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VOORWOORD

gebruiker van mijn ontwerpen maar wel mijn 

uiterste best doen deze te begrijpen. Met het 

maken van een ontwerp voor Texel dien ik toch 

eerlijk toegeven: ik ben maar een overkanter!

Allereerst wil ik graag de Texelaren bedanken 

voor deze opdracht en de gastvrijheid en 

openheid die wij als atelier hebben mogen 

ontvangen. Overal waar we als atelier kwamen, 

werden we gastvrij ontvangen en hebben we 

alle informatie gekregen waar naar we vroegen.  

Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn bege-

leiders en mede studenten van mijn atelier, die 

deze opgave tot één groot avontuur hebben 

gemaakt. De vrijheid die we individueel kregen 

om de opdracht te interpreteren en een eigen 

fascinatie mee te geven heeft mijns inziens tot 

veel gemotiveerde projecten geleid. 

Dan rest mij tenslotte nog u nog veel plezier te 

wensen met het lezen van dit verslag.

Maarten Klont

buitenlandse reizen van de afgelopen jaren 

was ik de Waddeneilanden een beetje uit het 

oog verloren. Dit project kwam op het juiste 

moment om met een gezonde dosis motivatie 

een afstudeerjaar in te gaan. Met 19 studenten 

hebben we een half jaar lang onderzoek gedaan 

naar de stofwisseling van het eiland en getracht 

deze in een atlas onder te brengen. Een atlas is 

echter nog geen architectuur. De uitdaging van 

dit project zit in het interpreteren van de onder-

zoekresultaten en deze in een ontwerpopgave 

te vertalen. 

Hetgeen mij altijd getrokken heeft tot de pro-

fessie van een architect, is de diversiteit van het 

werkveld. Mijns inziens is het de kunst van de 

architect zich in eerste instantie in te leven in het 

de opdrachtgever, gebruiker en de context in de 

ruimste zin van het woord. In tweede instantie is 

het de uitdaging om  een ontwerp te maken dat 

aan de wensen voldoet en deze soms overtreft. 

Een vleugje moralisatie vanuit een visionair 

standpunt mag zo nu en dan in een ontwerp 

worden geïmplementeerd. Ik heb niet de illusie  

mij volkomen te kunnen vereenzelvigen met de 

Als een klein kind ben ik verknocht geraakt aan 

de Waddeneilanden met in het bijzonder Ame-

land. Mijn opa nam ons gezin iedere zomer mee 

naar een vakantiehuisje in de duinen tussen de 

strandopgangen van Nes en Buren. Dagen lang 

liet ik mij door mijn vliegers voortslepen over 

het strand, dook ik samen met mijn broertje in 

de hoge golven van de zoute Noordzee en zat 

ik stil bovenop een duin te kijken hoe de zon 

rustig achter de spiegelende horizon wegzakte.

Waar je als geboren Amsterdammer gemakkelijk 

een voorliefde voor Ajax ontwikkeld, bleek dit 

voor mij wat voorliefde voor Waddeneilanden 

betreft ook op te gaan. Ameland was mijn 

thuis-eiland, Schiermonnikoog door de vele 

schoolreisjes en excursies een goede tweede, 

maar de liefde voor Texel was, ondanks enkele 

bezoeken,  altijd betrekkelijk koel geweest. Op 

de een of andere manier miste ik het gevoel dat 

ik afgesloten van de rest van de wereld op een 

eiland was.

 

Aan het einde van een roerige studententijd 

verscheen de beschrijving van het Atelier Texel 

Metabolised. Door alle studie-hectiek en verre 
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SAMENVATTING

Toerisme is voor veel plaatsen en gebieden een 

grote bron van inkomsten. Als men echter zich 

niet van de gevaren die het toerisme met zich 

mee brengt bewust is, kan het een ware dans 

met de duivel zijn. De mensheid heeft namelijk 

een veranderlijke behoefte aan ontspannings-

mogelijkheden waar we allemaal zo snel en zo 

veel mogelijk geld aan willen verdienen. Toe-

ristische trekpleisters zoals Texel proberen met 

de tijd mee te gaan. Maar door op elke trend 

in te spelen en in elke behoefte te voorzien 

doet men zichzelf en zijn omgeving soms veel 

geweld aan. Voorbeelden van de Disney% catie 

en McDonaldisering van de maatschappij en 

haar leefomgeving zijn talrijk aanwezig op Texel 

en zorgen voor identiteitsverlies en vervlakking 

van de cultuur.

Op het waddeneiland Texel nam pas na de 

Tweede Wereldoorlog het toerisme echt zijn 

vlucht en heeft het sindsdien als recreatieoord 

een enorme transformatie ondergaan. Waar 

voor veel dorpen de landbouw en visserij de 

grootste bron van inkomsten waren, is dit 

veranderd in toeristische dienstverlening. Na 

een periode van toeristische hoogtij is het anno 

2015  steeds makkelijker naar buitenlandse 

bestemmingen te gaan waar al vanaf jonge 

leeftijd alcohol geconsumeerd mag worden. 

De Texelaren missen door de afname van het 

toerisme een belangrijke bron van inkomsten 

en zitten nu tussen het puin dat is overgebleven 

als een voetafdruk van decennia toerisme. Men 

probeert naarstig te zoeken naar nieuwe bron-

nen van inkomsten en heeft zichzelf de ambitie 

gesteld om in de toekomst zelfvoorzienend te 

worden. Onderdeel van deze zoektocht is het 

project “Planet Texel” met als vervolg het afstu-

deeratelier “Texel Metabolised”. De belangrijke 

uitgangspunten van deze projecten zijn een 

grondige analyse te doen van het eiland en 

een duurzame toekomstvisie op te stellen met 

voorbeelden van realistische oplossingen. 
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EEN UITVINDING IN EEN UITHOEK
De nieuwe locatie van de veerhaven lag op 

een verlaten uithoek van het eiland waar een 

oude brede stuifduinenrij de achterliggende 

polders beschermde. Er werd een pragmatisch, 

economisch voordelig en industrieel ontwerp 

gemaakt voor de aanleg van de nieuwe veerha-

ven. De duinen moesten wijken voor de nieuwe 

functie die als een soort van vreemde uitvinding 

in het mooie landschap kwam te liggen. Door-

dat het leven op het eiland zich elders afspeelde 

moest ook de infrastructuur op het land wor-

den veranderd. Er werd besloten tot de aanleg 

van de Pontweg die de veerhaven in een bijna 

rechte lijn met Den Burg en verderop De Koog 

verbond. 

Sinds de aanleg van de nieuwe haven is de 

plaats niet meer dan een transitiezone geweest 

voor de Texelaren en toeristen. Er is weinig eco-

nomische activiteit en voor velen betekent het 

een plaats die je zo snel mogelijk wilt verlaten. 

Dan wel via de pontweg naar de dorpen op het 

eiland dan wel met de boot naar de overkant. 

EEN KNOOPPUNT IN HET TEXELSE 

NETWERK 
De vraag om de veerhaven meer betekenis te 

geven is er een die al lang bij de Texelaren leeft. 

Enerzijds als warm welkom en visitekaartje 

bij aankomst op het eiland, anderzijds als op 

zichzelf staand knooppunt in het netwerk van 

diverse dorpjes op het eiland. 

De onderzoeksvraag waar dit project antwoord 

op dient te geven luidt: Hoe maak je van de veer-

haven van Texel een knooppunt in het netwerk van 

het eiland en een warm welkom voor het eiland?

Met dit project is getracht, door het herstruc-

tureren van de aanwezige infrastructuur en 

functies, de aankomstplaats van Texel tot een 

levendige plaats op het eiland te maken. Leven-

digheid ontstaat door mensen, en mensen gaan 

graag naar plaatsen waar iets te doen is. Door-

dat nagenoeg alle mensen die het eiland willen 

bezoeken en verlaten door deze plaats komen, 

is er de mogelijkheid om economische activiteit 

te ontwikkelen en levensvatbaar te maken. 

