
 

Nationaal Park 
Duinen van Texel 
Jaarverslag 2010 

 

Inhoudsopgave 
 

3 Voorwoord 

5            De vier doelstellingen van de nationale parken 

6           Organisatie 

8            Samenwerkingsverband nationale parken (SNP) 

9            Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap 

11           Flora en fauna  

14          Natuurgerichte educatie en voorlichting 

17          Onderzoek 

19          Financiën 

20         Bestedingenplan 2010 

21          Toelichting projecten 2010 

              

27           Bijlage 1: Samenstelling Overlegorgaan en  

        commissies/werkgroepen 

29           Bijlage 2: Besluitenlijst Overlegorgaan 2010 

31            Bijlage 3: Accountantsverklaring 

 

 

november 2011 

 

 



 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

VOORWOORD 
 

2010 Was voor mij het jaar van de cursus “gastheerschap”! Na heel wat jaren 

uitvoering geven aan een vrij uitgekristalliseerd programma voorlichting en 

educatie, zijn we onder aanvoering van Petra Schut begonnen aan de opzet van 

een nieuw meerjarenprogramma. Dat liep toevallig samen met een activiteit 

binnen Staatsbosbeheer die we met elkaar hebben opgepakt: het zgn. 

interpretatieplan. “Wat is nu in de kern onze boodschap”; “Wat willen wij de 

bezoekers aan Texel graag meegeven”? Eenvoudige vragen, waarop het antwoord 

best ingewikkeld is. In ieder geval is het pakket activiteiten weer eens goed 

opgeschud en kijken we bewust naar nieuwe mogelijkheden. Die cursus 

Gastheerschap is daar een mooi voorbeeld van. Het leidt naast de directe 

voorlichting in de cursus tot een nieuwe groep ambassadeurs die voor het 

draagvlak van ons Nationaal Park van groot belang zijn. Dat zo’n cursus dan weer 

aanleiding is voor nieuwe activiteiten als: “favoriete wandelingen van Gastheren” 

en een “kookboek met Texelse gerechten” is helemaal geweldig! 

 

De toegenomen belangstelling voor dierenwelzijn werkte ook door in een intensief 

contact met de dierenbescherming over het bestrijden van verwilderde katten. Aan 

het eind van 2010 was dat vraagstuk nog niet sluitend opgelost. Winst is zeker de 

intensivering van de voorlichting over dit onderwerp en de herhaalde oproep aan 

eigenaren van huisdieren om hun verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Een grote schok gaf de aankondiging door het nieuwe kabinet van een extreem 

grote bezuiniging op het natuurbeleid. Steeds hadden wij het gevoel met werk 

bezig te zijn dat op grote steun van de overheden en inwoners van ons land kon 

rekenen. Die steun bleek bijvoorbeeld uit de regelmatig gehouden enquêtes over 

de onderwerpen die Nederlanders het meest bezighouden. Die aandacht voor het 

natuurbeleid leidde ook tot successen zoals: 

• de toename van het oppervlak natuurgebied; met name in de ecologische 

hoofdstructuur, met daarbinnen de totstandkoming van het stelsel van 

Nationale Parken; 

• de toename van meer natuurlijk bosbeheer met als gevolg een toename van 

bosvogelsoorten;  

• de ombouw van ruilverkavelingen naar landinrichting met meer aandacht voor 

natuur en  landschap; 

• verbetering van de waterkwaliteit. 

 

Natuurlijk ging het ons allemaal niet snel genoeg en blijven er grote vraagstukken 

om aandacht vragen, zoals daar zijn: 

• de verdere aanpak van verdroging, versnippering en vergiftiging; 

• meer tempo bij de realisatie van de ecologische hoofdstructuur; 

• tegenwicht bieden aan de alarmerende afname van de biodiversiteit. 

 

Er zat dus steeds al een behoorlijk “gat” tussen alle op papier zo mooi gestelde 

doelen en de concrete vertaling in de praktijk. Maar nu - na het aantreden van dit 

kabinet - lijkt er zelfs de klad te zitten in de goede bedoelingen. Op cultuur en 

natuur wordt immers heel fors extra bezuinigd! Hoe dat doorwerkt naar de 

Nationale Parken moet nog blijken, maar het effect op de armslag voor onze 

partner in het beheer….Staatsbosbeheer…maakt mij niet vrolijk. 

Bij de pakken neer zitten helpt ons niet verder. Ons staat ons als betrokken 

medewerkers en vrijwilligers niet anders te doen dan waar ook maar mogelijk 

beslissers te laten zien hoe onterecht die extra bezuiniging is en elkaar te blijven 

stimuleren ons werk met des te meer kracht te blijven verzetten. 
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Nu in 2013 de meerjarenafspraken over de budgetten voor de Nationale Parken 

aflopen is het  -gelet op de bovengeschetste omstandigheden- wel duidelijk dat het 

Samenwerkingsverband van Nationale Parken (SNP) een heel centrale rol krijgt bij 

het overleg met het rijk en het Interprovinciaal Overleg. In het kader van de 

decentralisatie van middelen op het terrein van natuur en landschap naar de 

provincies is naast dat centrale overleg een intensivering van onze contacten met 

de provincie wenselijk. 

 

Ook dit jaar weer: heel veel leuke en zinvolle resultaten en zorgen over “morgen”. 

Het lukte ons er een succes van te maken door ieders betrokken inzet. Ik wil 

daarvoor de medewerkers van Staatsbosbeheer en Ecomare, maar bovenal ons 

eigen secretariaat en onze coördinator Voorlichting en Educatie hartelijk dank 

zeggen!! Die vaste kern van medewerkers lukt het niet zonder de inzet van vele 

vrijwilligers. Ook hen wil ik hartelijk bedanken!! 

 

Evert Vermeer, voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Slufter 

Foto Laura Peetoom 
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De vier doelstellingen van de 
nationale parken 
 

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 1000 hectare (op Texel 4300 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 
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Organisatie 
 

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 

dorpscommissie Texel, camping de Robbenjager en de Texelse Vereniging voor 

Logiesverstrekkers vertegenwoordigd.  

 

Het overlegorgaan is in 2010 vier keer bij elkaar gekomen; op 17 februari, 19 mei, 

22 september en 24 november. In de reguliere vergaderingen zijn diverse zaken 

aan de orde geweest. Naast het opstellen van de begroting voor 2011 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, meerjarenplan Communicatie en Educatie 

en natuurlijk een aantal beheer onderwerpen zoals de fietspaden en begrazing van 

onder andere de Slufter. Een overzicht van de besluiten van 2010 is vermeld in 

bijlage 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adviescommissies B&I en VER 

Inhoudelijk wordt het overlegorgaan bijgestaan door de Adviescommissie´s. NP 

Duinen van Texel heeft twee commissies te weten Beheer & Inrichting (B&I) en 

Voorlichting, Educatie en Recreatie (VER). 

In de beide Adviescommissies worden zaken behandeld waarover in het 

Overlegorgaan besluiten genomen moeten worden. Dit advies moet het 

Overlegorgaan ondersteunen bij de besluitvorming. 

In het laatste overleg is besloten om in 2011 deze beide commissies samen te 

voegen tot 1 adviescommissie waarmee in 2011 wordt gestart. 

 

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 

Wilma van Bakel, vanaf mei 2010 is zij vervangen door Laura Peetoom. 

 

 

 

 

Het Overlegorgaan 

samenstelling 2010 
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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 met uitleg over het broedseizoen, de invloed van het water en de 

begrazing op de flora en fauna in de Slufter. 

 

Werkgroep Verwilderde Katten  

De werkgroep Verwilderde katten heeft in 2010 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.  

 

De volledige samenstelling van het Overlegorgaan, de beide Adviescommissies en 

de werkgroepen  zijn weergegeven in bijlage 1. 

 

Europarcs 

De Europarc conferentie 2010 heeft plaatsgevonden in Abruzzo, Lazio en Molise 

Nationaal Park van 29 september tot 2 oktober onder de titel “ Living together, 

Biodiversity and Human Activities: A Challenge for the Future of Protected Area. 

2010 was het internationale jaar van de biodiversiteit en om deze reden is deze 

Europarc conferentie onder deze titel georganiseerd. De  workshops, excursies en 

speeches richtten zich op dit onderwerp. De conclusie van de conferentie was dat 

de communicatie over het thema verbeterd moet worden. Er moet een duidelijk 

boodschap worden geformuleerd en de doelgroepen moeten goed in beeld 

gebracht worden. Het gebruiken van de juiste taal om mensen te bereiken is 

onontbeerlijk. Aan het eind van de conferentie is de Pescasseroli Declaration 

samengesteld. Hierin hebben de deelnemers aan de conferentie een oproep 

gedaan aan nationale en regionale overheden om binnen hun politieke ambities en 

programma’s de noodzaak van in stand houden van de biodiversiteit en het 

beheren van de ecosystemen te waarborgen. Dit om ook naar de toekomst toe de 

waarde hiervan te respecteren en te erkennen dat het een basis is voor economie 

en gezondheid. Ook is het belang van duurzaamheid onderstreept. 

