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KONING OPENT ZONNEDIEK VAN BENNE TIED FONDS
Het jubileum van het fonds werd gevierd 
met de grote opening van de Zonnediek. 
Wellicht de meest verrassende bezoeker 
was koning Willem-Alexander die samen 

met Maxima en prinses Amalia het project 
officieel kwam openen.
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WATER
Project wint 
“Nobelprijs” 
voor 
Duurzame 
Ontwikkeling

Het is dit jaar 153 jaar geleden dat 
Thomas Edison het eerst commerciële 
onderzoekslab ter wereld opende. Hij was 
toen 29 jaar oud. Drie jaar later bouwde 
hij de eerste gloeilamp, dat het symbool 
voor innovatie zou worden.

Exact 400 jaar daarvoor schilderde 
Leonardo da Vinci in de beroemde 
werkplaats van Verrocchio zijn eerste 
zelfstandige werk De Annunciatie. Hij 
was toen 20 jaar. Leonardo zou later de 
Mens van Vitruvius afbeelden, symbool 
voor het humanisme.
  
Wat de twee beroemdste uitvinders 
gemeen hebben, is dat ze werkten in 
een land, een omgeving en een tijdperk, 

waarin vernieuwing als groot goed werd 
gezien. Zij kwamen op jonge leeftijd met 
ideeën die later de gehele mensheid een 
stap verder zouden helpen.

Datzelfde was nu ook goed te zien bij 
de studenten van Inholland. Een goede 
meester kan laten zien hoe de wereld 
was, zodat zijn goede leerlingen kunnen 
laten zien hoe de wereld zal zijn.

Pepijn Lijklema
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Den Burg – Sylvia Butijn 

Wat begon als een wild idee, mondde 
uit in een fantastisch plan om Texel 
weer een stukje duurzamer en onaf-
hankelijker te maken. Vijf voormalige 
studenten van verschillende studies 
van Hogeschool Inholland hebben 
Texel van de pijpleiding afgehaald en 
hiermee de belangrijkste prijs voor 
Duurzame Ontwikkeling, de Global 
SDG Action Award, binnen gesleept. 

Walk On Water is een initiatief om 
accommodaties duurzamer, eco-vrien-
delijker en milieubewuster te maken. Het 
idee is dat een accommodatie een label 
kan verdienen als het water bespaart, 
opvangt of hergebruikt door het gebruiken 
van duurzame watersystemen die door 
Walk On Water worden geplaatst. Dit zijn 
de zogenoemde pijlers van het label. 
Het logo van het label is een druppeltje 
die steeds voller wordt naarmate de 
accommodatie aan meer pijlers voldoet. 
Op die manier wordt er als jaren water 
bespaard op Texel en is de vervuilende 
pijpleiding vanuit het vaste land nu niet 

meer nodig. Deze was aan het verroesten 
op de Waddenzeebodem en verspreidde 
veel metaaldeeltjes.
Afgelopen december zijn de felbegeerde 
Sustainable Development Goal Action 
Awards 2028 uitgereikt in Zweden. Walk 
On Water liet de concurrentie ver achter 
zich. Het is voor de eerste keer dat een 
Nederlands project de prijs in de wacht 
sleept. De hele wereld keek toe toen dr. 
ir. Janneke van IJsselsteyn de prijs in 
ontvangst nam. Dr. ir. Van IJsselsteyn: 
“Over 10 jaar leven wij in een compleet 
andere wereld. Klimaatverandering 
is bezig. Het wordt tijd dat we nú actie 
ondernemen! Walk On Water heeft de 
wereld veranderd en heeft veel potentie 
om door te groeien. Deze prijs geeft ons 
nog meer energie om door te gaan met 
waar we mee bezig waren.” 

Het lijkt er dus op dat we nog veel gaan 
horen van Walk On Water. BSa Meryem 
Bouaicha en BSa Yani van der Heul zijn 
druk bezig met het promoten van Walk 
On Water. Op dit moment is alleen Europa 
voorzien van kennis en ontwikkelingen 
rondom het label. 76.000 accommodaties 

zijn al aangesloten bij het label. Dit zijn 
onder andere Nederland, Engeland, 
Frankrijk, Spanje en Italië. BSa Van Der 
Heul vindt dat het getal moet stijgen naar 
180.000. BSa Bouaicha is van mening 
dat dit zeker haalbaar is binnen drie jaar. 
Walk On Water is het gewend om in de 
prijzen te vallen. Zo sleepte Walk On Water 
eerder de Spinozapremie, de hoogste 
wetenschappelijke onderscheiding in 
Nederland, in de wacht. Investeerder van 
Walk On Water dr. ir. Lars Buijsman vindt 
dat duurzaamheid een enorme opkikker 
heeft gekregen. “Eindelijk is Nederland 
wakker geschud. We kennen allemaal 
de cijfers. Nederland is hier enorm van 
geschrokken en vormt langzaamaan 
een front in de strijd tegen klimaatver-
andering. Duurzaamheid heeft een heel 
andere dimensie gekregen.”