De eerste opdracht van het  atelier was feiten 

vaststellen die de stofwisseling van het eiland 

bepalen en deze proberen vast te leggen in de 

vorm van een atlas. Tijdens dit proces ontstond 

bij mij de fascinatie voor en de vraag naar wie de 

Texelaren  zijn en hoe ze het zover hebben kun-

nen laten komen. Een combinatie van cultureel 

antropologische verslagen met  onderzoek naar 

het landschap met haar bebouwing heeft geleid 

tot een verklaring en een mogelijke toekomstvi-

sie voor het eiland.

VERSCHILLENDE IDENTITEITEN
Wanneer men zich over het eiland begeeft word 

je door de lokale bevolking van harte welkom 

geheten maar kort daarna duidelijk gemaakt 

dat je maar een overkanter bent en geen 

Texelaar. Maar binnen de ogenschijnlijke hechte 

gemeenschap waar een duidelijk onderscheid 

heerst tussen de Texelaren en overkanters, zijn 

tussen de dorpen grote sociale verschillen te 

onderscheiden. Texel is een eiland met een grote 

diversiteit aan identiteiten. Deze verschillen zijn 

in eerste instantie ontstaan door diversiteit van 

geologische en geogra% sche samenstelling van 

het eiland. Waar het ene deel van het eiland zich 

meer leent voor agrarische activiteiten is het 

andere meer geschikt voor visserij en andere 

vormen van scheepvaart. Door de betrekkelijk 

grote omvang van het eiland is de sociale cohe-

sie tussen de dorpen laag en heeft ieder dorp 

zich min of meer op zichzelf ontwikkeld. 

EROSIE VAN KARAKTER
Gedurende de eeuwen hebben veel van de 7 

dorpen andere functies gekregen. Door inpolde-

ringen van zandgronden voor agrarisch gebruik 

liggen dorpen die eens met een eigen haven 

aan het water lagen, als de Waal en Oosterend, 

nu midden op het eiland. Zo is in 1964 ook de 

aankomst en vertrekplaats van het eiland ver-

anderd. De veerboot voer tot dat moment van 

Den Helder naar Oudeschild. Doordat de boot 

veel reizigers met zich mee brengt sprong de 

middenstand van Oudeschild er op in en ont-

wikkelde de haven tot een bruisende plaats. De 

verplaatsing naar ‘t Horntje heeft de lokale eco-

nomie van Oudeschild dan ook & ink geschaad.

Extra functies in de vorm van horeca en winkels 

kunnen de levendigheid ten goede komen en 

de gebruiksmogelijkheden van de plaats te 

vergroten. Door een dergelijke toevoeging kan 

het  voor de personen die op het eiland vertoe-

ven, de moeite waard worden om de haven te 

bezoeken. De haven wordt hierdoor een knoop-

punt op het eiland  en kan een start en eindpunt 

zijn voor diverse activiteiten kunnen worden 

ondernomen.

De haven moet een plek worden waar het 

karakter van de omgeving en de functie van de 

locatie met elkaar in balans zijn. Waar nu de al-

lesoverheersende machine in een niemandsland 

gelegen is, moeten in de toekomst de duinen 

weer een plek krijgen en de locatie een visite-

kaartje vormen van het eiland. 

De belangrijkste functie van de haven is en 

blijft de aankomst en het vertrek van het eiland. 

De benodigde infrastructuur (de machine) en 

de daarbij behorende capaciteitsvraag is in de 

afgelopen decennia door technologische voor-

uitgang en het toenemende toerisme enorm 

veranderd. De ontwikkelingen staan niet stil en 

in de toekomst zal de machine blijven verande-

ren. In het nieuwe ontwerp van de haven wordt 

de machine erkend en blijft zichtbaar in het 

beeld. Hierdoor bepaalt het in belangrijke mate 

het karakter van deze plaats. Waar momenteel 

het landschap naar de machine geschikt is, zal 

dit zo veel mogelijk worden omgekeerd. De 

infrastructuur van de machine zo zal veel mo-

gelijk worden afgeslankt en de duinen worden 

geherintroduceerd als dominante factor van het 

gebied. 

Aan de oostzijde van de machine komt een 

nieuw havenfront dat als levendig centrum van 

de haven gaat fungeren. Aan deze zijde van de 

machine worden de duinen over de parkeer-

plaats richting het water getrokken. In de in de 

rand rondom de aanmeerplaats zijn de functies 

ondergebracht.  Voor de rand is een waterfront 

gelegen dat bestaat uit een plein en kade. 

De veerhaven wordt uitgebreid met een recre-

atiehaven voor de pleziervaart waardoor het 

extra levendigheid gaat krijgen. Omdat er een 

grote & uctuatie in de bezettingsgraad tussen 

de seizoenen zit, dient het ontwerp zowel in 

drukke als in rustigere tijden een prettig omge-

ving te zijn. Er zijn talloze plekken in gebouwen, 

in het landschap en op de kade gecreëerd om 

vanuit verschillende invalshoeken het verwel-

komen te beleven. In drukke periodes kunnen 

de mensen zich uitspreiden over deze plaatsen. 

Doordat de haven een knooppunt gaat worden 

voor het eiland, zijn niet alleen de bootreizigers 

aanwezig in de haven, maar wordt het ook een 

uitvalsbasis of tussenstation voor de al aanwe-

zige toeristen. Dit zou er voor moeten zorgen 

dat in de rustigere periodes het alsnog een 

aantrekkelijke plaats is om op te zoeken en te 

vertoeven.

De architectuur van het havenfront heeft net als 

de ritmes die het eiland karakteriseren als eb en 

vloed, druk en verlaten, dichtbij en geïsoleerd, 

natuur en cultuur letterlijk twee kanten. De 

drukke en grootschalige  zee-zijde en de rustige 

kleinschaligere eilandzijde. 

Door de veerhaven in zijn geheel op de schop te 

nemen, creëert men de kans een nieuwe plaats 

met een eigen karakter te ontwikkelen. Wan-

neer de Texelaar en toerist het nieuwe ontwerp 

omarmen, kan het een belangrijk onderdeel 

worden van het Texelse eiland. 
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1.1 TEXEL METABOLISED

gedaan naar de stofwisseling van het eiland.  

Allereerst zijn we uitgenodigd op het eiland om 

,door observatie van de omgeving en inwoners,  

een beeld te vormen van de huidige situatie. 

Om vervolgens de context beter te begrijpen, 

is er als oefening een uitgebreide reisgids van 

het eiland gemaakt. Na een verkennende fase 

is er een onderzoek-agenda opgesteld om de 

verschillende processen op het eiland objectief 

in kaart te brengen om te ontdekken waar de 

stofwisseling van het eiland uit bestaat. De 

resultaten van deze onderzoeken zijn tenslotte 

in een atlas vertaald. 

VERVOLG ONDERZOEK
De inhoud van de atlas bestaat uit een objectie-

ve weergave van de processen die op het eiland 

plaats vinden. Het vervolg van het afstudeera-

telier is dat men individueel een project op zet 

waarin het metabolisme van Texel een rol speelt. 

Het vergt interpretatie en soms combinaties van 

kaarten en resultaten uit onderzoeksgebieden 

die de basis gaan vormen van je afstudeerpro-

ject. In de volgende paragrafen wordt ingegaan 

op het onderzoek dat als een verdieping is 

gedaan voor de basis van dit project.

