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 Voorwoord 

 
Het jaar 2011 was voor het Nationaal Park “Duinen van Texel” een bijzonder jaar. 
Niet alleen hebben wij afscheid moeten nemen van voorzitter Evert Vermeer en 
mocht  ik,  via  een  benoemingsbesluit  van  de  Minister  van  EL&I,  van  hem  de 
voorzittershamer overnemen, ook hebben wij aan het eind van het  jaar afscheid 
genomen van onze secretaris Jacqueline Groen en heeft Martine Burger van haar 
het stokje over kunnen nemen. 
Jacqueline heeft zich ruim vijf  jaar hard gemaakt voor het Nationaal Park en met 
veel  inzet  en  kennis  van  zaken  de  rol  van  secretaris  ingevuld. Mijn  voorganger 
Evert,  heeft  –zo  vertelde  hij  mij‐  zijn  voorzitterschap  altijd  met  veel  plezier 
uitgevoerd en in de korte tijd dat ik mij voorzitter mag  noemen, begreep ik al snel 
waarom. Elk bezoek aan het eiland Texel is nl. een cadeau. In heel veel opzichten! 

  
We hebben samen –de terrein beherende organisaties als Staatsbosbeheer, de gemeente en niet te vergeten: 
de  betrokken  Texelaars  en  onze  kleine  organisatie‐  een  uniek  gebied  te  beschermen  en  te  ontwikkelen, 
waarvoor ik mij dan ook graag vol inzet om dit mogelijk te maken. En gelukkig wil en kan ik dat ‐nogmaals‐ niet 
alleen.  Om  ons  heen  staan  hard  werkende  en  betrokken  mensen;  een  goede  basis  voor  een  optimale 
samenwerking in een weergaloos mooi gebied! 
 
Naast  de  grote  betrokkenheid  die  is  te  constateren  onder  de  leden  van  het  Overlegorgaan  en  de 
Adviescommissie en bij al onze vrijwilligers, is mij opgevallen dat er op de rest van ons eiland ook steeds meer 
verbondenheid  is  met  het  Nationaal  Park.  Zo  blijkt  de  cursus  “Gastheerschap”  voor  kleine  en  grote 
logiesverstrekkers  op  Texel  een  groot  succes.  De  ondernemers worden  niet  alleen  geïnformeerd  over  het 
Nationaal Park zelf, maar worden gemotiveerd kennis verder op te doen en die kennis te delen.  
Ook  dit  jaar  hebben  zo’n  twintig  mensen  deze  cursus  succesvol  afgerond.  Hiermee  is  het  totaal  aantal 
Gastheren opnieuw fors gestegen. Niet voor niets hebben we met nu ruim 100 Gastheren op Texel het grootst 
aantal  van  alle  Nationale  Parken  in  Nederland.  Een  prestatie  om  trots  op  te  zijn  en  die maar weer  eens 
aantoont dat er sprake is van daadwerkelijke betrokkenheid. Hulde!  
 
Als Overlegorgaan  (en bijbehorende Adviescommissie) hebben wij een grote verantwoordelijkheid te nemen. 
Een  verantwoordelijkheid  die,  met  de  aankondiging  door  staatssecretaris  Bleker  (Min.E  l  &  I)  over  het 
verminderen van de financiële Rijksbetrokkenheid , er niet makkelijker op is geworden. Per direct werd nl. de 
Rijksbijdrage aan alle Nationale Parken stopgezet.  
Gelukkig werd al snel duidelijk dat de provincie Noord‐Holland voor 2012  in het gat zal springen dat het Rijk 
laat vallen; de provincie zal, zij het  in beperktere mate dan het Rijk, ons  financieel   steunen. Omdat voor de 
periode  na  2012  nog  geen  volledige  duidelijkheid  is  gegeven,  zullen we  ons  in  2012  vooral  richten  op  het 
uitwerken  van  de  consequenties  van  die  (Rijks)stap. Wij  zullen  gezamenlijk moeten  zoeken  naar  creatieve 
oplossingen om de  financiële basis voor ons Nationaal Park  in  relatie  tot het bereiken van onze ambities  te 
verstevigen.  
Hoewel onzeker is over hoeveel en over welke middelen wij in de toekomst kunnen beschikken, ben ik er van 
overtuigd  dat wij  ‐nogmaals:  samen met  de  Texelaars  en  andere  betrokkenen‐  voldoende  inzet, motivatie, 
kennis en ervaring in huis hebben om ons Nationaal Park “Duinen van Texel” voor de toekomst te behouden en 
verder te ontwikkelen. Ik ga in ieder geval daarvoor vol goede moed aan de slag! 
 
 
 
Kees Vriesman 
Voorzitter Nationaal Park “Duinen van Texel” 
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Nationale Parken in Nederland 
 
Nationale  parken  zijn  overal  ter  wereld  te  vinden.  Ze  zijn  bedoeld  om  waardevolle  natuurgebieden  en 
ecosystemen te behouden en te ontwikkelen. In Nederland is de overheid in 1980 begonnen met het opzetten 
van Nationale Parken. Schiermonnikoog werd in 1989 het eerste Nationaal Park. Inmiddels zijn er 20 Nationale 
Parken opgericht. Zij werken samen in het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP). 
 
De  Nederlandse  omschrijving  van  een  Nationaal  Park  is:  een  aaneengesloten  terrein  van  tenminste  1.000 
hectare  (op  Texel  4.300  hectare),  bestaande  uit  natuurterreinen, water  en/of  bossen, met  een  bijzondere 
landschappelijke gesteldheid en planten‐ en dierenleven. De twintig Nederlandse Nationale Parken maken een 
belangrijk deel uit van de ecologische hoofdstructuur(EHS).  
De  eigenaren,  beheerders  en  betrokkenen  van  de  natuurgebieden  die  samen  een Nationaal  Park  vormen, 
maken  gezamenlijk  afspraken  over  het  beleid  van  het  park.  Een  Nationaal  Park  is  dus  vooral  een 
samenwerkingsverband. Over het gezamenlijke beleid wordt gediscussieerd en besloten in een Overlegorgaan. 
Hierin  zitten  vertegenwoordigers  van  de  betrokken  natuurbeheerders,  van  het  rijk,  de  provincie  en  de 
deelnemende gemeenten en andere betrokken parijen. De belangrijkste doelen van een Nationaal Park zijn het 
behoud  en  de  ontwikkeling  van  de  natuur,  het  stimuleren  van  voorlichting,  educatie,  wetenschappelijk 
onderzoek  en natuurgerichte  recreatie. Om projecten  in het  kader  van deze doelen uit  te  voeren  krijgt  elk 
Nationaal Park  via de provincie geld van de rijksoverheid.  
Het  idee  om  van  het  duingebied  van  Texel  een  Nationaal  Park  te  maken  is  al  oud.  De  bekende 
natuurbeschermer  en  publicist  Jac.P.  Thijsse  was  al  in  de  jaren  dertig  van  de  vorige  eeuw  de  eerste 
pleitbezorger om van het gehele duingebied van Nederland een Nationaal Park  te maken. Zijn wens  is, voor 
wat Texel betreft, uiteindelijk op 1 mei 2002 werkelijkheid geworden. Dat is de dag waarop het duingebied van 
Texel, na een paar voorbereidingsjaren, definitief als Nationaal Park is ingesteld.  
 
De Nationale Parken stellen zich tot doel: 
‐ Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap 
‐ Natuurgerichte recreatie 
‐ Educatie en voorlichting 
‐ Onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nationaal Park 
Duinen van Texel 
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Samenwerkingsverband nationale parken (SNP) 
 
Het Nationaal Park Duinen van Texel  is één van de  twintig Nationale Parken  in Nederland. Door een goede 
samenwerking  van  alle  parken  in  de  Stichting  Samenwerking  Nationale  Parken  (SNP)  kunnen  ervaringen 
gedeeld worden en kan de herkenbaarheid worden vergroot door bijvoorbeeld een uniforme huisstijl. Zo zijn 
de  logo’s van de parken op elkaar afgestemd en herkenbaar,  is er een handboek ontwikkeld voor uniforme 
bebording en worden succesvolle projecten zoals Gastheerschap voor Recreatieondernemers, ooit gestart  in 
Nationaal Park Drents‐Friese Wold, nu in vele parken georganiseerd. Vanuit een hechte samenwerking kan ook 
landelijk gewerkt worden aan de belangenbehartiging bij de rijksoverheid en de provincies. 
Door het SNP wordt 4x per jaar een NP‐magazine uitgegeven, bedoeld om bestuurders en beleidsmakers meer 
inzicht te geven in het werk van de Parken en daarmee meer draagvlak en steun te mobiliseren bij de politiek. 
Bij het overleg tussen de Nationale Parken in het Samenwerkingsverband stond het afgelopen jaar centraal het 
gezamenlijk optrekken  richting Rijk en provincies bij het komen  tot nieuwe afspraken over de  toedeling van 
gelden na 2013.  
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Organisatie Nationaal Park Duinen 
van Texel 
 
De  volledige  samenstelling  van het Overlegorgaan, de Adviescommissie en de  verschillende werkgroepen  is 
weergegeven in bijlage 1. 
 