Walk On Water gaat door met het 
informeren aan accommodaties en het 
plaatsen van duurzame watersystemen. 
Er is één duidelijk doel: de wereld stukje 
bij beetje verduurzamen, zodat we over 
50 jaar nog steeds kunnen genieten van 
onze mooie wereld. 

Texels project wint “Nobelprijs” voor Duurzame Ontwikkeling

dr. ir. Janneke van IJsselsteyn mocht bij de Verenigde Naties de prijs in ontvangst nemen namens de groep (midden achteraan).
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Den Burg - Wessel Kerssens 

Samenwerking omtrent duurzaam-
heidsprojecten en het realiseren van 
zelfvoorzienendheid was tien jaar 
geleden één van de grootste gebreken 
op Texel. Vandaag de dag is dit wel 
anders. Ondanks dat de gemeente 
Texel niet direct enthousiast was over 
het initiatief Stichting Circulair Texel 
toen dit werd gepitched door studenten 
van de Hogeschool Inholland, zette de 
beweging zich voort. 

De ondernemers zagen de diverse 
mogelijkheden en steunden de stichting.
Niet lang hierna volgden de inwoners van 
Texel via de dorpscommissies, waarna  
ook de gemeente Texel zich snel bedacht 
en ook aansloot.

Vandaag de dag zien we steeds meer 
de voordelen van deze stichting, die 
volgende week haar vijfjarig jubileum 
viert. De fusie met het fonds ‘Benne Tied’ 

in 2024 bracht de stichting volledig van 
de grond.

Door de samenwerking van de stichting 
en het fonds is er draagvlak gecreëerd 
en subsidie geleverd om de ambitieuze 
plannen voor het windmolenpark te 
realiseren. Hierdoor heeft Texel niet 
alleen binnen een korte periode 100% 
duurzame energie weten op te wekken 
voor het eiland, maar levert het ook 
duurzame energie aan het vaste land, 
waaronder Den Helder. Het is dankzij dit 
fonds en de stichting dat het doel – wat 
oorspronkelijk gesteld was voor 2020 – 
om Texel 100 procent zelfvoorzienend te 
maken in zicht komt.

De toekomstplannen van de stichting 
zijn om zich verder te verdiepen in de 
circulariteit van Texel.  Door de toeristische 
trekpleister ‘Cycle City’, waar de toeristen 
in een volledig van afval gerecyclede 
accommodatie kunnen verblijven, is een 
gedeelte van de afvalstroom al circulair 

geworden. De stichting heeft als doel 
dat de afvalstroom 100 procent circulair 
wordt. Hierdoor hoeft Texel haar afval niet 
meer te transporteren naar het vaste land. 
Ook wil de stichting onnodige voedsel-
verspilling tegengaan. Het idee is om een 
platform te creëren waar supermarkten 
en hotels hun overgebleven voedsel, 
dranken en andere verbruiksartikelen 
kunnen doneren of voor een lagere prijs 
kunnen aanbieden, zodat dit niet weg 
gegooid hoeft te worden. 

De bestuursleden, Jan Braal, Isabelle 
Klap, Sharvani Ramcharan en Nienke 
Serdijn, behartigen de onafhankelijkheid 
van de stichting, zodat alle belangheb-
bende gehoord worden en vertegen-
woordigd zijn bij de besluitvorming van al 
deze plannen en ambities.

Er zijn nog vele stappen te zetten, maar 
het is wel duidelijk dat de stichting een 
onmisbare factor is voor Texel.  Kortom, 
de toekomst ziet er zonnig uit!

Circulair Texel maakt Texel zelfvoorzienend in energie
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Den Burg – Samuel Brouwer 

Deze week viert het Benne Tied fonds 
zijn tienjarige bestaan. In de afgelopen 
tien jaar heeft het Benne Tied fonds 
al meer dan 50 verduurzamings-pro-
jecten over heel Texel gefinancierd. 