De zeven principes

1. Vertrek vanuit de toegevoegde waar 

 de op natuur en landschap

2. Ga voor diversiteit & variatie en   

 accepteer veranderingen

3. Blijf jutten & pionieren

4. Koppel schoonheid aan schoonheid

5. Beweeg mee met seizoenen

6. Ga voor kwaliteit van leven en veilig 

 heid

7. Vertrek vanuit Texels eigen lokale  

 systemen.

In 2014 en 2015 werden de resultaten van de 

IABR gepresenteerd en tentoongesteld. De 

bevolking van Texel was enthousiast over de 

uitkomsten en wil deze graag concreter maken.

 

PLANET TEXEL ACADEMY
De huidige economische situatie op Texel vraagt 

om veranderingen. Tezamen met de uitkom-

sten van Planet Texel zien de bewoners van het 

eiland in dat relatief radicale ingrepen op korte 

en lagere termijn kunnen bijdragen aan een 

betere toekomst. Om er voor te zorgen dat  het 

momentum voor bereidwilligheid om te inves-

teren wordt vast gehouden, en om wordt gezet 

in actie, is er een vervolg project opgezet in de 

vorm van de Planet Texel Academy. 19 studen-

ten, in de afstudeer-fase van hun studie, hebben 

in de vorm van een afstudeeratelier onderzoek 

PLANET TEXEL
De Internationale Architectuur Biënnale Rotter-

dam startte onder het thema “urban by nature” 

in 2013 het projectatelier Planet Texel. Het 

atelier was een samenwerking tussen de ge-

meente Texel, landschapsarchitectenbureau LA4 

Sale en FARO Architecten. 1,5 jaar lang hebben 

deze partijen aan concrete en courante Texelse 

vraagstukken samengewerkt. Energie neutraal 

zijn, autarkie en de natuur zijn onderdelen die in 

de toekomstplannen van het eiland een belang-

rijke rol spelen. Om het atelier van een vertrek-

punt met een heldere koers te voorzien werd 

allereerst nagedacht over de grondbeginselen 

voor de toekomst. De uitkomst is vastgelegd 

in de vorm van een formule en zeven Texelse 

principes.

De Texelse formule

TE x EL  =

Toerisme, Ecologie (x) Economie, Landschap 

De “x” in de formule dient te worden ingevuld 

met de term duurzaamheid en vormt de balans 

tussen de beide zijden. Het bij de Texelaars sterk 

aanwezige wij-Texelaren-gevoel  zou als sociale 

cohesie moeten werken en zorgen dat de Texe-

laren zich collectief en eensgezind inzetten voor 

een gezonde toekomst. Naast de formule zijn er 

ook nog de zeven principes waar de Texelaren 

veel waarde aan hechten.
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1.2 ONDERZOEK

interventie op het eiland die meer in het collec-

tieve en sociale domein van de stofwisseling van 

het eiland kunnen vallen. Het zoeken naar een 

ingang om het onderzoek te kunnen beginnen 

werd gevonden in het boek  “Discovering the 

vernacular landscape” van John Brinckerho<  

Jackson. In dit boek wordt de de% nitie gegeven 

van een landschap: 

~ Landscape is a space on the surface of the earth; 

intuitively we know that it is a space with a degree 

of permanence, with its own distinct character 

either topographical or cultural, and above all a 

space shared by a group of people ~

 

Kunnen we Texel als één landschap beschouwen 

of is het een samenstelling van verschillende 

landschappen? Misschien wel beiden? En wat 

zijn de eigenschappen van deze landschappen? 

Geeft het aanleiding tot een speci% eke opgave 

met speci% eke randvoorwaarden? In de volgen-

de paragrafen worden onder andere historische, 

topogra% sche, cultureel antropologische aspec-

ten van Texel behandeld om op deze vragen 

antwoord te geven. 

INLEIDING
Het collectieve onderzoek dat gedaan is voor de 

atlas is zo veel mogelijk verdeeld over verschil-

lende groepen studenten die simultaan werken 

aan uiteenlopende thema’ s. Als student was je 

onderdeel van een aantal van deze onderzoeks-

groepen. De % loso% e door aan meerdere thema’s 

tegelijk werken, is dat je individueel intensief op 

verschillende vlakken en aspecten bezig bent. 

Het leggen van verbanden tussen uiteenlopen-

de vraagstukken wordt hier door bevorderd. 

Ik heb gewerkt aan onder andere de thema’s 

kustverdediging, landschap-typologieën en 

economische processen. Alvorens we begonnen 

zijn met het onderzoek voor de atlas, heb ik 

voor de reisgids mij verdiept in het gedrag van 

de Texelaar. Tussen deze onderzoeksgebieden 

begonnen naar mate het onderzoek vorderde 

steeds sterkere vermoedens van verbanden te 

ontstaan. We zijn als atelier in eerste instantie 

uitgenodigd om de uitwassen in het landschap 

en de bebouwing  van de Koog aan te pakken. 

Bij mij rees echter de vraag dat vooraleer ik een 

nuttige ingreep kon doen, ik antwoord diende 

te vinden op de vraag hoe het zo ver heeft 

kunnen komen. In het antwoord zouden aan-

leidingen kunnen worden gevonden voor een 

Landschapstypologiën op Texel rond 1200 Landschapstypologiën op Texel rond 1400

Landschapstypologiën op Texel rond 1600 Landschapstypologiën op Texel rond 1800

Keileem

Duingebied

Polders

Weideland

Bos

Kwelders
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dorp Oudeschild (Skil) tot een levendige haven-

plaats. Het was een drukke bezigheid met klei-

nere bootjes tussen de schepen en de vaste wal. 

Op deze schepen werd niet alleen water, vlees 

en groente vervoerd, maar ook de zeemannen 

die zich in Oudeschild aan de drank en zo nu en 

dan ook Queesters en krieken te vergrijpen. (de 

nachtvrijerij) In de loop der eeuwen ontwikkelde 

de scheepvaart zich in de wereld en werd de 

rede van Texel overbodig. Bovendien was het 

liggen met je schip op de rede van Texel niet 

geheel ongevaarlijk. Er zijn talrijke verhalen 

bekend van  hevige stormen die menig schip 

hebben doen zinken.

Doordat de Texelaren in de haven hun handen 

al vol hadden aan het voorzien van levensmid-

delen op de schepen is de visserij op Texel pas 

in een later stadium ontwikkeld en nooit heel 

erg omvangrijk geweest.  Toen de scheepvaart 

zich verder ontwikkelde, en Texel niet meer als 

strategisch punt fungeerde, veranderde het 

leven voor inwoners van Oudeschild. De huizen 

waren als een lint langs de dijk gebouwd om de 

schepen rede zo snel mogelijk te bereiken. Toen 

de rede verdween ontwikkelde rond de kleine 

ondiepe haven langzaam een nieuwe kern. Maar 

waar de mensen uit Oudeschild hun brood pro-

beerde te verdienen aan de handel in goederen 

was Oosterend een vissersdorp in volle glorie. 

Zij lieten zich niet a& eiden door activiteit van 

de rede en bleven hun beroep als vissers trouw. 

Tot op de dag van vandaag is de vloot van 

Oosterend die van Oudeschild ver vooruit wat 

uitrusting en omvang betreft. Door dit verschil is 

er een hevige strijd tussen de twee dorpen en is 

er eerder rivaliteit dan eensgezindheid.

DORPEN KRIJGEN ANDERE FUNCTIE
Waar de rede en schans met al hun activiteiten 

verdwenen zijn, heeft Oudeschild zich op ande-

re bronnen van inkomsten moeten richten.  Bij 

bepaalde beroepen en economische activiteit 

horen bepaalde onderkomens. Boeren heb-

ben vaak een boerderij en vissers eenvoudige 

kleine huisjes. Bij een boerderij hoort een groot 

stuk land, en de vissersvrouwen hebben meer 

behoefte aan sociaal contact als de man van 

huis is.

voordeel te behalen is. In eerste instantie waren 

de beweegredenen heel lang geleden voor-

namelijk de voorziening in primaire levensbe-

hoefte, maar door economische en technische 

ontwikkelingen is het tegenwoordig mogelijk 

bijna overal op aarde je leven door te brengen. 

