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Inleiding ____________________________________________________________________________________
In opdracht van de Agrarische Natuurvereniging De Lieuw voert CLM Onderzoek en
Advies een verkenning uit voor het gebied De Mars ten noordwesten van Den Hoorn
op Texel.
Het gebied is ca. 100 ha groot. De gebroeders Lap, lid van de ANV De Lieuw, hebben
zo’n 30 ha in eigendom in dit gebied, en telen verschillende gewassen, waaronder
tarwe en zaadspinazie. Sinds kort wordt hier op kleine schaal geëxperimenteerd met
lavendel. In het gebied hebben nog vier andere boeren gronden in eigendom en ook
zijn enkele percelen in eigendom van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (SBB).
Het gebied wordt begrensd door vier wegen (zie Figuur 1). Aan de Rommelpot bevindt zich ook Landgoed De Bonte Belevenis, een ambachtscentrum met diverse activiteiten. De Rommelpot vormt de grens met het duingebied, in beheer door SBB.
Figuur 1

Het Gebied De Mars, ten noorden van het dorp Den Hoorn,
begrensd door de vier aangegeven wegen
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ANV De Lieuw wil in samenwerking met de grondeigenaren in het gebied, met name
met de Gebroeders Lap als initiatiefnemer, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om een rendabele agrarische bedrijfsvoering te combineren met andere doelen en
functies. Het gaat dan om maatregelen ter versterking van waarden op het gebied
van landschap, natuur en cultuurhistorie, met een meerwaarde voor landschapsbeleving/recreatie en de lokale economie.
De doelen van deze verkenning zijn:
•
Het inventariseren van verschillende doelen en wensen voor de Mars op het gebied van landbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie zoals die zijn
vastgesteld of leven bij betrokken partijen (Provincie, Gemeente Texel, Dorpscommissie, agrarische ondernemers, recreatieondernemers) en de wijze waarop
deze doelen elkaar ondersteunen dan wel strijdig aan elkaar zijn.
•
Het inventariseren van opties om deze doelen en wensen te realiseren.
•
Het geven van een indicatie van de kosten en baten van de verschillende opties
voor overheden en ondernemers.
In dit rapport worden de verschillende doelen en mogelijke wegen om deze doelen te
bereiken helder en inzichtelijk gepresenteerd. De verkenning richt zich vooral op het
westelijke gedeelte van De Mars, maar biedt de mogelijkheid voor andere agrarische
ondernemers in het gebied om aan te haken. Het rapport kan gebruikt worden voor
de besluitvorming over de toekomst van het gebied De Mars.
Voor deze verkenning zijn verschillende manieren bronnen gebruikt:
•
Bestaande documenten en kaartmateriaal betreffende het gebied;
•
Gesprekken met vertegenwoordigers van Terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), de Dorpscommissie/het Loodsteam en de
Agrarische Natuurvereniging;
•
Veldanalyse ter plekke met de Gebroeders Lap;
•
Telefonische interviews met beleidsmedewerkers van de gemeente Texel, de
Bonte Belevenis, het Hoogheemraadschap, de auteurs van ‘Van Clijf tot den
Hoorn’ en enkele horecaondernemers.
Voor het ontwikkelen van ideeën voor de inrichting en het beheer van het gebied
De Mars worden drie denkrichtingen verkend:
1.
2.
3.

Natuur en water
Landschap en cultuurhistorie
Recreatie en toegankelijkheid (wandelpaden)

Per denkrichting geven we de mogelijke doelen weer, de voorwaarden waarbinnen
deze doelen te realiseren en opties/maatregelen om de doelen te bereiken. Soms
kunnen opties gecombineerd worden, soms zijn het alternatieven die vragen om een
keuze. Ook geven we aan, voor zover mogelijk, hoe we de haalbaarheid inschatten.
We kijken daarbij naar het draagvlak bij grondeigenaren/andere betrokkenen, de
verenigbaarheid met andere doelen voor het gebied, de mate van aansluiting bij
beleid en regelgeving en de mogelijkheden voor financiering.
In de praktijk zal er een overlap zijn tussen de denkrichtingen en kunnen opties
waarschijnlijk gecombineerd worden. De verschillende opties met hun plus- en minpunten zijn op een rij gezet om grondeigenaren van informatie te voorzien voor hun
mening- en besluitvorming.
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De opties zijn besproken met de grondeigenaren en andere betrokkenen. Hun commentaar en suggesties zijn verwerkt om de opties aan te scherpen en is als input
gebruikt voor het maken van een stappenplan. In het stappenplan vatten we ons
advies samen hoe de route naar De Mars eruit zou kunnen zien.
De voorstellen rond de schapenboeten zullen ook van belang zijn voor andere eigenaren op Texel. Ook kunnen werkwijze en resultaten van deze verkenning gebruikt
worden om in gebiedsprocessen mogelijkheden te onderzoeken voor combinaties van
functies, met name in agrarisch gebied, waarbij doelen en belangen van betrokkenen
vanaf het begin in beeld worden gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om voorwaarden
en opties met hun plus- en minpunten verder uit te werken zodat er beter zicht komt
op de haalbaarheid van mogelijke maatregelen, m.n. wat betreft draagvlak, verenigbaarheid met andere doelen, beleid en regelgeving en financiering.
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Denkrichting 1 Natuur en water ____________________________
Ten noordwesten van Den Hoorn
zien we nu een scherpe scheiding
tussen de duinen als natuurgebied
en De Mars als agrarisch gebied.
In het westelijke gedeelte van De
Mars vindt vooral akkerbouw plaats
(inclusief bollenteelt), in het
oostelijke gedeelte zijn er meer
graslanden met beweiding door
schapen.
De ecologische waarde van het
gebied De Mars bij Den Hoorn
betreft het voorkomen van
weidevogels in zowel gras- als
bouwland en het aanwezig zijn
van tuunwallen, kruidenranden en
enkele natuurvriendelijke oevers met daarbij behorende flora en fauna. In een groot
deel van het gebied vindt nu al actief weidevogelbeheer plaats met inzet van SANvergoedingen (zie bijlage). In het gebied komen kritische soorten boerenlandvogels
voor zoals kievit en scholekster, en soms de grutto (SOVON, 2006). In de nabije
omgeving komen ook gele kwikstaart, veldleeuwerik en graspieper voor. De fazant is
plaatselijk in kleine aantallen aanwezig op Texel en de patrijs komt bijna niet meer
voor op Texel.
De afwatering van De Mars loopt globaal van west naar oost. Doordat vanuit de
duinen kwel optreedt in de westrand, is ook dit deel van het gebied vochtig en is
het water hier van hoge ecologische kwaliteit (voedselarm, kalkrijk).
Om kansen voor natuur in de westrand te benutten en het water nabij de oude loop
van de Kerke Ee weer zichtbaar en beleefbaar te maken is het denkbaar dat deze
westrand natuurlijke accenten krijgt, en zo de overgang verzacht naar het agrarische
cultuurlandschap. De Kerke Ee is een oude waterloop, een stromend beekje, waarvan
men vermoedt, op basis van grondboringen, dat deze aanwezig was in de 13e eeuw.
Oude veldnamen, eindigend op ‘koog’ duiden op de benedenloop van deze Kerke Ee,
ook ‘Kerrekie’ genoemd (De Jager en Kikkert, 1998).

Doelen en wensen denkrichting Water en Natuur
•

•
•

‘Verbinden’ van de duinen als natuurgebied met de Mars als cultuurgebied. Langer vasthouden van zoet water in het gebied t.b.v. het voorkomen van verdroging in het duingebied en de verzilting van de laaggelegen oostelijke polders
(waterbuffer).
Bevorderen van botanische waarden, met voor zoete kwel kenmerkende slooten oevervegetaties en schraalgrasland langs de duinrand.
Bevorderen van weidevogelpopulaties (kievit, scholekster, zo mogelijk grutto’s)
en zo mogelijk ook van zangvogel- en akkervogelpopulaties (veldleeuwerik,
graspieper, gele kwikstaart, patrijs en fazant).
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Voorwaarden
•

•
•

Behoud en versterking van het open landschap. Dit betekent het verminderen
van de beplanting, bij de Ruige Hoek (terrein Natuurmonumenten) en bij de Bonte Belevenis, en geen nieuwe beplanting in het gebied. Dit zal het gebied aantrekkelijker maken voor weidevogels en onaantrekkelijk voor predatoren.
Geen versterking van de drainerende werking van waterlopen op het duingebied.
De inrichting van het gebied onaantrekkelijk maken voor ganzen, die waterkwaliteit en weidevogelbiotoop dreigen aan te tasten en ook landbouwschade veroorzaken. Dit betekent voor bestaande waterlopen binnen het gebied het wateroppervlak niet vergroten, maar wel het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en
het aanpassen van het talud.

