodschap hebben. 
Individueel winstbejag is daarmee de meest bepalende factor 
geworden voor de ruimtelijke ontwikkeling van De Koog. Een 
opgeknipte dorpsstructuur en een steeds verder verzadigd 
landschap zijn hiervan de gevolgen. Door de dominantie van 
het toerisme heeft deze beweging zich niet alleen tot het 
dorpscentrum van De Koog beperkt, maar reikte het steeds 
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verder in de richting van het omliggende landschap. De 
ruimtelijke opgave voor De Koog beperkt zich daarom niet 
enkel tot het dorpscentrum, maar omvat een groter gebied.

In het volgende hoofdstuk wordt het ontwerp voor een 
masterplan voor De Koog uitgewerkt. Het uitgangspunt 
van het masterplan is om een ruimtelijke transitie in De 
Koog in te zetten die zowel aansluit bij het idee van een 
werkend eilandmetabolisme van Texel, als bij de belangen 
van verschillende betrokken actoren. Het plan gaat 
daarbij niet uit van een strikt eindbeeld, maar probeert 
op een gewenste ontwikkeling te sturen door middel van 
bouw- en bonusregels. Meer dan een masterplan is het 
voorstel daarom een ontwikkelstrategie, een alternatieve 
ontwikkelstrategie, omdat het inzet op het keren van het tij 
van verdere verzadiging van het landschap en weerstand 
biedt tegen het verder verknipt raken van de dorpsstructuur 
van De Koog. De strategie staat een kavel overstijgende 
(collectieve) ontwikkeling voor die het pluralisme van een 
geïndividualiseerde maatschappij erkent zonder het idee 
op te geven dat een groter samenhangend ruimtelijk kader 
mogelijk is. Het collectief is daarbij een middel om het 
individuele investeringsvermogen van ontwikkelaars en 
ondernemers te vergroten dat benodigd is om een verdere 
kwaliteitsslag te maken. 
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6 NAAR DE KOOG: EEN ALTERNATIEVE 
ONTWIKKELSTRATEGIE

6.1 Inleiding

Het dorp De Koog staat voor een aantal uitdagingen. Ten 
eerste bleek uit de analyse dat de moderne toeristische 
ontwikkeling in De Koog onderhevig is aan slijtage: in 
toenemende mate verspreid het toerisme zich over het eiland 
omdat De Koog lang niet altijd meer aan de vraag van de 
toerist voldoet. Het concentratiebeleid voor toerisme op Texel 
verliest hierdoor aan kracht. Door deze beweging, samen 
met de algemene verplaatsing van functies naar de randen of 
buiten de dorpen, neigt Texel in toenemende mate naar een 
‘tussenland’. De verplaatsing van functies uit de dorpen is 
daarbij niet ingegeven door een grotere ruimtelijke strategie, 
maar lijkt vooral het gevolg van economische en praktische 
overwegingen. Met het besef dat de Texelse economie drijft 
op de kwaliteit van het landschap in zowel ecologische 
als esthetische zin, is deze trend op de lange termijn niet 
als strategisch te beoordelen. Een voorzichtigere houding 
ten opzichte van het gebruik van het Texelse landschap is 
daarom geboden. 

Daarnaast bleek dat de huidige ruimtelijke configuratie van 
het dorpscentrum van De Koog wordt gekenmerkt door een 
ruimtelijke fragmentatie waarbij de categorieën commercieel, 
recreatie, wonen en periferie te onderscheiden zijn. Op 
zichzelf is het onderscheid tussen verschillende identiteiten 
en programmatische categorieën geen fout uitgangspunt voor 
een dorpsstructuur, maar in De Koog werkt de fragmentatie 
nadelig uit doordat de fragmenten onderling vooral een 
verstorend effect op elkaar hebben. De fysieke structuur 
van het dorp wordt bepaald door het grondeigendom dat 
kenmerkend is voor deze categorieën. Zo wordt de categorie 
recreatie gekenmerkt door vakantieparken die grote stukken 
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grond in beslag nemen. Door het introverte karakter van deze 
vakantieparken verwordt het omliggende gebied direct tot 
periferie. Dit perifere gebied is daarmee vooral een restplek 
in het dorp ingericht als parkeerplaats en gevuld met enkele 
grote volumes die de meer utilitaire functies van het dorp 
huisvesten. Het commerciële hart, de Dorpsstraat, wordt 
gekenmerkt door fijnmazig grondeigendom, waarop elke 
individuele eigenaar en ondernemer vooral zijn eigen winst 
nastreeft. Door de concentratie van commerciële functies 
wordt de Dorpsstraat gekenmerkt door een  monotoon 
aanbod. De achterzijde van de Dorpsstraat lijkt daarbij niet 
mee te doen en is vooral bestemd tot achterterrein voor 
garageboxen en opslagruimten. Het wonen vindt plaats 
tussen de recreatieterreinen en het commerciële hart en 
wordt gekenmerkt door een planmatige ordening van kavels.

6.2 Masterplan

Het uitgangspunt voor het masterplan voor De Koog is om 
deze gefragmenteerde dorpsstructuur om te buigen naar 
een situatie waarbij zones zowel intern als de onderlinge 
verbinding wordt versterkt. Hiertoe wordt uitgegaan van 
een ontwikkelstrategie waarvoor een aantal te doorlopen 
stappen zijn opgesteld. Hieronder worden deze stappen in 
detail besproken. Het doel van de ontwikkelstrategie is om 
vanuit de visie in te zetten op een ruimtelijke transformatie 
van het dorp waarbij de mogelijke uitkomsten open zijn. 
De belangrijke fysieke structuurelementen zoals groen, 
water en infrastructuur worden vastgelegd. Deze ingrepen 
vinden plaats op het niveau van het dorp, het macroniveau. 
Binnen dit macroniveau worden in het masterplan naast 
de fysieke structuurelementen, ook vier gebouwde zones 
gedefinieerd. Deze zones vormen de bouwstenen voor het 
nieuwe dorpscentrum. De zones komen tot stand vanuit de 
kleine korrel, de architectuur, het microniveau. De gewenste 
ontwikkelingsrichting van deze zones wordt in hoofdlijnen 
vastgelegd door per zone een wensbeeld te beschrijven. Om 
te sturen op dit wensbeeld wordt er per zone een generieke 
‘ruimtelijke actie’ geformuleerd die van toepassing is op 
de architectuur, en wordt aansluitend een set bouw- en 
bonusregels opgesteld.
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Stap 1. Kantelen

De eerste stap van de ontwikkelstrategie voor De Koog is 
‘kantelen’: het ontwikkelen van een hernieuwd perspectief 
voor De Koog door de unieke kwaliteiten van het dorp 
te versterken. Voor het nieuwe programma van De Koog 
wordt, zoals eerder besproken in hoofdstuk drie, uitgegaan 
van verdichting van het dorpscentrum, specialisatie en 
seizoensverbreding in het toerisme en diversificatie van de 
economie. Toerisme zal de voornaamste economische sector 
in De Koog blijven, maar zoals het momenteel in de ruimte en 
economie tot uitdrukking komt is het niet wenselijk om van de 
huidige vorm van toerisme afhankelijk te zijn. Een hernieuwd 
economisch en ruimtelijk programma voor De Koog wordt 
gevonden in continuïteit met de huidige dominante verhaallijn 
van toerisme. De thema’s van toerisme, recreatie en vermaak 
worden genuanceerd en uitgebreid met het proces eromheen 
van verzorging en gastronomie, twee andere typische thema’s 
verbonden aan toerisme. Met verzorging als thema wordt 
aangesloten bij de ambitie op Texel om te specialiseren in 
zorgtoerisme en ontstaat er ruimte voor de zorgsector in De 
Koog. Het thema gastronomie biedt het alternatief voor de 
dominantie van snackbars in De Koog en geeft aanzet tot het 
ontwikkelen van De Koog als culinair dorp op Texel. Beide 
thema’s dragen bij aan het versterken van het toeristische 
product van De Koog, waarmee het zich kan onderscheiden 
van zowel de andere dorpen op Texel, als van andere 
badplaatsen in Nederland. De thema’s geven ook aanleiding 
om andere economische sectoren in De Koog te vestigen. 
Verbreding van de economie met bijvoorbeeld de zorgsector 
en de voedselsector kunnen de economische situatie van De 
Koog versterken. 

Daarnaast wordt ingezet op verdichting van het 
dorpscentrum. Om de huidige mono-bestemming van 
toerisme en commercie in het dorpscentrum te overkomen, 
wordt het programma aangevuld met wonen, voornamelijk 
compacte woningen voor starters en ouderen. Het inbreiden 
van het dorpscentrum met wonen kan de leefbaarheid 
ervan vergroten doordat de fluctuatie van toeristenstromen 
daarmee in verhouding een minder groot effect heeft: de 
Dorpsstraat wordt ook in de winter bewoont en gebruikt. 
Terwijl in het dorpscentrum, de Dorpsstraat, wordt ingezet op 
een minder dominante positie van toerisme en horeca, wordt 
tegelijkertijd het dorpscentrum uitgebreid naar de periferie 
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en het buitengebied. Het dorpscentrum wordt hiermee 
tegelijkertijd verdicht en verruimd. Met de verruiming van 
het dorpscentrum ontstaat er ook ruimte om natuur meer de 
dominant in het dorp aanwezig te laten zijn. De volgende stap 
zal ingaan op de hiertoe benodigde ingrepen.