Voor Texel was de oude kern de plaats waar in 

eerste instantie economische activiteit plaats 

vond. De waddenzee-zijde van het eiland werd 

als overalweide voor dieren gebruikt. Omdat de 

grond vrij zout was, bleken schapen de meest 

geschikte dieren te zijn om te fokken op Texel. 

Schapen hebben namelijk weinig moeit met zil-

te grassoorten en kunnen prima tegen de soms 

barre weersomstandigheden. 

Daarnaast was er nog geen bosbouw op het 

eiland. Hout was indertijd een schaarste en 

werd vaak van het strand gejut om vervolgens 

als constructie voor huizen en boerderijen te 

fungeren. Tot op de dag van vandaag zijn en 

vele huizen verspreid over het eiland delen van 

scheepswrakken verwerkt. Steeds meer mensen 

begonnen stukken grond te claimen op het 

eiland. De afrastering werd door het gebrek aan 

hout en de overvloed aan veen gedaan door 

middel van plaggen. Deze terreinafscheidingen 

worden tuunwallen genoemd en boden de 

schapen een vorm van luwte in de soms sterke 

zeewinden.

STRATEGISCH PUNT
Vanaf de 15e eeuw speelde de haven van Texel 

een belangrijke rol in de scheepvaart van Neder-

land. Veel handelsschepen lagen voor anker op 

de rede van Texel om te wachten op gunstige 

winden om de veelal lange reizen te beginnen. 

Vlak achter de dijken van Texel lagen putten die 

in het bezit waren van het weeshuis in Den Burg. 

Deze “wezenputten”bevatten water met een 

sterk ijzerhoudend gehalte waardoor het minder 

snel bederft. Dit maakte het geliefd bij de zeelie-

den die lange tochten maakten. Aan de kant van 

Texel waar de rede lag, ontstonden twee belang-

rijke nederzettingen. Allereerst werd er door 

Willem van Oranje in 1574 opdracht gegeven tot 

het bouwen van een schans om Nederland te 

beschermen tegen aanvallen van onder andere 

de Spanjaarden. Tegelijkertijd ontwikkelde het 

ER WAS EENS HEEL HEEL ERG LANG 

GELEDEN....
We kunnen de verschijning van vele landschap-

pen beschouwen als een resultaat van een 

gevecht tussen de natuur en mens. Maar voor-

dat de mensheid er was, was er waarschijnlijk al 

heel lang de natuur. 

Het geologische tijdperk Salieen (238.000-

126.000 jaar geleden) was een tijdperk in het 

Pleistoceen dat zich kenmerkte door een ijstijd. 

Vanuit Scandinavië werden ijskappen richting 

Nederland gestuwd. Onder de zware laag ijs die 

over bodem schuurde, ontstond een laag van 

keileem. Deze ijskappen zijn tot in Nederland 

gekomen en nadat ze gesmolten zijn hebben 

ze afzettingen van achtergelaten die zo nu en 

dan boven de huidige zeespiegel uit komen. 

Bekende voorbeelden hiervan zijn de Veluwe, de 

Utrechtse Heuvelrug, Sallandse Heuvelrug, het 

Montferland en de Hondsrug. De laatste is uit 

een uitloper van de grote ijskap ontstaan. 

Naast deze relatief grote afzettingen zijn er ook 

kleinere afzettingen geweest en één daarvan 

vormt de kern van Texel en wordt het “ Oude 

Land”  genoemd. Het Oude Land vormt de fun-

dering van het eiland waaromheen de expansie 

van het land in de loop der eeuwen heeft plaats 

gevonden. In het huidige holocene tijdperk, zijn 

rondom de oude kern afzettingen van zeeklei 

en zeezand gevormd. De huidige vorm van het 

eiland heeft pas sinds de vroege middeleeuwen 

haar verschijning gekregen. Daar voor was het 

een onderdeel van het Hollandse veengebied. 

Tussen 1100 en 1300 na Christus nam de invloed 

van de zee enorm toe. Texel, dat tot dan nog 

vast aan Nederland lag, kwam door erosie lang-

zamerhand los te liggen van Nederland. 

Vanaf de vroege middeleeuwen kwam de eerste 

echte menselijke activiteit op het eiland en is 

onder invloed van vertering van veen, sedimen-

tatie, erosie en activiteit van de mens, het eiland 

geworden tot wat het heden ten dage is. 

FUNCTIE VOLGT LANDSCHAP
De mensheid heeft de neiging zich ergens te 

vestigen daar waar er een vorm van economisch 

Net als voor Oudeschild geldt voor elk dorp op 

het eiland dat de primaire bron van inkomsten 

vaak meerdere malen drastisch is veranderd. De 

sporen hier van zijn nog steeds zichtbaar in de 

stedenbouwkundige structuur en bebouwing. 

In sommige dorpen is nog wel ergens een 

verdwaalde boerderij te vinden of een dijk in het 

landschap die vroeger een haven beschermde. 

In eerste instantie lagen De Koog, Oosterend en 

de Waal aan het water. Ieder dorp had zijn eigen 

haven maar langzaam maar zeker werden nieu-

we polders ontwikkeld en verplaatste het leven 

zich van de vissersboot naar de Texelse akker. 

De kleine vissershuisjes zijn nog steeds in de 

dorpen op te merken. De vloot van Oosterend 

bestaat nog steeds heeft momenteel als thuis-

haven Oudeschild. Deze vloot is gemakkelijk te 

onderscheiden van die van Oudeschild omdat 

ze met veel modernere en grotere schepen 

varen. 

SOCIALE COHESIE
Op eilanden zou je verwachten dat er een sterke 

sociale cohesie zou zijn aangezien men op 

elkaar aangewezen is.  Texel blijkt echter een 

dusdanige omvang te hebben dat een eensge-

zindheid  al lang niet meer bestaat. Binnen de 

dorpen op Texel heerst deze wel maar onderling 

is er genoeg rivaliteit. Pas in tijden van nood 

heeft men elkaar nodig en zie je een opleving 

van een gezamenlijk belang. In de eerste 

uitbreidingen van Texel was er een gezamenlijk 

belang voor akkerbouw. Buren legden met el-

kaar dijkjes aan. Momenteel telt het eiland bijna 

14.000 inwoners en fungeert het niet meer als 

een heel klein dorp. De strijd tussen de dorpen 

zorgt er voor dat het eiland vrij gefragmenteerd 

is. Collectieve initiatieven voor het eiland zijn 

er weinig en vinden vooral in de sferen van de 

eigen dorpen plaats. 

OP ZOEK NAAR IDENTITEIT 
De inlvoed van Noord Holland op Texel is vrij 

groot geweest. Doordat het eiland relatief 

goed te bereiken was, werden veel overtochten 

gemaakt. Met elke overtocht kwam er weer een 

stukje cultuur mee. Uiteraard hadden in de tijde 

van de rede van Texel, de zeelieden vanuit heel 

Nederland hun sporen al achter gelaten. Door 
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de opkomst van het toerisme en de grotere 

invloed uit Den Haag kregen de Texelaren steeds 

meer het gevoel een eigen identeit te moeten 

vaststellen. Het ontbrak het eiland aan museau 

met Texelse gebruiken. Op zich kon men net zo 

goed naar een museum in Noord Holland gaan 

want de inlvoeden van klederdracht, bouwkunst 

etcetera verschilde niet veel. Om toch de Texe-

laar beter in de markt te zetten werd het “Echt 

Texels” keurmerk bedacht en vonden ze het ook 

nodig om maar eens een eigen vlag te hebben. 