Opties voor inrichting en beheer
Optie 1.1

Aanleg van natuurvriendelijke oevers en/of graskruidenranden in het
westelijke deel van de Mars, aansluitend op sloten waar de meeste
kwel optreedt. Dit zijn de sloten die achter de percelen van Natuurmonumenten (NM) en de Bonte Belevenis (BB) langslopen (zie Figuur 2, zwarte lijn).

Figuur 2. Opties voor natuurvriendelijke oevers

|

|

500 meter

Aan te leggen natuurvriendelijke oever

Uitbreiding 1

Uitbreiding 2
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Een uitbreiding van optie 1.1 is het vergroten van het aantal meters
natuurvriendelijke oevers rondom het perceel bij de schapenboet, en
vervolgens in westelijke richting tot aan de Rommelpot (zie streepjeslijn in Figuur 2). Ten westen van de Rommelpot zou het perceel van
SBB gedeeltelijk verdiept kunnen worden (het Nieuwe Slootje). Dit
benadert vermoedelijk het tracé van de vroegere Kerke Ee (zie stippellijn in Figuur 2). De vrijkomende grond zou gebruikt kunnen worden om het afgegraven duin Trompenol weer te herstellen (zie ook
Denkrichting 2, optie 2.1 en 2.2).
Voor weidevogels toegankelijke natte elementen kunnen de betekenis
van het gebied voor weidevogels versterken. Gras- en kruidenranden
langs percelen stimuleren in de eerste plaats zangvogels zoals veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, geelgors en kneu, daarnaast
patrijs en fazant. Vooral in combinatie met andere maatregelen versterken ze ook het biotoop voor kuikens van weidevogels en het foerageren van volwassen weidevogels.
Optie 1.2

Als alternatief voor bovenstaande twee punten: natuurontwikkeling
op alle percelen aan de duinrand (langs de Rommelpot), met nat
grasland en lokaal afgraven om duinrellen en plas-drassituaties te
creëren.

Optie 1.3

Aanvullende maatregelen naast optie 1.1 of 1.2:
Aanleg van een paar ‘weidevogelpercelen’ (of gedeelten van percelen)
als plus bovenop de natuurvriendelijke oevers, d.w.z. percelen met
bijvoorbeeld (tijdelijk) verhoogd waterpeil, aanleg maaitrappen,
vluchtheuvels en/of gebruik van ruige mest. Ook valt te denken aan
het inzaaien van een gewas zoals wintergerst.

Haalbaarheid
Draagvlak bij grondeigenaren/andere betrokkenen
De percelen in de westelijke helft van De Mars zijn momenteel nog begrensd als
“ruime jas natuur”. Doel is om hier zowel droge als vochtige schraalgraslanden te ontwikkelen, met afgeplagde delen meanderende duinrellen, kolken en
afgevlakte slootkanten (Gebiedsplan
Texel, 2002). Hier zijn mogelijkheden
voor natuurbeheer door een
terreinbeherende organisatie of door
particulieren, waarbij dan wel de
agrarische bestemming moet worden
omgezet in bestemming natuur. In
het hele gebied De Mars is agrarisch
natuurbeheer via SAN mogelijk, met
name gericht op weidevogelbeheer.
De begrenzing van De Mars t.b.v.
nieuwe natuur is in discussie omdat in
het gebied Waal en Burg veel grond
voor natuur wordt aangekocht en
daar het ‘natuurquotum’ van Texel
kan worden behaald.
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Het draagvlak onder agrariërs op Texel voor meer natuurontwikkeling is beperkt. In
2007 is een agrarisch structuuronderzoek op Texel uitgevoerd, in opdracht van de
Gemeente Texel, LTO Noord en Natuurmonumenten met financiering van de provincie Noord-Holland (Stivas, 2007). Uit dit onderzoek komt naar voren dat agrarische
ondernemers op Texel eind 2007 geen vertrouwen hadden in de toezegging van de
provincie dat na realisering van natuur in Waal en Burg geen extra natuur-hectares
op Texel meer geclaimd worden voor omzetting van landbouwgronden in natuur. De
aanbeveling uit het onderzoek is dan ook om na realisering van het natuurplan Waal
en Burg geen landbouwgrond meer te ontrekken, en om ter compensatie van het
plan Waal en Burg begrensde maar niet gerealiseerde natuurgebieden te ontgrenzen.
In het gebied De Mars is er onder agrariërs, gezien de situatie rond Waal en Burg,
geen draagvlak om meer agrarische gronden een natuurbestemming te geven.
Staatsbosbeheer is geïnteresseerd in beheer van percelen aan de Rommelpot met
het oog op het veiligstellen van waterkwaliteit en waterkwantiteit voor de duinrand.
Enkele kleine percelen aan de duinrand zijn nu in eigendom van Natuurmonumenten
en Dienst Landelijk Gebied (DLG, met beheer van deze gronden door Staatsbosbeheer) en hebben/krijgen een natuurbestemming. Agrariërs in het gebied willen graag
de agrarische bestemming behouden. Eén van de agrarische grondeigenaren in het
gebied, de Gebr. Lap, is wel geïnteresseerd in het combineren van de agrarische
bestemming met natuurontwikkeling en waterberging, binnen de mogelijkheden van
de agrarische bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer (SBB) zou hier graag een meer duurzame vorm van landbouw zien, bijvoorbeeld biologische landbouw, dat bij kan dragen
aan de kwaliteit van de binnenduinrand.
De Gebr. Lap, met gronden in zowel Waal en Burg als in de Mars, zijn geïnteresseerd
in een grondruil, waarbij zij de percelen van SBB/DLG in de Mars zouden kunnen
gebruiken in ruil voor het ‘inleveren’ van agrarische gronden in Burg en Waal t.b.v.
natuur.
Voor Texel is in 2003 een ‘Masterplan water’ geformuleerd met een bijbehorend projectenprogramma gericht op verbetering van het waterbeheer met aandacht voor
cultuurhistorie, recreatie, landbouw en woonomgeving. Het creëren van duinrellen,
natuurvriendelijke oevers en pilots met agrarische waterbeheer en waterberging
vormen onderdeel van het plan. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) geeft aan dat doelen voor waterberging op Texel met de al lopende plannen,
waaronder enkele natuurvriendelijke oevers in en nabij De Mars, al grotendeels gerealiseerd worden. HHNK heeft geen behoefte aan meer waterberging in De Mars.
Vanuit de Kaderrichtlijn Water worden nieuwe wateropgaven geformuleerd, maar die
zullen naar verwachting niet tot nieuw beleid voor De Mars leiden. Als er vanuit
grondgebruikers in De Mars behoefte is om natuurvriendelijke oevers aan te leggen
of plaatselijk het peil te wijzigen, is HHNK is wel bereid hierin mee te denken. Voor
maatregelen zal dan een ontheffingsvergunning moeten worden aangevraagd.
Omringende grondeigenaren mogen geen nadeel van de maatregel ondervinden en
kunnen in de procedure van vergunningsaanvraag bezwaar aantekenen. In de praktijk is dus overleg met en instemming van aangrenzende grondeigenaren nodig
(pers. mededeling J. Krijgsman, HHNK).
Vernatting op perceelsniveau is voor agrariërs het meest eenvoudig te realiseren
door met een ploeg een kleine wal op te werpen en hierachter water op te pompen.
Echter, het Hoogheemraadschap geeft geen vergunning af om water op te pompen.
Een meer ingrijpende werkwijze is het afgraven van een (gedeelte) van een perceel,
dit betekent echter dat hierdoor agrarische productiemogelijkheden veel meer beperkt worden, zeker voor de akkerbouw.
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Vanuit agrarisch oogpunt gezien is het beter haalbaar om kleine gebieden te vernatten met aanleg van natuurvriendelijke oevers, zo nodig door een extra sloot te graven waarlangs deze oever (tot 5meter breed aan weerszijden) kan komen.
Verenigbaarheid met andere doelen
We kijken hier naar de verenigbaarheid van de doelen ‘natuur en water’ met landbouw, landschap en recreatie:
•
Als alle gronden aan Rommelpot op agrarische wijze worden gebruikt, kunnen
agrariërs hier op kleinschalige wijze streekeigen gewassen verbouwen wat landschappelijk aantrekkelijk is voor de ‘zichtlocaties’ Rommelpot-Lage Wegje. De
Bonte Belevenis zou een rol kunnen spelen bij de verwerking van streekproducten (bijvoorbeeld mosterd, speltbrood).
•
De vraag is of ontwikkeling van ‘nieuwe natuur’ langs de Rommelpot wenselijk is
vanuit landschappelijk oogpunt. Een landschapsbeeld van verschillende gewassen
gecombineerd met agrarisch natuurbeheer past beter bij deze overgang tussen
de duinen als natuurgebied en de Mars als cultuurgebied.
•
Recreatieve activiteiten kunnen verstorend zijn, met name voor broedvogels.
Beleid en regelgeving
•
In de beleidsnota ‘Natuur- & Landschapsbeleid op Texel’ (vastgesteld in november 2003) wordt aangegeven dat waardevolle agrarische gronden ontzien moeten
worden voor natuurontwikkeling en reservaatsvorming. Ook wordt agrarisch natuurbeheer gestimuleerd, met speciale aandacht voor weidevogels.
•
Het westelijke gedeelte van de Mars ligt in het aankoopgebied voor natuur, de
zgn. ‘Ruime Jas’. Het is nog niet bekend, gezien de omzetting van agrarische
gronden naar natuurbestemming bij Waal en Burg, of de Mars ‘ontgrensd’ zal
worden.
Financiering
HHNK heeft geen middelen beschikbaar voor nieuwe oevers. Binnen PSAN zijn voor
aanleg van natuurvriendelijke oevers beperkt middelen beschikbaar. Als aanleg in het
kader van een totaalplan plaatsvindt, is een aanvraag bij ILG mogelijk. Hieronder
volgt een overzicht van de kosten van aanleg en beheer:
•
De kosten voor aanleg van een natuurvriendelijke oever bedragen ruwweg  6,per strekkende m (of ca.  2,50 per m3 grondverzet), mits de grond lokaal kan
worden verwerkt. Voor aanpassing drainage-uiteinden of dammetjes is een stelpost van ca.  2,- tot 3,- per m nodig.
•
Na aanleg en inrichting is het jaarlijkse beheer van natuurvriendelijke oevers
belangrijk. Het is zaak hier goed vast te leggen welke beheermaatregelen nodig
zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke kosten en vergoedingen hiermee
gemoeid zijn. De kosten voor een keer per jaar slootschonen (incl. verwijderen
maaisel) bedragen ca.  0,15 per m2 ( 1500/ha). Om riet tegen te gaan kan dit
het beste in de zomer (juli-augustus) worden gedaan, zodra de jonge vogels zijn
uitgevlogen. Bij rijke grond is eventueel een tweede maaibeurt later nodig, zoals
die altijd al nodig is als slootschouw, dus dit levert geen extra kosten op. Hierbij
is uitgangspunt dat het maaisel wordt verzameld en lokaal verwerkt.
•
Onderdeel van de vergoeding dient ook een vergoeding voor opbrengstderving te
zijn. Voor aanleg van een 5 m brede oever, waar eerst 1 m breed talud aanwezig
was, gaat 4 m brede strook voor productie verloren. Opbrengstderving kan op
verschillende manieren worden berekend, en ligt in de orde van  800/ha
(saldoverlies van gewassen zoals gebruikt bij tuunwallen) tot  1000/ha (grondgebruikswaarde van 4% van grondprijs (indicatie ca.  25.000). Voor beheer en
opbrengstderving samen is dus ca  2400,-/ha nodig.
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•