Het Benne Tied fonds is tien jaar 
geleden opgericht om de Texelaren 
te ondersteunen in het realiseren van 
duurzame projecten. Het fonds geeft de 
Texelse initiatiefnemers financiële hulp bij 
het onderzoeken van mogelijkheden en 
kwaliteiten in de regio op het gebied van 
duurzaamheid. Het doel van het Benne 
Tied fonds is Texelaars de kans te geven 
om hun duurzame projecten te realiseren 
op een manier dat het de circulaire 
economie op Texel stimuleert. 

Het jubileum werd gevierd met de grote 
opening van het project de Zonnediek.
Er was enorme belangstelling voor het 
project. Het ging om een wereldwijde 
primeur. Wellicht de meest verrassende 
bezoeker was koning Willem-Alexander 
die samen met Maxima en prinses 
Amalia voor openingsceremonie waren 
gekomen. De afgelopen jaren heeft het 
koningshuis steeds meer belangstel-
ling getoond voor verduurzamingspro-
jecten, dit deels bepaald door de grote 
passie van prinses Amalia die onlangs is 
afgestudeerd in de opleiding Sustainable 
Business  Management. 

Nu komt het Benne Tied fonds met een 
nieuw project om energie neutralisatie 
op Texel voort te zetten. Het project ‘De 
zonnediek’ zal de ijsdijk bij Oudeschild 

voor één hectare bedekt worden met 
zonnepanelen. Tijdens de opening kreeg 
de initiatiefnemer van het Benne Tied 
fonds de mogelijkheid om het nieuwe 
project te lanceren. Met dit project worden 
de vervoersbedrijven van Oudeschild en 
de Hamster, voorzien van groene energie 
wat hun elektrische voertuigen van stroom 
voorziet.

Het Benne Tied fonds zal op Texel blijven 
opereren als duurzaam fonds en is 
daarnaast in besprekingen om zijn ideeën 
op landelijk niveau uit te voeren. Toch blijft 
het Benne Tied Fonds een Texels begrip 
wat door en voor de Texelaren mogelijk 
gemaakt is.

Benne Tied fonds viert tienjarig bestaan met Zonnediek

De Zonnediek bij Oudeschild bevat één hectare aan zonnepanelen en is daarmee de eerste energieplus dijk van Europa.
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Den Burg – Daan Engberts

Iedere Texelaar heeft er wel eens van 
gehoord, Cycle City. De proeftuin van 
recycling. In 2027 werd het eerste huisje 
gebouwd van 100 procent gerecyclede 
materialen. Na een aantal testhuisjes, 
was de planning dat het park in 
2030 compleet zou zijn. Inmiddels 
is  gebleken dat het veel sneller kon, 
want Cycle City is deze week al open 
gegaan. 

Cycle City heeft twaalf verblijf-
plaatsen en een belevingscentrum 
waar workshops en lezingen worden 
gegeven. Alle gebouwen zijn volledig 
zelfvoorzienend in de energiebehoefte 
en afgezonderd van het Texelse eigen 
duurzame stroomnetwerk. Gebouwd met 
de nieuwste innovaties van en toch met 
alle gemakken van thuis voorzien. In de 
eetgelegenheid in het belevingscentrum 
kunnen de verse groenten en fruit uit de 

biologische moestuin geproefd worden 
met uitzicht op de natuurvijver. Tijdens 
een wandeling over de kunstroute die 
aansluit op het park zijn tal van prachtige 
kunstwerken te zien, elk gemaakt van 
een ander gerecycled materiaal. Aan het 
einde van de dag, na alle inspirerende 
activiteiten, keren de gasten terug naar 
hun comfortabele, warme huisjes.

Een aantal gelukkige vogels mochten 
de eerste nacht daar doorbrengen. Wij 
spraken Fred Gardner (63) over zijn 
ervaringen. “Het was een hele leuke 
ervaring, met meer comfort dan ik 
had verwacht. De huisjes zijn ook heel 
gezellig ingericht. Ik heb de kunstroute 
gelopen. Dat was mooi om te zien. Ik 
heb een vriend, een kunstkenner, en 
die komt volgende maand. Hij kan niet 
wachten! Maar waar ik echt zin in heb, is 
het glasblazen van gerecycled glas waar 
ik morgen een workshop van zal volgen. 
Dat lijkt mij zo leuk! Ik weet nu al dat ik 

hier volgende jaar ook zal terugkomen,” 
aldus Gardner.

Deze opening betekent niet het einde van 
de groei en innovatie van Cycle City. In de 
toekomst zullen meer huisjes gebouwd 
kunnen worden, mogelijk nog mooier en 
beter dan de huidige accommodaties. 
Ook zullen regelmatig nieuwe exposities, 
workshops en andere activiteiten in 
het belevingscentrum georganiseerd 
worden. Volop te beleven dus, niet alleen 
voor de toeristen, maar ook voor de 
Texelaars zelf. Cycle City laat weten dat 
alle huisjes de hele zomer zijn volgeboekt.