De vlag is pas o>  cieel Texels geworden in 1964. 

Tegenover de toeristen en zelfs tegenover de 

eigen eilanders werden de termen Texelaar en 

overkanter populair. Texel lijkt daarom haar 

eigen sociaal-culturele homogene eenheid te 

hebben in de zin van een wij-groep (De Texe-

laars) en een zij-groep (De overkanters). 

Waar een eenduidige de% nitie is voor de men-

sen die niet op het eiland wonen (overkanters) 

blijkt de term Texelaar meerdere betekenissen te 

hebben. Er wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen ‘echte Texelaars’, ‘Texelaars’ en ‘import’. Men 

is  een echte Texelaar als men geboren wordt op 

Texel in een lijn van ouders en grootouders die 

tevens op het eiland geboren en getogen zijn. 

Een Texelaar is een persoon die weliswaar op het 

eiland geboren kan zijn er al lang woont, maar 

waar de voorvaderen van de vaste wal komen. 

Tenslotte is men import als men op de vaste wal 

Alleen echte Texelaars maken onderscheid 

tussen deze categorieën en zullen nooit precies 

zeggen hoeveel generaties je precies geboren 

Texelaars nodig hebt om een echte te worden.

 

Maquette van de rede van Texel in het museum 

Kaap Skil in Oudeschild. Op de achtergrond is 

tevens de schans zichtabaar.
14



1.3 CONCLUSIE

beeld van een economisch voordelige keuze, 

maar met grote gevolgen voor het landschap 

en haar beleving. Door de haven te verplaatsen 

kon er 25 minuten worden bespaard op de duur 

van de overtocht. De bewoners van Oudeschild 

sputterden hevig tegen de verhuizing omdat 

hun inkomen afhing van de toeristen die door 

de boot naar het dorp kwamen. Ze vreesden 

ernstige verliezen in inkomen. Uiteindelijk 

weegt het economische voordeel van het eiland 

boven het belang van de lokale ondernemers en 

is het besluit genomen tot verplaatsing.

In plaats van dat er zorgvuldig gekeken werd 

naar de mogelijkheden en de invloed op de 

omgeving van de locatie, werd er een snel en 

pragmatisch ontwerp gemaakt en gerealiseerd. 

Dit geldt ook voor de verbinding met de rest 

van het eiland via een rechte weg direct vanaf 

de boot naar Den Burg. Vanaf Den Burg bepaald 

eenieder zijn of haar eigen verdere koers. De 

industriële asfaltplaat in ‘t Horntje is daarom 

momenteel niet meer dan een transitiezone die 

je zo snel mogelijk wilt verlaten. 

Maar omdat dit de aankomstplaats is van het 

eiland, is het tegelijk ook het visitekaartje van 

het eiland. In plaats van dat het eiland pas in 

Den Burg lijkt te beginnen zou het eigenlijk al 

in de haven moeten zijn. Gezien de prachtige 

en diverse directe omgeving van de haven 

biedt dit kansen om er mee aan de slag te gaan. 

Daarnaast is het gebied dusdanig klein dat een 

nieuw ontwerp gelijk een nieuwe identiteit kan 

aannemen. Gezien het feit dat er geen eenduidi-

ge Texelse identiteit is en er juist diverse plaatjes 

met een eigen identiteit te vinden zijn, kan de 

haven als een nieuwe plaats met een eigen 

identiteit worden ontworpen. 

De zoektocht naar de identiteit en of identitei-

ten van Texel blijkt er dus een te zijn waar de 

Texelaar zelf ook mee bezig is en eigenlijk zelf al 

de conclusie getrokken heeft dat het erg moei-

lijk is deze vast te stellen.

Texel heeft een enorme rijkdom aan culturen en 

landschappen. Enerzijds is dit veroorzaak door-

dat de invloeden van buiten het eiland erg groot 

zijn geweest. Anderzijds zorgt de strijd tussen 

natuur en mens en voor mogelijkheden en 

beperkingen. De verschillende functies die de 

dorpen en plaatsen op het eiland hebben gehad 

zorgen binnen de dorpen voor een collage aan 

architectuur. De daarop volgende uitbreidingen 

hebben dit alleen nog maar versterkt. Door het 

gebrek aan een duidelijk voorbeeld en regel-

geving is de diversiteit alleen nog maar groter 

geworden en is een eenduidige identiteit alleen 

nog maar verder geërodeerd. 

Door het gebrek aan duidelijke regelgeving 

en het ontbreken van een sterke economisch 

collectief, voeren in dorpen als de Koog eenza-

me ondernemers hun strijd voor toeristen. Dat 

ze hun eigen omgeving schade aan doen, maakt 

ze weinig uit zolang er maar geld kan worden 

verdient. 

Dit principe is overal op het eiland te vinden. 

In achtertuinen werden schuren gebouwd om 

in het geheim een bed te kunnen verhuren. 

Langzamerhand werd er meer comfort door 

de toerist verlangt en de schuren in de tuinen 

langzamerhand volwaardige huizen. Hoe meer 

toeristen, hoe beter lijkt het credo en het maakt 

niet waar mee we ze lokken en tevreden hou-

den.

De verplaatsing van de veerhaven van Oude-

schild naar ‘t Horntje is nog een typisch voor-

1.3 ONDERZOEKSVRAAG

Om een transititie om te zetten in een plaats 

dient er een connectie met het bestaande eiland 

te worden gelegd. Er dient een aansluiting te 

worden gevonden met het Texelse netwerk door 

middel van het ontwikkelen van een knoop-

punt. 

Maar naast een knooppunt te worden op het 

eiland is het ook het eerste en laatste punt van 

de Texelbeleving wat toeristen mee krijgen. De 

haven fungeert ook als visitekaartje voor het ei-

land. Een visitekaartje is een vorm van represen-

tatie en dient zorgvuldig te worden verzorgd. 

Daarom kan het ontwerp niet geheel los staan 

van de rest van het eiland.

De onderzoeksvraag waar het ontwerp voor de 

veerhaven antwoord op dient te geven luidt 

dan ook:

Hoe maak je van de veerhaven van Texel een 

knooppunt in het netwerk van het eiland en een 

warm welkom voor het eiland?

In de volgende hoofdstukken wordt uitgewijdt 

over de wijze waarop het ontwerp tot stand is 

gekomen.
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2.1 DE PO(O)RT VAN TEXEL

Helder geldt hetzelfde. De grote lap asfalt met 

hekken en fantasieloze onsamenhangende  

bebouwing is geen prettige verblijfsplaats en 

blokeert de uitzichten over zee en omringende 

duinen. Maakt men de optel som dan is de con-

clusie snel getrokken dat er een hoop gedaan 

kan worden. 

Ondanks dat er maar kleinschalig activiteit 

plaats vind, is de veerhaven zeer geschikt voor 

een plaats om economische activiteit te ontwik-

kelen. Mensen zullen namelijk de plaats

Om de haven tot een plaats te maken dienen er 

een aantal ingrepen te worden gedaan. Aller-

eerst moeten er spelregels worden opgesteld 

om er voor te zorgen dat er samenhang en 

structuur in de haven komt. Er zijn drie elemen-

ten die in balans dienen te worden gebracht.  

de natuur, de benodigde infrastructuur om de 

veerhavenfunctie mogelijk te maken en activi-

teit van functies om er een levendige plaats van 

te maken. 