•

•

Langs bouwland kan een beheersvergoeding via PSAN-pakket ‘Faunarand’ worden verkregen, waarin spontane dan wel ingezaaide planten tot ontwikkeling
kunnen komen. De vergoeding voor opbrengstderving en beheer samen bedraagt
in 2008  1292,-/ha. Dit ligt ca.  1100,-/ha onder de hierboven gemaakte
schatting. De hoogte van vergoeding staat in de herziening van PSAN ter discussie.
Uitsluitend voor randen langs grasland zijn PSAN vergoedingen mogelijk voor
een ‘Bonte weiderand’ of ‘Kruidenrijke zoom’, met een vergoeding van  1192,/ha, resp.  1979,-/ha (gegevens 2008). Het kruidenrijke zoompakket is sinds
2008 niet meer opengesteld, en ook is stapeling van deze randenpakketten op
weidevogelbeer niet toegestaan.
Daarnaast blijven PSAN weidevogelpakketten mogelijk zoals die nu al in een
groot deel van De Mars worden toegepast.

Tabel 1

Samenvatting opties denkrichting ‘Water en Natuur’

Opties

Haalbaarheid
Draagvlak

Bijdrage aan

Beleid en

Mogelijkheden

andere doelen

regelgeving

financiering

1.1

+ Interesse bij

+ Cultuur-

+ Sluit aan bij

+ SAN pakket-

Natuurvriendelij-

NM;

historie (water

Natuurbeleid

ten, vergoeding

zichtbaar in

gemeente

echter laag?

(weidevogels)

- Geen finan-

ke oevers en/of
graskruiden-

+ Interesse bij

landschap, oude

randen in het

agrariërs, zeker

loop Kerke Ee)

westelijke deel

indien natuur

ciering vanuit
waterschap

wordt geruild met

+/- Weinig

Waal en Burg

extra’s voor
recreatie, wel

+/- geen doel

mogelijkheden

voor HHNK

voor educatie

1.2

+ Interesse bij

+/- Water wordt

+ Sluit aan bij

+ SN pakketten

Natuuront-

SBB

meer zichtbaar,

huidig natuur-

beschikbaar

wikkeling op

- Weinig interesse

landbouw min-

gebiedsplan

alle percelen

bij agrariërs

der

aan de duinrand
1.3

+/- Interesse bij

++ Versterkt

- Beperkte

Aanleg ‘weide-

agrariërs, onder

beide vorige

financ. moge-

vogelpercelen’

voorwaarde dat

opties

lijkheden voor

ter compensatie

aanleg +

elders grond

beheer via

wordt aangebo-

PSAN-

den

pakketten

Conclusie
De denkrichting ‘Water en natuur’ biedt zeker mogelijkheden voor het gebied De
Mars, met name voor weidevogels. Ook kan het water zichtbaarder gemaakt worden,
zowel kwel als de oude loop van de Kerke Ee. Om de maatschappelijke waarde ervan
duidelijk te maken zal er ook communicatie moeten plaatsvinden richting het publiek
(inwoners, toeristen).
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Denkrichting 2: Landschap en Cultuurhistorie _____________________________________________________________________
Het gebied De Mars bij Den Hoorn
heeft bijzondere aardkundige en
cultuurhistorische waarden, zoals
op verschillende manieren is
beschreven (o.a. Van den Ancker
en Jungerius, 2002; De Jager en
Kikkert, 1998; Dorpsontwikkelingsplan, 2006).
De Mars ontleent zijn aardkundige
en cultuurhistorische waarde aan de
volgende elementen:
•
Een overwegend open gebied
gekenmerkt door agrarisch
grondgebruik.
•
Natuurlijk reliëf: laagte die
oploopt naar de duinrand in het
westen en de keileemheuvel (‘klif’) in het zuiden.
•
Aanwezigheid van oude keileem naast jong duinzand.
•
Loop van de oude Kerke Ee, de vroegere zee-arm, die rond Den Hoorn liep en bij
het westelijke gedeelte van De Mars. De naam Kerke Ee verwijst naar de kerk die
in het vroegere dorp Wambinghe (De Westen) heeft gestaan. De eerste kerk van
Wambinghe is naar grote waarschijnlijkheid gesticht door Willibrord als onderdeel
van de kerstening van Noord-Nederland (zie kader hieronder).
•
Uitzicht op het oude dorp Den Hoorn met het markante kerkje als parel en als
baken in het landschap.
•
Kavelgrenzen aansluitend op historische lijnen, oude namen van percelen en een
combinatie van de historisch belangrijke gewassen van Texel (akkerland, bollenland en grasland met schapen).
•
Schapenboet als cultuurhistorisch element en blikvanger in het landschap.