Stap 2: de toon zetten op macroniveau

De inrichting van groenvoorzieningen, water en de 
infrastructuur vormen de onderlegger voor het nieuwe 
masterplan. Bij het vaststellen van deze fysieke 
structuurelementen zijn voor De Koog (in relatie tot Texel) de 
volgende thema’s van belang: vergroten van reinigings- en 
opslagcapaciteit voor zoetwater, opnieuw leesbaar maken 
van cultuurhistorische, landschappelijke kenmerken en het 
herinrichten van de infrastructuur en de publieke ruimte.
Waterhuishouding, landschap en infrastructuur
Verzilting van de Texelse grond maakt het noodzakelijke te 
voorzien in een toename van opslag- en reinigingscapaciteit 
van het zoetwater op Texel. Om de grote hoeveelheden 
zoetwater die nu worden uitgemalen op zee te besparen, is 
het zaak regenwater op te vangen en te bufferen in de hoger 
gelegen delen van het eiland. Het opgeslagen water kan zo 
met een natuurlijk afschot op latere momenten door de sloten 
op het eiland worden gespoeld. Op die manier kan de grond 
natter worden gehouden en kan verzilting deels worden 
tegengegaan. Voor De Koog liggen er door de hoge ligging 
van het dorp in de binnenduinrand van de westkust van Texel 
kansen om bij te dragen aan een betere waterhuishouding 
van Texel en tegelijkertijd een kwaliteitsslag te maken in 
de ruimtelijke beleving van het dorp. Door de huidige vorm 
van De Koog is er nauwelijks iets merkbaar van de unieke 
landschappelijke ligging van het dorp. Eerder wordt het 
beeld van De Koog gedomineerd door veel bestrating en 
bebouwing. De relatie die het dorp ooit had met het open 
landschap van Texel is door de groei van het dorp sterk 
veranderd. In het dorpscentrum van De Koog is nauwelijks 
meer natuurlijk landschap waar te nemen. Dit is een gemiste 
kans voor de ruimtelijke beleving van het dorp. 

De plek waar bezoekers van het dorp als eerste binnenkomen 
is in de perifere zone aan de achterkant van de Dorpsstraat. 
Deze weinig aantrekkelijke entree is sterk bepalend voor 
de ruimtelijke beleving van het dorp. De eerste en grootste 
ingreep op het niveau van het dorp is om de parkeerplaats 
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open te breken en daarmee plaats te maken voor een 
landschappelijke gebied. Het parkeren wordt meer verspreid 
langs de straten. Op deze manier gaat het parkeren meer 
integraal onderdeel uitmaken van het stratennetwerk van 
het dorp en hoeft er niet speciaal één groot gebied met deze 
functie bestemd te worden. De ruimte die vrijkomt wordt 
ingericht als landschappelijke zone midden in het dorp waarin 
een natuurlijk waterzuiverings- en opslagsysteem wordt 
aangelegd. Voor de inrichting van dit landschappelijke gebied 
en het waterzuiveringssysteem wordt inspiratie gehaald uit 
de historische agrarische verkavelingslijnen van De Koog 
die nog deels zichtbaar zijn in de huidige verkaveling van de 
Dorpsstraat en het buitengebied, maar door de parkeerplaats 
volledig is overschreven. Enerzijds haalt dit het historische 
landschap van De Koog omhoog dat werd gekenmerkt door 
een lappendeken van agrarische kavels, anderzijds bieden de 
kavellijnen een onderlegger voor het waterzuiveringssysteem 
dat uit verschillende deelprocessen is opgebouwd.
Natuurlijk afvalwaterzuiveringssysteem

Het systeem bestaat uit vijf onderdelen en maakt gebruik 
van het natuurlijk afschot dat in het landschap aanwezig 
is door de verhoogde ligging van De Koog (Koog = dijk). 
Regenwater wordt via de daken van De Koog en de bestrating 
naar beplante goten geleid die het regenwater zuiveren. Dit 
gezuiverde regenwater wordt opgeslagen in ondergrondse 
watertanks en kan direct gebruikt worden voor het spoelen 
van toiletten. Door regenwater in te zetten als gebruikswater 
kan de drinkwatervraag op Texel in het hoogseizoen enorm 
worden ontzien. Het grijs afvalwater uit De Koog wordt 
voorgezuiverd in bezinkbassins die onder de grond zijn 
geplaatst. Het water dat in deze bassins van de grovere 
afvaldelen is ontzien wordt vervolgens naar de zuiverende 
velden gepompt. De tweede stap in het zuiveringsproces 
vindt plaats in percolatievelden waar het water in een gebied 
van bloemen, riet en planten langzaam naar de bodem zakt. 
Onder natuurlijk afschot loopt het water vervolgens naar 
de vloeivelden. Hier komt het water terecht in nieuw aan te 
leggen vijvers die door het voedselrijke water ook ingezet 
kunnen worden voor aquacultuur. Het grijswater is in deze 
fase in principe ver genoeg gezuiverd om door de sloten van 
Texel te spoelen en te gebruiken als water voor de landbouw. 
Maar om de wateropslagcapaciteit verder uit te breiden en 
het water naar nog hogere kwaliteit te brengen wordt het 
water nog naar moerasgebied en een wilgenveld geleid. 
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Deze velden kunnen ook ingezet worden voor kleinschalige 
voedselproductie die bijvoorbeeld te combineren is met het 
nieuwe gastronomische aanbod in De Koog. De vijvers die 
in dit gebied gelegen zijn kunnen daarbij ingezet worden als 
aanvulling op het toeristische product van De Koog door ze 
bijvoorbeeld te exploiteren als visvijvers.

De transformatie van de grote parkeerplaats van De Koog 
in een landschappelijk gebied is de grootste fysieke 
ingreep in het dorp om te ruimtelijke kwaliteit van het 
dorp te vergroten en draagt direct bij aan de ambitie van 
Texel om zelf te voorzien in water. Daarnaast prikkelt de 
transformatie van dit gebied ook andere ontwikkelingen in 
de aangrenzende gebouwde zones: de commerciële zone 
van de Dorpsstraat, de periferie van de supermarkten en 
het buitengebied van de vakantieparken. Een grote stap 
kan gemaakt worden in het herschikken van de grote 
utilitaire bouwvolumes die verdere ontwikkeling aan de 
achterzijde van de Dorpsstraat belemmeren en het perifere 
karakter versterken. Om het nieuwe landschappelijke hart 
van De Koog verder binnen te halen in het dorp, wordt 
één supermarkt verplaatst en samengevoegd met de 
bouwmassa van het tankstation. Daarnaast wordt de grote 
bouwmassa van de tweede supermarkt gebundeld met 
andere functies die relatief veel ruimte op eisen in het dorp 
zoals fietsverhuur en bowlingbaan. De ruimte die tussen 
de twee nieuwe bouwblokken ontstaat biedt plaats aan een 
groot dorpsplein als de entree van De Koog. Rondom dit 
dorpsplein kan langs de weg worden geparkeerd en bij een 
parkeertekort door grote drukte kan het dorpsplein tijdelijk 
voorzien in een vergrootte parkeercapaciteit. Met de aanleg 
van een nieuw dorpsplein midden in het dorp blijft er ook 
ruimte behouden voor grote evenementen zoals kermissen, 
het circus en festivals en worden zelfs meer met het dorp 
betrokken dan voorheen. Na de formulering van deze 
ingrepen op dorpsniveau kunnen de gebouwde zones worden 
gespecificeerd. 
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aquacultuur

REGENWATER OPVANG SYSTEEM / BEZINKBASINS
Hemelwater: beplante goten en doorlatende bestrating.
Grijswater:voorzuivering met anaerobische en 
aerobische bezinksbasins.
Natuurlijk afschot door ‘Koog’ (= dijk).
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4

5

Doorsnede en plattegrond van het natuurlijk 
waterzuiveringssysteem in De Koog
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Nieuw landschappelijk hart van De Koog in bestaande situatie
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Stap 3: specificeren op mesoniveau

In het verlengde van de bestaande fragmentatie worden de 
volgende vier zones aangewezen:

Zone A: Dorpsstraat-oost
Zone B: de perifere zone
Zone C: het buitengebied
Zone D: Dorpsstraat-west

