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1. Ecomare – 2005 
Ecomare vormt samen met het Maritiem & Jutters Museum en de Oudheidskamer, de Stichting Texels 

Museum. Het doel van deze stichting is ‘het leveren van een bijdrage aan de instandhouding en waar 

mogelijk het herstel van natuur- en cultuurwaarden in het waddengebied en de Noordzee, met een accent 

op Texel’. Ecomare werkt aan het vergroten van het draagvlak voor natuur- en milieubescherming en een 

duurzame samenleving. 

 

Ecomare is een landelijk informatiecentrum over waddengebied en Noordzee, een natuurhistorisch 

museum, een centrum voor natuur- en milieueducatie, vogel- en zeehondenopvang en bezoekerscentrum 

van het Nationaal Park Duinen van Texel. Al deze verschillende functies versterken elkaar en samen maken 

ze Ecomare - zee, wadden en wij. 

 

In 2005 heeft Ecomare honderdduizenden mensen bereikt via exposities, voorlichting, educatie, internet, 

enzovoorts. Bijna 300.000 mensen brachten een bezoek aan Ecomare. Al deze mensen zijn zich bewuster 

geworden van de schoonheid en de machtige natuur van het waddengebied en de Noordzee en ook van de 

vele belangen die er spelen. 



Bezoekers, vrienden en adopties zorgden voor het grootste deel van de ruim 3,2 miljoen euro die Ecomare 

in 2005 te besteden had. Voor diverse projecten waren ook bijdragen van overheden, fondsen en sponsors 

noodzakelijk. Met 78 medewerkers, verdeeld over 45 fte’s hebben wij dit geld zo efficiënt mogelijk 

besteed. Wij hopen dat iedereen ons ook de komende jaren zal blijven waarderen om zo de realisatie van 

ons werk mogelijk te maken. 

 

 

2. Ecomare  - museum 
De tentoonstelling ‘Bultrug, het tragische einde van een vrolijke 

walvis’ werd geopend met een minisymposium over ‘de methode 

Ecomare’. De tentoonstelling was opgezet rondom het skelet van h

dier dat in 2004 aanspoelde op Vlieland. De opening was tevens het 

afscheid van directeur Jan Kuiper. Hij heeft ruim 19 jaar lang 

Ecomare geleid en het gemaakt tot wat het nu is. Veel dank en 

waardering daarvoor.  

 

et 

ormgeving 

 

 

 

Eind 2005 opende de tentoonstelling ‘Wolkje boven Texel?’ Over hoe 

de zee ons weer bepaalt, ons klimaat, in het bijzonder dat op Texel. 

En over de vraag of bij het weerbericht op tv, na het journaal, dat 

wolkje wel goed hangt boven Texel. Over het weer, de wind en ook 

over de berging van de bultrug werden verschillende eigen 

filmproducties gemaakt. 

Voor de vernieuwing van het buitengebied van Ecomare zijn de 

eerste schetsen gemaakt. Het schetsontwerp verbetert de v

en de relaties tussen zeehondenbassins, terras, plein, informatie, 

spelen, duinen en de bezoekers. Klimaatverandering wordt er een

belangrijk thema. 

 

 
 
 
 
 

 
3. Ecomare – bezoekers 

Het aantal bezoekers steeg van 295.274 in 2004 naar 296.822 in 2005. De expositie over het 

Nationaal Park Duinen van Texel werd bezocht door 125.791 bezoekers. Bij de informatiebalie in 

de entreehal stelden bezoekers gemiddeld 19 vragen per uur en ruim 16.000 mensen namen via 

Ecomare deel aan een excursie in het nationaal park of op het wad. 

 

Het restaurant is belangrijk als service voor de bezoekers. In 2005 steeg de omzet met 3%, vooral 

dankzij groepen die via de website boekten. Ook de winkel kon voor het eerst via de website 

bezocht worden en in 2005 is de verkoop via het internet begonnen. Thematisch bleef de winkel 

verbonden aan Ecomare, Texel en natuur, maar werd zo nog laagdrempeliger.  

  

Kranten, tijdschriften, radio en tv besteedden veel aandacht aan Ecomare: we waren 13 keer op tv, 

25 keer op de radio, 56 keer in de krant en 71 keer op een andere manier in de publiciteit. 

Daarnaast plaatsten we advertenties, lezersacties en verstuurden 44 persberichten. De vernieuwde 

website trok 114.000 bezoekers, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2004. Het aantal 



donateurs was ruim 7.500, deels ‘Vrienden’ en deels mensen die een zeehond adopteerden. Voor 

hen organiseerden wij een Vriendendag. Ook ontvingen ze twee keer de Vriendenkrant en 

maandelijks een email nieuwsbrief. Via displays in Ecomare, ‘voel je dierverzorger’, zijn we gestart 

om onder de bezoekers meer donateurs te werven. 

 

 

4. Ecomare – natuur- en milieueducatie 
Ruim 15.000 leerlingen van basisscholen, voortgezet onderwijs, zeevaartscholen en visserijscholen 

kregen een programma aangeboden. De UNESCO was lovend over ons project om de natuur- en 

milieuparticipatie van allochtonen te bevorderen. 

