
NIEUWS
Boeren-burger Postcoderoos Coöperatie opgericht

Agrariërs, burgers en bedrijven die sa-
menwerken om samen duurzame ener-
gie op te wekken en zelf zoveel mogelijk 

energieneutraal te worden. Op vrijdag 
5 mei jl. is de Productie Coöperatie 1791 
Zonnedak De Hal opgericht. Op het dak 

van de boerderijcamping De Hal van Jan 
Jacob en Patricia Keijser plaatsen veertien 
Texelaars 222 zonnepanelen en nemen 
zij deel aan de Postcoderoos-regeling. De 
deelnemers profiteren vijftien jaar lang 
van teruggave van energiebelasting, pro-
duceren jaarlijks ruim 56.000 kWh stroom 
en hebben verder geen omkijken naar de 
installatie. Het boerendak ontvangt even-
eens een huurvergoeding.
Zonnedak De Hal is onderdeel van het 
PostcodeRoos project dat is onderge-
bracht in de coöperatie Burger Energie 
TX. Huishoudens en kleine bedrijven met 
een kleinverbruikersaansluiting in de vol-
gende postcodegebieden komen in aan-
merking: De veertien Texelaars wonen in 
of aangrenzend aan postcode 1791. Ook 
in de andere postcodegebieden op Texel 
worden (agrarische) collectieve zonne-
daken ontwikkeld met de Postcoderoos 
regeling. Zoals aan de Nesweg (postcode 
1794), De Waal (1793), Oudeschild (1792) 
en De Cocksdorp (1795).
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“Les uit trekken voor 
de toekomst”
 
Het verzoek van het college om nog eens 
€150.000 te investeren in het klimaatsys-
teem in het gemeentehuis, lijkt te kunnen 
rekenen op steun van de gemeenteraad. 
Dat valt af te leiden uit de commissiever-
gadering van afgelopen dinsdag. Blij zijn 
de partijen uiteraard niet, maar de alge-
mene tendens lijkt wel te zijn dat er een 
probleem is dat opgelost moet worden.

Dat er iets is misgegaan tijdens de bouw 
van het gemeentehuis in 2010, moge dui-
delijk zijn. “Taakstellende bezuinigingen 
(van tien procent red.) die destijds door-
gevoerd moesten worden, zie je nu weer 
terug”, stelde wethouder Frank Kingma 
vast. Inmiddels is goedkoop, duurkoop 
gebleken en heeft Texel het duurste ge-
meentehuis van Nederland wanneer je 
kijkt naar het aantal inwoners. De partij-
en lijken zich er bij neer te leggen dat het 
klimaatsysteem opnieuw een beste klap 
geld gaat kosten. In een eerder stadium 
werd namelijk al €500.000 gereserveerd 
om de schade te herstellen. Wel willen 
de partijen weten hoe dit heeft kunnen 
gebeuren en hoe dergelijke fouten in de 
toekomst worden voorkomen. Zo merkte 
Ben Zegeren (CDA) op dat hij geluiden 
heeft gehoord vanuit de projectontwik-
kelaar die verantwoordelijk is voor het kli-
maatsysteem dat ze iedere keer te maken 
hadden met een andere verantwoorde-
lijke binnen de gemeente. Frans Visman 
vroeg zich openlijk af wie er aansprakelijk 
is voor de extra kosten. Volgens Kingma is 
het nog te vroeg in het proces en komt er 
nog een antwoord van de advocaat.

Oplossen
Maar hoe men het ook wendt of keert, 
er moet een oplossing komen. Volgens 
Kingma zijn ze op de goede weg, al wor-
den er geen garanties gegeven, ook niet 
in het onafhankelijke rapport van Van 
Nijeboer-Hage. “Het heeft lang geduurd 
voor deze kinderziektes naar boven kwa-
men. Om een goed beeld van de situatie 
te krijgen, hebben we niet voor niets een 
onafhankelijk bureau ingehuurd. Maar 
we hebben geen garanties, ik denk niet 
dat het optimale niveau helemaal bereikt 
wordt”, stelde de wethouder. Wel gaf hij 
aan dat er nu een proefopstelling is met 
drie kamers en dat er signalen zijn dat ze 
op de goede weg zijn. Een deskundige van 
Van Nijeboer-Hage gaf aan dat straks per 
kamer de temperatuur instelbaar is en de 
ventilatie aan te passen.
De VVD gaf het college nog een dringend 
advies mee en stuurt aan op een Design 
en construct aanbestedingsprincipe, hier-
in is ook een aansprakelijkheidsclausule 
inbegrepen. Er komt voor de raadsverga-
dering van 24 mei een moment waarop 
raads- en commissieleden met de pro-
jectleider om de tafel kunnen. Daar kun-
nen (technische) vragen worden gesteld 
en zullen vragen die al waren gesteld, 
maar tot op heden niet beantwoord zijn, 
aan de orde komen. In de komende ge-
meenteraad wordt een definitieve beslis-
sing genomen over de extra gevraagde 
€150.000.
   