Met het kickstarten van de circulaire 
afvalstromen heeft Cycle City geleid tot 
hergebruik van ruim 50 procent van de 
Texelse reststromen. Deze worden nu 
gebruikt als bouwmaterialen. Dit heeft 
geleid tot het verminderen van  7 tot 
10 procent van de totale CO2-emissies 
afkomstig van Texel.

Extra vroege opening voor recreatiepark Cycle City 

Het belevingscentrum van Cycle City is gemaakt van lege bierflessen.
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Den Burg – Glenn de Wolf

Tien jaar geleden is een groep 
studenten van Inholland hogeschool 
begonnen met een duurzame beweging 
om zeewier op de kaart te zetten op 
Texel. Deze studenten hadden het idee 
om basins te gebruiken om zeewier te 
kweken op boerderijen. Deze basins 
zouden als pilot study dienen om zo 
te kijken of er draagvlak was voor het 
produceren van zeewier bij boeren. 
Hiermee konden de boeren hun eigen 
veevoer maken. 

Na het groot succes van de basins op 
de boerderijen werd besloten om de 
productie van zeewier op grotere schaal 
toe te passen. Er werden installaties 
langs de kust geplaats in zogenaamde 
‘Green loops’. Deze green loops zorgden 

ervoor dat de productie van zeewier 
sneller en efficiënter zou gaan lopen. 
Daarnaast konden er op de green loops 
ook producten van zeewier gemaakt 
worden, zoals het nu razend bekende 
Texelse plastic, veevoer en voedingspro-
ducten voor Texel. 

De Green loops werden zo’n succes 
dat veel bedrijven interesse kregen in 
het produceren en het exporteren van 
zeewier en alles wat daarmee gemaakt 
kon worden. Het zeewier kan op Texel 
onder de meest ideale omstandigheden 
groeien, wat betekend dat er per dag 50 
procent van het zeewier weer aangroeit. 
Hierdoor is zeewier erg rendabel en heeft 
het zo veel toepassingen dat dit leidde 
tot een explosieve groei van de Texelse 
export. 

De Green loops zijn nu nog steeds 
actief en zorgen voor een circulaire 
afvalstroom op Texel. Van groenafval, 
plastic afval en papier afval worden 
nu alle beroemde Texelse producten 
gemaakt. Deze producten van zeewier 
worden tegenwoordig niet meer alleen 
geëxporteerd naar de rest van Nederland, 
maar ook naar delen van Europa. Texel 
is hiermee de Europese koploper op het 
gebied van zeewier. Allemaal dankzij de 
studenten en hun idee voor de green 
loops. Onder andere dankzij deze green 
loops heeft Texel ook de duurzaamheids-
doeleinde gehaald voor 2030. 

Verschillende landen over de hele wereld 
hebben inmiddels aangegeven om het 
ambitieuze plan van de studenten, en de 
uitwerking daarvan op Texel, te volgen. 

Texel nu grootste zeewier exporteur van Europa

Eén van de eerste basins op Texel voor het kweken van zeewier.
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Den Burg – Henny van der Zee

Afgelopen week zijn voor de tiende keer 
studenten van Hogeschool Inholland 
op Texel geweest om een bijdrage te 
leveren aan de zelfvoorzienendheid 
van Texel. Net als voorgaande jaren 
zijn zij deze week bezig geweest om 
innovatieve plannen te formuleren uit 
te werken om ons mooie Texel een stap 
verder laten komen in het onafhankelijk 
zijn van het vaste land.

In tien jaar tijd is er veel veranderd sinds 
de eerste hackathon. De waterleiding 
naar het vaste land kon verwijderd 
worden en boeren maken op grote 
schaal gebruik van zeewierproductie op 
hun eigen terrein om hun vee te voeden 
en hun land te bemesten. De eigenaar 
van Green loops, een student van de 
eerste hackathon in 2019, liet zijn bedrijf 

zien waar de installaties geproduceerd 
worden. 
Het winnende plan van deze week is 
een schaapscheerrobot. Deze kan met 
lage kosten de schapen scheren, de wol 
reinigen, kammen en op locatie spinnen. 
Hiermee wordt het voor de boeren 
aantrekkelijk om schapen niet alleen voor 
vlees, maar ook voor wol te houden. De 
wol wordt hier op Texel verder verwerkt 
tot luchtige kleding die onder het label 
van ‘Typisch Texels’ aan de vele toeristen 
verkocht kan worden. Het plan staat nog 
wel in de kinderschoenen, maar enkele 
investeerders en bedrijven zijn al geïnte-
resseerd om hier één van de studenten 
verder mee te gaan.