Deze zones worden aan de hand van drie niveaus uitgewerkt 
waarmee dorpsstructuur en architectuur met elkaar verbindt. 
De zones vormen daarmee de spil in het masterplan. Het 
eerste niveau is de ligging van elke zone ten opzichte 
van de anderen en de omgevende publieke ruimte. Het 
streven is om de zones meer op elkaar te laten aansluiten 
met als doel een continue kwalitatieve verblijfsruimte in 
het dorp te ontwikkelen. Op dit niveau wordt het thema 
en het programmatisch kader per zone vastgelegd. Het 
volgende niveau behandeld aan de hand van een trend- en 
alternatiefscenario de interne fysieke structuur van elke 
zone, het DNA. Per zone wordt een generieke ‘ruimtelijke 
actie’ geformuleerd om de fysieke structuur om te buigen 
naar het wensbeeld. Het laatste niveau vindt plaats in stap 
4 van de ontwikkelstrategie waar er per zone op de schaal 
van de architectuur een set bouw- en bonusregels wordt 
geformuleerd om ontwikkeling vanuit de private kant te 
stimuleren. Parallel hieraan wordt volgens een evolutionair 
model, bestaande uit de stappen ‘waarderen’, ‘versterken’, 
‘stimuleren’ en ‘bouwen’, per zone een specifieke casus 
toegelicht. Leidend is het uitgangspunt dat voor toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen, de gebouwde structuren al 
grotendeels aanwezig zijn. Dit vraagt om een methodisch 
aanpak voor de omgang met bestaande volumes en voor het 
daaraan toevoegen van nieuwe lagen.

Het streven is een multifunctionele mix voor het 
dorpscentrum als alternatief voor de huidige monofunctionele 
gebiedsindeling. Om per zone te sturen op een specifiek 
karakter is het zaak voorkeursfuncties aan te geven. In het 
programmatisch kader is per zone beschreven welke functies 
aanbevolen, toegestaan, optioneel of niet toegestaan zijn. 
Per zone licht de nadruk op bepaalde functies, maar anderen 
worden niet uitgesloten.
Zone A: van voetgangersgebied naar voetgangerswalhalla
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ZONE A
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Zone A heeft de potentie de spil van het dorpscentrum te 
worden. Het bouwblok wordt aan vier zijdes omringd door 
intensief gebruikte publieke ruimte, maar in de huidige 
situatie is de aansluiting ermee beperkt. De huidige situatie 
wordt gekenmerkt door een duidelijk verschil tussen de 
Dorpsstraat en de Nikadel, respectievelijk voorkant en 
achterkant. Een fijnere doorwaadbaarheid van het bouwblok 
is hier het uitgangspunt zodat er ruimte ontstaat voor een 
fijnmazige verbinding tussen Dorpsstraat en het nieuwe 
dorpsplein. Op grotere schaal kan zone A deel uitmaken van 
de route vanaf het nieuwe landschappelijke hart van De Koog 
naar het strand. Hiertoe is de actie ‘doorsteken & verdichten’ 
ontworpen. 

Deze transformatie is gebaseerd de bestaande en historische 
gebouwtypologieën in de zone. Enerzijds is er namelijk 
de trend om overdekte passages te ontwikkelen die de 
Dorpsstraat met de Nikadel verbinden. Maar de passages 
komen niet goed uit de verf omdat ze doodlopen of een 
beperkte verbinding met de publieke ruimte aangaan 
of matig vormgegeven zijn. Daarbij is de achterkant 
vaak niet ontwikkeld en wordt het nu gedomineerd door 
parkeerplaatsen en opslagruimten. Tegelijkertijd worden 
langzaam maar zeker woningen ontwikkeld op de verdieping 
van de commerciële ruimtes, maar de entrees van deze 
woningen bevinden zich nu tussen de garageboxen en 
vuilnisbakken. Er is dus al de behoefte om het bouwblok in 
dwarsrichting doorwaadbaar te maken, maar een effectieve 
methode hiertoe ontbreekt. Anderzijds maakt een grotere 
doorwaadbaarheid van de zone en dus meer openheid 
tussen de gebouwen opnieuw doorzichten en routes naar 
het achterliggende gebied mogelijk, net zoals het geval was 
met de historische lintbebouwing. Met het doorbreken van 
het bouwblok in de dwarsrichting wordt de typologie van het 
langhuis geherintroduceerd. De Dorpsstraat wordt daarmee 
in de breedte uitgebreid met vertakkingen van publieke 
ruimte naar de achterkant: van voetgangersgebied naar 
voetgangerswalhalla.

Door het aanleggen van secundaire wandelroutes in dit 
bouwblok ontstaan er voor grond- en vastgoedeigenaren 
nieuwe kansen om de opbrengsten uit de exploitatie van 
hun grond of vastgoed te verhogen door bijvoorbeeld 
wonen gecombineerd met zorg op de (nu vaak leegstaande) 
verdieping te ontwikkelen. Ook het percentage commerciële 
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ruimte dat verbonden is aan de publieke ruimte kan hiermee 
aanzienlijk worden vergroot wat een meeropbrengst voor 
de eigenaar en meer zichtbaarheid voor de ondernemers 
betekent.

De actie van ‘doorsteken en verdichten’ wordt gevisualiseerd 
in het actieblad. Aan de hand van bijbehorende bouw- en 
bonusregels is een casus uit de Dorpsstraat uitgewerkt 
volgens het evolutionaire model. De actie bestaat uit drie 
sub-acties, namelijk ‘gevel activeren’, ‘massa toevoegen’ en 
‘volume omzomen’. Een doorsteek kan gemaakt worden op 
de eigen kavel of op de grens tussen twee kavels. Wanneer 
een bestaand pand is gesloopt of wordt opgewaardeerd 
kan de actie ‘gevel activeren’ worden ingezet. Hierbij wordt 
een bestaande gevel aangepast aan de nieuwe situatie, 
voorwaarde hierbij is dat er minimaal 40% van het totale 
geveloppervlak aan gevelopeningen wordt aangebracht. 
‘Massa toevoegen’ geldt wanneer een stuk grond vrij komt 
van minimaal dan 15 bij 15 meter. De actie ‘volume omzomen’ 
introduceert de hernieuwde typologie van het langhuis dat 
tegen een bestaand pand wordt aangebouwd.  
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0. waarderen
- Geen OZB heffing bij transformatie van bestaand
pand volgens actie 1, 2 of 3.

Pand in slechte staat met eenvoudige schuurtjes
staat op een groter kavel. Ondanks de omvang
van het kavel midden in het dorpscentrum is het
grotendeels niet ontwikkeld en wordt het gebruikt 
voor bergingen en parkeerplaatsen. Een doorsteek
door het bouwblok brengt nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden op het betreffende
kavel
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1. versterken
- Het maken van een doorsteek naar de kern van 
het bouwblok: aanleg van buitenruimte door 
gemeente Texel

2. stimuleren
- Een volledige doorsteek van straat naar straat: 
extra bebouwbaargebied aan de straatzijde komt 
beschikbaar
- Collectieve ontwikkeling: +20% FSI
- Aanbevolen programma: +10% FSI

Gevel activeren: de commerciele ruimte die nu via de 
inpandige passage is ontsloten krijgt nu een eigen 
voorgevel doordat de zijgevel is vrijgekomen

Volume omzomen: woningen in plaats 
van bergingen
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3. bouwen
Particuliere initiatieven stimuleren om vanuit de
kleine korrel aan het grotere bouwblok te werken. 
De Dorpsstraat wordt uitgebreid met vertakkingen 
in diverse richtingen van het dorp. Een continu 
dorpsweefsel in plaats van het onderscheid 
tussen achter- en voorkant. Door in te breiden kan 
wonen weer mogelijk worden gemaakt in de 
Dorpsstraat.
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ZONE B



DORPSSTRAAT

1900
Achterliggend landschap van De Koog. 
Een lappendeken van weides.

POTENTIE
Parkeerplaatsen spreiden en open ruimte 
landschappelijk inrichting. Bouwvolumes
met utilitaire functies bundelen.

NU
Forse losstaande bouwmassa’s met 
utilitaire functies. De open ruimte is
bestemd als parkeerplaats.

ALTERNATIEF / WENSBEELD
Nieuwe hotspot: lappendeken opnieuw
geintroduceerd als natuurlijk 
waterzuiveringssysteem. Utilitaire
bouwmassa´s zijn ontwikkeld tot 
bouwblokken.

P

P
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Zone B: van gebouw naar bouwblok

Zone B kan een nieuwe ‘hotspot’ in De Koog worden. In 
plaats van een grote vlakte bestrating ten behoeve van 
parkeren, heeft de open ruimte de potentie om opnieuw tot 
een weids landschappelijk gebied ontwikkeld te worden. 
Voor de meeste toeristen is deze plek het startpunt van hun 
verblijf in De Koog met direct een waanzinnig uitzicht op 
het nieuwe landschappelijke dorpshart. Daarvoor moeten er 
wel een aantal acties worden ondernomen. Ten eerste moet 
afstand worden gedaan van de dominerende parkeerplaats. 
Deels kunnen de parkeerplaatsen worden opgelost langs 
de weg, maar deels zal ook een beroep worden gedaan op 
grond- en vastgoedeigenaren om parkeerplaatsen inpandig 
op te lossen. De inpandige parkeerplaatsen kunnen met name 
worden opgelost in zone B zelf door ze te combineren met de 
supermarkten. 