Overlegorgaan 
In het Overlegorgaan zijn Staatsbosbeheer, de gemeente Texel, de Provincie Noord‐Holland, het ministerie van 
LNV,  het ministerie  van Defensie,  het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,  het  IVN,  particuliere 
eigenaren, Stichting Texelcampings, Landschapszorg Texel, Ecomare, LTO, de dorpscommissies Texel, camping 
de Robbenjager en de Texelse Vereniging voor Logiesverstrekkers vertegenwoordigd. 
 
Het Overlegorgaan is in 2011 vier keer bij elkaar gekomen; op 2 maart, 18 mei, 10 oktober en  
14 december. In de reguliere vergaderingen zijn diverse zaken aan de orde geweest. Naast het opstellen van de 
begroting voor 2012 hebben wij ons bezig gehouden met diverse zaken, zoals het probleem met verwilderde 
katten, procedure voor de nieuw te zoeken voorzitter, het samenvoegen van de beide adviescommissies, het 
interpretatieplan, het meerjarenplan Communicatie en Educatie en natuurlijk een aantal beheeronderwerpen 
zoals  de  fietspaden  en  begrazing  van  onder  andere  de  Slufter.  Een  overzicht  van  de  besluiten  van  2011  is 
vermeld in bijlage 2. 
 
Adviescommissies B&I en VER 
Tot eind 2010 werd het Overlegorgaan inhoudelijk bijgestaan door twee Adviescommissies: Beheer & Inrichting 
(B&I) en Voorlichting, Educatie en Recreatie  (VER). Deze  commissies  zijn begin 2011  samengevoegd  tot één 
Adviescommissie  Nationaal  Park  Duinen  van  Texel,  dat  zaken  behandelt  waarover  in  het  Overlegorgaan 
besluiten genomen moeten worden. Het advies moet het Overlegorgaan ondersteunen bij de besluitvorming. 
 
Secretariaat 
De secretaris en adjunct‐secretaris vormen de ambtelijke ondersteuning voor het Overlegorgaan. De Provincie 
Noord‐Holland verzorgt deze. De secretaris  is Jacqueline Groen en zij werd  in haar taak ondersteund door de 
adjunct‐secretaris  Laura  Peetoom,  die  vanaf  september  werd  vervangen  door  Annemarieke  Goedemans. 
Daarnaast werd  in  september duidelijk dat de  invulling van het  secretariaat per 1  januari 2012  zou worden 
gewijzigd. De nieuwe secretaris, Martine Burger, heeft per september meegelopen en ter voorbereiding al een 
aantal taken op zich genomen.  
 
Excursie 
Aansluitend  op  de  vergadering  van  het Overlegorgaan  in mei was  er  een  excursie  voor  de  leden  van  het 
Overlegorgaan,  de  Adviescommissies,  werkgroepen  en  lokale  bestuurders.  Deze  excursie  bestond  uit  een 
bezoek aan de Slufter waar een rondleiding werd gegeven met uitleg over het broedseizoen en de invloed van 
het water en de begrazing op de flora en fauna in de Slufter. 
Per 1 juli 2011 werd voorzitter Evert Vermeer vervangen door Kees Vriesman. De verwelkoming van de nieuwe 
voorzitter werd gecombineerd met een korte excursie door het Duinpark bij Ecomare. 
 
Werkgroep Verwilderde Katten  
De werkgroep Verwilderde katten heeft in 2011 regelmatig overleg gehad rondom het beleid en de acties met 
de gemeente en de dierenbescherming. 
 
Werkgroep Onderzoek 
De  werkgroep  Onderzoek  heeft  van  het  Overlegorgaan  de  opdracht  gekregen  om  te  komen  tot  een 
meerjarenplan onderzoek. Het budget dat  jaarlijks voor onderzoek wordt gereserveerd  is afhankelijk gesteld 
van dit meerjarenplan. Gedurende 2011 heeft de werkgroep stappen gemaakt  richting dit meerjarenplan.  In 
2012 wordt het plan geconcretiseerd. 
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Europarc Federation 
Om samenwerking tussen de Nederlandse Parken met Parken in Europa te bevorderen zijn SNP en de twintig 
Nationale  Parken  lid  van de  Europese  Federatie  (Europarc  Federation). De  internationale  kennisuitwisseling 
tussen Nationale Parken is waardevol. 
 
In  2011  is  de  jaarconferentie  van  EUROPARC  van  21  tot  25  september  gehouden  in  de  Biosphere  Reserve 
Schwäbische Alb (Zuid‐West Duitsland) onder de titel “Kwaliteit telt – Voordelen voor de natuur en mensen”. 
Meer dan 330 experts uit 40 landen zochten naar oplossingen voor effectief beheer van beschermde gebieden 
en manieren om dit duurzaam te financieren. 
De conferentie werd afgesloten met een gemeenschappelijke verklaring, de Bad Urach Declaration. Alleen door 
goed  en  kwalitatief  hoogwaardig  natuurbeheer  kunnen  de  doelen  van  het  Biodiversiteitsverdrag  gehaald 
worden. De deelnemers riepen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de nationale regeringen op 
om de kwaliteit van het beheer van beschermde natuurgebieden duurzaam te garanderen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paard in het landschap van de Duinen van Texel 
Fotograaf: Onbekend 
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Bescherming en ontwikkeling van 
natuur en landschap 
 
 
Konijnen en zaden 
Staatsbosbeheer 
 
Dat konijnen belangrijk zijn  in de duinen  is al  lang bekend. Door het grazen, houden ze de begroeiing  laag en 
open waar bijvoorbeeld duinviooltjes  van profiteren. Door het  graven  van holen  komt er  kaal  zand, waarin 
éénjarige  planten  kunnen  kiemen.  In  de  ingangswanden  van  hun  holen  kunnen  graafwespen  nestelen. 
Bergeenden  en  tapuiten  broeden  in  verlaten  holen.  Ze  zijn  voedsel  voor  kiekendieven  en  hermelijnen. 
Onderzoek  in Spanje  toont aan dat konijnen ook van belang zijn bij het verspreiden van plantenzaden  in de 
duinen. 
 
Verspreiding van zaden 
Voor planten is het belangrijk dat zaden niet alleen dicht bij de producerende plant op de grond komen. Verder 
weg komen van zaden  is wanneer ze op een geschikte plaatst terecht komen voor planten belangrijk. Er kan 
daardoor meer genetische uitwisselingen tussen planten van dezelfde soort plaatsvinden, daardoor wordt de 
populatie gezonder en minder vatbaar voor ziekten. 
Het bereiken van nieuwe groeiplaatsen zorgt er ook voor dat er minder concurrentie  is  tussen de ouders en 
hun nageslacht. Ook kunnen planten daardoor aan besmetting van een groeiplaats met groeibelemmerende 
bacteriën en aan parasieten en planteneters ontkomen. Zaden kunnen op veel verschillende manieren worden 
verspreid; met de wind, via water en door dieren. Tot nu toe werd gedacht soorten met kleine zaden het vooral 
moesten hebben van verspreiding zonder hulp van dieren. En dat soorten met grote zaden wel profiteerden 
van transport door dieren. Grote zaden worden vooral verspreid doordat ze aan de vacht blijven kleven. Wel 
bestond het vermoeden dat kleine  zaden doordat  ze met de  rest van de plant opgegeten worden via mest 
verspreid kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zeldzame klokjesgentiaan lijkt te profiteren van de aanwezigheid van konijnen in het duingebied 
Foto: Staatsbosbeheer 
 
 
 
 



 9 

 
Onderzoek 
In een Spaans duingebied  zijn met uitzondering  van  in de winter gedurende een  jaar  verse  konijnenkeutels 
verzameld.  Niet  op  latrines  omdat  konijnen  daar  ook  urineren,  wat  een  negatief  effect  op  de  zaden  kan 
hebben. De keutels zijn gedroogd en door kijken en het laten kiemen van zaden in de keutel is gekeken of er en 
welke planten zich uit de keutels ontwikkelden. Vierduizend konijnenkeutels leverden driehonderd planten op. 
Daarvan konden er acht plantensoorten worden herkend, bij dertig planten lukte dit niet. Het onderzoek is in 
een tweede jaar op een iets andere manier herhaald met een vergelijkbaar resultaat. 
Het totaal aantal plantensoorten dat door konijnen verspreid  is via de mest kan kwam op minimaal veertien 
soorten,  6,4%  van  de  plantensoorten  in  het  studiegebied.  Bij  een  vergelijkbare  studie  in  een  ander  soort 
vegetatie ging het zelfs om 49% van de plantensoorten. 
 