Doelen en wensen denkrichting landschap en cultuurhistorie
•

•
•

Instandhouding en versterking van open landschap met aardkundige en cultuurhistorische karakteristieke elementen, m.n. de oude loop van de Kerke Ee en de
keileembult.
Vergroting van de beleving van het cultuurlandschap rond Den Hoorn.
Financiering van onderhoud van schapenboeten door agrariërs middels een economische functie van de schapenboet op locatie (in de schapenboet) of ter compensatie op een andere locatie binnen hetzelfde agrarische bedrijf (bijvoorbeeld
start of uitbreiding minicamping of trekkershut op boerenerf).
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Willibrord, De Kerke Ee en de kerstening
van Texel
Willibrord, geboren in Engeland uit Saksische ouders, maakte
in de periode 719-721 een kersteningstocht langs de kust van
Noord-Holland. In 719 verloren de Friezen de hele kuststrook
van Nederland tot aan het Vlie opnieuw aan de Franken en
was de kust vrij voor kerstening. In die tijd was Texel nog
geen eiland maar deel van het vasteland.
Op basis van historische bronnen kan afgeleid worden dat
Willibrord en zijn jongere medewerker Bonifatius tussen 719
en 721 een netwerk van kerken hebben gesticht met een onderlinge afstand van 20 km met
kerken in Felison (Velsen), Scorolo (Schoorl), Heilinglo (Heiloo), Callinghe (Callantssoog),
Stroede en Wambinghe (de Westen). De 20 km werd als een dagmars gezien zodat men elkaar
in één dag kon bereiken.
In Wambinghe, nabij het tegenwoordige Torenhuis, moet indertijd een Germaans heiligdom
hebben gestaan. Dit werd omgebouwd tot het eerste kerkje. Kerken die in die tijd gebouwd
werden lagen alle aan stromend water of bij een put zodat bekeerlingen gedoopt konden
worden. De Kerke Ee zou dan de plaats geweest zijn waar op Texel de kerstening is begonnen.
De eerste kerk is waarschijnlijk verwoest door de Noormannen rond 850. Na vertrek van de
Noormannen is rond 920 waarschijnlijk een tweede kerk van hout gebouwd, die in de 11e eeuw
vervangen is door de laatste kerk die in De Westen heeft gestaan. De kerk van Wambense of De
Westen was de moederkerk van Texel en bij de kerk hoorde ook het eerste gewijde kerkhof van
Texel, het Westerkerkhof. Ook werd in de kerk van De Westen de oorspronkelijke Texelse
standaard-roede of lengtemaat, de zgn. ‘slaper’ bewaard. Hiervan wordt melding gemaakt door
een commissie van de Staten van Holland die in 1561 afreisden naar Texel om het eiland op te
meten.
In 1571 toen de Watergeuzen Texel binnenvielen was het dorp De Westen al tot een gehucht
verworden. De kerken van Den Hoorn en De Westen zijn door de Watergeuzen vernield. De kerk
in Den Westen is niet weer hersteld. Er zijn tekeningen van de toren en de resten van de kerk
van de kunstschilder Pieter van Cuyk, waaruit blijkt dat de toren rond 1790 op een ca. 2 m
hoge heuvel stond. Na de Franse tijd raakte de toren in onbruik als baken en werd in 1859
afgebroken. Het puin werd gebruikt voor het verharden van de Hoornder Weg.
Nabij het tegenwoordige Torenhuis in De Westen bevindt zich een veld dat Torenstuk werd
genoemd. Het ligt tussen de Westerweg en de Fonteinsweg en werd ook wel Westerkerkhof
genoemd, naar het gewijde katholieke kerkhof van Texel. In 1888 werd het Westerkerkhof
gedeeltelijk afgegraven. De grond, met vele doodsbeenderen, werd als mest verkocht.
Bron: De Jager en Kikkert, 1998.

Voorwaarden
•
Passend bij het idee om het imago van Den Hoorn te ontwikkelen als een natuuren cultuurdorp (zie Dorpsontwikkelingsplan). Dit betekent een ‘rustig landschapsbeeld’ (niet overal fietsers, wandelaars, vlaggen en bebording in het landschap) en geen verrommeling en verkeersaantrekkende werking bij de schapenboet.
• Beleving staat voorop, informatie komt op de tweede plaats.
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Opties
Zichtbaar/beleefbaar maken van oude loop van Kerke Ee en/of reliëf
Optie 2.1
Betekenis van water opnieuw zichtbaar maken: accentueren van verbrede oevers langs sloten in het westelijk deel van de Mars; accentueren van de oude loop van de Kerke Ee met enkele strandpalen of
boeien en kleurrijke kruidenranden (bijvoorbeeld blauw).
Optie 2.2

In aanvulling op 2.1: Plaatselijke verdieping maken aan de westrand
van het klif, nabij het kruispunt Lage wegje/Rommelpot, om de loop
van de vroegere Kerke Ee te illustreren. De grond die daarbij vrijkomt
zou gebruikt kunnen worden om het aangrenzende oud duin Trompenol te herstellen dat bij de ruilverkaveling is afgegraven. Dit kan
eventueel geaccentueerd worden met enkele strandpalen of boeien.

Optie 2.3

GPS wandelingen, excursies op afspraak en onder begeleiding van
bijvoorbeeld agrariërs (met aandacht voor reliëf en geschiedenis
Kerke Ee).

Optie 2.4

Programma bij de Bonte Belevenis rond spelen met reliëf en water:
bodemprofielen zichtbaar maken, waterpeilbuis om kwel laten zien,
speelbeekje met stroomversnellingen, educatief programma rond
waterbeestjes en –plantjes, kennismaking met de hengelsport; een
uitkijkpunt bij de Bonte Belevenis dat even hoog komt als het klif van
Den Hoorn, passend in het landschap (bijvoorbeeld naast een bestaand gebouw of bij een boom).

Functies/beleid voor Schapenboet
Optie 2.5
Nieuwe functie voor schapenboet zelf: exploitatie als trekkershut of
‘hotelhuisje’, zoveel mogelijk autarkisch ingericht (kleine houtkachel
of tegelkachel, composttoilet, drinkwater uit een eventuele welput in
de boet, waswater uit regenton, etc) en minimale voorzieningen buiten (bankje van juthout).
Een variant hierop is het gebruik van de schapenboet als ‘trekkershut’
voor paarden van ruiters die een meerdaagse tocht over Texel willen
maken.
Optie 2.6

Beleidsoptie: uitbreidingsmogelijkheid of nieuwe functie elders in
combinatie met onderhoud schapenboet: ter compensatie van onderhoud kan agrariër elders binnen het bedrijf de mogelijkheid krijgen
voor een economische functie (bijvoorbeeld campingplaatsen op het
boerenerf ter compensatie voor het onderhoud van de schapenboet).

Optie 2.7

Jaarlijkse onderhoudsvergoeding voor schapenboeten aan agrariër
(eigenaar) in plaats van eenmalige restauratie.

Optie 2.8

Schapenboeten vrijstellen van OZB, onder voorwaarde van regelmatig onderhoud.
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Zichtbaar/beleefbaar maken van de rol van de akkerbouw in het gebied
Optie 2.9
Het telen van ‘vergeten’ en/of kleurrijke gewassen kan het beeld van
De Mars als akkerbouwgebied versterken. Suggesties die naar voren
kwamen zijn o.a.:
•
‘Vergeten’ granen zoals spelt en wikke.
•
‘Vergeten groenten’ die het Texelse ‘toeristenmenu’ kunnen aanvullen (er is al Texelse kaas, bier, ijs, aardbeien, asperges, shitake). Te denken valt aan groenten zoals paarse boerenkool, pastinaak, gele wortel, oerbiet. Wel is een goede logistiek van levering aan de horeca van belang.
•
Oude aardappelrassen.
•
Zaaizaad voor bloemenranden in akkerbouwgebieden.
•
Oliehoudende gewassen, kruiden en/of medicinale planten (gele
mosterd, karwij, blauw maanzaad, etc.).