De eigenaren van de panden in zone B worden gestimuleerd 
om in actie te komen doordat ze daarmee hun eigen pand in 
de nieuwe hotspot van De Koog kunnen plaatsen: inpandig 
de parkeerplaatsen oplossen betekent ruimte voor een 
landschappelijke omgeving en dat betekent opwaardering 
van de grondwaarde. Daarnaast worden de eigenaren verleid 
om de randen van de bouwmassa’s te ‘activeren’ doordat ze 
nieuwe grond rondom hun panden kunnen verwerven bij het 
toevoegen van nieuw programma. 
De ruimtelijke actie voor zone B, genaamd ‘concentreren & 
activeren’, stuurt enerzijds op het bundelen van meerdere 
utilitaire bouwmassa’s om andere delen in het dorp te 
ontzien, anderzijds worden de gebundelde bouwmassa’s 
ingesloten door rugzakpanden waarin nieuw programma aan 
de perifere zone kan worden toegevoegd. Hiermee wordt 
afstand gedaan van de blinde gevels die de perifere zone nu 
domineren. De rand waarmee de gebundelde bouwmassa’s 
worden omzoomd maken van de eerder losstaande 
bouwmassa’s nu bouwblokken. 
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0. waarderen

De losstaande volumes zijn slechts op één kant
georiënteerd. Door nieuwe lagen aan de blinde
gevels toe te voegen kunnen de volumes aan
meerdere zijdes geactiveerd worden. Door de 
gebouwen meer richting te geven wordt ingezet 
op verbindende elementen in plaats van 
obstakels in de open ruimte.

De grote supermarkten zijn ooit met opzet op 
deze perifere locatie ontwikkeld maar het scheidt 
de dorpskern sterk van omliggend gebied. 

Activeren
1

Accentueren
2

Complementeren
3

concentreren & activeren

B

V1

V3

V2

V4

100%
bebouwbaar

60%

30%

6 - 8

nieuwe bouwlijn

bestaande bouwlijn

Opp. 
< 144 m2

bestaande bouwmassa

gebundelde bouwmassa

6 
- 1

5
toegevoegde
bouwmassa

Opp. 
> 144 m2

6 - 8

30%

75% van gebundelde bouwmassa 
activeren met nieuw programma: 
uitbreiding van bebouwbaar 
oppervlak, bouwlijn wordt verlegd 
met 7 meter.

Basis: bundeling van 2 of meer 
bouwmassa’s met een vloeroppervlak 
van meer dan 400 m2. Bij verhuizing 
van bestaande functies uit het dorp: 
geen OZB-aanslag.

Uitgifte 66% nieuw bebouwbaar 
gebied aan derden: 
+30% FSI bouwmassa

Uitgifte 33% nieuw bebouwbaar 
gebied aan derden: 
-33% erfpachtheffing

Gezamenlijk ontwikkeling 2 kavels: 
+30% FSI

Aanbevolen programma: +30% FSI

Gezamenlijke ontwikkeling 4 kavels: 
+90% FSI

Gezamenlijk ontwikkeling 3 kavels: 
+60% FSI

2. stimuleren
Bonuskansen
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1. versterken
Wanneer 75% van de gevel van de gebundelde 
bouwmassa wordt voorzien met nieuw programma 
is uitbreiding van bebouwbaar oppervlak 
toegestaan, de bouwlijn wordt verlegd met 7 
meter.
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3. bouwen
Van utilitaire bouwmassa, naar bouwblok is het 
doel voor zone B. De uitgifte van particuliere 
kavels aan de rand van de bouwmassa’s zet aan 
tot een ander gebruik van de open ruimte. Het 
nieuwe dorpsplein wordt de ontvangst hal voor 
bezoekers van De Koog met uitzicht op het nieuwe 
landschappelijke hart van het dorp.
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ZONE C

Zone C: van krap naar genereus

Zone C wordt gekenmerkt door de vakantieparken in De Koog 
die samen ongeveer de helft van de ruimte van het hele dorp 
in beslag nemen. De ruimtelijke opzet van de vakantieparken 
heeft weinig te maken met het oorspronkelijke ideaal van 
huisjes in weelderige natuur. Eerder bestaan de parken uit 
veel identieke huizen die van elkaar worden gescheiden door 
een gazon en wat struiken. Het oorspronkelijk idee achter 
vakantieparken in Nederland is om de landschapsvervuiling 
door wildgroei van vakantiehuizen op het platteland tegen 
te gaan door ze te concentreren. In de huidige vorm is 
echter het stadium van concentratie al lang gepasseerd en 
is er sprake van landschapsvervuiling door verzadiging 
van de parken zelf. Het economische belang heeft ook hier 
de overhand en doet weinig recht meer aan het idee dat 
concentratie van vakantiehuizen landschapsvervuiling tegen 
zou gaan. 
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Door het introverte karakter van deze vakantieparken 
verwordt het omliggende gebied direct tot periferie. De 
vakantieparken zijn daarmee duidelijk als ruimtelijke 
fragmenten in het landschap te herkennen die vooral een 
groot ruimtelijk beslag leggen op het dorp. Het dorp wordt 
door deze monotone vlaktes definitief van het omliggende 
landschap afgesneden. De vakantieparken van zone C hebben 
een zeer beperkte relatie met de direct leefomgeving: ze 
zijn vooral voor zichzelf ontworpen en worden omsingeld 
door vijvers waarmee het park van de open ruimte wordt 
gescheiden. Het zicht vanaf de open ruimte op de parken 
wordt bepaald door de vele identieke accommodaties die 
naast elkaar zijn gesitueerd en een paar struiken die de 
kavelgrenzen ervan benadrukken. De combinatie van de 
matige ruimtelijke inrichting van de openbare ruimte zelf 
en de in zichzelf gekeerde vakantieparken maken zone C 
momenteel tot een weinig aantrekkelijk verblijfsgebied. 

Interventies in zone C kunnen een primaire rol spelen in de 
algemene ruimtelijke kwaliteitsverhoging van De Koog. Van 
de ene kant omdat de vakantieparken in een alternatieve vorm 
mede vorm kunnen geven aan het nieuwe landschappelijke 
hart van De Koog (het natuurlijke waterzuiveringslandschap) 
en van de andere kant omdat zone C wordt gekenmerkt 
door vakantieparken die voor de toerist het moment zijn 
waar hij of zij als eerste met het dorp in aanraking komt. Het 
is zaak dat de vakantieparken de kwaliteit bieden, niet die 
minimaal verwacht wordt, maar die meer is dan het minimale 
en het noodzakelijke. Hoewel een aanzienlijk deel van de 
huuropbrengsten van de vakantieparken van het eiland 
verdwijnt omdat veel vakantiehuiseigenaren niet van Texel 
komen, bepaalt toch de kwaliteit van de parken het profiel van 
de gasten en bijhorend bestedingsvermogen.

Een alternatief dat zowel beantwoord aan het economische 
belang als aan de ruimtelijke kwaliteit kan gevonden 
worden in een ontwerp voor vakantieparken dat opnieuw 
weer genereus is: genereuze huizen in een genereus 
landschap. Anders dan de grote concentratie van individuele 
vakantiehuizen die uitzicht bieden op andere individuele 
vakantiehuizen, gaat dit genereuze landschap uit van het 
bundelen van vakantiehuizen en het oprekken van de grenzen 
van het park. Hiermee kunnen grotere huizen op grotere 
kavels worden ontwikkelt. Het combineren van verschillende 
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huizen in één volume vergt een denkstap van de eigenaren, 
maar het is een model dat tegelijkertijd beantwoord aan 
zowel de veranderende voorkeuren van de toerist, alsook 
aan een hernieuwde landschappelijke inpassing van de 
parken. De ruimtelijke opzet gaat uit van een pittoreske 
compositie van het landschap, waardoor de vakantieparken 
het landschap open houden, het landschap beter ontsloten 
wordt voor voetgangers en fietsers, en er een aantrekkelijk 
alternatief voor de verzadigde dorpsstructuur ontstaat. Dit 
nieuwe recreatielandschap vergt een omslag in vastgeroeste 
vakantieparkidealen, maar biedt ook een uitweg voor de 
huidige patstelling van De Koog waarbij het nauwelijks 
mogelijk is verder te ontwikkelen. Een andere compositie 
van de huisjes kan het bijvoorbeeld mogelijk maken dat er 
meer verhuurd kan worden door opdeling van de grootte (1x4 
wordt 2x2) of door koppeling van huisjes (5x4 wordt 1x20). 
Hierdoor ontstaat er meer variatie in de verhuur en kunnen 
verhuurders de huisjes op verschillende manieren in de markt 
zetten.