De veertig geselecteerde studenten 
hebben in hun programma niet alleen 
binnen zitten werken in het ecohostel, 
maar zij zijn ook op bezoek geweest 

bij reeds gerealiseerde projecten van 
voorgaande jaren en hebben diverse 
typisch Texelse locaties bezocht. Cycle 
City, dat als voorbeeld diende voor het 
latere Vega Village, maakte indruk bij 
de studenten. “Hier op het eiland zie je 
dat er écht projecten van de grond zijn 
gekomen, in tegenstelling tot het vaste 
land” zegt Jaap Maalders, één van de 
studenten. 

Niet alleen hebben de studenten deze en 
afgelopen jaren gezorgd voor uitvoerbare 
plannen voor onze zelfvoorzienendheid, 
maar de intensieve week op het eiland 
heeft er ook voor gezorgd dat zij een band 
ontwikkelden met Texel en enkele van de 
deelnemers van vorige jaren wonen en 
werken inmiddels hier. 

Texel is vergroend op twee aspecten!

Tiende editie Hackathon Planet Texel wederom succes

De groepsfoto met alle studenten en begeleiders van de Hackathon van dit jaar.
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Blog door Sander van Gils

Vandaag kreeg ik meteen een hele hoop 
inspiratie om deze blog te schrijven. 
Toen ik tien jaar geleden op Texel was, 
kreeg ik al het gevoel om hier een mooie 
film over te maken. Filmen is altijd mijn 
passie geweest. De mooie natuur en de 
dieren hebben toen diepe indruk op mij 
gemaakt. Ik besloot hierdoor naar de 
filmacademie te gaan. Ik wilde graag een 
mooie speelfilm maken over Texel. 

En nu is het dan zo ver. Mijn eerste film gaat 
in première in Den Burg. Het verhaal gaat 
over een groep studenten, van het vaste 
land, die een week naar Texel komen om 
plannen te maken over duurzaamheid. 
Duurzaamheid is een onderwerp dat mij 
altijd heeft aangesproken en ik vind dit 
ontzettend belangrijk. 

In 2007 had Texel een plan om voor 
2020 zelfvoorzienend te worden. Dit 
bleek niet goed te werken. Dit heb ik 

ook verwerkt in mijn film. De studenten 
moesten oplossingen gaan bedenken 
om dit alsnog te kunnen realiseren. Als ik 
kijk naar mijn verhaal, dan heeft het grote 
overeenkomsten met de werkelijkheid. 
Tien jaar geleden stond dit plan al, en nu 
zijn er nog meer plannen gemaakt over 
de duurzaamheid van Texel. 

Ik woon sinds vier jaar op het eiland 
en zie steeds meer windmolens op het 
eiland. De inwoners van Texel hebben 
ervoor gekozen. Dit was natuurlijk wel een 
heel gedoe met de gemeente, omdat zij 
vonden dat de natuur werd aangetast. Na 
lang strijden door de ondernemers van 
Texel en de bewoners, zijn de windmolens 
er alsnog gekomen. Ook worden huizen 
steeds meer zelfvoorzienend. Mensen 
wekken hun eigen stroom op en hebben 
tanken met water aangelegd om dit op te 
kunnen slaan. 

Twee jaar geleden werd er in de buurt 
van de Cocksdorp een ander project 

gerealiseerd dat tien jaar geleden door 
een groep studenten bedacht is: Cycle 
City. Het idee was om huisjes te maken 
die helemaal zelfvoorzienend waren van 
gebruikte materialen. Door de ligging 
van de huizen kunnen ze op een goede 
manier met schaduw en zon omgaan. 
Alles in de huisjes is ook duurzaam. 
Het water wordt opgevangen in een 
tank onder de huisjes zodra je de kraan 
aanzet. Twee jaar geleden zijn de eerste 
huisjes gerealiseerd door de gemeente 
en door de groep studenten. 

Ik ben blij dat deze studenten ervoor 
gezorgd hebben dat er eindelijk actie is 
ondernomen. Dit geeft me hoop voor de 
toekomst, blijkbaar is die generatie veel 
meer bezig met duurzaamheid. Ik ben 
benieuwd wat er in de toekomst nog meer 
gaat veranderen op dit gebied.

Op naar de volgende 10 jaar!

Allemaal naar de film op Texel!

Een foto uit het archief met Sander van Gils en zijn filmcrew vrienden in 2019.