Haalbaarheid
Draagvlak
Alle opties uit deze denkrichting sluiten goed aan bij het Dorpsontwikkelingsplan
waar een integraal plan voor de Mars, waarin landschap, cultuurhistorie en landbouw
hand in hand gaan, opgenomen is in de projectenlijst.
Landschap en cultuurhistorie
Excursies in het agrarisch gebied op Texel worden al uitgevoerd door ANV de Lieuw,
en zijn ook te boeken via Ecomare/VVV. Voor agrariërs is een excursie een interessante optie omdat het de mogelijkheid biedt om deze in te plannen op tijden die
passen bij de agrarische bedrijfsvoering (bijvoorbeeld mei/juni) en er ook meer
‘controle’ is op bezoekersaantallen. Ook is er dan de gelegenheid om vanuit de
eigen ervaring en geschiedenis van het bedrijf bezoekers te vertellen over het gebied
en wat het bijzonder maakt. Ook De Bonte Belevenis heeft belangstelling voor excursies in het gebied.
Tijdens excursies kan ook de historie van de Kerke Ee ter sprake komen. Voor het
meer zichtbaar en beleefbaar maken van de Kerke Ee zijn additionele inspanningen
nodig.
Schapenboet
Binnen het Loodsproject is een werkgroep bezig het idee van een recreatieve
functie voor schapenboeten uit te werken. De gedachte bij recreatief gebruik van
schapenboeten is dat dit zeer kleinschalig gebeurt en van buiten niet of nauwelijks
zichtbaar hoeft te zijn. Er zijn hierover echter ook reserves bij de Dorpscommissie,
ANV De Lieuw en Natuurmonumenten gezien de risico’s van verkeersaantrekkende
werking, verstoring en overlast, zwerfafval, etc. Dit kan de openheid en de rust in
het landschap, zowel voor oog als oor, aantasten.
Voor een ander gebruik van de schapenboet, bijvoorbeeld als paardenstal voor
ruitertrektochten, moet de ‘markt’ nog nader verkend worden. Wel blijkt uit het agrarisch structuuronderzoek (Stivas, 2007) dat de paardenhouderij op Texel de laatste
jaren sterk is toegenomen, met name gericht op recreatie en toerisme. Eventuele
mogelijkheden voor incidenteel gebruik van een schapenboet kunnen nader verkend
worden, bijvoorbeeld als locatie voor theater, een workshop schilderen of workshop
landschapskunst. Dergelijke activiteiten kunnen ook gekoppeld kunnen worden aan
culturele activiteiten in het dorp Den Hoorn.
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De gemeente werkt aan een
herziening van het bestemmingsplan
buitengebied en aan een subsidieregeling voor jaarlijks onderhoud van
schapenboeten. Aan een wijziging in
het slaapplaatsenbeleid, functies voor
schapenboeten of vrijstelling van OZB
wordt niet gewerkt, maar dit zou in
discussie gebracht kunnen als breed
maatregelenpakket (zie hieronder bij
‘Beleid’).
Eigenaren van schapenboeten lijken
een voorkeur te hebben voor een
jaarlijkse tegemoetkoming voor
instandhouding van schapenboeten
i.p.v. een eenmalige restauratie eens
per 20 jaar. Het reguliere onderhoud kunnen agrarische ondernemers zelf (deels)
uitvoeren, en zo kan de vergoeding inkomen uit eigen arbeid opleveren. Ook is besparing op de kosten denkbaar door regelmatig onderhoud te stimuleren. Vrijstelling
van OZB voor schapenboeten lijkt onvoldoende om de kosten voor onderhoud te
compenseren, maar zou wel een goed gebaar van de gemeente kunnen zijn.
Bij ondernemers zijn er wensen t.a.v. het vergroten van de mogelijkheden voor verblijfsaccomodatie. Dit zou kunnen worden gekoppeld aan instandhouding van schapenboeten.
Zichtbaar maken rol akkerbouw in het gebied
De Bonte Belevenis heeft interesse voor streekproducten en de verwerking ervan,
maar slechts in kleine hoeveelheden, voor ambachtelijke verwerking. Bij enkele
Texelse horecaondernemers is ook interesse voor ‘vergeten groenten’.
Verenigbaarheid met andere doelen
Het versterken van landschap en cultuurhistorie is te verenigen met natuurdoelen
zoals natuurvriendelijke oevers en het bieden van kansen aan boerenlandvogels. De
teelt van meer verschillende gewassen t.b.v streekproducten, met onder ander meer
bloemen en zaden, is naar verwachting positief voor insectenleven en vogels.
Recreatieve activiteiten kunnen verstorend zijn, met name voor broedvogels. Dit
effect is echter te voorkomen door toegang te bepreken tot een deel van het gebied,
en eventueel ook een deel van het jaar.
Beleid en regelgeving
Gebruiksmogelijkheden schapenboet
Het huidige beleid van de gemeente is schapenboeten zoveel mogelijk te handhaven, met als economische functie ‘Agrarisch gebruik’ en geen recreatieve functie
toe te staan zoals appartement, zomerhuisje of trekkershut. Ook voor nieuwbouw
van schapenboeten geldt agrarisch gebruik. Binnen het huidige beleid kan een schapenboet worden gebruikt voor opslag van hooi of voor het onder dak brengen van
schapen. Het idee om een paard onder te brengen in schapenboet (en ruiter in hotel)
is niet strijdig met huidig beleid (Pers. mededeling Dhr. J Broekmans, gemeente
Texel).
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Compensatie via verblijfsaccommodatie
Het idee van compensatie voor het onderhoud van een schapenboet via uitbreiding
van een minicamping of inrichting van een trekkershut op het eigen erf is niet eenvoudig gezien het slaapplaatsenbeleid van de gemeente Texel. Het quotum voor
verblijfsaccommodatie (slaapplaatsen) is vol. Een slaapplaats betreft een overnachtingsmogelijkheid in zomerhuizen, tenten, caravans, trekkershutten, recreatieve opstallen op het erf of hotels. Een Bed&Breakfast-plaats geldt niet als een slaapplaats,
zolang Bed&Breakfast ondergeschikt is aan de hoofdfunctie Wonen. Echter een schapenboet heeft geen woonfunctie (Pers. mededeling Dhr. J Broekmans, gemeente
Texel).
Een aanbeveling uit het agrarisch structuuronderzoek is om te onderzoeken of ruimere mogelijkheden geboden kunnen worden aan agrarische ondernemers die hun bedrijven willen verbreden met verblijfsaccommodatie (Stivas, 2007). De Dorpscommissie doet onderzoek naar niet meer gebruikte slaapplaatsen rond Den Hoorn, en of
deze onder voorwaarden elders kunnen worden benut. Deze aspecten kunnen een rol
spelen in het project ‘Ruimte voor ontwikkeling’ wat moet leiden tot een nieuw bestemmingsplan buitengebied (contactpersoon Mw. Evelien Lindenberg).
Kosten instandhouding schapenboet
Eigenaren/gebruikers van schapenboeten hebben onderhoudskosten en betalen OZBbelasting. De gemeente subsidieert onderhoud van schapenboeten in de vorm van
een eenmalige vergoeding voor restauratie (volgens een 20-jaars plan), maar subsidieert geen continuïteit in onderhoud. Er wordt wel een voorstel uitgewerkt voor een
jaarlijkse onderhoudsvergoeding voor de eigenaar (schilderwerk, etc.). Dit zal aan de
gemeenteraad worden voorgelegd (Pers. mededeling Mw. E. Lindenberg).
De OZB voor een schapenboet valt onder het niet-woningtarief. Voor de OZB wordt
gewerkt met eenheden, waarbij 1 eenheid overeenkomt met  2500 WOZ waarde.
Voor een niet-woning geldt een tarief van  1,70 /eenheid voor de eigenaar en
 1.40 /eenheid voor de gebruiker. Een eigenaar die niet een andere gebruiker heeft,
betaalt dus zowel voor eigenaar als gebruiker. De eigenaar/gebruiker betaalt voor
een gemiddelde schapenboet, met een WOZ waarde van ca.  50.000 oftewel 20
eenheden, dus in totaal  34 voor eigenaar en  28 voor gebruiker, totaal  62.
In de bepaling van de WOZ waarde van schapenboeten is al rekening gehouden de
beperkte economische functie, want qua oppervlakte zou een hogere WOZ waarde te
verwachten zijn. Een eventuele OZB vrijstelling moet voldoen aan voorwaarden van
de wet WOZ en moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Vrijstelling zou uiteraard tot verminderde inkomsten voor de gemeente leiden (Pers. mededeling Dhr.
J. Vooijs, gemeente Texel).
Financiën
Voor streekproducten is het belangrijk om een goede afzet te vinden. Dit zou o.a.
kunnen via de Bonte Belevenis die nu al lavendel verwerkt en ook andere mogelijkheden zou kunnen uitproberen (mosterd, speltbrood). Ook andere ondernemers
zouden hiervoor te interesseren zijn (horeca, oliemolen), alhoewel concrete marktverkenning (wie vraagt, hoe groot is die vraag) nodig is.
Voor het onderhoud van een schapenboet vergen zowel een jaarlijkse onderhoudsvergoeding als een OZB vrijstelling om extra budget van de gemeente. Echter, nu
wordt ook al geïnvesteerd in eenmalige restauraties.
Versterking van recreatie levert Texelse ondernemers en ook de gemeente geld op.
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Tabel 2

Samenvatting opties denkrichting ‘Landschap en Cultuurhistorie’

Opties

Haalbaarheid
Draagvlak

Bijdrage aan

Beleid en regel-

Mogelijkheden

andere doelen

geving

financiering

2.1 Water opnieuw

+ Interesse

++ Natuur-

+ Indien natuur

- SAN pakketten

zichtbaar maken

bij agrariërs

waarde

wordt geruild met

beperkt inzet-

(kwel en oude loop

en NM

Waal en Burg

baar voor aan-

Kerke Ee)

leg; ILG?

2.2 Verdieping

? Buiten

? Kans voor

+ Kan aansluiten

maken aan de

beschouwing

natte natuur in

bij huidige

westrand van het

van deze

het droge duin-

natuurbestem-

klif, nabij het kruis-

verkenning;

gebied

ming

punt Lage weg-

SBB grond-

je/Rommelpot,

eigenaar

?

herstel oud duin
Trompenol
2.3 GPS wandelin-

+ Interesse

-/0 Verstoring

+ Sluit aan bij

Betaling vanuit

gen, excursies

bij agrariërs

weidevogels

dorpsontwikke-

de markt

moet worden

lingsplan

gemeden
2.4 Recreatief

+ Interesse

+ Natuurvrien-

+ Sluit aan bij

Betaling vanuit

/educatief

bij recreatie-

delijke oevers

dorpsontwikke-

de markt

programma bij de

ve onderne-

hierin betrekken

lingsplan

Bonte Belevenis

mer

2.5 Nieuwe functie

- Zorgen over

+ Combinatie

+/- Nieuw be-

voor schapenboet

‘rust en

met recreatie

stemmingsplan in

rommel’

- Onrust voor

ontwikkeling

weidevogels en
landschap
2.6 Compensatie op

++ Interesse

+ Combinatie

+/- Inzet slaap-

andere locatie voor

bij eigenaren

met recreatie

plaatsen beleids-

onderhoud scha-

matig lastig,

penboet

politiek gevoelig

2.7 Jaarlijkse tege-

++ Voorkeur

+ Landschaps-

+ Gemeente

+? Kosten-

moetkoming onder-

van eigena-

beeld

werkt al aan

besparing

houdskosten scha-

ren

voorstel

gemeente?