De internationale kennisuitwisseling tussen Nationale Parken is waardevol.  
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Samenwerkingsverband nationale 
parken (SNP) 
 

Door Evert Vermeer, voorzitter NP Duinen van Texel 
 

Een netwerk van organisaties is betrokken bij het beheer en behoud van de 

Nationale Parken. Vanuit hun eigen expertise en bevoegdheden dragen zij bij aan 

de realisatie van topnatuur en topkwaliteit van de beleving van deze natuur in 

Nederland. In de Stichting SNP zijn deze organisaties verenigd. De Stichting SNP 

biedt een platform waar de verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten en 

expertise, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. 

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. Na het 

afronden van de gezamenlijke huisstijl en afspraken over de bebording in onze 

parken treden we als “merk” steeds meer herkenbaar naar buiten. We hebben die 

positionering in deze woelige tijden hard nodig!! 
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Bescherming en ontwikkeling van 
natuur en landschap 
 

Verwilderde katten in het Nationaal Park 
 

Het Nationaal Park heeft het doel om zoveel mogelijk verwilderde katten uit de 

duinen te verwijderen. Het Park heeft de verantwoordelijkheid bijzondere soorten 

te beschermen. De schade die verwilderde katten aanbrengen aan deze soorten 

moet daarom zoveel mogelijk voorkomen en bestreden worden. Om deze reden 

worden de katten uit de duinen verwijderd. De dierenbescherming heeft bezwaar 

geuit tegen de bestrijding van deze katten. Het Nationaal Park heeft initiatief 

genomen om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen. 

Dit heeft geresulteerd in samenwerking op het gebied van bestrijding van 

verwilderde katten waarbij de dierenbescherming de gevangen katten in 

samenwerking met Dierenpension Texel heeft opgevangen. Vervolgens is getracht 

de dieren te socialiseren en te herplaatsen. Dit heeft een enorme inspanning 

gevraagd van zowel de kattenvangers en SBB als van de dierenbescherming. De 

gemeente Texel heeft bijgedragen in de kosten van opvang van deze verwilderde 

dieren en is in gesprek met de dierenbescherming om tot een overeenkomst te 

komen met een asiel op het vaste land Het Nationaal Park wil meewerken aan de 

wensen van de dierenbescherming om op deze manier de dieren uit de duinen te 

krijgen, echter plaatst zij wel vraagtekens bij de efficiëntie van de inzet van mensen 

en middelen. In 2011 wordt bezien of deze actie kan worden voortgezet. Een 

dierenbezitter is verantwoordelijk voor zijn huisdier. Sterilisatie en castratie zijn 

belangrijke maatregelen in het beperken van de kattenpopulatie. Ook het ’s nachts 

binnen houden van de dieren zou al een belangrijke bijdrage leveren aan het 

beperken van de gevolgen van de katten in de duinen. Samen met de 

dierenbescherming wordt gewerkt aan een communicatiecampagne die in 2011 zijn 

beslag zal moeten krijgen om eigenaren van dieren te informeren om medewerking 

te vragen zodat ook op het preventieve vlak resultaat geboekt gaat worden. Dit 

juichen wij van harte toe en zijn blij dat wij hier met de dierenbescherming samen 

in op kunnen trekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kat met dode haas –  

foto Sytske Dijksen 
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Plaggen Alloo  
Door Staatsbosbeheer 
 

Staatsbosbeheer heeft in de herfst op het Alloo nog 1,5 hectare grasland verdeeld 

over meerdere stukken afplaggen om de natuurwaarde te vergroten. In het begin 

van de winter werd aansluitend de afrastering langs de lang liggende weg en het 

ruiterpad vervangen door een tuinwal en het al bestaande deel van de tuinwal 

opgeknapt.  

In 1998 heeft Staatsbosbeheer al een eerste herinrichting uitgevoerd. De afvoer van 

regenwater bij grote neerslag is verbeterd. Wanneer dit op het perceel blijft staan 

kan het kalkrijke grondwater uit de duinen niet in de wortelzone komen. De sloten 

zijn ondieper gemaakt en van stuwen voorzien zodat grondwater langzamer uit het 

gebied stroomt. Aan de uitbreiding van het aantal gevlekte orchissen is in juni goed 

het resultaat hiervan te zien en het is ook gunstig voor de weidevogels die er 

broeden. 

Door stukken waar de natuur niet van deze veranderingen kon profiteren te 

plaggen kan dit alsnog gebeuren. Het steken van zoden voor de aanleg van 

tuinwallen laat zien dat dan ook planten van de oude natte heideterreinen die hier 

voor de ontginning in 1882 waren, zoals struikhei, dophei en teer guichelheil terug 

kunnen komen terwijl ook de gevlekte orchis er goed op reageert.  

Met het vervangen van het rasters speelt Staatsbosbeheer in op de cultuurhistorie, 

terwijl een tuinwal langs een smal ruiterpad voor de ruiters ook prettiger is dan de 

huidige perceelsscheiding.  
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Flora en fauna  
 

Lepelaar record in 2010 
Door Staatsbosbeheer 
 

In het logo van het nationaal park is de lepelaar prominent aanwezig. Deze vogels 

broedden als sinds de 19e eeuw op Texel. Elk jaar is het weer spannend hoeveel 

lepelaars er van het overwinteringsgebied teug komen dat zich uitstrekt van Zuid-

Frankrijk tot Senegal. De eerste arriveren eind februari en tot ver in mei komen er 

nog dieren aan. 

In de periode dat de aantallen gevolgd worden broedden niet eerder 540 paar 

lepelaars op Texel, in 2009 is ook al een record aantal vastgesteld met 397 paar. De 

grootste kolonie is te vinden in het Nationaal Park Duinen van Texel in De Geul, 

minimaal 373 paar. Vorig jaar 297, het werkelijke aantal ligt mogelijk vrijwel zeker 

hoger. De lepelaars zijn daar door Staatsbosbeheer geteld aan de hand van 

luchtfoto’s omdat de locaties zo in het moeras liggen dat ze zonder te veel 

verstoring niet te benaderen zijn. Een deel nestelt in en onder bomen, waardoor 

waarschijnlijk een aantal nesten gemist is. In De Muy konden in 2010 26 nesten 

worden vastgesteld, waarschijnlijk zijn er daar ook een paar meer, in 2009 waren 

dat er 30.  

In De Geul broed weer een groot deel dicht bij het uitkijkpunt aan de Mokweg, 

maar door de wilgen zijn ze niet op het nest te zien is. Wel zijn van en naar het 

nest vliegende dieren goed waar te nemen en ook zijn de roepende jongen te 

horen. Een grote groep broedt door de hoge waterstand in het voorjaar verder naar 

het westen in de vallei dan gebruikelijk. Op dit moment zit een deel van de 

lepelaars nog op de nesten, terwijl de jongen van de vroegste paren al zijn 

uitgevlogen. Tijdens de excursie van Staatsbosbeheer kunnen de lepelaars vanaf de 

rand van de vallei af en aanvliegend worden gezien.  

Op De Schorren telde Natuurmonumenten eerder al 141 paar (70). Bij elkaar 

broeden er op Texel dus zeker 540 (397) paar lepelaars het hoogste aantal dat ooit 

is geteld. Het totaal aantal lepelaars in Nederland was volgens de werkgroep 

lepelaars in 2009 2236 paar. 

 

Lepelaars zijn op Texel goed te bekijken vanaf het uitkijkpunt aan de Mokweg, het 

merendeel van de in De Geul broedende lepelaars zit daar in de buurt. Aan- en 

afvliegende vogels, vooral ouders met voedsel zijn er goed te zien. De lepelaars 

zoeken voedsel in sloten op Texel en de Kop van Noord-Holland. In de sloten 

vangen ze vooral driedoornige stekelbaarsjes. Daarnaast gaan ze op het Wad op 

jacht naar garnalen.  

Meer informatie over lepelaars is te vinden op www.werkgroeplepelaar.nl, via deze 

website kunnen ook waarnemingen worden doorgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepelaar tijdens de start,  

foto van Trevor Sanderson. 
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Vogels in de Dennen  
Door Adriaan Dijksen 
 

Aan het einde van de negentiende eeuw, om precies te zijn in 1895, werd een begin 

gemaakt met de voorbereiding voor de bebossing van een deel van de 

mientgronden. Men groef afwateringssloten en maakte het terrein geschikt om 

boompjes te planten: hoge duinen werden bijvoorbeeld afgevlakt. De laatste 

aanplantingen vonden plaats in 1937 en 1938. 