Dit nieuwe landschappelijke model voor vakantieparken 
voorziet een opener landschap waarin publieke ruimte en 
vakantieparken geïntegreerd zijn. Zo ontstaat rondom De 
Koog geen periferie aan vakantieparken, maar een continu 
publiek landschap voor recreatie. Zo kan tegelijkertijd aan 
zowel de kwaliteit van de vakantieparken zelf worden gewerkt 
als aan de kwaliteit van het omliggende landschap. De 
‘ruimtelijke actie’ voor zone C is ‘strekken & verspreiden’. 
De set met stimulerende regels vraagt om samenwerking 
tussen de vakantiepark eigenaren en de gemeente Texel. De 
gemeente Texel kan stukken grond rondom de vakantieparken 
beschikbaar stellen voor ontwikkeling van nieuwe 
vakantiehuizen onder de voorwaarde dat de vakantieparken 
worden heringericht en open gesteld als publiek landschap. 
Daarnaast kan het publieke karakter van het landschap 
versterkt worden met stimulerende maatregelen voor 
vakantieparkeigenaren om aanvullende voorzieningen op 
te nemen zoals zorgaccommodaties, de exploitatie van 
visvijvers of een klein restaurant.
Zone D: van eenzijdige oriëntatie naar een palet van 
mogelijkheden



1900
Waar het landschap nu bezet wordt door
vakantieparken, daar was het tot de jaren
1950 onbebouwd agrarisch landschap met 
historische verkaveling.

POTENTIE
Geen strikte scheiding van park
en landschap, en van private grond en 
publieke ruimte, maar integratie van beide.
Vakantiepark neemt een deel publieke 
ruimte op, de publieke ruimte wordt deels
vakantiepark.

NU
Het landschap wordt gekenmerkt door
nauwkeurig omheinde vakantieparken. 
Landschap en vakantiepark worden strikt
gescheiden. De dominantie van de 
vakantieparken in het landschap maken 
omliggend gebied tot een weinig 
kwalitatieve verblijfsplaats.

ALTERNATIEF / WENSBEELD
Integratie van vakantiepark en publieke ruimte
maakt een open landschap en een genereus
landschap voor beide mogelijk. Bestaande
vakantiehuizen worden verplaatst, verbouwd
of opgesplitst. Het wensbeeld is een grotere
variatie in landschap en vakantiehuis 
typologieën.



Updaten
1

Verhuizen
2

Bundelen
3

strekken & verspreiden

C 2. stimuleren
Bonuskansen

Verwijdering van oud pand: 
+ plek in naastgelegen landschap
Toename van aantal bedden 
verboden
Basis bouwenvelop: gelijk aantal m2, 
goothoogte = 3m, nokhoogte = 7 m.
Vrije keus in de vorm van footprint

De afstand tot het volgende huisje is 
minimaal 30m (het dubbele of meer 
dan dit situatie op het bestaande 
vakantiepark). Het kavel moet vrij 
blijven van bouwsels en hoge 
aanplantingen.

Collectieve ontwikkeling van twee 
kavels: + 15% GSI.

Mogelijke uitkomst:
Verhuizen: twee vierpersoons huizen
Bundelen: één achterpersoons huis

Collectieve ontwikkeling van drie 
kavels: +30% GSI
Collectieve ontwikkeling van vier 
kavels: +50% GSI

Door bundeling van panden ontstaat 
er een grovere korrel, maar ook een 
opener landschap.

Ontwerp door architect: + 15% FSI Integratie van aanbevolen 
programma (zorg, recreatieve 
exploitatie): + 15% FSI

Mogelijke uitkomst:
Verhuizen: vier 4-persoons huizen
Bundelen: één 16-persoons huis

30m

A. B.

C. D.

E. F.
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3. bouwen
Het wensbeeld voor zone C is een gevarieerder 
aanbod en een meer publiek landschap. Van
vakantiewoningen van enkel 4, 6 of 8 personen via 
collectieve ontwikkeling naar:

Villas met erf: 8 - 16 pers.
Dubbele villa met gedeelde binnenruimte: 8-32 pers.
Texels vakantiehuis: 4 - 12 pers.
Langhuis met gedeelde buitenruimte: 8-16 pers.
Tweeling huisjes: 2 pers.
Maximale villa: 24-32 pers.
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ZONE D
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Zone D vormt de westzijde van de Dorpsstraat. Deze zijde van 
de Dorpsstraat heeft over het algemeen minder en grotere 
kavels dan de oostzijde van de Dorpsstraat. Kenmerkend voor 
deze zone zijn de grotere panden, meestal gebouwd door 
ontwikkelaars, waarin met name hotels en appartementen zijn 
gevestigd. Tussen de grotere panden in staan enkele kleinere 
panden. De grootte van de panden of het verschil in grootte 
vormt op zichzelf geen belemmering voor de kwaliteit van de 
omgeving. Maar doordat het verschil in grootte wordt bepaald 
door investeringsvermogen, is ook een duidelijk verschil 
waar te nemen in de kwaliteit en staat van onderhoud van 
de verschillende panden. Dit verschil wordt extra versterkt 
door de context van een badplaats. De kleinere panden zijn 
zo goedkoop mogelijk gebouwd en vervolgens met de jaren 
uitgebreid met eenvoudige luifels en serres. De grotere 
panden zijn gebouwd met meer aandacht voor architectuur, 
maar volgens de ontwikkelaars en architecten in de sfeer 
van een badplaats volgens een ‘vrolijke’ postmoderne 
architectuur.

De kavels in zone D zijn rug-aan-rug gelegen met 
achterliggende villa’s waardoor ontsluiting per kavel maar 
via één kant mogelijk is. Dit heeft als gevolg dat langs de 
zijstraten van de Dorpsstraat een aantal grote parkeerplaatsen 
zijn aangelegd. Hoewel er weinig anders mogelijk is, komen 
de oppervlakten met bestrating de kwaliteit van de ruimte 
niet ten goede. Hotels en appartementen kijken uit op de 
parkeerplaatsen en de garages en opslagruimtes die eraan 
grenzen. De beperkte ontsluiting heeft ook tot gevolg dat 
het grondeigendom is opgeknipt: een aantal grondeigenaren 
hebben smalle strookjes grond gekocht om de panden met 
appartementen en garageboxen via de achterkant per auto 
te kunnen bereiken. De achterzijde van zone D heeft door 
deze eigenschappen vooral een utilitair karakter met weinig 
verblijfskwaliteit. 

De huidige situatie zoals deze is maakt zichtbaar dat in 
toenemende mate grote ontwikkelaars meerdere kavels in 
één keer ontwikkelen. De architectuur is daarbij vooral een 
kleurrijk jasje dat de economische overweging van zoveel 
mogelijk m2 voor zo min mogelijk € warm houdt. Het enige 
onbebouwde oppervlak dat nog resteert is de parkeerplaats. 
De publieke ruimte wordt daarbij steeds meer een onbebouwd 
restant dat is aangekleed met terrasmeubilair tegen een decor 
van vrolijkheid. 
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Het alternatief wordt gevonden in de samenstelling van het 
voorhuis en het achterhuis die kenmerkend was voor De 
Koog in de aanvangsperiode van het massatoerisme. Bij 
de bloeiperidoe van het massatoerisme werden hotels vaak 
gebouwd als aanvulling op de dagelijks werkzaamheden. 
De vrouw verzorgde meestal de gasten en de man hield zich 
bezig met de dagelijkse werkzaamheden bijvoorbeeld in de 
bakkerij of de smederij achter het huis (Dros, 2008). Nog 
steeds geldt dat de meeste panden in deze zone een voorhuis 
en achterhuis hebben, maar deze worden meestal beide 
gebruikt voor dezelfde functie zoals hotel of restaurant. 