penboet
2.8 Vrijstelling

+ Positief

- Procedureel

schapenboet van

signaal naar

lastig

OZB

eigenaren
voor cultuurhistorische
diensten

2.9 ‘Vergeten’ en/of

+ Interesse

+ Variatie aan

+ Sluit aan bij

Betaling vanuit

kleurrijke gewassen

bij agrariër

gewassen ver-

dorpsontwikke-

de markt

en mogelijk

sterkt biodiver-

lingsplan

ook handel

siteit en lokale

/verwerker

landbouw
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Conclusie
Landschap en cultuurhistorie bieden
zeker aanknopingspunten voor de
inrichting van het gebied De Mars en
voor de vermarkting van producten
en diensten richting recreanten.
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Denkrichting 3: Recreatie en toegankelijkheid (wandelpaden) ______________________________________________
De wegen om het gebied De Mars
bieden een prachtig uitzicht op De
Mars en op Den Hoorn. Echter, deze
wegen worden veel gebruikt, ook
door gemotoriseerd verkeer, en zijn
daarom minder plezierig en veilig
voor fietsers en wandelaars. Inwoners
van Den Hoorn hebben aangegeven
een lokaal ommetje op prijs te stellen
(zie dorpsontwikkelingsplan).
Langs de Rommelpot is een fietspad
aanwezig. De Bonte Belevenis,
gelegen aan De Rommelpot, is in
2008 van start gegaan en is het enige
recreatieve bedrijf binnen De Mars.

Doelen en wensen denkrichting recreatie en toegankelijkheid
•
•
•

Vergroten van mogelijkheden om landschap en cultuurhistorie te beleven met
doorkijkjes vanuit het dorp Den Hoorn, voor zowel dorpsbewoners als recreanten.
Mogelijkheid bieden aan wandelaars om een (verkeersveilig) ommetje te maken
vanuit het dorp.
Mogelijkheid bieden aan bezoekers van de Bonte Belevenis om vanuit het dorp
daar naar toe te wandelen om zo de Bonte Belevenis, vanuit landschappelijk en
economisch oogpunt, bij het dorp te betrekken.

Voorwaarden
•
•

•
•

Scheiden van verkeersstromen van wandelaars en auto’s langs het Lage Wegje.
Geen wandelpad door het Duingebied: er is een afspraak dat er geen nieuwe
wandelpaden aangelegd mogen worden in het Nationaal Park tenzij er in het Nationaal Park wandelpaden worden opgeheven. De werkgroep Landschapszorg
Texel houdt hier toezicht op.
Rust in het landschap handhaven.
Geen verstoring van flora en fauna (weidevogels) en van agrarische activiteiten.

Opties
Optie 3.1

Vanaf de kerk langs de Westerweg (berm) naar met het Lage Wegje,
en bij het Lage Wegje een extra tuunwal aan de noordzijde zodat
wandelaars tussen twee tuunwallen door kunnen lopen. Consequentie
is dat er drie tuunwallen langs het Lage Wegje liggen, twee aan de
noordzijde en een aan de zuidzijde.
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Nieuw wandelpad
Nieuwe, iets

LAGE WEGJE

lagere tuunwal

Z

N

Start van de wandeling vanaf Klif 23 langs het Hoge Achterom naar
de kerk biedt meer mogelijkheden om het reliëf te ervaren en geeft
een mooi uitzicht op De Mars. Klif 23 als startpunt voor bezoekers die
per auto komen is echter minder praktisch, gezien de minimale parkeergelegenheid bij Klif 23. Het pleintje bij de supermarkt nabij de
kerk biedt meer parkeergelegenheid.
Optie 3.2

Dezelfde wandeling, maar in plaats van een extra tuunwal aan het
Lage Wegje tussen wandelpad en boerenland, alleen een grasrand,
evt. met draad/gaasafscheiding.

Optie 3.3

Tweede lus van wandelpad als verbinding tussen Den Hoorn en de
Bonte Belevenis via boerenland

Optie 3.4

Tweede lus van wandelpad als verbinding tussen Den Hoorn en de
Bonte Belevenis via wandelpad parallel aan Lage Wegje en Rommelpot.

Optie 3.5

Wandelpad als ommetje onderdeel maken van een ‘themapad’. Te
denken valt aan een lange afstandswandeling rond het thema ‘Kerstening van Noord-Holland’ - in de sporen van Willibrord en Bonifatius
(zie kader bij denkrichting 2). Een soort ‘pelgrimstocht’ met ingrediënten van brood (graan op de akkers) en water (bij de door
Willibrord en Bonifatius gestichte kerken).

Volgens informatie van ANV De Lieuw waren er vroeger Peerdenpaadjes rond Den
Hoorn. Als het voorgestelde traject overeenkomt met een gedeelte van die peerdenpaadjes zou dit een aantrekkelijk element kunnen worden in de communicatie.

Haalbaarheid
Draagvlak
•
Een veilig ommetje voor wandelaars wordt zeer gewaardeerd door verschillende
partijen. Het is ook een wens vanuit het Loodsplan. De al aanwezige tuunwal aan
de noordzijde van het Lage Wegje scheidt de wandelaars van rijdend verkeer.
•

De Bonte Belevenis zou, vanuit de optiek van de wandelaar, graag een wandelroute in De Mars zien door het boerenland, gescheiden van autoverkeer. De
Bonte Belevenis heeft echter begrip voor de mening van de andere betrokkenen
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dat een wandelpad door boerenland zal leiden tot aantasting van natuur- en
landschappelijke waarden (visuele en auditieve rust) en hinder met zich mee
brengt voor de agrarische bedrijfsvoering.
•

Een derde tuunwal (lager dan de andere tuunwal) kan het wandelpad nadrukkelijk scheiden van het agrarisch gebruik, zodat recreanten (en honden) geen overlast veroorzaken. Vanuit landschappelijk oogpunt heeft een extra tuunwal als
voordeel dat de wandelaars veel minder in het oog vallen in het landschap. Daar
staat tegenover dat het ongebruikelijk is dat er drie tuunwallen zo dicht naast
elkaar liggen. Dit betekent dat deze extra tuunwal met wandelpad op agrarische
gronden gerealiseerd zou moeten worden, waarvoor draagvlak nodig is bij de
verschillende agrarische grondeigenaren langs het Lage Wegje.

•

Indien gestimuleerd wordt om vanaf het Klif naar de kerk te lopen is een punt
van aandacht de parkeergelegenheid aan het Klif voor wandelaars die per auto
komen.

Verenigbaarheid met andere doelen
Recreatieve functies kunnen goed samengaan met beleefbaar maken van cultuurhistorische waarde van het gebied. Een wandelpad door het boerenland kan de landschappelijke beleving echter ook aantasten.
Beleid en regelgeving
•
Een veilig ommetje voor wandelaars is een wens in het Loodsplan /dorpsontwikkelingsplan dat de gemeente Texel heeft overgenomen tot beleid.
Financiering
•
Voor een ommetje is een eenmalige
investering nodig voor inrichting
(plaatsen tuunwallen, eventuele
hekken en dammen, etc.) en verder is
een regeling nodig voor beheer en
gederfde inkomsten.
•

LNV heeft een vergoedingsregeling
voor boerenlandpaden van  0,45 per
meter per jaar. Deze vergoe-ding is
qua hoogte afgestemd op
beheerskosten, maar kan ook worden
aangewend voor extra maatregelen.
Er zijn voorwaarden waarmee
rekening moet worden ge-houden,
o.a. dat het om een rondwandeling of
een lokaal belangrijke verbinding
moet gaan en dat niet meer dan 25% van de totale route over verharde wegen
mag leiden.

•

ANV de Lieuw coördineert aanleg en beheerskosten voor tuunwallen met budget
van de gemeente Texel. Kosten voor aanleg tuunwal komen op ca.  45,- per
strekkende m (1 m breed) indien zoden van verder weg moeten worden aangevoerd. Indien lokaal zoden kunnen worden gewonnen, ca.  35,- per m. Voor opbrengstderving en instandhouding van het grondlichaam, dammen e.d is een beheersvergoeding van ca.  1,45 per m mogelijk, gefinancierd uit de
Rol/Ralregeling aangevuld met gemeentelijke middelen (voor meer tuunwallen).
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•

Bovengenoemde beheersvergoeding is grotendeels gebaseerd op 30 jaar oude
berekeningen, en behoeft herijking. ANV de Lieuw heeft de indruk dat deze vergoeding onvoldoende is voor actief ecologisch beheer, het geen overigens ook
geen vereiste is voor subsidieverlening. Voor een goede vegetatieontwikkeling is
één keer per jaar maaien en afvoeren gewenst, dit vergt aanvullende financiering
van mogelijk  1,- per m. (Pers. Med. Dhr. M. Drenth, ANV De Lieuw). Contracten van ANV over instandhouding van tuunwallen en wandelpad lopen zo lang er
een beheersvergoeding is, tot 5 jaar na een laatste vergoeding. Als er 5 jaar
geen vergoeding is, mag de agrariër wandelpad en tuunwal verwijderen.

