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We hebben een aantal kritische vragen neergelegd in een brief aan de raad bij deze visie en het 
uitvoeringsprogramma. Kritisch omdat volgens ons er nog wel wat extra duidelijkheid nodig is 
voordat de raad dit stuk zonder wensen en/of bedenkingen kan accepteren.  

Want wat gebeurt er als de visie zo zonder meer wordt geaccepteerd?   

In alle eerlijkheid: dat is ons niet helder. Er is een raadsinformatiebrief geweest en  een 
raadsinformatieavond en die hebben niet geleid tot aanpassing of bijstelling van het stuk. Voor de 
raad zijn er geen vragen meer?  Kan dit een hamerstuk worden op de eerstkomende 
raadsvergadering? Dus vanaf januari 2023 start dan de uitvoering?  

Onze vragen hebben betrekking op het realiteitsgehalte: is het nou ècht waar dat de duinen mee 
gaan groeien met de zeespiegelstijging door het maken van kerven? En wat helpt dat?  Hoge duinen 
slaan net zo makkelijk af als lage duinen als golven de duinvoet ondergraven. Daarvoor hebben we 
toch zandsuppleties? En als je die kerven niet maakt wat gebeurt er dan?  

En als die kerven wèl worden gemaakt, klopt het dan dat de natuur in ons kustgebied daardoor 
gevarieerder wordt met een grotere diversiteit aan habitats met bijbehorende flora en fauna? Er zal 
door het gegraaf en gestuif ook verlies zijn aan biodiversiteit. Immers de nu al voor Natura 2000 
gekwalificeerde natuur wordt begraven en overstoven. In de duinen aan t strand is de biodiversiteit 
op zichzelf niet groot en die wordt er ook niet groter door. Wat is de netto winst? Het extra gegraaf 
in de duinen staat ook in schril contrast met de - laten we zeggen zorgvuldigheid – waarmee de 
verbreding van fietspaden gepaard gaat. Het Hoogheemraadschap heeft ook op talloze plekken in de 
duinen bij het strand blauwe bordjes staan die aangeven hoe kwetsbaar de duinen zijn: niet op 
klimmen! Krijg je stuifgaten van! 

Hoe past dat? 

We menen dat de visie met uitvoeringsprogramma ook niet erg duidelijk is als het gaat om de 
duiding van wat nou precies de zuidwesthoek van Texel is die moet worden “gedynamiseerd”. Begint 
het op het Puntje bij De MOK? En loopt dat dan door tot bijvoorbeeld Paal 17 of stopt het al bij Paal 8 
bij waar het Paadje van Jan Witte begint? Prachtige stuifkuilen daar! En als de Hors erbij hoort met 
zijn embryonale duinen, dan missen wij het ministerie van Defensie als belanghebbende. 

Ik zal de andere vragen hier niet herhalen. Die staan in onze brief. 

Uit de raadsinformatiebrief van 31 januari citeer ik nog een zin: “Het is voor de gemeente Texel van 
groot belang in dit project, evenals in de andere projecten, een heldere rol te spelen zodat de 
belangen  van de inwoners en ondernemers van Texel goed worden meegewogen. Dit zal een scherpe 
prioritering van de ambtelijke capaciteit vergen”. 

Wij missen een duidelijk beschrijving van hoe de gemeente die rol zal invullen. Dat zal toch wel 
verder moeten gaan dan de afvalbakken op tijd legen!  

We doen daarom een beroep op u om te bewerkstelligen dat er snel helderheid komt, zodat Texel  
later niet wordt overvallen door gegraaf in de duinen waar niets meer aan te doen valt. 

 


