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Den Burg ■ Enkelen gingen vrij-
dag met deelnemers aan de Wad-
denmars in gesprek over hun visie
op de toekomst op het eiland. 

De Waddenmars is een initiatief
van het ’Programma naar een rijke
Waddenzee’. De deelnemers zijn be-
trokken jongeren. Vooral studen-
ten, maar ook een kustonderzoeker,
een adviseur marien management
en een docent laten zich tijdens deze
tocht informeren over het leven in
het Waddengebied in samenhang
met klimaatverandering. Op basis
daarvan schrijven ze namens de jon-
geren een manifest dat ze zondag in
Friesland aanbieden aan het minis-
terie van LNV.

Huizenprijzen
Op de OSG gaat het al gauw over de
hoge huizenprijzen op Texel. Want
er blijken toch wel meer leerlingen
in de toekomst op het eiland te wil-
len wonen, alleen denken ze dat ze
de kans niet zullen krijgen. 

,,,Ik wil graag de optie om hier te
wonen en werken. Als ik 45 ben,
eerst wil ik nog een leuk leven lei-
den’’, zegt Elin, en ze is niet de eni-
ge. Ze vervolgt: ,Maar de toeristen
pikken onze huizen in. En er is ie-
mand op het eiland die alles op-
koopt, dat is een probleem.’’ Cato
zegt mismoedig: ,,Ik woon in een
huurwoning van een Amsterdam-
mer.’’ Mette vindt dat Texelaars
voorrang zouden moeten krijgen bij

het kopen van huizen. ,,Woontij is
verschrikkelijk’’, klaagt Aïdan over
de wooncorporatie. ,,M’n moeder en
ik staan al vijf jaar op de wachtlijst
en we horen niks. Ik heb twee zusjes
aan de overkant die naar Texel wil-
len, maar dat kan niet omdat er geen
plek voor hen is.’’

De scholieren vinden dat er te veel
toeristen naar Texel komen. ,,De na-
tuurgebieden worden kapotge-

maakt’’, vindt Manou. Cato ergert
zich aan toeristen die haar op hun e-
bikes inhalen. Toch zou het helpen
als meer vakantiegangers de auto la-
ten staan, liefst op het vasteland, en
voor de fiets kiezen.

,,Toeristen zijn gewoon irritant,
maar zonder toeristen kan Texel
niet’’, weet Elin. 

De OSG’ers zien wel mogelijkhe-
den voor alternatieve werkgelegen-

heid in de sector van de Texelse pro-
ducten. Cato denkt dat er in 2050
nog wel een kans is voor de Texelse
landbouw. Maar Manou vreest dat
de visserij dan beperkt is tot garna-
lenvissen met toeristen. 

Zij werkt in de horeca en onder-
vindt daar hoe groot het personeels-
gebrek op Texel is: ,,Ik ben officieel
afwasser, maar ik moet nu ook in de
bediening en in de keuken werken.’’
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’Toeristen zijn irritant’
Van de 45 leerlingen in
klas 3 havo/vwo van OSG
de Hogeberg zien slechts
drie zichzelf over vijftien
jaar nog op Texel wonen. 
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❜❜M’n moeder en
ik staan al vijf
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