Eerder is er al een onderzoek geweest dat aantoont dat paarden via hun mest een belangrijke rol spelen bij het 
verspreiden van zaden  in de duinen.  In de Bollekamer ziet Staatsbosbeheer bijvoorbeeld dat grasklokjes zich 
veel meer verspreiden sinds het gebied wordt begraasd. Of dit via de mest of de vacht gebeurd is niet bekend, 
maar beter verspreid worden ze. Ook de zeldzame klokjesgentiaan lijkt hier van de begrazing te profiteren door 
een beter verspreiding van de zaden.  
 
Bron: The rabbit as seed disperser in a coastal dune system, Plant Ecol (2010) 206:251‐261, Dellafiore C.M. et 
al. 
 
 
 
 

 
 

Een konijn in de Duinen van Texel 
Fotograaf: Onbekend 
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Achtbunder 
Staatsbosbeheer 

 
Het werk  aan de Achtbunder was  in  2011  in  volle  gang.  Een  groot deel  van het  gebied werd  geplagd. Het 
microreliëf  is  daarbij  goed  intact  gebleven.  Ook  is  het  wandelpad  zover  opgehoogd  dat  de  kans  op 
overstroming bij extreem hoog water vergelijkbaar is met de kans in de oude situatie. 
Woensdag 5 oktober om 13.30 uur begonnen de kranen de dijk tussen de in 2002 weer bij De Slufter gevoegde 
Groene Hoek en de Achtbunder weg te halen. In november stroomde de zee voor het eerst het gebied binnen. 
Onder  invloed  van een  storm boven de Noordzee kwam het  zeewater  twee meter hoger dan normaal. Het 
geplagde  gebied  en het water dat het  gebied overstroomt hebben de  vorm  van het  eiland  veranderd. Het 
duidelijkst is dit te zien in de geul die normaal het zoete water uit de Eierlandse Duinen via de Slufter naar zee 
voert. De koppeling van de Slufter aan de Achtbunder is één van de projecten van Rijkswaterstaat om een deel 
van de verdwenen zoet‐zout overgangen te herstellen, die typisch zijn voor het Nederlandse kustgebied. Het 
bekendste natuurgebied van het Nationaal Park Duinen van Texel is daarmee weer wat groter. Maar het deel 
van de kwelder wat maar beperkt door de zee wordt beïnvloed neemt veel meer toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grote graafmachines werken aan het verbinden van de Slufter en de Achtbunder 
Foto: Staatsbosbeheer 



 11 

Flora en fauna  
 
Het wel en wee van de broedvogels in het Nationaal Park 
Duinen van Texel 
Adriaan Dijksen 
 
Aantallen 
De bijnaam “Texel het vogeleiland” danken we voor een belangrijk deel aan de rijke vogelstand in de duinen en 
het  bos,  ons  Nationaal  Park  dus.  In  totaal  broedden  er  de  laatste  decennia  (globaal  vanaf  1970)  95 
verschillende soorten vogels in het duingebied en 54 in de bossen. Die cijfers kunnen we niet zomaar optellen 
want er zijn soorten die in beide gebieden voorkomen. Het bos kent 19 unieke soorten. Het ‘grand totaal’ voor 
het N.P. bedraagt dus 114 soorten.  
Sindsdien zijn er echter 9 soorten  (=8%) waarschijnlijk voorgoed verdwenen. Eén soort broedt nog elders op 
Texel, 8 zijn echt uitgestorven. Hierbij waren veel Rode Lijst soorten, dus zeldzame en kwetsbare vogels, zoals 
grauwe  kiekendief,  watersnip,  patrijs,  grauwe  klauwier  en  paapje.  Er  zijn  nu  dus  105  verschillende 
broedvogelsoorten over. 
Bij deze 105 zijn 8 soorten sterk bedreigd of bijna verdwenen: zoals de zomer‐ en wintertaling, strandplevier, 
velduil, grote lijster, baardman en zwarte mees. Ook dat zijn bijna allemaal Rode Lijst soorten. 
We kunnen bovendien nog eens 14 vogelsoorten rekenen tot de incidentele broeders. Vogels die niet jaarlijks 
of slechts eenmalig in ons gebied hebben gebroed. Daarbij enkele die in de toekomst misschien wel jaarlijks tot 
broeden gaan komen zoals kleine zilverreiger, nachtzwaluw en appelvink. Maar ook waarbij sprake lijkt te zijn 
van ‘toeval’ zoals het porseleinhoen en de buidelmees en soorten die altijd wel incidenteel blijven zoals sijs en 
kruisbek. Hier tegenover staan 8 nieuwkomers. Verderop daarover meer. 
 
Bescherming 
Zo’n 26 broedvogelsoorten in ons Nationaal Park staan op de al eerder genoemde Rode Lijst. Dat is precies een 
kwart  van  het  totaal. Dit  zijn  allemaal  soorten  die  beschouwd worden  als  kwetsbaar  of  bedreigd. Voor  de 
bescherming ervan is speciale aandacht vereist. Daarnaast staan er 12 op de lijst van de Vogelrichtlijn, dat zijn 
de  Natura‐2000  soorten.  Daarvoor  hebben  de  beheerders  voor  een  vastgesteld  aantal  een 
instandhoudingsverplichting of de beheerders moeten zelfs zorgen dat er meer van komen. Het voortbestaan 
van een soort hangt niet alleen af van beheer, maar van vele factoren. Factoren die we maar deels kennen en 
factoren die tot ver buiten onze  landgrenzen werkzaam zijn tijdens de trek of  in de overwinteringsgebieden. 
Beheerders  kunnen eigenlijk  alleen proberen  gunstige  voorwaarden  te  scheppen  in de eigen  terreinen. Een 
deel van deze voorwaarden is van een aantal vogels aardig bekend. Maar ze moeten voor het terrein zelf ook 
precies bekend zijn want wat elders geldt, hoeft hier niet  te gelden! De  terreingesteldheid, de vegetatie, de 
interacties met andere vogels, het voedsel, de predatoren, het kan allemaal per gebied verschillen. Gedegen 
onderzoek ter plaatse zal daarom altijd nodig zijn. Want soms lijken de doelen van Natura 2000 in één terrein 
zelf  al  tegenstrijdig  te  zijn.  En  soms  kan  de  ene  beschermde  soort  het  voortbestaan  van  een  andere 
beschermde soort bedreigen. Zo is bekend dat velduilen met regelmaat visdieven en dwergsterns van hun nest 
pikten  en  vangen  blauwe  kiekendieven  jonge  koekoeken  en  tapuiten.  Daarnaast  kan  een  na  te  streven 
habitattype juist helemaal verkeerd zijn voor een zeldzame vogelsoort. Daarom heeft de Werkgroep Onderzoek 
van het N.P. besloten een uitgebreid onderzoek te laten doen naar het voorkomen van de noordse woelmuis. 
Dat is een soort waarvoor zelf een instandhoudingsdoelstelling geldt, maar die ook een belangrijke prooi vormt 
voor te beschermen vogels zoals de blauwe kiekendief en de velduil.  
 
Successen 
Bij de 104 broedvogels zijn zoals gezegd 8 nieuwe soorten. Ongetwijfeld het grootste succes is de hervestiging 
van de  grauwe  gans.  Een  soort die  ineens  kans  ziet  volop  gebruik  te maken  van onze  landbouwcultuur  en 
natuur. Met het creëren van meer natte natuur hebben we ook volop ideaal broedgebied gemaakt. Deze soort 
is een uitstekend voorbeeld van het feit dat de ene ontwikkeling in een gebied een andere in de weg kan staan. 
 
Grote aantallen van grote dieren drukken nu eenmaal een sterk stempel op de ecologie in een gebied. En dat 
vereist soms misschien tegenmaatregelen hoewel discutabel is hoever je daarmee moet gaan. 
Een andere spectaculaire toename is die van de aalscholver waarbij het aantal in de Muy en de Geul samen tot 
boven 1000 paren steeg. 
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Van  de  nieuwkomers  doet  de  blauwborst  het  bescheidener, maar  dat  is  dan  ook  geen  kolonievogel.  Dit 
prachtige zangvogeltje is nu met vele tientallen paartjes vertegenwoordigd in het N.P. waarvan we de meeste 
vinden in de rietkragen rond de Horsmeertjes.  
 