 

Over de geschiedenis en het beheer van de Dennen zoals het bos al snel genoemd 

werd (er werden immers vooral dennenbomen aangeplant) valt veel te vertellen, 

maar hier beperken we ons tot de broedvogelbevolking van het gebied. 

Uit de eerste helft van de vorige eeuw zijn daarover maar weinig gegevens bekend. 

Alleen Jan Drijver, de bekende Texelse vogelbeschermer, noemt in zijn boeken af 

en toe een soort, meestal een nieuwkomer. Want het is natuurlijk logisch dat de 

aanplant van circa 500 ha bos kansen bood aan een aantal geheel nieuwe 

broedvogels. Voordien was er nauwelijks bos op Texel aanwezig, hoogstens enige 

kleine loofhoutbosjes.  

 

Midden jaren zestig waren mijn broer Lieuwe en ik nieuwsgierig welke vogels er in 

het Texelse bos tot broeden kwamen en vooral ook hoeveel. Daarom besloten we in 

1964 een telling te houden, een zogenaamde territoriumkartering. Een methode die 

een betrouwbaar beeld van de aantallen geeft. Ook in 1966 telden we om vanaf 

1970 jaarlijks in ieder geval het zuidelijk deel van het bos te inventariseren, groot 

350 hectare en om de 5 jaar het hele bosareaal.  

Nu hebben we een overzicht van de ontwikkeling van de vogelstand in dat deel van 

het bos van meer dan 40 jaar. Het blijkt dat de veranderingen enorm zijn. Logisch 

uiteraard want het toen nog jonge bos is ook enorm veranderd. Gewoon omdat de 

bomen groter groeiden, maar ook omdat stormen delen van het bos ombliezen en 

natuurlijk door het beheer van Staatsbosbeheer dat er op gericht was het 

dennenbos langzaam om te vormen naar een natuurlijk loofbos. En vogels vliegen 

dus ook veranderingen elders in ons land, breidden zich uit tot op Texel. 

Bijvoorbeeld de terugkeer van veel soorten roofvogels door een betere 

bescherming en vooral ook door minder gebruik van giftige stoffen in de landbouw.  

 

Daarnaast is er nog de enorm toegenomen recreatiedruk en groei van het aantal 

paden dat een rol kan spelen. Alleen tellingen zijn zeker niet voldoende om al deze 

factoren uit elkaar te houden en zekerheid te geven waarom een soort toe- of 

afneemt. Daarvoor zijn detailstudies nodig. Zeker is wel dat een van de 

belangrijkste factoren toch de veranderingen in het bos zelf zijn: hogere bomen, 

meer dood hout, meer of minder struikgewas etc. 

 

Toch is het Texelse wat betreft de soortensamenstelling nog steeds uniek in 

Nederland. Een aantal bosvogelsoorten, dat niet trekt of rondzwerft, heeft zich nog 

steeds niet op het eiland gevestigd. Dat zijn: wespendief, bosuil, kleine, groene en 

zwarte specht, kuif-, glanskop- en matkopmees, boomklever en goudvink. Ook de 

appelvink heeft nog geen vaste voet op het eiland gekregen; er zijn wel enkele 

incidentele broedgevallen bekend.  

 

Daarentegen hebben we de laatste decennia de grote bonte spechtbonte spechtbonte spechtbonte specht mogen 

begroeten en ook de buizerd en havik behoren tot de nieuwkomers. 

Verdwenen is echter weer de wielewaal en sterk in aantal achteruit gegaan zijn de 

grote lijster (van 24 in 1966 naar 2 paren in 2009) en de gekraagde roodstaart (van 

44 in 1966 naar 4). Heel gewone soorten zoals tuinfluiter en fitis gaat het eveneens 

niet zo goed. Tuinfluiter in 1982 nog tegen de 100 paren, in 2009 18 en de fitis ging 

van 430 paren in 1974 naar 87 in 2009. 

 

Bonte Specht  

foto van Adriaan Dijksen. 

 



 13 

Maar er zijn ook succes verhalen: tjiftjaf van 29 in 1974 naar 141 in 2009 en 

roodborstroodborstroodborstroodborst van enkele tientallen in de jaren zestig naar 280 in 2009. (ik noem 

steeds 2009 omdat van dat jaar gegevens uit het hele bos bekend zijn). Ook merel, 

koolmees en vink zijn er nu veel meer. In het algemeen kunnen we zeggen dat het 

de heel gewone Nederlandse soorten, ook in de Dennen heel goed gaat, maar dat 

wat minder talrijke en kwetsbare soorten het ook hier ‘moeilijk’ hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roodborst 

foto van Adriaan Dijksen. 
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Natuurgerichte educatie en 
voorlichting 
 

Educatieve activiteiten in Nationaal Park ‘Duinen van 
Texel’ 2010 
 

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 het Nationaal. De cursisten krijgen na 

afloop een certificaat en gevelbordje ‘Gastheer Nationaal Park’. Aan deze 4e 

cursus deden 20 deelnemers mee (in 2008 en 2009 zijn er ook 3 cursussen 

aangeboden). De evaluaties waren heel positief.  

• De deelnemers van 2008 en 2009 kregen dit jaar een terugkombijeenkomst in 

het Nationaal Park bij de vuurtoren, voorwaarde om Nationaal Park Gastheer 

te blijven. Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd waar in totaal 62 

logiesverstrekkers hebben deelgenomen. 

• Organisatie van een training EHBO in het veld voor alle excursieleiders op 

Texel, i.s.m. Staatbosbeheer. Dit wordt voortgezet in 2011. 

• Een workshop voor excursieleiders over het geologische ontstaan van Texel, 

hieraan hebben 40 excursieleiders deelgenomen. De workshop bestond uit een 

lezing van geologe Lia Vriend en een rondrit met uitleg langs geologisch 

interessante plaatsen op Texel. 

• Er zijn 8 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 2 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.  

• We hebben een opzet uitgewerkt voor een kinderdoeboek over het Nationaal 

Park. Daarin zijn de kinderpagina’s opgenomen uit ‘Natuureiland Texel’, 

aangevuld met nieuwe elementen. Deze zal in het voorjaar van 2011 

uitgegeven worden. 

• 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 landbouwdag, 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 je de stand makkelijker kunt 

voorbereiden. 

• Er is een plan van aanpak gemaakt voor een theaterproductie in ‘De Dennen’, 

gericht op Texelaars en toeristen. Dit zal in meivakantie van 2011 uitgevoerd 

worden. 

• 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. 

Braakbal 

foto van Laura Peetoom 
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Doelgroep: bewoners Texel 

• Voor de Texelaars is i.s.m. de Stichting Welzijn Ouderen (SWOT) een 

programma aangeboden dat bestaat uit een busrondrit met excursies in het 

Nationaal Park. De 50 deelnemers werden bij de verschillende 

dorpssteunpunten opgehaald.  

• Voor het verpleeghuis is wederom een succesvolle natuurbelevingsavond 

georganiseerd (35 deelnemers). 

• I.s.m de SWOT is een natuurbeurs ‘Groen voor Grijs’ georganiseerd waarmee 

ouderen gericht zijn benaderd om mee te doen met verschillende 

natuuractiviteiten in het NP. Er zijn o.a. de volgende activiteiten georganiseerd 

waar het NP bij betrokken was: Fotograferen in de natuur, het gebruik van 

wilde kruiden, biologie op herhaling en een natuurprogramma voor 

grootouders en kleinkinderen. De samenwerking met deze doelgroep is 

geëvalueerd en wordt in 2011 verder opgepakt. 

• Voor (verstandelijk) gehandicapte groepen is er een educatief programma 

ontwikkeld in het Nationaal Park waarbij zintuiglijke ervaringen en 

natuurbeleving centraal staan. Dit is uitgevoerd voor een groep van de Texelse 

Reede (9 deelnemers) en het Tesselhuus (12 deelnemers). Dit jaar is een 

inventarisatie gemaakt van alle activiteiten tot nu toe, de wensen vanuit deze 

doelgroep en een plan van aanpak voor 2011. Dit om meer vraaggericht met 

deze doelgroep te werken in plaats van aanbodgericht.  

• Speciaal voor Texelaars is er in oktober een actie opgezet waarmee Texelaars 

met een bon uit de Texelse Courant gratis een pda konden lenen (een 

handcomputer met daarin een gps-wandeling in de natuur met interactieve 

elementen als weetjes en vragen langs de route).Voor deze actie zijn 14 pda’s 

uitgeleend (gemiddeld 40 deelnemers). 

• Voor de Texelse FNV-vrouwen is een NP-lezing verzorgd (20 deelnemers). 

 

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 20 minuten. In totaal zijn ruim 10 natuurtheatervoorstellingen 

gespeeld. Gemiddeld zijn er 20 kinderen per voorstelling aanwezig. 