Aan de hand van de volgende uitgangspunten 

en spelregels is het nieuwe stedebouwkundig 

INLEIDING
Wanneer men in Den Helder de boot op gaat en 

deze het dok los laat, begint de ultieme eiland 

ervaring. Texel is niet per brug, tunnel of dijk te 

bereiken en de overtocht zal per boot moeten 

worden afgelegd. Eenmaal aan boord is er de 

mogelijkheid om iets te nuttigen. Na een snelle 

ko>  e verzoekt de boordspeakers met een 

vriendelijk stem of men zich wil spoeden naar 

de voertuigen omdat de boot bijna Texel heeft 

bereikt. De toeristen vluchten haastig  naar 

hun auto maar de Texelaren weten dat ze nog 

genoeg tijd hebben om rustig van hun ko>  e te 

genieten.

Als eenmaal de boot het dok heeft geraakt en 

de brug neerdaalt, kan men de boot verlaten. Of 

je dit nu doet per auto, % ets of voet, je komt aan 

op een grote asfaltvlakte gedomindeerd door 

auto’s en hekken. Kom je er voor het eerst dan is 

het lastig te bepalen welke van de parkeerlanen 

uit zal monden in een % ets- of wandelpad. En 

heb je er eenmaal eentje gevonden dan is de 

vraag waar deze naar toe leidt. Men is vaak blij 

als ze eenmaal de haven verlaten hebben en 

op de goede weg naar een bestemming elders 

op het eiland zijn. Voor de terugvaart naar Den 

ontwerp tot stand gekomen. 

1. Accepteer de machine. De primaire functie 

van de haven is het faciliteren van de overgang 

van het eiland naar de boot en vice versa. De 

manieren waarop dit gebeurd zal in de toekomst  

door technologische vooruitgang blijven veran-

deren. Daarnaast zal de vraag naar overtochten 

en daarmee de capaciteit van de haven en boten 

blijven varieren. Het intergraal opnemen van 

de machine in gebouwen is daarom een risico 

omdat je niet weet hoe de toekomst er uit gaat 

zien. De machine zal dus op zichzelf een eigen 

identiteit blijven vormen en voelbaar in de om-

geving aanwezig zijn. Echter is in de afgelopen 

decenia de machine dusdanig vaak veranderd 

en heeft het een hoop overbodig asfalt om zich 

heen wat er van af kan worden gehaald. Door 

herstructurering van de verkeersstromen kan er 

ook een e>  cientieslag worden gehaald. Kortom, 

d e machine mag leaner en meaner worden.

2. Herintroduceer de duinen. Voordat de veer-

haven naar ‘t Horntje verplaats werd, werd de 

omgeving gekarakteriseerd door een brede 

duinenrij. Deze is nog steeds aanwezig in de di-

recte omgeving van de haven. Het ophogen van 

een aantal duinen en deze over de parkeerplaats 

heen te leggen zorgt er voor dat de sfeer van de 

aankomstplaat. 

3. Maak van de haven een knooppunt voor 

% etspaden, wandelpaden en ander bezoekers. 

Herstructureel de aanwezige infrastructuur en 

geef de functies een logische plaats. De haven 

kan een begin, eind of tussenstation worden 

voor tochten over het eiland. Dit vergt onder an-

der de  toevoeging van extra functies als kluisjes, 

restaurant, winkel en zelfs een veel gevraagde 

geldautomaat.
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MAAK VAN DE HAVEN EEN KNOOPPUNT OP HET TEXELSE NETWERK
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2.2 THE LEAN(ER) AND MEAN MACHINE

om meer autos te vervoeren maar de haven van 

Oudeschild bleek al snel te klein te worden voor 

de steeds groter wordende schepen. Daarnaast 

konden in Oudeschild de auto’s alleen van de 

zijkant het schip worden ingereden. Voor een 

snelle doorstroom bij het laden en lossen is dit 

lang niet zo e>  ciënt als een doorvoer en dub-

beldekslading. 

De machine is nodig om de primaire functie van 

de haven mogelijk te maken; het overbrengen 

van mensen, voertuigen en goederen op en van 

de boot. In de afgelopen decenia is er een hoop 

veranderd in de gebruiksintensiteit en techniek 

van de machine. De veerboten Marsdiep en 

Texelstroom vervoerden tussen 1963 en 1992 

nog macimaal 750 passagiers en 70 auto’s, de 

nieuwe Texelstroom II heeft een capaciteit van 

HISTORIE & TOEKOMST
In het jaar 1907 kreeg Texel haar eigen veerboot-

maatschappij; de Texels Eigen Stoomboot On-

derneming (de TESO). Door grote onvrede over 

de prijs en kwaliteit van de toen dienstdoende 

boten, namen de Texelaren het heft in eigen 

hand. Voor 1907 was de rederij Alkmaar Packet 

can Cornelis Bosman de enige onderneming 

met een veerboot in de vaart maar door de 

concurentie van de TESO besloot deze in 1909 te 

stoppen met het verzorgen van overvaarten tus-

sen het vaste land en Texel. De concurrentie was 

niet meer dan een boycot van de inowners van 

Texel uit onvrede voor de slechte verbinding. 

In de historie van de haven heeft het toerisme 

een grote invloed gehad. Na de Tweede Wereld 

Oorlog nam het toerisme enorm toe. In eerste 

instantie konden de boten worden aangepast 

1750 passagiers en 370 auto’s. De doorstroom in 

de haven wordt hierdoor behoorlijk bevorderd 

waardoor de wachtrijen minder worden. De 

techniek van het aanmeren van de boot in het 

dok gaat tezamen met de nieuwe boot in 2016 

veranderen. Momenteel blijft de boot tegen 

het dok aan varen om niet af te drijven. In de 

toekomst kunnen de motoren uit en wordt de 

boot doormiddel van een magneet aan het dok 

gekoppeld. 

In de toekomst zal het dok blijven veranderen. 

De haven biedt twee zijden voor eventuele 

uitbreidingen. In het ontwerp is gekozen om de 

west-zijde van het dok aan de TESO met haar 

boten en gebouwen toe te wijzen en de oost-zij-

de te ontwikkelen als havencentrum met veel 

activiteit.

VISIE & CONCEPT
De belangrijkste functie van de haven is en blijft 

de aankomst en het vertrek van het eiland. In 

het nieuwe ontwerp van de haven wordt de 

machine erkend en blijft zichtbaar in het beeld. 

Hierdoor bepaalt het in belangrijke mate het 

karakter van deze plaats. Waar momenteel het 

landschap naar de machine geschikt is zal dit zo 

veel mogelijk worden omgekeerd. De infrastruc-

tuur van de machine zo zal veel mogelijk wor-

den afgeslankt en de duinen worden geherin-

troduceerd als dominante factor van het gebied. 

De duinen zullen worden opgehoogd waardoor 

de machine verzonken in het landschap komt 

te liggen. Daarnaast wordt de machine opge-

schoond door de vele kleuren verf die het staal 

heeft te vervangen door 1 kleur. Wit of grijstin-

ten zouden hier geschikt voor kunnen zijn.

Doorsnede Texelstroom II met de verschillende verkeerstromen op de hefbrug naar de boot

29



DUINEN VS MACHIENE 2015

O
P
P
ER
V
LA
K
TE M

A
C
H
IN
E

30



DUINEN VS MACHIENE TOEKOMST

O
P
P
ER
V
LA
K
TE M

A
C
H
IN
E

31



TESO

HERSTRUCUTREREN INFRASTRUC-

TUUR
Om de landing en het vertrek van het eiland in 

een duinrijke omgeving plaats te laten vinden 

zal veel asfalt moeten wijken. In de loop der 

jaren zijn er nieuwe wegen en routes aangelegd 

om de boten te benaderen maar de oude routes 

liggen er ook nog steeds. Door eens kritisch te 

kijken naar de infrastructuur is het gelukt een 

substantieel deel overbodig te maken en te 

doen laten verdwijnen. In de volgende afgbeel-

dingen zie je de oude en de nieuwe situatie van 

de onderdelen en routes van de machine.