 
 
De blauwborst, een aanwinst 
Foto: Adriaan Dijksen  
 
De roofvogels (blauwe kiekendief, buizerd en havik) hebben zich uiteindelijk ook op Texel weten te vestigen. De 
eerst genoemde soort echter kent nu al weer een bedenkelijk terugval in aantal.  
Bij de successoorten moeten we ten slotte de lepelaar noemen. Geen nieuwe broedvogel natuurlijk, maar wel 
een die  sterk  is  toegenomen. Dankzij betere bescherming op de  trekwegen en  in het winterkwartier en het 
schonere  (wadden)milieu, waardoor weer  veel meer  voedsel  aanwezig  is.  In De Geul bevindt  zich  thans de 
grootste kolonie van Nederland en met meer dan 500 paren neemt Texel een belangrijke plaats in ons land in. 
Het enige dat we als Nationaal Park behoeven  te doen  is zorg  te dragen voor uitgestrekte,  rustige gebieden 
waar de lepelaar veilig zijn nest kan bouwen en jongen groot brengen. 
Er zijn meer vogels die het wat aantallen betreft goed gaat in de duinen zowel als de bossen. Dat zijn bijna altijd 
soorten waarmee het  in heel ons  land goed gaat. Het  zijn  soorten van parkachtige  landschappen, bosjes en 
windsingels zoals zwartkop, merel, nachtegaal, vink en groenling. 
 
Werk aan de winkel 
We  noemden  de  8  sterk  bedreigde  en  bijna  verdwenen  vogelsoorten  al. Maar  er  zijn  er  veel meer  die  de 
afgelopen decennia  in aantal zijn afgenomen. Waarmee het dus niet goed gaat. Het zijn allemaal kwetsbare 
soorten die op de Nederlandse Rode Lijst staan. Voorbeelden: bontbekplevier, wulp, scholekster, grutto, kievit, 
ransuil,  zomertortel  en  tapuit.  We  kunnen  in  dit  verhaal  niet  ingaan  op  alle  oorzaken  hiervoor  en  alle 
bedreigingen voor deze soorten. Ze liggen zeker niet altijd of helemaal in het Nationaal Park zelf. Maar zeker is: 
op het gebied van vogelbescherming is hier nog altijd veel te doen! 
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Natuurgerichte educatie en 
voorlichting 
 
Educatieve activiteiten in Nationaal Park Duinen van Texel 
2011 
 
De medewerkers van de educatieve dienst van Ecomare werken ook voor het Nationaal Park “Duinen van 
Texel”. De educatieve dienst heeft regelmatig overleg met de coördinator Voorlichting en Educatie en maakt 
deel uit van de werkgroep Voorlichting, Educatie en Recreatie. 
 
Doelgroep: intern/samenwerkende partners 
• Uitvoering  van  de  cursus  ‘Gastheerschap  Nationaal  Park’  voor  Texelse  Logiesverstrekkers.  De  cursus 

bestaat uit 3 middagen waarbij de deelnemers zich verdiepen  in de natuur op Texel en  in het Nationaal 
Park. De cursisten krijgen na afloop een certificaat en het gevelbordje  ‘Gastheer Nationaal Park’.  In 2011 
werd de vijfde cursus georganiseerd. Aan deze cursus deden 20 deelnemers mee. De evaluaties waren heel 
positief. Er zijn nu ruim honderd gastheren. 

• De deelnemers van 2008‐2010 kregen dit jaar terugkombijeenkomsten in het Nationaal Park; voorwaarde 
om Nationaal Park Gastheer te blijven. Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd (één met thema geologie en 
één met thema natuurbeheer) waar in totaal ruim zestig logiesverstrekkers aan hebben deelgenomen. 

• Organisatie van een training EHBO in het veld voor alle excursieleiders op Texel, i.s.m. Staatbosbeheer. Dit 
wordt voortgezet in 2012. 

• Er  zijn  zes  lezingen over het Nationaal Park  verzorgd  voor mariniers  van de  Joost Dourlein  kazerne. De 
lezingen maken deel uit van een scholingsprogramma voor de Mariniers op Texel. 

 
 Doelgroep: algemeen 
• Redactie  van  het  tijdschrift  ‘Natuureiland  Texel’  dat  twee  keer  per  jaar  verschijnt  voor  Texelaars  en 

toeristen.  Schrijven  van diverse artikelen en  speciale  kinderpagina’s over de natuur op Texel en  in het 
Nationaal Park.  

• Afronding  van  het  kinderdoeboek  over  het  Nationaal  Park  ‘Leo  de 
Lepelaar’.  Hierin  zijn  o.m.  kinderpagina’s  verwerkt  die  eerder  in 
Natuureiland Texel zijn verschenen. Het doeboek is te koop bij Ecomare 
en de boekwinkels. 

• Bij de  informatiestand van het Nationaal Park  zijn diverse activiteiten 
verzorgd, zoals natuurschilderen, braakballen pluizen, natuurspelletjes 
en natuurtheater. De informatiestand is ingezet bij evenementen als de 
natuurmarkt in ‘De Dennen’, de folkloremarkt en Texelse vrouwendag.  

• Er  is  dit  jaar  een  nieuwe  informatiestand  en  kinderzuil  afgerond  en 
ingezet,  makkelijker  te  vervoeren,  aantrekkelijk  vormgegeven  in  de 
nieuwe  huisstijl.  Ook  is  een  standaard  draaiboek  gemaakt  zodat  de 
stand makkelijker te voorbereiden is. 

• Er  is  i.s.m.  Ecomare  een  plan  gemaakt  voor  een  educatieve  route  in  het  duinpark.  Door middel  van 
interactieve elementen  langs de korte route van het duinpark worden bewustwording en natuurbeleving 
bij kinderen en volwassenen gestimuleerd. 

• Onder grote belangstelling werd op zaterdag 7 mei, met prachtig weer en tegen het decor van het bos bij 
het Turfveld tweemaal het stuk ‘Bomen of bezems’ opgevoerd. Het stuk  is  in opdracht van het Nationaal 
Park geschreven en gaat over de strijd om het behoud van de bomen in het bos.  

• “Een ontslagen postbode  is op  zoek naar nieuw werk en  stuurt  zijn  kinderen  letterlijk het bos  in. Daar 
komen  ze  in handen  van een heks.  In haar plannen  voor het Nationaal Park  is er geen  ruimte  voor de 
natuur. Terwijl zijn kinderen in de handen van de heks overgeleverd zijn aan haar grillen, solliciteert vader 
ondertussen als boswachter. Hij moet eerst rechtzetten wat er mis is gegaan met hulp van de bosgeest.” 
Het  leverde spannende en hilarische momenten op waarbij het publiek ook van zich  laat horen. Het spel 
werd spektakel door de ondersteuning van het ‘spreekkoor’ bestaande uit dertien vrijwilligers, de live band 
en de act van de Texelse karate afdeling. De prachtige kostuums (speciaal ontworpen) bepaalden mede het 
succes van deze luchtige voorstelling midden in de natuur.  

• Het is al de derde keer dat er een ‘natuurtheater’ door de educatieve dienst van Ecomare is ontwikkeld en 
uitgevoerd. De twee voorstellingen zijn door 314 mensen bezocht. Het stuk  is  lovend gerecenseerd door 
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de  lokale  media  en  heeft  voor  veel  publiciteit  gezorgd.  Hetzelfde  stuk  gaat  volgend  jaar  nogmaals 
uitgevoerd worden, maar dan voor alle groepen 5/6 van de Texelse basisscholen in het kader van het 10‐
jarig lustrum van het Nationaal Park.  
 

 
       Foto van het natuurtheater 
 
Doelgroep: bewoners Texel 
• In  samenwerking met  de  SWOT  (Stichting Welzijn Ouderen  Texel)  zijn  twee  bustochten  georganiseerd. 

Deelnemers werden in de dorpen opgehaald en teruggebracht. De programma’s waren ook geschikt voor 
mensen die een rollator moeten gebruiken. Aan het Slufterprogramma, met als thema ‘geuren, kleuren en 
de smaak van de Slufter’ heeft het IVN samen met de deelnemers een geurboeket gemaakt. Er hebben 24 
deelnemers aan meegedaan. 
Aan de tweede bustocht met als thema ‘de stilte van de duinen  in de  late herfst’ hebben 47 deelnemers 
meegedaan. Op het uitkijkpunt bij de boskiosk werd een ‘stilteconcert’ gehouden. Daarna werd Ecomare 
bezocht en zijn er ‘tafelpraatjes’ gehouden over hoe de planten en dieren in het Nationaal Park overleven 
in de winter. 

• De jaarlijkse natuuravond van het Nationaal Park in het Verpleeghuis Texel was een succes. We brengen de 
natuur  in huis met een verhaal over het strand, de Slufter, de duinen en het bos. Het gaat vooral om de 
beleving. We laten alle dieren en planten persoonlijk aan de 22 deelnemers zien, voelen en ruiken. Dat gaf 
veel respons, zelfs van de mensen die aanvankelijk in zichzelf gekeerd waren: “het is altijd zo geweldig voor 
de mensen, hier genieten ze van”. 

• Dagbesteding  de  Mengel  (de  Waerden)  heeft  met  15  deelnemers  meegedaan  aan  de  jaarlijkse 
Alloowandeling. Omdat het weer te slecht was om buiten te zijn, is het een begeleid bezoek aan Ecomare 
en de Nationaal Parkzaal geworden.  