• Er hebben 7 allochtone groepen vanuit zelforganisaties en het tweede taal 

onderwijs deelgenomen aan een speciaal dagprogramma in het Nationaal Park 

(totaal 379 deelnemers). Een deel van de uren wordt vergoed door het 

Nationaal Park. 

• De volgende gezinsprogramma’s zijn opgezet en uitgevoerd in het kader van 

het Nationaal Park; aantal programma’s/deelnemers:  

• Paddenstoelenexcursie (9/171)  

• Beertje buiten (7/112)   

• Overleven in de natuur (5/108), dit programma is verder doorontwikkeld en 

wordt ook aangeboden aan scholen.  

• Schemerschim (4/76)  

• Op heksenpad (3/52) 

 

Doelgroep: onderwijs 

• Voor de groepen 5/6 van de Texelse scholen is het programma ‘Luchtkastelen 

in de Slufter’ aangeboden. Aan de hand van een verhalend ontwerp ontdekken 

de kinderen op een speelse manier verschillende facetten van het natuurgebied 

De Slufter. Hieraan hebben 16 klassen meegedaan. 

• 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. 

 

 

 

Alllochtone groep in het duin 

foto van Carla Kersbergen 
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Overige educatieve programma’s die Ecomare heeft 
uitgevoerd in het Nationaal Park 
 

Ecomare heeft in 2010 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 3/ 4: Zee en Zo 8, Strandprogramma 2. 

Groep 7/ 8: Nachtwandeling 2, Strandprogramma 5.    

OSG: Strandprogramma 1, Slufterprogramma 1. 

 

• Niet Texelse scholen (aantal uitgevoerde programma’s): 

Basisonderwijs:  

Nachtwandeling 38, Slufter 36, Strand 25, PDA duinwandeling (onbegeleid) 25, 

Overleven 21, Trekvogelprogramma 16, Earthkeepers 9, Luchtkastelen in de Slufter 

4, Natuurbeheer 2, Boet 1. 

 

Voortgezet onderwijs:  

Slufterprogramma 72, Strandprogramma 32, Nachtwandeling 24, Duinpark PDA 

(onbegeleid) 8, Overlevenprogramma 4, Vogelprogramma 3, Natuurbeheer 1. 

 

• Groepen:  

Slufter 17, Natuurjutten 3, Busrit 3, Duinexcursie 1, Fietstocht 1, Nachtwandeling 1.

  

 

• Kinder- en familieprogramma’s 

Slufter familieprogramma aantal: 28, deelnemers:610. 

 

• Themaprogramma’s: 

Tijdens de landelijke ‘Nacht van de nacht’ in oktober hebben we 4 

nachtwandelingen voor 80 deelnemers verzorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksen in het duin 

Foto van Petra Schut 
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Onderzoek 
 

Meerjarenplan Onderzoek 

De werkgroep onderzoek is gestart om te komen tot een overzicht van 5 jaar dat in 

2011 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 in beeld brengen 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 2011 zal dit 

zijn beslag moeten krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepelaars boven zee 

foto van Sako de Wolf 
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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. In de duinen tot in de zeereep 

toe. De soort is ook belangrijk als voedsel voor predatoren, waarbij de Rode Lijst 

soorten Velduil en Blauwe Kiekendief. Hoewel deze soort 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 met name 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. Deze soort 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. Landschapszorg acht het van 

groot belang het populatieverloop van de Noordse Woelmuis nauwlettend te 

volgen in het Nationaal Park. Niet alleen omwille van het voortbestaan van de 

soort zelf, maar ook wegens zijn grote belang voor de predatoren Blauwe 

Kiekendief en Velduil. Voor deze soorten is de aanwezigheid van muizen in het 

vroege voorjaar, wanneer de vrouwtjes in broedconditie moeten komen zeer 

belangrijk. Het is daarom nuttig zowel in het voorjaar (midden tot eind maart) en 

in de herfst, wanneer de muizenpopulaties op zijn grootst zijn te vangen. Hiervoor 

moeten de vallen steeds op vaste, nader te bepalen, posities worden geplaatst om 

van jaar tot jaar de aan- en/of afwezigheid van de soort vast te stellen.  

De werkgroep onderzoek heeft zich ingespannen om de resultaten van het 

onderzoek goed in beeld te krijgen d.m.v. een rapport. Het aanvankelijk 

opgeleverde rapport voldeed niet aan de verwachting maar inmiddels is dit 

hersteld zodat ook het vervolgonderzoek bezien kan worden. 
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Financiën 
 

Via de subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (ILG) van de Provincie 

Noord-Holland wordt de subsidie aan het Nationaal Park verstrekt. In de 

bestuursovereenkomst die hierover gesloten is, is aangegeven dat het Nationaal 

Park in de periode 2007-2013 kan rekenen op een totaal bedrag van €1.507.858,00. 

 

De begroting van 2010 is door het Overlegorgaan vastgesteld op 20 mei 2009. 

Hierbij is uitgegaan van een bedrag van € 229.109,00.  

 

Op 17 februari 2010 heeft het Overlegorgaan besloten dat de secretaris is 

gemachtigd om als de projecten hier aanleiding toe geven bedragen uit het lopend 

boekjaar over te hevelen naar volgend boekjaar mits budgettair neutraal. Eind 2009 

bleek dat door de weersomstandigheden niet gestart kon worden met project 66a 

(Uitvoering verbeterplan Recreatieve Infrastructuur €35.000,00). Het resterende 

bedrag, €30.719,87 is overgeheveld naar de begroting van 2010.  

 

De kosten voor project 66a zijn na de vaststelling van de begroting 2010 

opgehoogd naar €65.719,87.  

 

Tevens is op 24 november 2010 besloten door het Overlegorgaan dat de kosten 

van het onderzoek naar de woelmuizen van 2009 ten laste komt van het budget 

van 2010. 

 

De overschrijding van de kosten Overlegorgaan (project 28) worden gedekt uit de 

bij het ILG opgevoerde post “onvoorziene uitgaven”van€ 643.13 en naar besluit van 

het Overlegorgaan van 24 november 2010 zullen de overgebleven middelen van het 

bestedingenplan ook aangewend mogen worden.  

 

Hiermee komt het totaal subsidiebedrag voor 2010 op € 260.472,00. Op 30 maart 

2010 heeft de Provincie Noord-Holland deze subsidie beschikt. 

 

Deze tussentijdse wijzigingen zijn behandeld in de genoemde bijeenkomsten van 

het Overlegorgaan. In de bijgaande tabel zijn de hier boven genoemde bedragen 

toegevoegd aan het goedgekeurde bestedingenplan 2010. 

 

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 de provincie Noord-Holland stemt er in 

toe verschuivingen binnen de onderdelen toe te passen. Hiervan is gebruik 

gemaakt door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft op een aantal projecten 

meer kosten moeten maken waardoor er sprake was van overschrijding van de 

aanvraag waardoor Staatsbosbeheer zelf een grotere bijdrage heeft geleverd.  

 

 

De accountantscontrole is aan dit jaarverslag toegevoegd als bijlage 3. 
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Bestedingenplan 2010 NPZK 
 

NrNrNrNr    Beheer, onderhoud en toezichtBeheer, onderhoud en toezichtBeheer, onderhoud en toezichtBeheer, onderhoud en toezicht    BegrootBegrootBegrootBegroot    SubsidiabeleSubsidiabeleSubsidiabeleSubsidiabele    

 kosten kosten kosten kosten    

TrekkerTrekkerTrekkerTrekker        

1 Extra toezicht, voorlichting etc.  € 28.500,00   € 31.004,53  Staatsbosbeheer 1* 

2 In standhouden Sommeltjespad, 

Alloopad 

 € 3.000,00   € 2.403,36  Staatsbosbeheer 1* 

3 Recr. voorzieningen Defensieterrein  € 2.500,00   € 1.013,60  Staatsbosbeheer 1* 

4 Onderhoud/beheer toiletgebouwen  € 3.000,00   € 2.979,44  Staatsbosbeheer 1* 

5 Kleinschalig beheer (maaien etc)  € 2.900,00   € 2.499,40 Staatsbosbeheer 1* 

6 Bestrijden katten, fretten etc  € 8.675,00   € 8.695,70  Staatsbosbeheer 1* 

12 Bijdrage schapenbegrazing Mokbaai  € 1.130,00   € 1.130,00  De Lieuw  

44

a 

Entreeborden Nationaal Park Duinen van 

Texel 

 € 5.000,00   € 342,02 Coörd. V&E  

66

a 

Uitvoering verbeterplan recreatieve 

infrastructuur 

 € 65.719,87   € 38.500,00  Staatsbosbeheer  

  Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)        € € € € 120.424,87 120.424,87 120.424,87 120.424,87         € € € € 88.568,05 88.568,05 88.568,05 88.568,05        