•

De provincie heeft geen speciale subsidieregeling voor wandelpaden, maar als
het wandelpad aansluit op ILG doelen voor het gebied kan een aanvraag via ILG
worden ingediend, zoals ook bijv. is gehonoreerd voor wandelpaden rond de Stelling Amsterdam. Veelal verhoogt de provincie de vergoeding tot  0,75 per m.

•

Voor het onderhoud kan aangesloten worden bij het afsprakenkader met de
grondeigenaren zoals ANV De Lieuw dat ook elders hanteert op Texel.

Tabel 3

Samenvatting opties denkrichting ‘Recreatie en toegankelijkheid’

Opties

Haalbaarheid
Draagvlak

Bijdrage aan

Beleid en

Mogelijkheden

andere doelen

regelgeving

financiering

3.1 Wandelver-

++ Interesse bij

++ Cultuurhisto-

+ Aansluiting op

ILG en tuunwal-

binding met 3e

bewoners en

rie (uitzicht en

dorpsontwikke-

lenvergoeding via

tuunwal Hoge

recreanten;

beleving reliëf);

lingsplan

gemeente; duur-

Achterom –

scheiding recre-

recreanten vallen

dere optie dan

Lage Wegje

ant van agrari-

niet op

3.2

westelijke deel

sche productie,
meeste grondeigenaren positief

3.2 Wandelver-

+ Interesse bij

++ Cultuurhisto-

+ Aansluiting op

binding Hoge

bewoners en

rie (uitzicht en

dorpsontwikke-

Achterom –

recreanten; één

beleving reliëf);

lingsplan

Lage Wegje

grondeigenaar

meer historisch

westelijke deel

wil raster in

verantwoord,

plaats van

maar recreanten

tuunwal

vallen meer op

3.3 Wandelpad

--

+ Aanbeveling,

+ Aansluiting op

LNV regeling

door boeren-

Geen draagvlak

- aan landschap/

dorpsontwikke-

boerenlandwan-

land van Lage

bij grondeigena-

landbouw

lingsplan

delpad, ILG

Wegje naar

ren

ILG

Bonte Belevenis
3.4 Wandelpad

++ Interesse bij

++ Cultuurhisto-

+ Aansluiting op

ILG, tuunwallen

langs Lage

bewoners en

rie (uitzicht en

dorpsontwikke-

ANV

Wegje en

recreanten

beleving reliëf)

lingsplan

Rommelpot
naar Bonte
Belevenis
3.5 Thematocht

++ Cultuur-

+ Voor onderdeel

LAW regeling,

Willibrord en

?

historie, recreatie,

ommetje aanslui-

ILG?

Bonifatius

natuur

ting op dorpsontwikkelingsplan
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Stappenplan De Mars __________________________________________
De denkrichtingen met bijbehorende opties zijn besproken met betrokkenen. De betrokkenen kiezen voor een combinatie van opties uit de verschillende denkrichtingen.
Voor de betrokkenen is het open agrarische cultuurlandschap een belangrijk vertrekpunt. Dit geldt zowel voor de direct betrokken agrarische grondeigenaren, de Gebroeders Lap, de Agrarische Natuurvereniging De Lieuw en als ook voor de terreinbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en de recreatieondernemer De
Bonte Belevenis. De betrokkenen geven hun voorkeur aan om aan de volgende opties te werken. De volgorde geeft tevens de prioriteit aan welke stappen het snelst
realiseerbaar en urgentst zijn:
1
Versterken open karakter landschap ten behoeve van weidevogels
2
Wandelpad
3
Natuurvriendelijke oevers
4
Aanpassen vergoeding schapenboet
5
Aandacht voor cultuurhistorie
Deze opties worden hieronder verder uitgewerkt. De aangegeven prioritering is niet
star, maar richtinggevend. Omstandigheden en mogelijkheden zullen de realisering
van de opties bepalen.

1

Versterken open karakter landschap ten behoeve van
weidevogels

Door het verwijderen van opgaande beplanting kunnen weidevogels in het gebied
meer kansen krijgen. Daarnaast bieden natuurvriendelijke oevers extra kansen voor
weidevogels (zie punt 3). Vernatte graslandpercelen zijn voor een akkerbouwbedrijf
in dit gebied moeilijk te realiseren (zie draagvlak grondeigenaren, denkrichting 1).
Echter, als er een interessante vergoeding voor natte graslandpercelen wordt geboden, zou dit een optie ter overweging kunnen zijn voor grondeigenaren.
Inrichting/aanleg
Om weidevogels meer kans te geven is een open landschap belangrijk. Dit betekent
het weghalen van storende beplanting rondom het perceel in eigendom van Natuurmonumenten. Voor de beplanting bij de Bonte Belevenis zou dit inhouden het terugzetten van de elzensingels tot een hoogte van ca 3 m. Dit biedt meer kansen voor
weidevogels en versterkt het karakter van het open agrarische cultuurlandschap. De
kosten betreffen het weghalen van storende beplanting en het beheer.
Kosten en financiering
Aanleg/inrichting

Beheer

Kosten

Financieringsopties

Weghalen overtollige en storende be-

Natuurmonumenten, Bonte

planting

Belevenis

Jaarlijks onderhoud beplanting (uit-

Natuurmonumenten, Bonte

dunnen, beperken hoogte)

Belevenis
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2

Aanleg wandelpad

Een verkeersveilig wandelpad wat tegelijk kan dienen als lokaal ommetje voor bewoners en recreanten staat hoog op de prioriteitenlijst. Ook vanuit het Loodsplan is dit
een belangrijk actiepunt.
Tracé
Voor de beoogde wandelroute (optie 3.1) is het Lage Wegje een knelpunt. Voorstel is
een wandelpad langs de noordzijde van het Lage Wegje aan te leggen, met een derde tuunwal (lager dan de andere tuunwal) om zo het wandelpad te scheiden van het
agrarisch gebruik. Overlast door recreanten (en honden) wordt zo geminimaliseerd
en ook geeft het visuele rust in het landschap.
Figuur 3: Mogelijk traject van de wandelroute

|
500 meter

aan te leggen wandelpad

wandelroute
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|

Inrichting
Voorwaarde voor de realisatie is de toestemming van de grondeigenaren aan het
Lage Wegje. ANV De Lieuw heeft hierover gesprekken gevoerd en drie van de vier
betrokken eigenaren bereid gevonden mee te werken. Eén van hen wil echter, over
een lengte van 50 m over zijn grond, geen tuunwal maar een raster aanleggen.
Een vierde eigenaar heft geen interesse mee te werken, en daarmee ontbreekt dan
70 meter wandelpad. Het lijkt ons niet zinvol het wandelpad hier aan de zuidzijde
van de weg te leggen. Consequentie is dat wandelaars over korte afstand toch van
de verharde weg gebruik zullen moeten maken. ANV de Lieuw ervaring met het aanleggen van wandelpaden en zou dit in een project kunnen realiseren.
Beheer
Het beheer kan uitbesteed worden aan een lokale ondernemer onder toezicht van de
ANV. Hiervoor kan een onderhoudscontract worden getekend.
Kosten en financiering
Een overzicht van de kosten voor aanleg en beheer volgt hieronder, met opties voor
financiering voor deze kosten (zie ook hoofdstuk Denkrichting 3).

Kosten

Financieringsopties

Aanleg/inrichting

Aanleg tuunwal  45/m
Aanleg eventuele hekken/dammen
(p.m.)

ILG / Gemeente Texel

Beheer

Tuunwal: opbrengstderving en instandhouding eventuele dammen,
grondlichaam  1,45 /m/jaar

Tuunwallenregeling
(Rol/Ral-regeling, gemeente
Texel)

Tuunwal: aanvullend ecologisch
beheer tuunwal (maaien en afvoeren
maaisel  1/m/jaar), b.v. door ANV
via contract met lokale ondernemer

Gemeente Texel

Vergoeding gederfde inkomsten
wandelpad en klein onderhoud,
maaien ( 0,45/m)*

LNV regeling Boerenlandpaden

Afvoeren eventueel zwerfafval

Gemeente Texel

* Mogelijk kan deze vergoeding uitkomen op  0,75/m als een provinciale bijlage in het kader
van het ILG budget mogelijk is.

De kostenberekening gaat uit van de totale lengte van het wandelpad, geschat op
700 m. Hierlangs komt een tuunwal van 1m breed, het wandelpad tussen twee
tuunwallen zal 2 m breedte vergen, om beheer mogelijk te maken. Als een klein deel
wandelpad vervalt, en een klein deel tuunwal wordt vervangen door een raster, zullen de kosten iets lager uitvallen.
Eenmalig:
Aanleg tuunwal
eventuele hekken/dammen

 31.500,p.m.

Jaarlijks beheer
Tuunwal
wandelpad

 1715, 315,-
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ANV De Lieuw kent een afsprakenkader voor wandelpaden met grondeigenaren. Dat
kan ook hier toegepast worden.