Het alternatief heeft tot doel nieuwe licht te werpen op de 
samenstelling van voor- en achterhuis in zone D, waarbij 
het achterhuis onderdeel wordt van de Dorpsstraat. Op 
het moment ontbreekt het echter aan publieke ruimte die 
de achterzijde ontsluit. Het toevoegen van twee parken 
aan de achterzijde van de Dorpsstraat en het stimuleren 
van ontwikkeling doorwaadbaar gebied langs de kavels af, 
maakt het mogelijk om de achterhuizen direct aan publieke 
ruimte te situeren. Hiermee ontstaan voor de gehele zone 
mogelijkheden om panden en functies te heroriënteren. Een 
café heeft bij voorkeur het terras op het zuiden of het westen 
georiënteerd, een winkel wordt vooral aan het stuk met de 
meeste doorloop gesitueerd, terwijl een open en groen gebied 
zich goed leent voor wonen en verblijf. Een gezamenlijke 
heroriëntatie van meerdere eigenaren zou kunnen leiden 
tot een verhuizing van functies. Maar om ontwerpkeuzes 
enkel te baseren op zoiets tijdelijks als programma biedt 
waarschijnlijk geen houdbare lange termijn ontwikkeling. 
Waar wel op gestuurd kan worden is een grotere variatie 
in de ruimtelijke configuratie van de zone. Aan de vooral 
op de Dorpsstraat gerichte panden kan dan een palet aan 
mogelijkheden worden toegevoegd. De pittoreske opzet, 
de coulissewerking, van het voorhuis en achterhuis die 
het alternatief ambieert maakt dit palet mogelijk zonder dat 
panden worden afgescheiden van de Dorpsstraat. Eerder kan 
de spanwijdte van de Dorpsstraat worden vergroot doordat 
eigenaren worden gestimuleerd publieke ruimte op de kavels 
toe te voegen. In ruil daarvoor is bijvoorbeeld uitbreiding 
richting de Dorpsstraat toegestaan. 
Met het toevoegen van open ruimte op de kavels ontstaat 
ook in zone D ruimte voor een hernieuwde typologie van 
het langhuis. Het voordeel van het langhuis haaks op de 
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Dorpsstraat is dat cafés, terrassen en woningen volledig 
op het zuiden kunnen worden georiënteerd wat gunstig is 
ten aanzien van het gebruik van actieve en passieve zonne-
energie.
6.3 Tot slot

Met transformatie als een van de bepalende thema’s in de 
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0. waarderen
Toevoegen van een langsterras op het zuiden 
biedt voordeel voor eigenaar en ondernemer en 
als aanvulling op de publieke ruimte.
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Typologie van het langhuis wordt in De Koog 
geintroduceerd. In plaats van parallel wordt hier 
haaks op de Dorpsstraat gebouwd.
Met de lange zijde richting het zuiden biedt
deze typologie aanknopingspunten voor
het gebruik van (passieve en actieve) zonne-energie,
en wordt bezoekers een  zonnig terras geboden.

2. stimuleren
Bonuskansen.

9,5m vrijhouden achterkant: 
bebouwbaar oppervlakte wordt 
vergroot richting Dorpsstraat

Aanleg park aan achterzijde prikkelt 
nieuwe ontwikkelingen op het niveau 
van het individuele kavel. 
Bij transformatie wordt geen OZB-
aanslag gerekend over bestaand 
pand

Aanleg volledig langs-terras als 
publieke ruimte: + % terras * 120% 
FSI (bv. op een kavel van 30*60 wordt 
5*60 meter als terras gebruikt, dan 
wordt het extra vloeroppervlak 20% * 
120% = 24%)

Een langgerekt volume ontstaat

Ontwikkeling achterkant na 
vrijmaken: aanleg park

Aanbevolen programma +10% FSI

Kwantiteit voor kwaliteit. 
Van verzadigde Dorpsstraat, 
naar doorwaadbaar gebied

Gezamenlijke ontwikkeling 2 kavels: 
+15% FSI
Gezamenlijke ontwikkeling 3-4 
kavels: +25% FSI
Gezamenlijke ontwikkeling 4+ kavels: 
+35% FSI

3. bouwen
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architectuur van de 21ste eeuw, verschuift de focus van het 
nieuwe ontwikkelen naar het bestaande ombuigen. Anders 
dan het ontwerp van fysieke gebouwtypologieën werden 
daarom in dit ontwerp van het masterplan voor De Koog 
in de eerste plaats ruimtelijke acties voorgesteld. Deze 
acties hebben tot doel om vanuit de architectuur via de 
zones de grotere dorpsstructuur bij te sturen. Uiteindelijk 
kan er dan toch tot de formulering van nieuwe typologieën 
worden gekomen. Zo ontstaat met het doorsteken van de 
bouwblokken in de Dorpsstraat een hernieuwde typologie 
van het langhuis. Het langhuis met langsterassen biedt 
perspectief voor een meer open dorpsstructuur van De 
Koog met doorwaadbare gebieden en terrassen en panden 
georiënteerd op het zuiden. Deze lange, smalle panden 
gericht op het zuiden bieden het ideale uitgangspunt voor 
veel daglichttoetreding en daarmee een alternatief voor de 
vele serres in de Dorpsstraat en aanknopingspunten voor 
het gebruik van passieve zonne-energie. Daarnaast biedt het 
dakvlak met oriëntatie op het zuiden een ruimtelijk antwoord 
op de verwachtte wildgroei aan zonnepanelen. Op deze 
manier komt een typologie tot stand die integraal beantwoord 
aan de vele uitdagingen waar De Koog momenteel voor staat: 
zelfvoorziening op het gebied van energie, het waarborgen 
van een kwalitatieve leefomgeving en een authentiek aanbod 
voor het toerisme. 

De ontwikkelstrategie voor De Koog zoals hierboven 
beschreven doet beroep op een collectieve inspanning 
vanuit de publieke kant (Gemeente Texel) met de private 
kant (grond- en vastgoedeigenaren en ondernemers van De 
Koog). Procesmatig is dit voorstel een stuk ingewikkelder dan 
wanneer elke stakeholder voor zich zijn eigen ontwikkeling 
doet. Toch biedt de strategie op veel aanknopingspunten voor 
wederzijds voordeel in termen van grondeigendom, omzet en 
inkomsten. De ontwikkelstrategie is uit op het vergroten van 
het investeringsvermogen van de afzonderlijke eigenaren en 
hen te stimuleren meer te doen dan enkel het noodzakelijke. 
Het voorstel is gebaseerd op de economische overweging dat 
een groep investeerders in staat is een ruimtelijke surplus 
te bereiken die de investering op de lange en korte termijn 
overstijgt. Door gezamenlijke afstemming en ontwikkeling 
door vastgoedeigenaren wordt het ten eerste mogelijk 
voorbij te gaan aan de huidige patstelling van verzadiging en 
quotums doordat nieuwe ruimtelijke en commerciële kansen 
ontstaan. Daarnaast maakt gezamenlijke herontwikkeling 
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meervoudig ruimtegebruik mogelijk waarbij  wonen, werken 
en verblijf op elkaar afgestemd kunnen worden in plaats van 
elkaar te verstoren. De gemeente Texel kan met deze strategie 
gewenste ontwikkeling stimuleren door te onderhandelen met 
publieke ruimte en grondeigendom. Enerzijds wordt er per 
zone voorgesteld dat de gemeente Texel stukken grond onder 
erfpacht af kan staan aan eigenaren wanneer zij bijdragen 
aan de gewenste ontwikkeling. De extra inkomsten die de 
gemeente Texel hiermee verwerft kunnen direct ingezet 
worden in het opwaarderen van de publieke ruimte in De 
Koog. Het opwaarderen en extra aanleggen van publieke 
ruimte in De Koog geldt weer als beloningsmiddel om andere 
gewenste ontwikkelingen vanuit de private kant te stimuleren.

(semi-)
publieke

ruimte

publiek

eigendom

privaat 
eigendom

gemeente 
texel

+ €

+
Schematische weergave belonings- en 
verdienmodel
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Overzicht wensbeeld masterplan De Koog
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7 DISCUSSIE EN CONCLUSIE

7.1 Aanbeveling bestemmingsplan 

Het masterplan voor De Koog is een vergezicht dat om 
collectieve inspanning vraagt vanuit de publieke en de 
private kant. Toch biedt de ontwikkelstrategie een aantal 
aanbevelingen voor het bestemmingsplan, waartoe 
direct actie kan worden ondernomen. Ten eerste geldt 
dat aan de verdeling van de zones (A, B, C en D) geen 
enkelbestemming wordt verbonden, maar dat per zone een 
globale gebiedsindeling wordt geformuleerd waarin wordt 
aangegeven wat wenselijk is, wat toegestaan is en wat 
absoluut niet toegestaan is. Op deze manier ontstaat er 
ruimte voor een gebiedsindeling waarbinnen een combinatie 
van functies niet wordt uitgesloten, maar de functies die 
zeker niet zijn toegestaan wel worden uitgesloten. Hiermee 
kan gestuurd worden op minder monotone dorpsdelen 
en kan de huidige tendens van ruimtelijke fragmentatie 
door functiescheiding worden overkomen. De zones 
worden dan wel voorzien van een programmatisch kader, 
maar het onderscheid tussen de plaatsen met andere 
voorkeursbestemmingen wordt verzacht. Daarnaast is de 
aanbeveling om te sturen op een diverse dorpsstructuur 
en een opener landschap vanuit de doorontwikkeling van 
de kenmerkende kleine korrel van het dorp. Hiertoe zou de 
regelgeving van het bestemmingsplan aangevuld moeten 
worden met stimulerende bonusregelingen om gewenste 
ontwikkeling vanuit de kleine korrel te stimuleren. Ruimte 
bieden voor alternatieve mogelijkheden is cruciaal om 
de huidige stagnatie in de ontwikkeling van De Koog te 
overkomen. Voor de ruimtelijke transitie in De Koog zou niet 
zozeer een sterk dichtgetimmerd eindbeeld geboden moeten 
worden, maar een wensbeeld dat adaptief en stimulerend is. 
Tot slot worden hieronder meer gedetailleerde aanbevelingen 
worden gedaan voor de behandelde zones. 