  Onderzoek en mOnderzoek en mOnderzoek en mOnderzoek en monitoringonitoringonitoringonitoring           

16 Werkgroep onderzoek € 12.500,00 € 10.750,46 Staatsbosbeheer 1* 

16 Meetnet effecten recr. op natuur  € 8.500,00   € 0,00  Staatsbosbeheer 1* 

  Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)        € € € € 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00         € € € € 10.750,46 10.750,46 10.750,46 10.750,46        

  Communicatie en EducatieCommunicatie en EducatieCommunicatie en EducatieCommunicatie en Educatie           

21 Jaarplan V&E  € 16.190,00  € 15.184,58 Coörd.V&E  

22 Bijdrage uitgifte folders € 10.000,00  € 10.465,12 Staatsbosbeheer 1* 

23 Bijdrage onrendabele rondleidingen € 4.760,00  € 4.926,10 Staatsbosbeheer 1* 

24 Magazine Natuureiland Texel € 25.000,00  € 24.996,28 Coörd.V&E  

26

a 

Educatief werk Bezoekerscentrum € 5.000,00  € 5.000,00  St. BC  

32 Educatief uitvoerend werk door Ecomare € 41.954,00  € 41.954,00  EcoMare  

75 Cursus Gastheerschap € 2.500,00  € 2.284,40 Coörd.V&E  

76 Opstellen meerjarenplan V&E € 4.000,00  € 4.156,70 Coörd.V&E 1* 

  Subtotaal (incl BTW)Subtotaal (incl BTW)Subtotaal (incl BTW)Subtotaal (incl BTW)    € € € € 109.404,00109.404,00109.404,00109.404,00        € € € € 108.967,18108.967,18108.967,18108.967,18       

  Vaste KostenVaste KostenVaste KostenVaste Kosten                    

27 Kosten Overlegorgaan:, o.a. accountant 

+ Ond. St. 

€ 3.000,00  € 3.151,68 Secr. OO 4* 

28 Kosten Overlegorgaan:  vergaderkosten, 

representatie, etc. 

€ 3.000,00  € 3.605,82 Secr. OO 4* 

30 Aanschaf drukwerk, vlaggen, etc € 3.000,00  €  2.637,03  Coörd. V&E  

  Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)Subtotaal (incl. BTW)    € € € € 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00     € € € € 9.394,53 9.394,53 9.394,53 9.394,53        

 Post onvoorzien € 643,13 € 642,74  2* 

  Totaal  (incl. BTW en excl. reserve Totaal  (incl. BTW en excl. reserve Totaal  (incl. BTW en excl. reserve Totaal  (incl. BTW en excl. reserve 

project)project)project)project)    

€ € € € 260.472,00 260.472,00 260.472,00 260.472,00     € € € € 218.322,96 218.322,96 218.322,96 218.322,96        

R Renovatie gedeelte Alloopad    € 5.000,00          € 5.500,00 Staatsbosbeheer 3* 

 Totaal (incl. BTW en reserve project) Totaal (incl. BTW en reserve project) Totaal (incl. BTW en reserve project) Totaal (incl. BTW en reserve project)     €   265.472,00€   265.472,00€   265.472,00€   265.472,00    €    223.822,96€    223.822,96€    223.822,96€    223.822,96      

 MaxMaxMaxMax subsidie Bestedingenplan 2010  subsidie Bestedingenplan 2010  subsidie Bestedingenplan 2010  subsidie Bestedingenplan 2010     €  260.472,00 €  260.472,00 €  260.472,00 €  260.472,00     

 

1. *Staatsbosbeheer heeft bij enkele projecten gebruik gem aakt van de in het verleden afgesproken 10% regeling waarbij een budget mag worden 

overschreden met maximaal 10% mits dit niet de totale subsidie overschrijdt. 

2. *Bij de ILG subsidieaanvraag s een post onvoorzien van €643,13 aangevraagd welke is besteed aan de extra kosten die zijn gemaakt bij de 

overleggen rondom de verwilderde katten. 

3. *Op 24-11-2010 heeft het Overlegorgaan besloten om het reserve project “Renovatie gedeelte Alloopad “uit te voeren en te betalen uit de 

overgebleven middelen van project 66a 

4. *De overschrijding van de budgetten voor project 27 en 28 zijn gedekt uit de overgebleven middelen (onderbesteding op bijvoorbeeld project 

16 en 66a). 
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 Toelichting projecten 2010 
 

 

Onderdeel: Beheer, onderhoud en toezicht 
 

1. 1. 1. 1.     Extra toezicht en voorlichting (trekker SBB)Extra toezicht en voorlichting (trekker SBB)Extra toezicht en voorlichting (trekker SBB)Extra toezicht en voorlichting (trekker SBB)    

Er is extra toezicht gehouden tijdens het broedseizoen in NP Duinen van Texel. 

Met name de loslopende honden in de slufter en MTB fietsers op wandelpaden 

waren enkele veelvoorkomende overtredingen. Bij ongeveer de helft van het 

corrigerend optreden gaat het om het uit elkaars vaarwater houden van de 

verschillende stromen recreanten. Tijdens het toezicht houden worden ook veel 

vragen over natuur en recreatiemogelijkheden beantwoord. 

De overbesteding op dit project is gedekt met onderbesteding op projecten 6-22-

23-76 waarbij gebruik is gemaakt door Staatsbosbeheer van de 10% regeling: een 

budget mag worden overschreden met maximaal 10% mits dit niet de totale 

subsidie overschrijdt. 

 

2. 2. 2. 2.     In stand houden SomIn stand houden SomIn stand houden SomIn stand houden Sommeltjespad (trekker SBB)meltjespad (trekker SBB)meltjespad (trekker SBB)meltjespad (trekker SBB)    

Aan het instant houden van Het Sommeltjespad is sinds 2009 nieuwe impuls 

gegeven door de enthousiaste vrijwilligersgroep de jongere afdeling van het IVN  

“de Natuurstruuners”. Het pad is opgeknapt. Ook zijn er enkele nieuwe 

Sommeltjes beschilderd en geplaatst en zijn er kleine verbeteringen aan het pad 

uitgevoerd. Voor het mindervalide pad Alloo zijn de wegbermen diverse malen 

gemaaid en is het zand van de ruiterpadovergangen op het pad geveegd. Ook 

wordt het boomblad verwijderd. Enkele bordjes zijn gerepareerd en weer opnieuw 

geplaatst. De onderbesteding op dit project is ingezet voor de overbesteding op 

andere projecten van Staatsbosbeheer waarbij gebruik is gemaakt van de 10% 

regeling: een budget mag worden overschreden met maximaal 10% mits dit niet de 

totale subsidie overschrijdt. 

 

Reserve project Beheer: Renovatie gedeelte AlloopadReserve project Beheer: Renovatie gedeelte AlloopadReserve project Beheer: Renovatie gedeelte AlloopadReserve project Beheer: Renovatie gedeelte Alloopad    

Op 24-11-2010 heeft het Overlegorgaan besloten om het reserve project “Renovatie 

gedeelte Alloopad“ uit te voeren en te betalen uit de overgebleven middelen van 

project 66a. Dit project is eind 2010 opgevoerd om een deel van het 

kleischelpenpad te veranderen in betonplaten. Dit deel van het kleischelpenpad 

groeide namelijk zeer snel dicht met graspollen. De betonplaten zijn vlakker en het 

jaarrond beter begaanbaar voor rolstoelen, blinden en slechtzienden. 

Staatsbosbeheer heeft 80% gefinancierd en het restant is door NP gefinancierd. 

 

3. 3. 3. 3.     Recreatieve voorzieningen defensieterrein (trekker SBB)Recreatieve voorzieningen defensieterrein (trekker SBB)Recreatieve voorzieningen defensieterrein (trekker SBB)Recreatieve voorzieningen defensieterrein (trekker SBB)    

Bij de uitkijkpost voor de lepelaars bij de Geul is de kleischelpen verharding 

verbeterd. Ook zijn de armgeleidingen verder vrij gemaaid. De houten geleiding is 

aangepast en voorkomt inloop op de geulplas en biedt aan oudere en minder 

valide goede armsteun. De overbesteding op dit project is gedekt met 

onderbesteding op projecten 6-22-23-76 waarbij gebruik is gemaakt door 

Staatsbosbeheer van de 10% regeling: een budget mag worden overschreden met 

maximaal 10% mits dit niet de totale subsidie overschrijdt. 

 

4. 4. 4. 4.     Onderhoud en beheer toiletgebouwen (trekker SBB)Onderhoud en beheer toiletgebouwen (trekker SBB)Onderhoud en beheer toiletgebouwen (trekker SBB)Onderhoud en beheer toiletgebouwen (trekker SBB)    

Er wordt goed gebruikt gemaakt van de toiletten bij het BBQ terrein en het 

Vierkante stuk. Door vandalisme is er een deur in het hoogseizoen beschadigd. 