• Het  Tesselhuus  is  een  aangepast  vakantiehuis  op  Texel  voor  kinderen  en  volwassenen  met  ernstige 
lichamelijke handicaps. Voor het  Tesselhuus  is  in overleg met hen een  ‘groene box’  samengesteld. Het 
bevat een keur aan informatie en doe‐dingen om de gasten van het Tesselhuus in contact te brengen met 
natuurthema’s. 

• Het Tesselhuus heeft een uitstapjeslijst voor de organisatoren van de vakantieweken. Voor deze lijst is de 
tekst aangeleverd van de mogelijkheden die Ecomare en Staatbosbeheer bieden. 

 
Doelgroep: bezoekers 
• Tijdens  de  vakanties  en  bij  de  infostands  zijn  een  aantal  natuurtheatervoorstellingen  gespeeld.  Het 

mininatuurtheater  is  een poppenvoorstelling over dieren  in het Nationaal Park  voor  jonge  kinderen  en 
duurt zo’n twintig minuten.  In  totaal zijn er zes natuurtheatervoorstellingen gespeeld. Gemiddeld zijn er 
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twintig kinderen per voorstelling aanwezig. 
• Er hebben twee allochtone groepen vanuit zelforganisaties en het tweede taal onderwijs deelgenomen aan 

een speciaal dagprogramma in het Nationaal Park (totaal veertig deelnemers).  
• De volgende gezinsprogramma’s  zijn opgezet en uitgevoerd  in het kader van het Nationaal Park  (aantal 

programma’s/deelnemers):  
o Natuurschilderen (8/162) 
o Paddenstoelenexcursie (6/94) 
o Kleuterprogramma Beertje Buiten (6/84) 
o Overleven in de natuur (4/73) 
o Op pad met de Schemerschim (1/19) 
o Braakballen pluizen (3/265) 

• Bij wijze van experiment is een Earth Education activiteit opgezet voor volwassenen (Muir Trek). Dit najaar 
uitgevoerd in de Muy omdat je daar van de paden af mocht en zo ‘de wildernis’ kon ervaren. Doel van de 
‘Muir Trek’ is om deelnemers hun contact met de natuur, het landschap en de gemeenschap die er leeft te 
versterken. Daardoor ontstaat er meer bewustwording en een besef om de natuur goed te beheren en te 
onderhouden. Er ontstaat draagvlak voor het Nationaal Park in het algemeen. Het is een tocht die begint 
bij  zonsopgang  en  eindigt  bij  zonsondergang.  De  tocht  is  met  zes  deelnemers  uitgeprobeerd,  deze 
bijzondere onderdompeling in de natuur is positief geëvalueerd. Met behulp van de evalusaties wordt het 
programma  aangepast  en  volgend  jaar  aangeboden  als  arrangement  in  samenwerking  met  een 
logiesverstrekker. 

 
Doelgroep: onderwijs 
• Voor de groepen 5/6 van de Texelse scholen is het programma ‘Overleven in de natuur’ aangeboden. Aan 

de hand van een verhalend ontwerp ontdekken de kinderen op een speelse manier verschillende facetten 
van het bosgebied ‘de Dennen’. Hieraan hebben 13 klassen meegedaan. 
 

 
Foto van scholieren op excursie in de Sluftervallei 
 
 

• In  het  kader  van  het  educatieve  project  ‘Duurzaam  onderwijs  op  Texel’,  is  ook  het  Nationaal  Park 
betrokken bij het uitwerken van een leerlijn waarin de thema’s natuur, energie en water centraal staan. 
 

• Er hebben drie educatief medewerkers deelgenomen aan de training ‘Woordvoerders van de Natuur’. De 
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bedoeling  is om dit  concept  volgend  jaar door  te ontwikkelen en als Nationaal Park‐programma aan  te 
bieden aan de onderbouw van het Texelse voortgezet onderwijs. 

 
Overige educatieve programma’s die Ecomare heeft uitgevoerd in het Nationaal Park 
Ecomare heeft  in 2011 diverse educatieve programma’s uitgevoerd. Een aantal van deze programma’s spelen 
zich af in het Nationaal Park en worden hieronder genoemd. 
 

• Texelse basisscholen (aantal uitgevoerde programma’s): 
Groep 1 / 2: Strandprogramma (1) 
Groep 3 / 4: Slufterprogramma (1), Strandprogramma (1) 
Groep 5 / 6: Slufterprogramma (1)      
OSG: Sterrenprogramma (3) 
 

• Niet Texelse scholen (aantal uitgevoerde programma’s): 
Basisonderwijs: Nachtwandeling (30), Slufter (22), Strand (34), PDA duinwandeling (onbegeleid, 26), Overleven 
(18), Trekvogelprogramma (3). 
Voortgezet  onderwijs:  Slufterprogramma  (82),  Strandprogramma  (14),  Nachtwandeling  (24),  Duinpark  PDA 
(onbegeleid, 11), Overlevenprogramma (9), Vogelprogramma (11), Natuurbeheer (1). 
 

• Groepen 
Slufter (6), Natuurjutten (9), Busrit (3), Duinexcursie (4), Paddenstoelen (1).   
 

• Kinder‐ en familieprogramma’s 
Slufter familieprogramma: 26 programma’s, 469 deelnemers 
Stransprogramma: 3 programma’s, 47 deelnemers 
 

• Themaprogramma’s 
Tijdens  de  landelijke  ‘Nacht  van  de  nacht’  in  oktober  hebben we  4 nachtwandelingen  voor  60  deelnemers 
verzorgd. ‘Nacht van de vleermuis’: 2 excursies, 57 deelnemers. 
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Onderzoek 
 
Meerjarenplan Onderzoek 
De werkgroep onderzoek  is  in 2010 gestart om  te komen  tot een overzicht van vijf  jaar dat  in 2012 aan het 
Overlegorgaan  wordt  gepresenteerd.  Het  zal  altijd  om  onderzoek  moeten  gaan  waarvan  de  uitkomsten 
toepasbaar zijn voor beheer en ondersteunend kan zijn in keuzes die hiervoor gemaakt worden. Het overzicht 
zal de samenhang in onderzoek en de continuïteit hiervan in beeld brengen. Het Overlegorgaan zal het budget 
op basis van dit overzicht beschikbaar moeten gaan stellen.  
 
Onderzoek Meetnet effecten Recreatie op natuur 
Het onderzoek Effecten recreatie op natuur heeft veel gegevens opgeleverd maar is nog niet samengebundeld 
in een rapport met conclusies en aanbevelingen. De werkgroep onderzoek heeft het budget dat gereserveerd 
zou zijn voor het verzamelen van gegevens bestemd voor het maken van dit rapport. In 2012 zal dit zijn beslag 
moeten krijgen.  
 
Onderzoek Noordse Woelmuis 
De Noordse Woelmuis is één van de belangrijkste diersoorten van het Nationaal Park Duinen van Texel. Het is 
een Rode Lijst en prioritaire Habitat Richtlijn soort. Op Texel komt de Noordse woelmuis,  in tegenstelling tot 
elders in Europa, niet alleen in vochtige milieus voor maar ook in droge. De soort is ook belangrijk als voedsel 
voor predatoren, waaronder de Rode Lijst soorten Velduil en Blauwe Kiekendief. Hoewel de Noordse woelmuis 
een  ruime  verspreiding  heeft  op  het  eiland  is  zij  toch  bedreigd.  In  de  eerste  plaats  door  verlies  van  het 
leefgebied  (habitat)  als  gevolg  van  wegen  en  dorpsuitbreiding,  rationalisering  en  intensivering  van  de 
landbouw,  etc. Maar  ook  in  de  natuurgebieden  (en  dan  vooral  in  de  duinen)  zijn  al  honderden  hectares 
leefgebied  verloren  gegaan.  Dit  is  ook  een  gevolg  van  het  terugdringen  van  de  vegetatiesuccessie  d.m.v. 
plaggen, chopperen, begrazen. De Noordse Woelmuis houdt van ruige vegetaties.  In begrazingsgebieden met 
grote grazers komt de Noordse Woelmuis nauwelijks meer voor. Blauwe Kiekendieven worden daar ook veel 
minder jagend gezien dan in meer begroeide duinen. Een andere bedreiging is dat na recente introductie van 
andere  woelmuissoorten  op  Texel  (Rosse  Woelmuis  en  Aardmuis)  mogelijk  concurrentie  gaat  optreden 
waardoor de Noordse Woelmuis uit de drogere habitattypen verdrongen gaat worden.  
 