162
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7.1.1 Aanbevelingen zone A, de Dorpsstraat-oost
Voor zone A, de Dorpsstraat-oost, is het aan te bevelen te 
sturen op de ontwikkeling van deze zone als de spil van 
het dorpscentrum om het huidige contrast tussen voor- 
en achterzijde te overkomen. Aanknopingspunten voor 
vastgoedeigenaren en ondernemers zijn hier te bieden door 
het gebied te ontwikkelen als doorwaadbare zone. Voor 
grond- en vastgoedeigenaren kan na de herziening van het 
toegestane programma een slag in de opbrengsten van 
hun grond of vastgoed worden gemaakt door onbestemde 
plekken te ontwikkelen tot bijvoorbeeld wonen gecombineerd 
met zorg op de verdieping en commerciële ruimte op de 
begane grond. Ook het percentage commerciële ruimte dat 
verbonden is aan de publieke ruimte kan hiermee aanzienlijk 
worden vergroot, wat een meeropbrengst voor de eigenaar 
kan opleveren en meer zichtbaarheid voor de ondernemers 
betekent. Behalve dat wonen in het dorpscentrum de 
vastgoedeigenaren kan voorzien van extra inkomsten, 
biedt het vooral kansen om de leefbaarheid van De Koog te 
vergroten. 

7.1.2 Aanbevelingen zone B, utilitaire, grote bouwmassa’s
Voor zone B is het kritieke punt het overkomen van het 
utilitaire karakter en de plek te ontwikkelen als de entree 
van De Koog. Een grote stap kan gemaakt worden in 
het herschikken van de grote bouwvolumes om verdere 
ontwikkeling aan de achterzijde van de Dorpsstraat te 
belemmeren. Meervoudig ruimtegebruik - in plaats van 
monofunctionele volumes - is hier het wensbeeld. Om de 
aantrekkelijkheid van dit verblijfsgebied te vergroten, is 
daarnaast de aanbeveling om afstand te doen van de grote 
parkeervlakte en parkeren langs de straten te organiseren. 
De ruimte die daarmee ontstaat richting zone C biedt 
ruimte voor landschappelijke herinrichting van het gebied 
en maakt de randen van de utilitaire bouwvolumes tot 
aantrekkelijke vestigingsplekken voor horeca ondernemers 
en appartementen. 

7.1.3 Aanbevelingen zone C, vakantieparken
Aansluitend hierop is voor zone C een opener en meer 
geïntegreerd landschap het wensbeeld. Publieke ruimte 
en vakantieparken zouden meer aansluiting op elkaar 
moeten vinden om de kolonisatie van de ruimte door de 
vakantieparken te ontstijgen. De geïntegreerde aanpak 
van recreatief verblijf en publieke ruimte in deze zone kan 
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bijdragen aan het aantrekken van nieuwe doelgroepen en een 
ander toeristisch profiel. Via deze weg kunnen geldstromen 
gemobiliseerd worden en daarmee het investeringsvermogen 
van de individuele actoren binnen het hele dorp vergroot 
worden. Maatregelen om zorg of recreatieve exploitatie, 
zoals verhuur van bootjes of een café te combineren met 
vakantiewoningen kunnen sturend zijn om zone C tot een 
meer aantrekkelijk verblijfsgebied te ontwikkelen. Met de 
ontwikkeling van zone B en C tot minder monofunctionele 
gebieden kunnen ze samen een tegenhanger vormen voor 
het bestaande dorpscentrum. Enerzijds breiden ze het 
dorpscentrum uit en wordt haar bereik vergroot, anderzijds 
wordt de concentratie op de Dorpsstraat zo licht ontzien. 

7.1.4 Aanbevelingen zone D, Dorpsstraat-west
Voor zone D, Dorpsstraat-west, ten slotte zou net zoals bij 
zone A, gestuurd moeten worden op de doorwaadbaarheid 
van het gebied. Dit biedt aanknopingspunten om een 
brede kwaliteitsslag te maken voor ondernemers en 
vastgoedeigenaren, maar ook van de bewoners van de 
duinvilla’s aan de achtergelegen Ruijslaan. De nieuwe schakel 
in deze zone kunnen de nieuw aan te leggen parken zijn op 
de plekken die nu de restplekken van het dorp zijn. Zowel 
de panden van de Dorpsstraat als de duinvilla’s met B&B’s 
kunnen ontsloten worden via de parken, wat prikkelt tot 
heroriëntatie en herontwikkeling op het niveau van de kavels.

7.2 Reflectie op de verschuiving in de architectuur: 
Masterplan nieuwe stijl

Het afstudeeratelier Texel Metabolized erkent en verkent 
verschuivingen in de discipline van de architectuur. Met de 
stofstromen van Texel, zoals water, energie, afval en voedsel, 
als het centrale onderwerp was de focus van het atelier 
interdisciplinair. Voor mij vormde dit de aanleiding om ook 
mijn afstudeerproject als gelegenheid aan te grijpen om de 
grenzen van de architectuur, het bereik van de architect, 
zowel verbredend als verdiepend verder te verkennen. De 
focus in dit project lag daarom niet zozeer op het ruimtelijke 
inpassen van een programma en het tot in detail uitwerken 
van een gebouw. Eerder biedt dit onderzoek een alternatieve 
kijk vanuit de architectuur op de mogelijke toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van het dorp De Koog, met als 
uitgangspunt de complexe situatie van verschillende actoren 
met verschillende (tegenstrijdige) belangen. De groei van de 
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toeristische sector, de ambitie om zelfvoorzienend te worden 
op het gebied van water en energie, en de ontwikkeling van 
een waardevol landschap en een kwalitatieve leefomgeving: 
in De Koog doen zich een aantal uitdagingen voor die in 
eerste instantie niet eenvoudig verenigbaar lijken. Daarom 
staat in dit onderzoek naast de wat-vraag (wat voor 
ruimtelijke ontwikkeling is wenselijk) ook de hoe-vraag (via 
wat voor routes komen we daar) centraal.

Het ontwerp voor het masterplan voor De Koog vertrekt 
vanuit de constatering dat met de ontwikkeling van het 
massatoerisme het dorp vooral vorm heeft gekregen vanuit 
economische en functionele overwegingen en dat daarbij 
weinig pogingen zijn ondernomen om het cultuurhistorisch 
verleden te koesteren. Een uitsluitend streven van 
ondernemers en vastgoedeigenaren naar individuele 
winstopbrengst is daarmee een zeer dominante factor 
geworden voor de ruimtelijke ontwikkeling van De Koog. 
Een overaanbod van voorzieningen, een gefragmenteerde 
dorpsstructuur en een steeds verder verzadigd landschap 
zijn hiervan de gevolgen. Dat een kwaliteitsslag nodig is, 
is een breed gedragen opvatting onder de verschillende 
betrokkenen. Een zogenaamde ‘facelift’ van het dorp wordt 
daarbij in eerste instantie aangedragen als oplossing. 

Een facelift als strategie voor ruimtelijke herontwikkeling 
is echter een korte termijn aanpak die gestoeld is op de 
aanname dat het dorp in één beweging voor de lange termijn 
opgewaardeerd kan worden. Om duurzame verandering in 
De Koog te bereiken, waarbij het dorp niet terug valt in oude 
gebruiken, vraagt om een ruimtelijke kwaliteitsslag die dieper 
gaat en rekening houdt met patronen en gebruiken.
Als alternatief beschouwt dit masterplan De Koog als een 
plek waar een constante ruimtelijke ontwikkeling plaats 
vindt die nooit een definitief eindpunt zal bereiken. Dit 
masterplan heeft vanuit de architectuur wenselijke ruimtelijke 
veranderingen onderzocht en voorstellen gedaan voor het 
proces, de lijn door de tijd. De essentie van dit proces is 
betrokkenen te engageren, committeren en faciliteren in de 
ruimtelijke transitie en daarbij actief te sturen op het borgen 
van de inzichten van de architect over de zones voor het 
masterplan. Anders dan een totalitair vormgegeven fysieke 
structuur heeft het onderzoek geleid tot een ontwerp van 
een masterplan opgebouwd uit een reeks ‘ruimtelijke acties’ 
die handvatten bieden om het dorp vanuit de bestaande 
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situatie (door) te ontwikkelen. Het masterplan is een 
ontwikkelstrategie, of in de woorden van Friso de Zeeuw, een 
‘masterplan nieuwe stijl’:
‘Het gaat om plannen waarbij de stip op de horizon 
duidelijk is, maar de weg daar naartoe nog niet vast ligt. Het 
masterplan nieuwe stijl heeft een verleidelijk verhaal als 
basis, met een focus op de kernkwaliteiten van het gebied. 
Fysieke structuurelementen (groen, blauw en grijs) worden 
vastgelegd, maar via een procesaanpak blijft er veel meer 
ruimte voor marktgerichte en gefaseerde invullingen. Op 
hoofdlijnen wordt aangegeven hoe, wanneer, met wie en 
onder welke financiële condities de verschillende plandelen 
tot invulling kunnen komen.’ (De Zeeuw, Franzen, & Mensink, 
2013: 2).