Deze moest gerepareerd en opnieuw geschilderd worden. Ook is er een waterkraan 

door vandalisme vernield en door de loodgieter weer gerepareerd. In het seizoen 

worden beide toiletten 2 keer per week gereinigd en gecontroleerd door 

Staatsbosbeheer medewerkers. Verder is de septictank op het BBQ veld  enkele 

malen gereinigd.  

De overbesteding op dit project is gedekt met onderbesteding op projecten 6-22-
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23-76 waarbij gebruik is gemaakt door Staatsbosbeheer van de 10% regeling: een 

budget mag worden overschreden met maximaal 10% mits dit niet de totale 

subsidie overschrijdt. 

 

5. 5. 5. 5.     Kleinschalig beheer (trekker SBB)Kleinschalig beheer (trekker SBB)Kleinschalig beheer (trekker SBB)Kleinschalig beheer (trekker SBB)    

Ten behoeve van botanisch beheer zijn er diverse kleine percelen met de maaier in 

eigen beheer gemaaid en is het maaisel opgeruimd. In de Geul o.a. Kees 

Dekkershok en Veldjes moksloot. In het Duinpark is een veldje met een tweewielige 

maaier gemaaid, zodat het voor de kartelbladvegetatie open blijft. In de Bollekamer 

o.a. Posteleinveldje. Deze botanisch hoogwaardige veldjes zijn met een tweewielige 

maaier in eigen beheer gemaaid en het gras is afgevoerd. Verder zijn er langs een 

pad opschot van overgroeiende duindoornstruiken verwijderd. Hierdoor blijft het 

pad toegankelijk voor brandweerauto’s. De overbesteding op dit project is gedekt 

met onderbesteding op projecten 6-22-23-76 waarbij gebruik is gemaakt door 

Staatsbosbeheer van de 10% regeling: een budget mag worden overschreden met 

maximaal 10% mits dit niet de totale subsidie overschrijdt. 

 

6. 6. 6. 6.     Bestrijden verwilderde katten, fretten en ganzen (trekker SBB)Bestrijden verwilderde katten, fretten en ganzen (trekker SBB)Bestrijden verwilderde katten, fretten en ganzen (trekker SBB)Bestrijden verwilderde katten, fretten en ganzen (trekker SBB)    

Er zijn in de winter van 2010 in samenwerking met de WBE totaal 102 verwilderde 

katten gevangen. Van één kat is de eigenaar opgespoord. Totdat de opvang vol zat 

zijn alle katten vanuit het gebied naar de opvang van het pension op Texel 

vervoerd. Dit waren er  62 stuks. Het pension Texel heeft ze tijdelijk gehuisvest en 

van daaruit zijn ze opgehaald en van het eiland afgehaald door de 

Dierenbescherming en geplaatst bij pensions aan de vaste wal. Gemeente Texel 

heeft deze opvang gefinancierd. Doordat de opvang na 4 weken overvol was 

moesten de overige gevangen katten per afschot verwijderd worden. In totaal zijn 

er op deze wijze 39 katten in een inloopkooi gevangen en met afschot verwijderd. 

De totale hoeveelheid katten is gezien de hoge aantallen in het Nationaal Park nog 

steeds omvangrijk. De gemeente, NP en DB gaan in 2011 via voorlichting 

promoten dat kattenhouders minimaal ’s nachts hun katten binnen houden. 

Daarnaast wordt gestimuleerd dat op campings en huisjesterreinen het voeren van 

katten wordt gestopt. Op deze manier hopen we het verwilderen van nieuwe katten 

te beperken. De noodzaak van het verwijderen van katten blijft, met name voor de 

grondbroeders, aanwezig. De onderbesteding op dit project is ingezet voor de 

overbesteding op andere projecten van Staatsbosbeheer waarbij gebruik is 

gemaakt van de 10% regeling: een budget mag worden overschreden met 

maximaal 10% mits dit niet de totale subsidie overschrijdt. 

 

12. 12. 12. 12.     Bijdrage schapen laten grazen Mokbaai (trekker De Lieuw)Bijdrage schapen laten grazen Mokbaai (trekker De Lieuw)Bijdrage schapen laten grazen Mokbaai (trekker De Lieuw)Bijdrage schapen laten grazen Mokbaai (trekker De Lieuw)    

In 2002 is het pachtcontract voor het beweiden van schapen in de Mokbaai en 

omgeving door Staatsbosbeheer beëindigd. Vanwege de cultuurhistorie en de 

waarde van begrazing in dit gebied, levert het NP een bijdrage om beweiding voort 

te zetten. De duinen rond de Mokbaai op Texel en de bijbehorende kwelder worden 

al generaties lang beweid met een kudde schapen. Deze duinen behoren tot het 

Nationale Park Duinen van Texel. 

De schapen hebben door middel van de begrazing een gunstig effect op de 

natuurwaarde van het gebied. Tevens hebben de schapen een grote 

cultuurhistorische waarde. Voor menig Texelaar en toerist zijn de schapen in dit 

gebied een vertrouwd beeld met een stukje extra belevingswaarde. 

 

In algemene zin is de schapenhouderij weinig rendabel. Dit geldt in het bijzonder 

voor schapenhouderij in natuurgebieden zoals het gebied waar het hier om gaat. 

Voor begrazing in dergelijk grote (natuur)gebieden is een financiële ondersteuning 

noodzakelijk, omdat controle van de kudde veel tijd en inspanning vergt en de 

rentabiliteit van de schapenhouderij laag is. 

 

Bij ons verzoek tot subsidieverlening gingen wij uit van een kudde van 100 

schapen, met een bijdrage van € 22,50 per dier per jaar. In 2010 hebben in het 
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gebied 10 maanden (van januari tot en met oktober) 100 schapen gelopen.  

Dit komt op een totale vergoeding voor 2010 van 100 x € 22,50 x 10/12 = € 1875. 

Naast Nationaal Park Duinen van Texel hebben wij (nog) geen medefinanciers voor 

dit project gevonden. Het tekort zal gedragen worden door De Lieuw en/of de 

betrokken schapenhouder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44a 44a 44a 44a     Entreeborden Nationaal Park Duinen van Texel (trekker SBB)Entreeborden Nationaal Park Duinen van Texel (trekker SBB)Entreeborden Nationaal Park Duinen van Texel (trekker SBB)Entreeborden Nationaal Park Duinen van Texel (trekker SBB)    

Er wordt gewerkt aan de vermindering van het aantal borden in het Nationaal Park 

Duinen van Texel. Aan de buitenrand van het nationaal park zijn entreeborden 

geplaatst met de spelregels. Bij de hoofdtoegangen grote borden van het nationaal 

park in de huisstijl van SNP, deze zijn in 2009 aangeschaft. Hiervan zijn in 2010 

enkele borden (vanuit voorraad) vervangen wegens vandalisme. 

De overbesteding op dit project is gedekt met onderbesteding op projecten 6-22-

23-76 waarbij gebruik is gemaakt door Staatsbosbeheer van de 10% regeling: een 

budget mag worden overschreden met maximaal 10% mits dit niet de totale 

subsidie overschrijdt. 

 

66a.66a.66a.66a.    Uitvoering verbeterplan recreatieve infrastructuur (trekker SBB)Uitvoering verbeterplan recreatieve infrastructuur (trekker SBB)Uitvoering verbeterplan recreatieve infrastructuur (trekker SBB)Uitvoering verbeterplan recreatieve infrastructuur (trekker SBB)    

In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor renovatie tweede deel Rozendijk. 

Hierop is door ons aangegeven dat gelijktijdig (voor zover mogelijk) de smalle 

fietspaden vervangen moeten worden door fietsstroken. De rijbaan is gefinancierd 

door de gemeente, de fietsstroken en deel fietspad is gelijktijdig met de 

herbestrating van de Rozendijk uitgevoerd en zijn betaald vanuit dit project. Door 

de gezamenlijke aanpak is en grote efficiëntie behaald. De fietsstroken zijn volgens 

het verbeterplan, in rode betonsteen aangelegd. Vanaf Westerslag tot Fontiensweg 

is het fietspad intact gelaten vanwege te beperkte ruimte op de rijbaan. Dit is één 

richting verkeer geworden voor fietsers, voor de andere rijrichting is er wel een 

fietsstrook. Dit pad is opnieuw geasfalteerd. Het overige deel van de Rozendijk is 

voorzien van dubbelzijdige fietsstroken. De gemeente Texel heeft het geheel 

aanbesteed en het NP deel (fietsstroken + fietspad) doorbelast. 