 
De Noordse Woelmuis 
 
Het volgen van het populatieverloop is van belang voor het voortbestaan van de soort zelf, maar ook door zijn 
grote  invloed  op  de  aanwezigheid  van  predatoren  (m.n.  Blauwe  Kiekendief  en  Velduil).  De  werkgroep 
onderzoek heeft  zich  ingespannen om de  resultaten van het onderzoek goed  in beeld  te krijgen d.m.v. een 
rapport dat werd geschreven door de Zoogdiervereniging. Het aanvankelijk opgeleverde rapport voldeed niet 
aan de verwachting.  Inmiddels  is dit hersteld  zodat ook het vervolgonderzoek bezien kan worden. Dit  staat 
gepland voor 2012. 
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Financiën 
 
Via de subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (ILG) van de Provincie Noord‐Holland wordt de subsidie 
aan het Nationaal Park Duinen  van Texel  verstrekt.  In de bestuursovereenkomst die hierover gesloten  is,  is 
aangegeven dat het Nationaal Park in de periode 2007‐2013 kan rekenen op een totaalbedrag van  
€  1.507.858,00.  In  verband  met  de  bezuinigingen  die  in  oktober  2010  werden  aangekondigd  door 
staatssecretaris Bleker en de onzekerheden die hierdoor ontstonden, werd in 2011 de subsidie later verstrekt. 
 
De begroting van 2011  is door het Overlegorgaan vastgesteld op 22 september 2010. Hierbij  is uitgegaan van 
een bedrag van € 225.020,00. 
 
Op 14 december 2011 heeft het Overlegorgaan besloten dat de secretaris  is gemachtigd om middelen tussen 
posten over  te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011, als de onder‐ en overbestedingen 
daar aanleiding toe geven. Daarnaast is besloten dat de secretaris is gemachtigd om de middelen voor de post 
‘Werkgroep Onderzoek’ uit het lopend boekjaar over te hevelen naar volgend boekjaar.  
Verder heeft de vergadering besloten om het budget voor Onderzoek in het bestedingenplan met € 2.000,00 te 
verlagen en deze kosten ten goede te laten komen aan post 28 (kosten Overlegorgaan). De kosten voor post 28 
werden namelijk overschreden  i.v.m. de wisseling van voorzitters en de kosten die gemaakt werden bij het 
werven  van  een  nieuwe  voorzitter.  Deze  tussentijdse  wijzigingen  zijn  behandeld  in  de  genoemde 
bijeenkomsten van het Overlegorgaan.  
 
In de tabel zijn de hierboven genoemde bedragen verwerkt in het goedgekeurde bestedingenplan 2011. 
 
Als de overige werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de subsidiabele kosten zijn deze voor rekening van de 
uitvoerders. Kanttekening hierbij  is dat er subsidie verstrekt wordt op begrotingsonderdelen en de provincie 
Noord‐Holland er in toestemt verschuivingen binnen de onderdelen toe te passen. Uit de eindafrekeningen van 
2011 bleek dat er  inderdaad onder‐ en overbestedingen waren die aanleiding gaven tot het overhevelen van 
middelen tussen de posten. 
 
De onderbestedingen op de posten: Bestrijden katten, fretten, etc (6), Bijdrage uitgifte folders (22) en Kosten 
overlegorgaan  (28),  totaal  €  8.109,47 werden  in  zijn  geheel  ingezet  om  de  overbesteding  op  de  volgende 
projecten  te  dekken:  Extra  toezicht,  voorlichting,  etc. (1);  In  standhouden  Sommeltjespad,  Alloopad (2); 
Recreatieve  voorzieningen  Defensieterrein  (3);  Onderhoud/beheer  toiletgebouwen  (4);  Kleinschalig  beheer 
(maaien etc.) (5); Entreeborden Nationaal Park (44a); Uitvoering verbeterplan recreatieve infrastructuur (66a); 
Jaarplan  V&E  (21);  Bijdrage  onrendabele  rondleidingen  (23);  Magazine  Natuureiland  Texel  (24);  Kosten 
Overlegorgaan  (27); Aanschaf drukwerk,  vlaggen  etc.  (30).  Een  tekort  van  in  totaal € 8.994,70. Het  verschil 
(tekort)  tussen  de  onder‐  en  overbestedingen  van  €  885,23 werd  gedekt  via  een  extra  bijdrage  vanuit  de 
werkgroep onderzoek.  
 
 
De accountantscontrole is aan dit jaarverslag toegevoegd als bijlage 3. 
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Nr.  Beheer, onderhoud en toezicht  Begroot 2011 Subsidiabele 
kosten 

Trekker

1  Extra toezicht, voorlichting etc.  € 28.500,00  € 30.326,45   Staatsbosbeheer
2  In standhouden Sommeltjespad, Alloopad  € 3.000,00  € 3.118,40  Staatsbosbeheer
3  Recreatieve voorzieningen Defensieterrein  € 2.500,00  € 2.881,61  Staatsbosbeheer
4  Onderhoud/beheer toiletgebouwen   € 2.500,00  € 2.531,99  Staatsbosbeheer
5  Kleinschalig beheer (maaien etc)  € 2.900,00  € 2.948,86  Staatsbosbeheer
6  Bestrijden katten, fretten etc   € 7.175,00  € 1.782,20  Staatsbosbeheer

12  Bijdrage schapen begrazing Mokbaai  € 1.130,00  € 1.130,00   De Lieuw
44a  Entreeborden Nationaal Park duinen van Texel   (reservering 

onderhoud/vervanging) 
€ 1.000,00  € 1.037,40  Coörd.V&E/ SBB

66a  Uitvoering verbeterplan recreatieve infrastructuur € 44.911,00  € 46.193,75  Staatsbosbeheer

                                                   subtotaal € 93.616,00  € 91.950,66 
    
   Onderzoek en monitoring   

16  Werkgroep onderzoek   € 19.000,00  € 0,00 
  Staatsbosbeheer

                                             subtotaal € 19.000,00  € 0,00 
    
   Voorlichting Communicatie en Educatie   

21  Jaarplan V&E  € 16.190,00  € 19.813,57  Coörd.V&E
22  Bijdrage uitgifte folders   € 3.500,00  € 1.420,75  Staatsbosbeheer
23  Bijdrage onrendabele rondleidingen  € 4.760,00  € 4.847,13  Staatsbosbeheer
24  Magazine Natuureiland Texel bij 21  € 25.000,00  € 25.918,97  Coörd.V&E
26a  Educatief werk Bezoekerscentrum  € 5.000,00 € 5.000,00  St. BC

32  Educatief uitvoerend werk door Ecomare  € 41.954,00  € 41.954,00  EcoMare
       
   Deelname duurzame leerlijn basisscholen  € 5.000,00  € 5.000,00  Coörd.V&E
   subtotaal € 101.404,00  € 103.954,42 
    
   Vaste Kosten   

27  Kosten Overlegorgaan: o.a. accountant + stichting € 3.000,00  € 3.627,82  secr. OO
28  Kosten Overlegorgaan: vergaderkosten, representatie € 5.000,00  € 4.362,58  secr. OO
30  Aanschaf drukwerk, vlaggen etc  € 3.000,00  € 3.009,75  Coörd. V&E
                                         subtotaal € 9.000,00  € 11.000,15 
   Totaal  € 225.020,00  € 206.905,23 

 
 
Maximale subsidie Bestedingenplan 2011 (ILG)        € 225.020,00   

 

 
 
 
 
Bestedingenplan Nationaal Park Duinen van Texel 2011 
 



 20 

 
 

Toelichting projecten 2011 
 
 
Onderdeel: Beheer, onderhoud en toezicht 
 
1. Extra toezicht en voorlichting (trekker SBB) 
Uitgangspunt  is  voortzetten van de  ingezette  lijn. Het houden  van  toezicht heeft betrekking op handhaving  van 
natuur‐ en recreatiekwaliteit in het NP. Voorlichting vindt zowel individueel als in excursieverband plaats. 
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.  
 
2.  In stand houden Sommeltjespad en onderhoud Alloopad (trekker SBB) 
Het in stand houden van het Sommeltjespad wordt mede dankzij de inzet van de jeugdgroep IVN en vrijwilligers in 
stand gehouden. Het bedrag is bedoeld voor de aanschaf van materialen om het pad in stand te houden en voor de 
werkzaamheden die zij niet kunnen verrichten.  
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.  
 
3.  Recreatieve voorzieningen defensieterrein (trekker SBB) 
Defensie wordt niet gebudgetteerd  voor het onderhouden  van  recreatieve  voorzieningen  in haar  terreinen, een 
nevendoelstelling  is het  verbeteren  van natuurwaarden. De  afgelopen  jaren  is  steeds een bijdrage door het NP 
gegeven om de bestaande voorzieningen te handhaven. 
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.  
 