Laatste kaarten
Racoon in verkoop
 
Over anderhalve week staat de haven van 
Oudeschild op zijn kop tijdens het concert 
van Racoon. De weersverwachtingen zien 
er vooralsnog goed uit en het evenement 
belooft - net als vorig jaar - een groot 
feest te worden. Zowel de organisatie als 
Racoon hebben veel zin in het concert en 
hopen dat ook de laatste kaarten de ko-
mende dagen nog verkocht worden.

Het concert van Racoon vindt plaats op 
zaterdag 20 mei en biedt in totaal plek 
aan 4000 mensen. “Het grootste deel van 
de kaartjes is inmiddels verkocht, maar 
we merken dat de kaartverkoop niet zo’n 
vaart loopt als vorig jaar. We hopen na-
tuurlijk dat de overige kaarten de komen-
de dagen ook worden verkocht, anders 
wordt het lastig om volgend jaar weer 
een soortgelijk evenement te organise-
ren”, laat Peter Koorn van de organisatie 
weten.
 
Koorn schat dat ongeveer zeventig pro-
cent van de bezoekers van het eiland zelf 
komt. Hoewel het evenement vooral voor 
de Texelaars - voor wie het normaal ge-
sproken een hele onderneming is om naar 
een concert of optreden te gaan - wordt 
georganiseerd, zijn ook toeristen natuur-
lijk van harte welkom.
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Oude houten palen, stukken wier, res-
tanten van de oude dijk en ook nog de 
fundamenten van een oude wachtto-
ren. De Waddenzeedijk bij De Schans 
gaf de afgelopen dagen diverse gehei-
men van vroeger prijs.

Met een meetpaal als aanwijsstok geeft 
archeoloog Michiel Bartels midden in 
het gat in de dijk graag een spontaan 
en vooral interessant hoorcollege over 
oude dijken. Het is ook niet niks wat de 
zeedijk, in de jaren zeventig verhoogd 
tot 8,4 meter boven NAP, prijsgeeft.
Dat er een oude middeleeuwse dijk te-
voorschijn zou komen op de plek die mo-
menteel open ligt voor een nieuw uit-
stroomkanaal van het nieuwe gemaal, 
was verwacht. Dat bleek al uit historisch 
onderzoek. Maar een verrassende bij-
komstigheid is dat de ontwikkeling van 
de vroegere dijk aan de aftekeningen in 
de grond nog zo goed te volgen is.
 

Wier
Te zien is hoe er vanaf 1350 een dijk ont-
stond, dat die diverse malen werd weg-
geslagen, waarna er telkens weer een 
nieuwe verhoging kwam. Rond 1550 
begon een versterking van de toenma-
lige dijk met wier uit de Waddenzee. 
“Tegenwoordig zou je dat om de sushi 
doen, maar destijds werd het zeegras in 
horizontale lagen voor de dijk gelegd.” 
Dat was veelal in combinatie met palen 
om de boel op zijn plek te houden.
Daar kwam in 1731 abrupt een einde 
aan toen de paalworm, meegekomen 
met VOC-schepen, de houten palen be-
gon aan te tasten. Volgens Bartels be-
gon daarna een versterking van de dijk 
met stenen en dat is ook te zien in het 
gat in de dijk bij De Schans.
Extra in de openliggende dijk zijn de 
vondsten van gekleurde plekken in de 
grond die als sporen uit de IJzertijd zijn 
aangeduid. De sporen dateren van 200 

vóór Christus tot het jaar nul. De ar-
cheologen die de afgelopen dagen met 
onderzoek bezig waren, sluiten niet uit 
dat het om sporen van bewoning gaat.
De grootste verrassing was echter de 
vondst een stevig fundament van een 
gebouw dat na 1600 en voor 1750 op 
de dijk moet hebben gestaan. Vermoe-
delijk was dat een wachttoren om over 
de dijk heen te kijken. De toren stond 
vlakbij Fort De Schans dat rond 1574 in 
opdracht van Willem van Oranje werd 
gebouwd om het eiland en de Reede 
van Texel te beschermen tegen de Span-
jaarden. Afgaand op de zwaarte van het 

fundament - gemaakt van bakstenen uit 
Friesland (Friese boerengeeltjes) - moet 
het een gebouw van ongeveer zes bij zes 
meter zijn geweest van een paar meter 
hoog. Op een kaart van de Historische 
Vereniging was te zien dat er een wacht-
toren was, maar het was volgens Bartels 
de vraag of die tevoorschijn zou komen. 
“Kaarten waren in die tijd nog niet zo 
gedetailleerd.”
 