De overbesteding op dit project is gedekt met onderbesteding op projecten 6-22-

23-76 waarbij gebruik is gemaakt door Staatsbosbeheer van de 10% regeling: een 

budget mag worden overschreden met maximaal 10% mits dit niet de totale 

subsidie overschrijdt. 

 

 

 

Schapenbegrazing 

foto van M. Drenth, De Lieuw 
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Onderzoek en monitoring 
 

16.16.16.16.    Meetnet effecten recreatie op natuur (trekker SBB)Meetnet effecten recreatie op natuur (trekker SBB)Meetnet effecten recreatie op natuur (trekker SBB)Meetnet effecten recreatie op natuur (trekker SBB)    

Van wulp, bruine kiekendief, strand- en bontbekplevier, zomertortel, zwartkop en 

tuinfluiter worden de aantalontwikkelingen van de broedvogels in het NP gevolgd. 

Daarnaast wordt een maandelijkse telling van pleisterende en foeragerende 

soorten in de Slufter in de winterperiode uitgevoerd. Wanneer blijkt dat de 

aantalontwikkeling een achteruitgang in vergelijking met het landelijke beeld laat 

zien, dient vervolgonderzoek uit te wijzen in hoeverre recreatie hiervoor 

verantwoordelijk is. In totaal is hiervoor jaarlijks 213 uur á € 42, - uur nodig en 

enige uren voor het verwerken van de gegevens. In 2010 zijn de hiervoor 

genoemde broedvogels wederom geïnventariseerd. Ook is een groot deel van de 

broedvogelgegevens gedigitaliseerd. De digitalisering van de gegevens wordt in 

2011 voltooid, zodat er een trend voor Texel kan worden gemaakt en deze 

vergeleken kan worden met de landelijke trend van deze broedvogels. 

 

16. 16. 16. 16.                             Werkgroep OnderzoekWerkgroep OnderzoekWerkgroep OnderzoekWerkgroep Onderzoek    

74.74.74.74.    Monitoring populatieverloop Noordse Woelmuis (trekker Monitoring populatieverloop Noordse Woelmuis (trekker Monitoring populatieverloop Noordse Woelmuis (trekker Monitoring populatieverloop Noordse Woelmuis (trekker 

Landschapszorg)Landschapszorg)Landschapszorg)Landschapszorg)    

Het onderzoek naar de Noordse Woelmuis op Texel is in 2009 gedaan en stond 

daar op de begroting. Helaas kwam de oplevering van het onderzoeksrapport en de 

rekening hiervoor pas in 2010. Door de matige kwaliteit van het rapport over het 

Woelmuizenonderzoek was het in 2010 niet mogelijk een vervolgopdracht te 

gegeven voor dit onderzoek. Het Overlegorgaan heeft op 24 november 2011 

besloten dat het budget van project 16 “werkgroep onderzoek” (€12.500,00) 

hiervoor gebruikt mag worden. Er is een onderbesteding op deze post doordat het 

beoogde vervolg onderzoek niet heeft plaats gevonden. 

 

 

Communicatie en Educatie 2010 
 

21. 21. 21. 21.     Jaarplan Voorlichting & Educatie (trekker coördinator V&E)Jaarplan Voorlichting & Educatie (trekker coördinator V&E)Jaarplan Voorlichting & Educatie (trekker coördinator V&E)Jaarplan Voorlichting & Educatie (trekker coördinator V&E)    

Zie jaarplan V&E, hierin zijn diverse activiteiten ondergebracht, gericht op de 

doelgroepen en op interne en externe partners.  

 

22. 22. 22. 22.     Bijdrage uitgifte Bijdrage uitgifte Bijdrage uitgifte Bijdrage uitgifte folders SBB (trekker SBB)folders SBB (trekker SBB)folders SBB (trekker SBB)folders SBB (trekker SBB)    

De Folders De Muy en De Slufter en De Geul en De Bollekamer zijn herzien. De 

folder met de algemene informatie en het excursieprogramma is weer in drie 

taalversies uitgebracht. Dit kost minder papier dan de oude versie, waarbij één 

folder in drie talen werd geproduceerd. Dankzij de nieuwe druktechnieken is dit nu 

ook voordeliger. Via de folderbakjes in het terrein is alleen de Nederlandse versie 

verspreid, de ander taalversies zijn via de logiesverstrekkers verspreid. Er zijn 

164.500 folders verspreidt.  

Het Nationaal Park heeft hieraan financiële bijdrage geleverd. Deze kleurenfolders 

worden gratis verspreid onder de recreatieondernemers en bij alle (hoofd-

)ingangen van natuurgebieden en diverse andere wandelpaden. 

De onderbesteding op dit project is ingezet voor de overbesteding op andere 

projecten van Staatsbosbeheer waarbij gebruik is gemaakt van de 10% regeling: 

een budget mag worden overschreden met maximaal 10% mits dit niet de totale 

subsidie overschrijdt. 

 

23.  23.  23.  23.      Bijdrage onBijdrage onBijdrage onBijdrage onrendabele rondleidingen (trekker SBB)rendabele rondleidingen (trekker SBB)rendabele rondleidingen (trekker SBB)rendabele rondleidingen (trekker SBB)    

Een deel van de onrendabele rondleidingen zijn op verzoek van het NP toch 

gelopen en ook gefinancierd. In totaliteit zijn er in 2010 maar liefst 5994 mensen 

rondgeleid, 152 meer dan een jaar eerder. De daling van groepen dat een excursie 

boekt zette door. 

De rondleidingen/excursies worden gedaan door eigen personeel + inhuur van 

enkele vaste vogelwachters en mensen van het N.E.T. 

Vrouw en duindoorn 

foto van Petra Schut 
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De onderbesteding op dit project is ingezet voor de overbesteding op andere 

projecten van Staatsbosbeheer waarbij gebruik is gemaakt van de 10% regeling: 

een budget mag worden overschreden met maximaal 10% mits dit niet de totale 

subsidie overschrijdt. 

 

24.24.24.24.    Magazine Natuureiland Texel (trekker coördinator V&E)Magazine Natuureiland Texel (trekker coördinator V&E)Magazine Natuureiland Texel (trekker coördinator V&E)Magazine Natuureiland Texel (trekker coördinator V&E)    

In de informatiekranten verschijnt 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.  

 

75.75.75.75.    Cursus GastheerschapCursus GastheerschapCursus GastheerschapCursus Gastheerschap    

Het algemene doel van het project betreft het optimaliseren van de kwaliteit van de 

informatie die bezoekers op alle verschillende contactpunten in het Nationaal Park 

kunnen tegenkomen, van horecaondernemingen tot logiesverstrekkers en van 

gidsen tot receptionisten. Met behulp van lezingen en excursies worden de 

verschillende aspecten van het Nationaal Park Duinen van Texel belicht en 

besproken. Deelnemende ondernemers ontvangen na afloop van de cursus een 

certificaat, een gevelbordje, basisinformatiemateriaal, actueel seizoenactiviteiten, 

etc. Er zijn 21 gastheren opgeleid in 2010. 

 

26a.26a.26a.26a.    Educatief werk bezoekerscentrum (trekker St. Bezoekerscentrum)Educatief werk bezoekerscentrum (trekker St. Bezoekerscentrum)Educatief werk bezoekerscentrum (trekker St. Bezoekerscentrum)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.  

 

32.32.32.32.    Kosten educatief uitvoerend werk (trekker EcoMare)Kosten educatief uitvoerend werk (trekker EcoMare)Kosten educatief uitvoerend werk (trekker EcoMare)Kosten educatief uitvoerend werk (trekker EcoMare)    

Na een positieve evaluatie van de ervaringen, is in het Overlegorgaan van 15 

november 2001 besloten deze uren structureel onder te brengen binnen de 

educatieve dienst van EcoMare. Voor verslag zie hoofdstuk “Natuurgerichte 

educatie en voorlichting”. 

 

76. 76. 76. 76.     Opstellen meerjarenplOpstellen meerjarenplOpstellen meerjarenplOpstellen meerjarenplan V&Ean V&Ean V&Ean V&E    

Het opstellen van een meerjarenplan voor Voorlichting en Educatie met een 

praktisch actieplan om vanuit verder te werken. Hiervoor is externe hulp 

ingeschakeld. Bureau van Loosdrecht heeft dit proces begeleid en partners van het 

park geïnterviewd om te horen waar prioriteiten liggen, en hoe de onderlinge 

communicatie te verbeteren. Gaande het proces is men vanuit de interpretatie 

methode gaan denken en deze methode is leidraad voor het meerjaren 

communicatieplan geworden. Bovenaan de lijst van prioriteiten stond het 

verbeteren van de onderlinge communicatie van de partners. Daaruit bleek dat er 

bij een aantal partner organisaties de interne wisseling groot is. Actie hierop is het 

houden van Nationaal Park lezingen voor de medewerkers van de 

partnerorganisaties. 