4.  Onderhoud en beheer toiletgebouwen (trekker SBB) 
Voor het in stand houden wordt Staatsbosbeheer niet gebudgetteerd. Het bedrag omvat zaken als schoonhouden, 
levering  van water,  legen  kolken  en  onderhoud  van  gebouwen  en  sanitair.  Jaarlijks wordt  geld  uitgegeven  om 
vernielingen te herstellen. 
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   
 
5.  Kleinschalig beheer (trekker SBB) 
Door het uitvoeren van extra kleinschalig beheer zoals maaien, plaggen en begrazen ontstaat een meerwaarde voor 
flora  en  fauna  (rode  lijstsoorten,  konijnen). Deze  activiteiten worden  niet  gedekt  door  de  normkosten  die  SBB 
ontvangt.  
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   
 
6. Bestrijden verwilderde katten, fretten (trekker SBB) 
Sinds  de  beëindiging  van  de  jacht  wordt  hiervoor  in  de  winterperiode  betaald  door  leden  van  de WBE  in  te 
schakelen.  In  samenwerking met  de Dierenbescherming werd  in  2010  eerst  verwilderde  katten  opgevangen  en 
bijeengebracht naar opvang. Toen deze overvol raakte is het vervolg via kastvallen en  afschot verwijderd. Evaluatie 
van het afgelopen 2010 zal plaatsvinden waarna de plannen voor 2011 kunnen worden bijgesteld. Gelden binnen 
het bestedingenplan worden hiervoor aangewend. 
De onderbesteding van dit project is verrekend met de overbesteding van de posten 1, 2, 3, 4, 5, 44a, 66a, 21, 23, 
24, 27 en 30, waarbij gebruik is gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat 
het secretariaat gemachtigd is om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 
2011.  
 
12.  Bijdrage schapen laten grazen Mokbaai (trekker De Lieuw) 
In  2002  is het pachtcontract  voor het beweiden  van  schapen  in de Mokbaai  en omgeving door  SBB beëindigd. 
Vanwege de cultuurhistorie en de waarde van begrazing  in dit gebied,  levert het NP een bijdrage om beweiding 
voort te zetten. 
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44a. Entreeborden Nationaal Park Duinen van Texel (trekker SBB) 
De  toegangsregels voor het Nationaal Park zijn  in de APV opgenomen. Daardoor kan een deel van de bebording 
verdwijnen.  En  er  zullen  op  de  belangrijkste  toegangsplekken  bordjes met  de  nieuwe  regels  geplaatst worden. 
Daarmee  zou  in 2005 een  start worden gemaakt. Echter,  is dit project destijds niet uitgevoerd en  is verschoven 
vanwege  afwachting  op  een  uniform  logo  voor  de  Nationale  Parken.    In  2009  en  2010  zijn  de  borden  deels 
aangeschaft.  Huidig  bedrag  is  voor  onderhoud  en  vervanging  (bijv.  vanwege  vandalisme).  De  uitvoering  door 
Staatsbosbeheer i.o.m. coördinator V&E. 
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   
 
66a. Uitvoering verbeterplan recreatieve infrastructuur (trekker SBB) 
Uitvoering van het verbeterplan recreatieve infrastructuur zoals in deze projectbeschrijving 66a staat omschreven. 
Dit bedrag kan een specifiek project van het verbeterplan financieren maar ook als eigen bijdrage vormenvoor een 
groter project (bijv. waddenfonds‐project etc.)  
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   
 
 
Onderzoek en monitoring 2011 
 
16.  Werkgroep onderzoek 
Er  is  een  totaalbudget  voor  de  diverse  onderzoeken  die  in  het  park  worden  uitgevoerd.  Jaarlijks  zal  door  de 
werkgroep onderzoek worden bekeken welke onderzoeken er dat  jaar van belang zijn. De werkgroep onderzoek 
stelt een “Meerjarenplan Onderzoek” op dat wordt voorgelegd aan het OO. 
Het Overlegorgaan heeft op 14 december 2011 besloten een bedrag ad € 2.000,00 over te hevelen naar post 28 
(kosten  Overlegorgaan),  zodat  voor  het  onderzoek  nog  een  bedrag  van  €  19.000,00  beschikbaar  is.  Er  is  een 
onderbesteding  op  deze  post  doordat  het  (vervolg)onderzoek  voor  de  Noordse  Woelmuis  nog  niet  heeft 
plaatsgevonden. 
 
 
Communicatie en Educatie 2011 
 
21. Jaarplan Voorlichting & Educatie (trekker coördinator V&E) 
Zie onder het kopje  jaarplan V&E, hierin zijn diverse activiteiten ondergebracht, gericht op de doelgroepen en op 
interne en externe partners. 
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   
 
22. Bijdrage uitgifte folders SBB (trekker SBB) 
Het  budget  van  SBB  voorziet  slechts  in  beperkte mate  in  de  uitgifte  van  folders,  evenmin  als  in  de  jaarlijkse 
aantallen die het publiek afneemt. Om dit beleid  te kunnen voortzetten  is een bijdrage van het NP gewenst,  in 
afwachting van een evaluatie. 
De onderbesteding van dit project is verrekend met de overbesteding van de posten 1, 2, 3, 4, 5, 44a, 66a, 21, 23, 
24, 27 en 30, waarbij gebruik is gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat 
het secretariaat gemachtigd is om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 
2011.  
 
23. Bijdrage onrendabele rondleidingen (trekker SBB) 
SBB probeert de kosten van de  rondleidingen  te dekken door van de deelnemers een bijdrage van € 6,  ‐ p.p.  te 
vragen.  Voor  kinderen  is  sprake  van  een  lager  tarief  zodat  dit  de  drempel  om  deel  te  nemen  verlaagt.  In  het 
winterhalfjaar  is door beperkte deelname het organiseren van kostendekkende  rondleidingen niet mogelijk. Om 
rondleidingen voor kinderen en  in het winterhalfjaar voort te kunnen zetten wordt hiervoor een bijdrage van het 
NP gevraagd.  
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   



 22 

 
24. Magazine Natuureiland Texel (trekker coördinator V&E) 
In  informatiekranten  zijn  artikels opgenomen  in  een magazine dat  zich  richt op het NP, de natuur op  Texel  en 
natuurgerichte  recreatie.  Een  activiteitenkalender  maakt  deel  uit  van  het  magazine,  dat  twee  keer  per  jaar 
verschijnt: mei en september. De doelgroep recreant komt er ook bij. Het magazine komt tot stand i.s.m. NP, VVV, 
SBB, Natuurmonumenten en Ecomare. 
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   
 
26a. Educatief werk bezoekerscentrum (trekker St. Bezoekerscentrum) 
Ieder  jaar stelt het OO een  jaarprogramma vast met educatieve activiteiten die het Bezoekerscentrum ontwikkelt 
voor de bezoekers. Eerder in dit jaarverslag heeft u over deze activiteiten kunnen lezen. 

 
32. Kosten educatief uitvoerend werk (trekker EcoMare) 
In  samenwerking met  de werkgroep VER  formuleert  de  coördinator V&E  elk  jaar  een  jaarprogramma V&E met 
toetsbare  activiteiten,  Accent  op  eilandbrede‐  of Waddenbrede  insteek.  Ecomare  faciliteert  de  coördinatie  en 
afstemming van activiteiten met de  steunpunten en de andere actoren die betrokken  zijn bij de voorlichting en 
educatie over het Nationaal Park Duinen van Texel. De coördinator V&E van het nationaal park neemt hierbij het 
initiatief.  
In  het  Nationaal  Park  Duinen  van  Texel  is  er  voor  gekozen  om  de  educatief medewerker  in  te  zetten  vanuit 
Ecomare. Dit  is anders dan  in andere nationale parken, daar  is de educatief medewerker  in dienst van het  IVN. 
Jaarlijks wordt er vanuit het Nationaal Park een bedrag aan Ecomare betaald voor inzet van deze medewerker die 
uitvoering geeft aan de educatieve projecten. Zij werkt nauw samen met de coördinator V&E. 
 
 
Vaste kosten 2011 
 
27. Kosten overlegorgaan  en Stichting (trekker secretariaat OO) 
Deze kosten hebben betrekking op de kosten die gemaakt worden voor de jaarlijkse accountantscontrole, alsmede 
de  gemaakte  kosten  voor  Stichting  Ondersteuning  Overlegorgaan  Duinen  van  Texel  (kosten  KvK,  notaris, 
vergaderingen bestuur, etc.)  
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   
 
28. Kosten overlegorgaan, Europarcs, vergaderkosten, themadagen, representatie, etc. (trekker 
secrecretariaat Overlegorgaan) 
Deze kosten hebben betrekking op kosten die gemaakt worden voor de jaarlijkse excursie van het Overlegorgaan en 
de  Werkgroep  B&I,  informatieavonden  voor  publiek,  vergaderingen  Overlegorgaan,  themadagen  (zoals 
Begrazingsbeheer)  etc.  en  het  opstellen  van  een  accountantsverklaring.  Door  een  overheveling  van  €  2.000,00 
vanuit de post Onderzoek (16) is er een onderbesteding van € 637,42. 
 