Oude munten
Bij de restanten van de wachttoren 
werden ook pijpenkopjes, kogels en 

oude munten gevonden. De restanten 
zijn slechts een paar dagen zichtbaar 
geweest, er gaat nu weer zand over-
heen. De archeologen hebben alles ge-
fotografeerd en in een kaart gebracht. 
Gevonden materialen gaan volgens de 
gemeente voor nader onderzoek naar 
de overkant en komen daarna mogelijk 
weer terug naar het eiland. Bedoeling 
is dat het gevonden fundament ergens 
op het eiland een plek krijgt waar het te 
zien is. Waar is nog niet duidelijk. Gis-
teren was de bouwplaats een paar uur 
geopend voor belangstellenden, zodat 
zij de oude dijk konden zien.

Waddenzeedijk geeft oude geheimen prijs

Jan-Berend Stuut, Jan Klok, Esther Krijnen, en Patricia en Jan Jacob Keijser.

Archeoloog Michiel Bartels laat aan de hand van kleurverschillen de restanten van de oude dijk zien.

Durper horecaterras 
moet van de straat
 
De gemeente is opgetreden tegen een 
horecabedrijf in De Cocksdorp die terras-
stoelen en -tafels op de openbare weg 
plaatste.

In overleg met het dorp had de gemeente 
hiervoor in het bestemmingsplan bepa-
lingen gesteld. Toen de ondernemer zich 
volgens het college niet aan de afspra-
ken hield en de gemeente overging tot 
handhaving, tekende de ondernemer 
bezwaar aan tegen dit besluit. De com-
missie Bezwaarschriften boog zich op 22 
maart van dit jaar over het bezwaar. De 
commissie adviseerde het bezwaar onge-
grond te verklaren, wat door het college 
is opgevolgd.
Uit de stukken van de gemeente kon niet 
worden opgemaakt welke argumenten 
aan deze beoordeling van de commissie 
ten grondslag lagen.

Oproep voor extra aandacht voor bedreigd maritiem erfgoed
Onlangs werd bekend dat het wrak van 
VOC-schip De Rooswijk bij Engeland 
wordt opgegraven. Maar hoe zit het met 
de wrakken op de Waddenzee?

Zoals het zeventiende eeuwse “Palm-
houtwrak”, waarin Texelse duikers onder 
meer de zeldzame japon vonden. Het 
wrak herbergt een schat aan informatie, 
waarvan mogelijk nog maar het topje van 
de ijsberg boven water is. Door bodeme-
rosie dreigt er veel maritieme historie van 
de zeebodem te verdwijnen. De gemeen-
te, Museum Kaap Skil en Duikclub Texel 
zijn daarom verheugd over de oproep 
van de provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland, Zeeland, Fryslân en Groningen 
aan het Rijk om zich in te zetten voor een 
beter beheer van het maritieme erfgoed 
in Nederland. Een groot deel van deze 
historische scheepswrakken ligt op de bo-
dem voor de Texelse kust. Dat de inhoud 
van deze wrakken van ongekende waarde 
kan zijn, bleek onder andere uit de vondst 
van een jurk uit een zeventiende -eeuws 
scheepswrak in de Waddenzee. De japon 
die vorig jaar tentoongesteld werd in 

Kaap Skil, werd door haar uniciteit we-
reldnieuws.
Wethouder Eric Hercules: “Texel heeft van 
oudsher een belangrijke rol gespeeld in 
de VOC geschiedenis. Wij zijn trots op dit 

cultureel erfgoed en op de Texelse duikers 
die al decennia aandacht vragen voor de 
kwetsbaarheid daarvan. Sinds 2015 wer-
ken beherende instanties, professionele 
archeologen en sportduikers samen om 

vindplaatsen rondom Texel te kunnen 
behouden en onderzoeken. Texel geeft 
hierin het voorbeeld en het is goed om te 
merken dat de signalen vanuit Texel zijn 
omarmd door alle kust provincies en nu 
naar Den Haag worden gebracht.”
Corina Hordijk, museummanager Kaap 
Skil: “In de Gouden Eeuw was de Reede 
van Texel de belangrijkste ankerplaats 
van de wereld. De gezonken schepen vor-
men daarvan het tastbare bewijs en bie-
den ons een schat aan informatie over het 
leven van toen. De Texelse duikers hebben 
in de loop der jaren heel wat wrakken zien 
vrijspoelen en daarmee ook voorgoed 
zien vergaan. Het is belangrijk dat onze 
geschiedenis doorverteld kan worden aan 
volgende generaties. Bijvoorbeeld met 
een expositie van deze kostbaarheden in 
Museum Kaap Skil.”
De provincie zegt hierover: “Sportduikers 
hebben veel waardevolle lokale kennis die 
wat de provincies betreft goed benut kan 
worden. Om hun inzet mogelijk te maken 
is het nodig dat het Rijk hiervoor moge-
lijkheden schept in de Erfgoedwet en de 
Arboregels.”

De japon, opgedoken uit het Palmhoutwrak, is veilig gesteld, het wrak nog niet. 
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