 TESO
De TESO heeft verspreid over de haven verschil-

lende gebouwen. Sommige zijn gecombineerd 

met functies als een restaurant en andere staan 

op zichzelf. Doordat om elk terrein dat om een 

gebouw een hek staat zorgt het voor een drukke 

en onnatuurlijke omgeving. In de toekomst 

zullen de TESO gebouwen op een eigen kade 

van de haven worden gebouwd. 
Situatie TESO gebouwen anno 2015

Situatie TESO gebouwen toekomst op een TESO-kade 32
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PARKEREN
Er liggen verschillende omvangrijke parkeermo-

gelijkheden in de haven. Het parkeren aan de 

westzijde van de machine wordt voornamelijk 

door het TESO personeel gebruikt. De oostzijde 

is veelal in gebruik door Texelaren die een tocht-

je naar de overkant maken en de auto niet mee 

op de boot willen.

In de toekomst het het parkeren onder de 

duinen worden geschoven. Momenteel heeft de 

haven een capaciteit van 130 plaatsen. De gara-

ge biedt er 160 en is indien nodig vrij eenvoudig 

in oostelijke richting uit te breidden. 

Situatie parkkerplaats anno 2015

Ondergrondse parkeervoorziening toekomst 33



VRACHTWAGENS
Voor de route van vrachtwagens zal er niet veel 

veranderen.

EEN KNO

Wachtrijen vrachtewagen voor de boot

Route vrachtwagens van de boot 34



BUS
Momenteel gaan de bussen mee op de boot. 

Je koopt of op het eiland of in Den Helder een 

kaartje en deze gebruikt je ook voor de over-

tocht. Vroeger kwam de bus van de westzijde 

binnen en had aan beiden zijden stopplaatsen. 

Deze zijn nog in gebruik door de belbus de 

Texelhopper. De grote verandering in het nieu-

we ontwerp is dat de bussen niet meer naast 

elkaar maar achter elkaar zullen wachten en dat 

er alleen nog aan de oost-zijden een bushalte is.

Situatie busroute + busstops (licht paars) anno 2015

Situatie busroute + busstops (licht paars) toekomst 35



KISS & 

RIDE

KISS & RIDE
Net als voor de bus kan men alleen nog aan de 

westzijde elkaar gedag zeggen en ophalen. 

Situatie kiss and ride locaties anno 2015

Situatie kiss and ride zone toekomst 36



AUTO
Voor de auto worden er minder wachtrijen 

gemaakt maar de rijen die over blijven worden 

verlengd. De lichtrode lobbe aan de noordzijde 

van de machine is een weiland dat in drukke pe-

riodes fungeert als extra wachtrij. Sta je daar dan 

ga je minstens 2 boten later dan de auto’s voor 

je weg. De weg van de boot blijft ongewijzigd.

Situatie anno 2015

Situatie toekomst 37
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2.3 CENTRUM VEERHAVEN TEXEL

pen overspoeld door toeristen en soms zijn de 

dorpelingen weer onder elkaar. 

Al deze tegenstellingen spelen een rol in de 

veerhaven van Texel. De duinen worden well-

iswaar aangelegd maar zullen beeldbepalend 

gaan worden voor het landschap. De weg-

gestopte functies als een café en restaurant 

moeten een belangrijke rol gaan vervullen 

in het knooppunt dat de haven moet gaan 

worden. Het zal er soms erg druk zijn door de 

grote groepen toeristen maar het zal tevens ook 

aantrekkelijk moeten blijven om te bezoeken in 

rustigere periodes. 

SCHAAL EN PROPORTIE
Een straat die vol staat met dringende mensen is 

niet % jn om te zijn. Een groot plein waar hele-

maal niemand is voelt ook weer kil aan. Er dient 

een mix gevonden te worden tussen de vraag 

van het aantal gebruikers en het aanbod van 

de aanwezige functies. Er moet een motivatie 

zijn voor mensen om naar een plek toe te gaan. 

Mensen kijken graag naar mensen en dat is een 

grote kracht van de haven. Het voordeel van een 

veerhaven is dat mensen er doorheen moeten 

DE TWEE GEZICHTEN
Het eiland Texel wordt gekarakteriseerd door 

vele tegenstellingen. Deze tegenstellingen 

zijn zeker zichtbaar in het gebied rondom de 

veerhaven. Het ene deel van de dag trekt de 

zee zich terug en op het andere deel van de dag 

probeert het weer land te veroveren. Soms is het 

een drukte van belang en soms lijkt het uitge-

storven. Na 22.00 gaat het eiland op slot en zit 

je vast, en in de vroege morgen is de verbinding 

weer gelegd en ben je na een kop ko>  e weer 

aan de overkant. 

Deze tegenstellingen zijn ook in het landschap 

en bebouwing aanwezig. Soms lijkt een duin 

ontstaan te zijn door de combinatie van toeval, 

wind en zand, en toch vaak is hij op Texel aan-

gelegd en wordt hij zorgvuldig onderhouden. 

Soms lijkt een pizzaria een pizzaria en soms is 

blijkt het toch een pannekoekenhuis te zijn. 

Eens lag De Waal aan de Waddenzee en had het 

een eigen haven, nu is het een dorpje midden 

op het eiland. Hetzelfde verhaal gaat op voor 

Oosterend.   Een belangrijke tegenstelling waar 

de Texelaren grip op proberen te krijgen zijn 

de pieken en dalen in de bezettingsgraad van 

het eiland. Soms worden de stranden en dor-

komen. Het is daarom economisch gezien een 

kansrijke plek om activiteit te ontwikkelen. 

Het ontwerp van het havenfront zit tussen een 

plein en een boulevard in. In de gebruiksinten-

siteit van de haven zit een enorme variantie. Zo-

mers dringen veelal toeristen om de boot op te 

komen en in de winter zijn  het enkele eilanders 

die de oversteek maken naar de overkant. 

De haven is anno 2015 voornamelijk gericht op 

het zo snel en e>  cient mogelijk passagiers op 

en van de boot te krijgen en ze te leiden op een 

van de wegen die naar plaatsen elders op het ei-

land liggen. Hier ligt een kans om met de juiste 

activiteiten en ontspanningsmogelijkheden een 

knooppunt te worden voor het Texelse netwerk. 

De architectonische uitdaging zal grotendeels 

liggen in het vinden van de juiste proporties om 

met de bebouwing een contrast te vormen met 

de grote lompe machine.
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PLATTEGROND BEGANE GROND
Schaal 1:500

1.Kiosk

2. Wachtruimte

3. Winkel 

4. Snackbar/co" ecorner

5. Rijwielverhuur

6. Restaurant
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PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:500

PLATTEGROND TWEEDE  VERDIEPING
Schaal 1:500

1.Kluisjes

2. Woning snackbareigenaar

3. Woning rijwieleigenaar

4.Zolderzaal met bar

5. Dakterras
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TEXELSE INVLOED 

De schapenboet is de bekendste , en misschien 

wel enige, bebouwing op het eiland die je te-

genkomt. De bebouwing op Texel is verder voor 

een heel groot deel beïnvloed door wat er aan 

de overkant, en met name Noord-Holland gere-

aliseerd is. Een echt typische Texelse stijl bestaat 

niet voor woonhuizen. In de loop der decennia 

zijn er veel panden gesloopt en vernieuwd. Er 

zijn nooit hele strikte regels gesteld aan nieuw-

bouw waardoor de samenhang architectuur op 

het eiland regelmatig ruimte voor verbetering 

over laat.

Toch is er in elk dorp een geveltype dat in 

verschillende varianten terugkomt. Voor het 

ontwerp van het havenfront is geprobeerd een 

principe af te leiden en deze in een nieuwe 

opvatting terug te brengen. De meest kenmer-

kende elementen van de gevel zijn een vaak 

bakstenen basis met daar bovenop een houten 

bekleding afgetopt met een duidelijke lijst.