30. Aanschaf drukwerk, vlaggen e.d. (trekker coördinator V&E) 
Het betreft de aanschaf van en het drukken van briefpapier, enveloppen, vlaggen en meer. Vlaggen worden door de 
verschillende partners en gastheren van het Nationaal Park zeer gewaardeerd en zijn op de verschillende punten op 
het eiland een goed promotie. 
De overbesteding op dit project  is gedekt uit de onderbesteding van de projecten 6, 22 en 28, waarbij gebruik  is 
gemaakt van de door het Overlegorgaan op 14 december 2011 genomen besluit dat het secretariaat gemachtigd is 
om geld tussen posten over te hevelen binnen het budget van het bestedingenplan 2011.   
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Bijlage 1 
 
Overlegorgaan 2011 
 
Dhr. E. Vermeer  :  Voorzitter Overlegorgaan 

Per 1 juli 2011 vervangen door dhr. C.J. Vriesman 
Mw. J.W. Groen  :  Secretaris Overlegorgaan 
Mw. L. Peetoom / Mw. A. Timmermans  :  Adjunct secretaris Overlegorgaan 
Mw. R. Overeem  :  Ministerie van LNV/Dir. Regionale Zaken West 
Dhr. A. Lenis  :  Provincie Noord‐Holland 
Mw. P. Schut  :  Coördinator Communicatie en Educatie NP 
Dhr. F. Visman  :  Gemeente Texel 
Mw. E. Scholtens  :  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Dhr. R. Landstra  :  Ministerie van Defensie DVD Directie West 
Mw. B. Duijn / Mw. T. van der Zanden  :  Staatsbosbeheer, directie West 
Dhr. J. van Vijfeijken  :  Recreatieondernemers op Texel 
Dhr. J. van den Broek  :  Ecomare 
Dhr. J. Koolhof  :  LTO Noord, afdeling Texel 
Dhr. F.H. Agter  :  Dorpscommissies Texel 
Dhr. A.J. Dijksen  :  Landschapszorg Texel 
Dhr. H.A.L. Mathijsen  :  Stichting Texelcampings 
Dhr. M. van Rijsselberghe  :  Federatie Particulier Grondbezit 
Mw. D. Teeling  :  IVN Consulentschap Noord‐Holland  
Dhr. J.C. Groen  :  Camping de Robbenjager 
 
Adviescommissie B&I 2011 
Mw. J.W.Groen  :  VZ B&I, NP Duinen van Texel, secretaris Overlegorgaan  
Mw. W.v.Bakel / mw. L. Peetoom  :  Provincie Noord‐Holland, adjunct secretaris 
Dhr. F.H. Agter  :  Dorpscommissie Texel 
Dhr. J. van Vijfijken  :  TVL (Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers) 
Dhr. A.J. Dijksen  :  Landschapszorg Texel 
Dhr. J. Koolhof  :  LTO Noord, afdeling Texel/Wildbeheereenheid 
Dhr. J.C. Groen  :  Camping de Robbenjager 
Dhr. B. Witte  :  Staatsbosbeheer Texel 
Dhr. J. Riemens  :  Ministerie van Defensie, DVD Directie West 
Dhr. P. Zillen  :  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Vacature  :  Recron Texel 
Dhr. D. Drijver  :  Stichting Natuur en Mens Texel 
Dhr. K. de Jong  :  Vogelwerkgroep Texel 
Mw. P. Schut  :  Nationaal Park Duinen van Texel, coördinator V&E 
Dhr. P. De Vries  :  Gemeente Texel 
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Adviescommissie VER 2011 
Mw. C. Kersbergen  :  Voorzitter VER  
Mw. P. Schut  :  Coördinator V&E 
Mw. J.W. Groen  :  Secretaris Overlegorgaan 
Dhr. R. Koning  :  Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers 
Dhr. E. van der Spek  :  Staatsbosbeheer Texel 
Dhr. G. Aberson  :  Koninklijke Marine, Joost Dourleinkazerne 
Dhr. K. Groenewoud  :  Ecomare 
Mw. L. Dinkelman  :  Gemeente Texel 
Dhr. G. Cadée  :  Landschapszorg Texel 
Dhr. H.A.L. Mathijsen  :  Stichting Texelcampings & Recron 
Dhr. J. Duin  :  NET (Natuurexcursies Texel) 
Dhr. W. de Waal  :  VVV Texel 
Mw. N. Roeper  :  IVN afdeling Texel 

 
Werkgroep Onderzoek 2011 
Mw. J. Esselaar  :  Staatsbosbeheer  
Dhr. J. Riemens  :  Ministerie van Defensie, DVD Directie West 
Dhr. A.J. Dijksen  :  Landschapszorg Texel 
Dhr. D. Drijver  :  Stichting Natuur en Mens Texel 
Dhr. K. de Jong  :  Vogelwerkgroep Texel 
Mw. J.W. Groen  :  Secretaris Overlegorgaan 

 
Werkgroep Verwilderde Katten 2011 
Mw. J.W. Groen  :  Secretaris Overlegorgaan  
Dhr. E. van der Spek  :  Staatbosbeheer Texel 
Mw. P. Schut  :  Coördinator V&E 
Dhr. P. de Vries  :  Gemeente Texel 
Mw. P. de Munnik  :  Dierenbescherming 
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Bijlage 2 
 
Besluitenlijst Overlegorgaan 2011 
 
Overlegorgaan 2011‐1: 2 maart 2011  
2011‐1‐1   De overlast van de hazen op naast gelegen gronden wordt als agendapunt ingebracht in de volgende 

vergadering van de Adviescommissie en deze zal aan het Overlegorgaan adviseren. 
2011‐1‐2   Voorgenomen plan van de Gemeente voor het tijdelijk verlichten van het fietspad tussen De Koog en 

Opduin wordt ingebracht bij de Adviescommissie ter advisering aan het Overlegorgaan.. 
2011‐1‐3  Volgende Overlegorgaan komen de financiën (ILG) en de zorgen rondom de bezuinigingen op de agenda. 
2011‐1‐4  Het verslag van het Overlegorgaan van 24 november 2010 vastgesteld. 
2011‐1‐5  Het OO besluit in het nationaal park geen kunstwerken te plaatsen maar kunstwerken langs de randen en 

op de parkeerplaatsen in overweging te zullen nemen. 
2011‐1‐6  Het OO besluit geen bezwaar te hebben tegen het wandelevenement in het nationaal park op 3 en 4 

september van de Sportwandelschool uit Hoorn mits andere markering wordt gebruikt dan vorig jaar. 
 
Overlegorgaan 2011‐2: 18 mei 2011 
Geen nieuwe besluiten genomen in verband met afwezigheid van voorzitter en secretaris 
 
Overlegorgaan 2011‐3: 10 oktober 2011 
2011‐3‐1  Het verbeterplan Infrastructuur wordt vastgesteld behoudens enkele opmerkingen. 
2011‐3‐2  Het jaarplan VER wordt vastgesteld. 
2011‐3‐3  Het folderplan wordt akkoord bevonden. 
2011‐3‐4  De financiën 2010 van het Nationaal Park Duinen van Texel worden vastgesteld op basis van de 

accountantsverklaring. 
2011‐3‐5  De vergaderdata voor 2012 worden vastgesteld. 
2011‐3‐6  Het Overlegorgaan gaat akkoord met het padenplan. 
 
Overlegorgaan 2011‐4: 14 december 2011 
2011‐4‐1  In de eerste vergadering van 2012 zal een voorstel over de nieuwe samenstelling aan de leden van het 

Overlegorgaan worden neergelegd. 
2011‐4‐2  Er zal een brief van het Nationaal Park gezonden worden aan de provincie inzake het afschieten van 

verwilderde katten. Tevens zal de secretaris intern navraag doen hoe hier mee om te gaan. Tevens zal 
Staatsbosbeheer contact opnemen met het secretariaat van het Nationaal Park als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn. 

2011‐4‐3  Het agendapunt Klimbos wordt naar de vergadering van maart 2012 doorgeschoven waarbij tevens een 
presentatie over het plan wordt gegeven. 

2011‐4‐4  Er wordt besloten om akkoord te gaan met een expositie kunstwerken, maar alleen aan de randen van het 
Nationaal Park. 

2011‐4‐5  Het bestedingenplan 2012 wordt vastgesteld met de opmerking dat de post “voorzieningen vrijwilligers” 
voorlopig als reservepost wordt opgenomen en het punt 26a af te voeren als blijkt dat dit bedrag niet op 
deze begroting thuishoort. 

2011‐4‐6  Akkoord te gaan met het voorstel dat het bezoekerscentrum nog twee jaar zal open blijven met een 
minimale begroting en dat in 2012 actief gezocht wordt naar alternatieve financiële middelen om het 
bezoekerscentrum in 2013 open te houden. Ook zal in 2012 en 2013 actief gezocht wordt naar financiële 
middelen om het bezoekerscentrum ook na 2013 open te houden. Verder zal aan het eind van 2012 
geëvalueerd wordt of er middelen zijn voor 2013 en ná 2013. 
 
 
 