7.3 Een terugblik op het masterplan

De wat-vraag, de vraag op welke kernkwaliteiten, welke 
typische eigenschappen van De Koog het masterplan 
wordt gericht, wordt beantwoord vanuit de onderverdeling 
van het dorp in zones. In dit project zijn er specifiek vier 
zones aangewezen met bestaande typische ruimtelijke 
eigenschappen zoals onder andere typologie, morfologie en 
oriëntatie van de panden, de vorm van de publieke ruimte 
en het historische verhaal. Leidend is de aanname dat voor 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen de structuren al 
grotendeels zijn aangelegd en dat daar bovenop een nieuwe 
laag kan worden toegevoegd. Per zone is een specifieke 
identiteit geformuleerd in een wensbeeld. Via ruimtelijke 
acties per zone komt het masterplan tot stand. Een 
evolutionair model met de stappen waarderen, versterken, 
stimuleren en bouwen, stuurt per zone op de architectuur met 
als doel de gehele zone om te buigen naar het wensbeeld. 
Een set bouw- en bonusregels maakt daarbij verschillende 
uitkomsten van de ontwikkeling vanuit de private kant 
mogelijk en stimuleert vastgoedeigenaren en ondernemers 
meer te doen dan strikt noodzakelijk is. De zones kennen zo 
niet één uitkomst, maar een veelvoudigheid aan mogelijke 
oplossingen om tot het grotere wensbeeld te komen. Daarmee 
kan de huidige fragmentatie van onverenigbare dorpsdelen 
omgezet worden in een dorpsstructuur als een lappendeken 
van specifieke identiteiten en sferen. De publieke ruimte is 
daarbij het continuüm dat zowel de zones intern als onderling 
verbindt.
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Een toekomstige ruimtelijke ontwikkeling voor De Koog die 
niet gebaseerd is op de abruptheid van een ‘facelift’ van 
het straatbeeld, die uitgaat van een dorp dat constant in 
verandering is. Het masterplan is een aanbeveling voor het 
bestemmingsplan, dat zowel vanuit het macroniveau van 
het gehele dorp naar het microniveau van de individuele 
kavel, als in tegenovergestelde richting is ontworpen. Het 
masterplan bedeelt een speciale rol toe aan het mesoniveau, 
het grijze gebied tussen de grote dorpsstructuur en de losse 
kavels in en de schaal van de vier zones. Het mesoniveau 
bemiddelt tussen macro en micro, tussen dorpsstructuur en 
architectuur. Vanuit het mesoniveau is verkend hoe het dorp 
vorm kan krijgen vanuit de kleine korrel zonder te vervallen in 
volledige versnippering. Voor de architectuur is onderzocht 
hoe het invloed kan uitoefenen op de grotere structuur 
zonder deze al te streng vast te leggen volgens de traditionele 
uitwerking van een masterplan. Vanuit de kleine korrel 
wordt de dorpsstructuur het domein van de architectuur. In 
de context waar het individuele kavel is verworden tot de 
basiseenheid van de dorpsstructuur, bieden de zones de 
mogelijkheid tot een groter samenhangend geheel, zonder dat 
het pluralisme van de geïndividualiseerde maatschappij wordt 
ontkend. 

Waar bioloog en ecoloog Garret Hardin het uitgeven 
van publieke ruimte in privaat eigendom voorstelt om 
overexploitatie te voorkomen, gaat het voorstel in deze 
scriptie een stap verder. Het masterplan doet namelijk een 
beroep op een collectieve inspanning van actoren vanuit 
de private en publieke kant. In de uitvoering vraagt dit om 
een iteratief proces tussen actoren vanuit de private kant 
en de publieke kant. Er wordt ingezet op synergie tussen 
het publieke en private domein door de ontwikkeling van 
extra publieke ruimte als beloning voor de inspanning 
vanuit de private kant. De ontwikkeling van publieke 
ruimte als verleidingsinstrument en het verbeelden van 
mogelijkheden via een wensbeeld op de lange termijn, 
moeten stagnatie in de ruimtelijke ontwikkeling van De Koog 
overkomen doordat het nieuwe initiatieven stimuleert. Vanuit 
dit perspectief kunnen publiek en private inspanningen 
in gelijke tred opgaan om het dorp als geheel naar een 
hoger plan te tillen. De infiltratie van publieke ruimte in de 
bestaande dorpsstructuur maakt het mogelijk de moeizame 
verenigbaarheid van de kavel-tot-kavel logica met het 
onderliggende natuurlijke systeem te overkomen. Een 



168

werkend eilandmetabolisme in ecologische en economische 
termen, De Koog zelfvoorzienend en zelfredzaam. Van een 
verzadigd landschap, een overexploitatie van voorzieningen, 
de zoektocht naar authenticiteit en een beperkt 
investeringsvermogen, naar een hedendaags alternatief voor 
De Koog als een dorp badend in open ruimte. 

7.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Het uiteindelijk voorstel dat in deze thesis wordt gedaan ten 
aanzien van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van De 
Koog gaat uit van een principegedachte. Een groot deel van 
mijn energie is tijdens het onderzoeks- en ontwerpproces dan 
ook uit gegaan naar het vorm geven van een reproduceerbaar 
principe. Anders dan een definitief eindproduct, heeft dit 
project aangrijpingspunten aangeleverd met als doel een 
verandering te bewerkstelligen in de ruimtelijke structuur 
van De Koog. Kansrijk hieraan is dat de voorgestelde 
aanpak draagvlak kan vergroten onder lokale actoren om 
een ruimtelijke transitie in gang te zetten die in lijn is met de 
bredere ambities van Texel. De mogelijke valkuil van deze 
aanpak is stagnatie bij de vraag: ‘Wie moet nu waarmee aan 
de slag’. Vanuit de architectuur is een visie op de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van De Koog gegeven. Daarmee is 
geprobeerd deuren te openen voor andere disciplines om aan 
te haken bij het vraagstuk. Dit betekent wel dat, om te komen 
tot een daadwerkelijke strategische uitvoeringsagenda, 
sponsors (overheid en bedrijfsleven), change agents 
(welwillende vastgoedeigenaren en ondernemers) en 
targets (bevolking en toeristen) moeten aansluiten en de 
gidsprincipes van de architect als leidraad voor de wat-
vraag in acht dienen te nemen. Succesvolle verandering 
en het verwezenlijken van de ambitie vereist effectieve 
samenwerking in de hele keten. Deze thesis geeft de visie van 
de advocate vanuit voornamelijk de disciplines architectuur 
en stedenbouw weer. Het strekt tot de aanbeveling om andere 
vakgroepen in een cluster (interdisciplinair) aan dit thema 
verder te laten werken. Om tot een uiteindelijke synthese te 
komen dienen advocates de unieke kennis van elke expertise 
(vanuit het Egel-principe) te integreren in het cluster. Inherent 
aan interdisciplinaire vraagstukken, zoals in het geval van 
De Koog en Texel, is complexiteit, taaiheid en talmen. De 
ambitie is daar, maar verandering is niet vanzelfsprekend: 
De wat, hoe, wie en wanneer vraag behoeft nog aandacht. 
Vanuit de disciplines architectuur en stedenbouw heb ik 
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aanknopingspunten aangeleverd voor de andere disciplines 
(advocates), sponsoren en change agents. 

Met een blik op de actualiteit waarin de beroepsgroep 
van architect veranderd is het mijns inziens van belang 
te onderzoeken wat alternatieve en bruikbare methoden 
zijn om aan een ruimtelijk vraagstuk te werken. Het is 
momenteel nog onvermijdelijk dat voor een groot deel van 
de architecten die vooral in West-Europa werkzaam gaan 
zijn, de rol zal afwijken van de traditionele. Daarom acht ik 
het waardevol om met een open blik het beroep tegemoet te 
zien. Zelf zie ik een rol voor de architect toebedeeld in het 
belichten van het alternatief, niet enkel op gebouwniveau, 
maar binnen een breder spectrum, waarbij bijvoorbeeld 
ook de achterliggende eigendomsverhoudingen onderdeel 
worden van het ontwerpproces. De focus op architectuur 
pur sang wordt hiermee opgerekt naar voorportaal van de 
architectuur waarbij andere disciplines worden aangestipt. 
Kenmerkend hierbij is het instrument van de analyse. Vanuit 
de analyse wordt het mogelijk een sturende, bemiddelende 
en verbindende positie in te nemen, waarbij de toegevoegde 
waarde zit in het belichten van het alternatief en het bieden 
van weerstand tegen meer routinematige keuzes.
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