De onderbesteding op dit project is ingezet voor de overbesteding op andere 

projecten van Staatsbosbeheer waarbij gebruik is gemaakt van de 10% regeling: 

een budget mag worden overschreden met maximaal 10% mits dit niet de totale 

subsidie overschrijdt. 

 

 

Vaste kosten 2010 
 

27.27.27.27.    Kosten overlegorgaan, o.a. accountant en Stichting (trekker secr. OO)Kosten overlegorgaan, o.a. accountant en Stichting (trekker secr. OO)Kosten overlegorgaan, o.a. accountant en Stichting (trekker secr. OO)Kosten overlegorgaan, o.a. accountant en Stichting (trekker secr. OO)    

Dit heeft 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.).  

Op dit budget is een overschrijding welke is gedekt uit de overgebleven middelen 
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(onderbesteding op bijvoorbeeld project 16 en 66a). De overbesteding van €60,00 

is door hoger uitgevallen accountantskosten en wordt uit overgebleven middelen 

gedekt. 

 

28. 28. 28. 28.     Kosten overlegorgaan, EuroKosten overlegorgaan, EuroKosten overlegorgaan, EuroKosten overlegorgaan, Europarcs, vergaderkosten, themadagen, parcs, vergaderkosten, themadagen, parcs, vergaderkosten, themadagen, parcs, vergaderkosten, themadagen, 

representatie, etc. (trekker secr. OO)representatie, etc. (trekker secr. OO)representatie, etc. (trekker secr. OO)representatie, etc. (trekker secr. OO)    

Dit heeft 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. In 2010 

hebben twee personen deelgenomen aan het internationale congres Europarcs in 

Italië. De overbesteding van € 865,87 komt door de aanschaf van 50 boeken “Texel 

Natuurlijk” welke niet begroot was. Deze overbesteding wordt gedekt vanuit 

overgebleven middelen. 

 

30. 30. 30. 30.     Aanschaf drukwerk, vlaggen e.d. (trekker coördinator V&E)Aanschaf drukwerk, vlaggen e.d. (trekker coördinator V&E)Aanschaf drukwerk, vlaggen e.d. (trekker coördinator V&E)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. 

 

Post onvoorzien (trekker secretariaat)Post onvoorzien (trekker secretariaat)Post onvoorzien (trekker secretariaat)Post onvoorzien (trekker secretariaat)    

Bij de ILG subsidieaanvraag is een post onvoorzien van €643,13 aangevraagd welke 

is besteed aan de extra kosten die zijn gemaakt bij de overleggen rondom de 

verwilderde katten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texel bij zonsondergang 

foto van Laura Peetoom 
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Bijlage 1: 
 
Samenstelling Overlegorgaan 2010  
 

Dhr. E. Vermeer : Voorzitter Overlegorgaan 

Mw. J.W. Groen : Secretaris Overlegorgaan 

Mw. W. van Bakel / Mw. L. Peetoom : 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. N.Kikkert / dhr. F. Visman : Gemeente Texel 

Mw. E. Scholtens : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Dhr. R. Landstra : Ministerie van Defensie DVD Directie West 

Mw. B. Duijn : 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. Rijsselberghe : Federatie Particulier Grondbezit 

Mw. D.Teeling : IVN Consulentschap Noord-Holland  

Dhr. J.C. Groen : Camping de Robbenjager 

 
Adviescommissie B&I 2010 
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 2010 
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 2010 

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 2010 

Mw.  J.W. Groen : Secretaris Overlegorgaan  

Dhr. E. van der Spek : Staatsbosbeheer 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 2010 
    
Besluiten: 

Overlegorgaan 2010-1: 17 februari 2010 

2010-1-1  Verslag Overlegorgaan 25 november wordt vastgesteld 

2010-1-2  Jaarverslag Nationaal Park Duinen van Texel 2008 wordt vastgesteld 

2010-1-3  Het OO machtigt de secretaris om bedragen uit lopend boekjaar over te hevelen naar volgend boekjaar 

mits budgettair neutraal. 

 

Overlegorgaan 2010-2: 19 mei 2010 

2010- 2-1  Het verslag van 172-2010 wordt enkele opmerkingen vastgesteld. 

2010-2-2:  De opmerkingen op het Meerjarenplan Communicatie en Educatie zullen worden verwerkt en het stuk zal 

na de redactieverslag ter vaststelling worden aangeboden aan het Overlegorgaan 

2010-2.3: Het Overlegorgaan stemt in met: 

- de begrazing van de Slufter en Eierlandse duinen conform voorstel.  

- een evaluatie moment van de begrazing in het broedseizoen ongeveer anderhalf jaar na start van de  

begrazingsplannen.  

- het buiten het begrazingsgebied Eierlandse duinen van het fietspad, ervan uitgaande dat dit met de 

dorpscommissies is gecommuniceerd. 

 

 

Overlegorgaan 2010-3: 22 september 2010 

2010-3-1  Het Overlegorgaan stelt het verslag van 28 mei 2010 met genoemde wijzigingen 

  vast. 

2010-3-2  Besluit: het Overlegorgaan stelt het Bestedingenplan 2011 vast met de wijzigingen: 

  - uitleg bij project 66a over de uitvoering van het plan 

   - de werkgroep Onderzoek levert een (meerjaren)plan Onderzoek 

2010-3-3  Het Overlegorgaan stelt het jaarverslag 2009 vast. 

2010-3-4  Het Overlegorgaan stelt het Interpretatieplan vast als werkdocument. Een aangepaste hoofd-boodschap

  wordt geformuleerd en voorgelegd aan het Overlegorgaan. Het plan wordt medio 2012 geëvalueerd. 

2010-3-5  Het Overlegorgaan stelt het jaarplan 2011 Communicatie en Educatie vast. 

2010-3-5  Het Overlegorgaan besluit:  

- te pleiten voor soberheid bij de uitvoering van het Duinpad. 

- de financiering te begroten vanuit de begroting van het Bezoekerscentrum 2011, zoals in vorig overleg is 

 voorgelegd.  

- het besluit van goedkeuring van de begroting 2011 toe te voegen aan de notulen van 19-5-2010. 

- niet in te stemmen met het voorliggende plan en op de volgende Overlegorgaan vergadering toelichting  

hierop te krijgen.  

 

Overlegorgaan 2010-4: 24 november 2010 

2010-4-1  - Het Overlegorgaan besluit: het bedrag dat besteed is aan het eerste onderzoek naar de Woelmuizen in  

  2009 (€10.000) en waarvoor een rekening is binnengekomen in 2010 ten lasten te laten vallen van het  

budget onderzoek 2010 (20.000). 

- De  overschrijding op het budget kosten Overlegorgaan (IVM extra kosten werkbezoek aan Europarcs en  

boek Texel Natuurlijk) te dekken vanuit de overgebleven middelen. 

Het reserveproject verbetering Alloopad te betalen uit de overgebleven middelen recreatieve  

infrastructuur (€5000,00). 

2010-4-2 Het Overlegorgaan besluit: te stoppen met de opvangactie en gebruik te maken van de vergunning die  

  door de provincie verleend is voor afschot, tenzij de dierenbescherming een sluitend aanbod doet. 

Het communicatietraject en traject om castreren en steriliseren te stimuleren, zo mogelijk in 

samenwerking met de dierenbescherming voort te zetten. 

Een brief aan de dierenbescherming te sturen waarin het besluit wordt toegelicht waarbij onder de  

aandacht gebracht wordt dat jaren beleid van vangen en afschieten niet teniet gedaan kan worden. 

2010-4-3 Het Overlegorgaan besluit: De commissie VER en B&I samen te voegen en eind 2011 te evalueren. De  

   samenstelling/ vertegenwoordiging van de adviescommissie zou onder de loep genomen moeten worden  

(zijn de juiste partijen nog vertegenwoordigd).  
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Het Overlegorgaan besluit ten aanzien van de procedure voor een nieuwe  

voorzitter:  

- In te stemmen met de voorgestelde procedure 

- In te stemmen met het profiel van de nieuwe voorzitter 

- De selectiecommissie als volgt samen te stellen: 

- Gedeputeerde Meerhof (ondersteund Anne Lenis) 

- Adriaan Dijksen (lid OO) 

- Barbara Duin (SBB) 

- Wethouder Visman (Gemeente Texel) 

- Jacqueline Groen. (NPDvT) 

- Adviseur: Petra Schut. 

 

2010-4-5: Het Overlegorgaan besluit: Het voorstel om vanuit het budget van het bezoekerscentrum het onderzoek 

naar Folders door Michel Steeghs te laten uitvoeren wordt door het Overlegorgaan goedgekeurd. Omdat  

dit een directe relatie heeft met de doelstelling van het bezoekerscentrum 
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Bijlage 3: 
 

Accountantsverklaring 
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