In het ontwerp is deze drie-deling gebruikt 

voor het maken van de twee gezichten die het 

havenfront heeft. Aan de eilandzijde de rustige 

duin kant en aan de drukke zee-zijde het groot-

schaligere havenfront. 

In het ontwerp vormt het baksteen de basis 

van een 5 meter hoge plint. Achter deze plint 

bevinden zich de openbare functies met daar 

weer achter de parkeergarage. In deze plint zijn  

houten elementen geplaatst die een vormentaal 

uitdragen van woningen. De daklijst wordt ook 

toegepast maar is alleen aan de achterzijde 

zichtbaar. Hierdoor krijgen de houten elemen-

ten twee verschillende gezichten en wordt het 

afgeleide  principe in drie dimensies toegepast. 

De houten elementen vormen de overgang van 

de voorzijde naar de achterzijde. 

1. daklijst

2. houten gevelbekleding

3. baksteen basis

44



45



GEVEL COMPOSITIE

1. De 5 meter hoge plint vormt de horizontale 

verbinding in het project. In deze verbinding 

zijn de houten lichamen geplaatst. De hoogte 

van de openingen op maaiveldniveau is overal 

in de plint gelijk gesteld op 3 meter. 

2. De houten elementen en de verspringing in 

de gevel zorgen voor de grootste  fragmentatie 

in de geleding. Hierdoor krijgt het voorliggende 

plein een kleinschaliger karakter.

3 + 4. De breedte van de ramen is de laatste 

ver% jning in het tot stand brengen van geleding. 

Deze speelt verticaal een rol en zorgen voor 

eenheid binnen de delen.

NOORDGEVEL
Schaal 1:500

ZUIDGEVEL
Schaal 1:500
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NOORDGEVEL
impressie

48



49



ZUIDGEVEL
impressie

ZUIDGEVEL
impressie
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AANZICHT HAVENFRONT
impressie
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AANZICHT HAVENFRONT
impressie
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AANZICHT ACHTERZIJDE HAVENFRONT
impressie
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Na een jaar lang intensief met Texel bezig te 

zijn geweest ben ik veel over het eiland en haar 

stofwisseling te weten gekomen. Het doel van 

dit project is een interventie te maken op Texel 

die bij zou moeten dragen aan een duurzame 

toekomst van het eiland. Als toekomstvisie heeft 

de gemeente de 7 eerder genoemde Texelse 

principes opgesteld die als fundamentele richt-

lijnen in nieuwe interventies zouden moeten 

doorklinken. Aan de hand van deze principes 

zal ik mijn ontwerp re& ecteren en toetsen of het 

voldoet aan de wensen van de opdrachtgever.

 

1. Vertrek vanuit de toegevoegde waarde op 

natuur en landschap

Waar in de 14e eeuw de eerste bewoners van 

Texel zich vestigden op geogra% sch en geolo-

gisch gunstige plaatsen, was het landschap een 

belangrijke factor voor de menselijke activiteit. 

Je zou kunnen stellen dat het landschap de 

functie van de mens bepaalde. Door techno-

logische ontwikkelingen zijn we nu in staat 

landschappen naar onze hand te zetten en het 

een functie te geven die wij willen. In zekere zin 

is dat ook in 1964 met de veerhaven van Texel 

gebeurd. Met het nieuwe ontwerp worden de 

duinen geherintroduceerd en zal de machine 

en de bebouwing een harmonieuze dialoog 

aangaan met de natuur.

2. Ga voor diversiteit & variatie en accepteer 

veranderingen

Terug naar vroeger zal heel erg moeilijk worden 

en bovendien buitengewoon oncomfortabel. 

Texel bevat een schat aan sporen die verhalen 

vertellen over de diverse historie van het eiland. 

Deze schatten moeten worden gekoesterd en 

3. REFLECTIE

niet worden vergeten. De Po(o)rt van Texel is 

een nieuw en modern ontwerp dat wel refereert 

naar de rijke historie maar een geheel eigen en 

nieuw verhaal verteld. Door de duinen weer te 

herstellen wordt het karakter van plaats weer 

teruggebracht naar de tijden voor de haven.

3. Blijf jutten & pionieren

Dat de Texelaren jutten, wat bijna gelijk staat 

aan jatten, is iets wat ze gedurende eeuwen lang 

hebben gedaan. Het inbrengen van projecten 

als Planet Texel en de Planet Texel Academy zijn 

eerder vormen van jutten dan van pionieren. De 

overkanters pionieren met nieuwe ontwerpen 

en de Texelaar kan als hij zin heeft er op uit trek-

ken om de ideeën te jutten. Maar door nieuwe 

concepten van de overkant te testen ben je 

misschien ook weer aan het pionieren.

4. Koppel schoonheid aan schoonheid

Texel is door het toerisme na de Tweede Wereld-

oorlog behoorlijk vervuild. Bij de pizzeria kan 

men een pannenkoek bestellen en een broodje 

hotdog. Iedere ondernemer is in zijn eentje 

aan het vechten voor zijn bestaan. De leuze  

“schoenmaker blijf bij je leest” is een waarde-

volle boodschap die de Texelaren ter harte 

zouden moeten nemen. Een toekomstvisie met 

heldere richtlijnen zou een goed begin zijn om 

de schoonheid te herstellen. De veerhaven zal 

in ieder geval van alle opsmuk en asfalt worden 

ontdaan en een mooie plek krijgen in de prach-

tige brede duinengordel.

5. Beweeg mee met seizoenen

De architectuur van het havenfront heeft net als 

de ritmes die het eiland karakteriseren als eb en 

vloed, druk en verlaten, dichtbij en geïsoleerd, 

natuur en cultuur letterlijk twee kanten. De 

drukke en grootschalige  zee-zijde en de rustige 

kleinschaligere eiland-zijde. Mocht het druk 

worden op het plein dan kunnen bezoekers van 

de haven uitwijken naar de steiger, gebouwen 

en duinen. 

6. Ga voor kwaliteit van leven en veiligheid

Met het openbreken van duinen voor een 

parkeergarage maak je een interventie in de 

kustverdediging. Echter is dit een interventie 

die de duinen versterkt. De omliggende duinen 

worden verhoogd wat tevens de waterkering 

ten goede komt. 

7. Vertrek vanuit Texels eigen lokale  systemen.

Ik heb getracht de Texelse mentaliteit een klein 

beetje te doorgronden. De grote scepsis jegens 

de overkant is zoals al eerder genoemd een 

beetje dubbelzinnig. Ze weten op het eiland 

allemaal heel goed hoe het moet, maar tege-

lijkertijd nemen ze alles wat op het vaste land 

gebeurd bijna gedachteloos over. Het ontbreken 

van een echt Texels systeem heeft er voor ge-

zorgd dat op economisch maar ook architecto-

nisch en stedenbouwkundig vlak veel uitwassen 

zijn. De veerhaven is, op de machine na, een nog 

relatief onberoerde plaats en kan daarmee als 

voorbeeld gaan dienen voor de toekomst.

TENSLOTTE
Ik ben van mening dat de koers die Texel in 

heeft gezet om een proeftuin te worden voor 

Nederland en de rest van de wereld er een is 

die toekomst biedt. Het eiland kan op deze 

manier andere bronnen van inkomsten naast 

het toerisme gaan aanboren. Doordat het eiland 

zo omvangrijk is en niet gebonden is aan veel 

esthetische randvoorwaarden is er ook veel mo-

gelijk. Zie de huidige situatie dan ook als kracht 

om nieuwe en vooruitstrevende projecten op te 

zetten die elders door vele factoren (nog) niet 

mogelijk zijn.

Begin bij het begin luidt het gezegde, en wat mij 

betreft zal dat de entree van het eiland worden!
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