3

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers geven ruimte aan flora en fauna en bieden daarnaast de
mogelijkheid om de rol van water (de loop van de vroegere Kerke Ee) in het gebied
te symboliseren. Door natuurvriendelijke oevers aan te leggen in de kwelzone en dit
water vast te houden, kan zich een bijzondere kwelvegetatie ontwikkelen.
Inrichting/aanleg
Voor de natuurvriendelijke oevers wordt een tracé in noord-zuidrichting in de kwelzone voorgesteld, met achter de Bonte Belevenis de mogelijkheid om kwelwater te
zien. Het tracé kan lopen vanaf de Oude Weg (achter het perceel van Natuurmonumenten langs, achter de Bonte Belevenis langs, tot waar de sloot ophoudt nabij de
schapenboet van de Gebr. Lap (zie Figuur 4, doorgetrokken lijn). Dit tracé is ca.
1050 m lang. De uitbreiding 1 (streepjeslijn) rond de schapenboet, en vervolgens
naar de Rommelpot, zou nog eens 600 m betreffen. We gaan uit van een 5 m brede
oever, bestaande uit 1 m al bestaande oever + 4 m uit productie te nemen bouwland. Uitbreiding 2 is niet nader begroot.

Figuur 4: Tracé natuurvriendelijke oevers
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Voorwaarden
Voor de betrokken agrarische grondeigenaren betekent een natuurvriendelijke oever
een extra inspanning op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Zij zijn willens dit te
doen, mits hun oppervlakte productiegrond niet terugloopt. Daarvoor is ook duidelijkheid is over de inrichting van het natuurgebied Waal en Burg waar een groot gedeelte van hun bedrijf zich bevindt. Voor hen is de continuïteit van hun bedrijf op
lange termijn een belangrijke voorwaarde voor het willen doen van investeringen en
inspanningen op de korte termijn die niet direct bijdragen aan het bedrijfsresultaat.
Kosten en financiering

Aanleg/inrichting

Beheer

Eenmalig:
Aanleg (8,50 per m)
Optie uitbreiding 1

Kosten

Financieringsopties

Eenmalig aanleg natuurvriendelijke
oever  6 per strekkende meter

ILG, evt. Gemeente Texel of
HHNK

Aanpassing drainage-uiteinden of
dammen  2,50 per m.

Idem

Inkomstenderving en slootschonen
jaarlijks ca.  2400 /ha

Grondeigenaren, met vergoeding uit PSAN subsidie
Faunarand ( 1292/ha)

 8.925, 5.100,-

Jaarlijks beheer
Opbrengstderving + maaien en afvoeren
( 2400/ha)
 1.260,Optie uitbreiding 1
 720,-

4

Schapenboeten

Een schapenboet is een markant en karakteristiek gebouwd element in het landschap. Alle betrokkenen zijn van mening dat dit cultuurhistorisch element geen permanente recreatieve functie moet krijgen. De schapenboet kan incidenteel gebruikt
worden bij een rondleiding, maar moet rust uitstralen in het landschap.
Kosten en financiering
Eigenaren betalen OZB belasting voor een schapenboet en zijn verantwoordelijk voor
het onderhoud. In de OZB waarde wordt rekening gehouden met de beperkte economische functie. Momenteel is er een vergoeding voor groot onderhoud eens in de
20 jaar. De gemeente Texel werkt aan een jaarlijkse onderhoudsregeling.
Uit het overleg met betrokkenen zijn de volgende voorkeursopties naar voren gekomen, zowel op basis van economische argumenten als haalbaarheid:
1. Jaarlijkse vergoeding voor onderhoud van de schapenboet en inkomstenderving.
Een vergoeding voor inkomstenderving is wenselijk, omdat het gebied rondom de
schapenboet niet bewerkt kan worden (keren van machines).
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2.

3.

Verlagen van de OZB belasting voor een schapenboet tot een symbolisch bedrag
van bijv.  1,-. Voor veel eigenaren heeft de schapenboet geen economische gebruikswaarde of wordt zelfs als een belemmering ervaren voor de bedrijfsvoering.
Als eigenaar belasting betalen voor het leveren van een ‘cultuurhistorische dienst’
wordt als ‘niet logisch’ ervaren.
Mogelijkheid bieden om de schapenboet eenmalig te verplaatsen naar een hoek
van een perceel, zodat er gemakkelijker omheen gewerkt kan worden. Dat betekent dat in de jaarlijkse onderhoudsvergoeding inkomstenderving van omliggende grond niet meer wordt opgenomen.

Beide opties vragen om aangepast beleid vanuit de gemeente Texel van toepassing
op alle schapenboeten op Texel.

5

Versterken landschapsbeleving

De betrokkenen in het gebied De Mars vinden het belangrijk om het verhaal over het
landschap uit te dragen. Echter, dit moet niet leiden tot bebording in het landschap.
Er zijn diverse schriftelijke en mondelinge bronnen die aangeboord kunnen worden
om op aansprekende wijze de geschiedenis van het landschap te vertellen. Te denken valt aan de historische vereniging en de schrijvers van het boek ‘Van het Clijf tot
Den Hoorn’.
Om deze informatie toegankelijk te maken kan gebruik gemaakt worden van brochures, bijvoorbeeld verkrijgbaar bij de Bonte Belevenis en de lokale supermarkt en
horeca. Daarnaast kunnen begeleide rondleidingen plaatsvinden. Ook kunnen op
Internet wandelingen worden aangeboden die down te loaden zijn op een mobiele
telefoon zodat ter plekke informatie kan worden opgevraagd over een bepaald punt.
Kosten en financiering
Voor een cultuurhistorische beschrijving en het ontwikkelen van informatiemateriaal
zullen de kosten afhangen van de eisen die gesteld worden aan het materiaal. ANV
De Lieuw kan hiervoor een projectvoorstel ontwikkelen met bijbehorend budget.
Mogelijke financieringsbronnen zijn de gemeente Texel, ILG en/of andere
financieringsbronnen zoals VSB-Fonds, of recreatieve ondernemers in het gebied.
Naast het aanbieden van een cultuurhistorische beschrijving of rondleiding kan ook
het landschap zelf beter ‘beleefbaar’ worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verbouwen van kleurrijke (streekeigen) gewassen zoals blauw maanzaad of mosterd. Of het
verbouwen van vergeten gewassen zoals oerbiet of winterpostelein of oude vergeten
aardappelrassen. Deze gewassen zouden op kleine schaal verwerkt kunnen worden
bij De Bonte Belevenis. De verbouw, verwerking en marketing van deze gewassen is
een verantwoordelijkheid van lokale ondernemers. Een verbinding met horecaondernemers zal een meerwaarde opleveren, als ook met anderen die de culinaire aspecten van Texel onder de aandacht brengen (Slow Food – Convivium Texel; Annette
van Ruitenberg en Ruth de Ruwe met hun kookboeken zoals ‘De smaak van Texel’ en
‘Onvergetelijke groenten’).
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6

Verder onderzoek en ontwikkeling

Landschapsfonds
Een idee voor financiering op langere termijn is het opzetten van Landschapsfonds
van ondernemers in Den Hoorn van waaruit activiteiten ten gunste van landschap,
natuur, cultuurhistorie en recreatie kunnen worden gefinancierd, m.n. het onderhoud. Er zijn in den lande enkele andere voorbeelden van een dergelijk landschapsfonds.

Kerke Ee
De oude loop van de Kerke Ee betreft een gebied groter dan De Mars. Het zichtbaar
en beleefbaar maken van de Kerke Ee kan goed gekoppeld worden aan het verhaal
van de kerstening van Texel en de rol van Willibrord. Dit vereist meer onderzoek
naar de loop van de vroegere Kerke Ee, bijvoorbeeld aan de hand van oude luchtfoto’s. De informatie over grondboringen en oude kaarten uit Jager en Kikkert (1998)
kan als vertrekpunt voor verder onderzoek dienen. Op basis hiervan kunnen in het
landschap bepaalde accenten gelegd worden die deze loop weergeven. Ook kunnen
de resultaten als input gebruikt worden voor het ontwikkelen van een spirituele (lange afstands) wandeling, in de sporen van Willibrord en Bonifatius.
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Bijlage Overzicht pakketten agrarisch
natuurbeheer _________________________________________________________________________
Op onderstaande kaart staat een overzicht van vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer
vanuit de PSAN en van pakketten van ANV De Lieuw.
Legenda:
Donkergroen: maaidatum 8 juni en 15 juni (SAN 1805 en 1806)
Lichtgroen: weidevogelbeheer (San 1801) en (eigen middelen ANV De Lieuw)
Rode lijnen: faunaranden (SAN 3230) 6 meter en 12 meter breed.
Het enige perceel aan de westzijde heeft aan twee zijden een kruidenrijke zoom waar de
gebroeders Lap een vergoeding voor hebben gekregen.
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