 

Rond de trilaterale ministersconferentie over de Waddenzee zette Ecomare, samen met de centra 

van de andere waddeneilanden, een project op voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs. 

In totaal 22 groepen, van 16 scholen uit heel Nederland, deden onderzoeksopdrachten en stelden 

beleidsadviezen op voor de ministers. Samen met Ecomare sprak de school met het beste advies, de 

Stichtse Vrije School uit Zeist, de ministers en genodigden op de conferentie toe. 

 

Uniek is de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn (groep 1 t/m 8) over cultureel erfgoed. Er 

werd een lespakket ‘Texelse geschiedenis’ ontwikkeld met cd-rom en binnen- en buitenactiviteiten.  

 

 

5. Ecomare – informatie en voorlichting 
In 2005 is de Vleet, de digitale encyclopedie over het leven in de 

Noordzee en het waddengebied geheel vernieuwd, werd als cd-rom 

verkocht en gepubliceerd op diverse websites. 

 

Op 9 verschillende locaties op Texel werden nieuwe TIP-zuilen 

geinstalleerd, de digitale decentrale informatievoorziening over het 

eiland, de wadden en de Noordzee. Ook op de nieuwe veerboot 

kunnen de reizigers gebruik maken van 8 TIP’s en 4 computers met een 

educatief spel over de bodem van het Marsdiep. 

 

De digitale natuurrouteplanner werd een feit. De eerste 

duinwandelingen met behulp van een PDA-handcomputer met GPS, 

het Texelse bijdehandje, zijn getest. Onderweg attendeert het 

apparaatje in beeld en tekst de wandelaar op de bijzonderheden van 

flora, fauna en het landschap ter plekke. In 2006 wordt het systeem 

verder uitgewerkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Ecomare – vogel- en zeehondenopvang 
 

Tijdens zomer en najaar 2005 kregen we veel meldingen van 

groepen zwemmende zeehonden langs de Noord-Hollandse kust. 

In totaal werden 21 grijze zeehonden, 12 gewone zeehonden, 2 

klapmutsen en 46 verschillende soorten vogels (243 exemplaren) 

opgevangen om aan te sterken en weer uitgezet te worden. De 

zeehondenbassins kregen een nieuwe verflaag. Vier gewone 

zeehonden werden geboren bij Ecomare. Een dode Noordse vinvis 

en 26 dode bruinvissen werden van het strand gehaald en naar 

Alterra en Naturalis gebracht voor verder onderzoek. 

 

 

7. Ecomare - samenwerking 
Ecomare werkte in verschillende samenwerkingsverbanden zoals Kust en Zee, Week van de Zee, 

ZeeinZicht, Pro Sea, International Wadden Sea School, Waddenkust en Water, Duurzaam Texel, 

Texel Academie, netwerk bezoekerscentra, samenwerkende waddencentra, nationaal park Duinen 

van Texel. 

 

Er werd samengewerkt met ondermeer Alterra, Animo Alkmaar, Dolfinarium Harderwijk, Geodan, 

Historische Vereniging Texel, Internationaal Vrouwen Centrum Den Helder, IVN, Joost Dourlein 

Kazerne, Kustvereniging, Maartenhuis, Maritiem & Jutters Museum, Ministerie van LNV, NAM, 

Naturalis, Natuurmonumenten, NIOZ,  Oudheidkamer Texel, Schutzstation Wattenmeer, SME 

Milieuadviseurs, Staatsbosbeheer, Stayokay Texel, Stichting Duinbehoud, Stichting Natuur Excursies 

Texel, Stichting De Noordzee, Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop, Stichting Veldwerk Nederland, 

Texelse basisscholen, TX-10, VVV-Texel, Waddenvereniging en de overige Texelse musea. 

 

 

8. Ecomare – organisatie en bestuur 
Ecomare behaalde in 2005 de GOUDEN milieubarometer. Dankzij allerlei energiebesparende 

maatregelen, een bewust inkoopbeleid en het goed verwerken van afval slaagden wij er in het 

milieu zo min mogelijk te belasten. De milieukosten per bezoeker bedroegen 28 eurocent. 

 

Om alle medewerkers een goede werkplek te geven werd er geschoven met bureaus, nieuwe 

vloerbedekking gelegd en geschilderd. Een onderzoek naar de tevredenheid onder de 

medewerkers leidde tot een plan van aanpak voor een nieuwe salarisstructuur, voor meer scholing 

en voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. In 2006 wordt dit uitgevoerd.  

 

De OR pakte een groot aantal zaken aan, zoals de sollicitatieprocedure nieuwe directeur, ARBO-

zaken, urenregistratie, arbeidsduur, fondsenwerving, collectieve ziektekostenverzekering en 

pensioenen. Bovendien werd gewerkt aan de notitie ‘GOEDEondernemingsRAAD voor een zekere 

toekomst’ die gepresenteerd werd aan directie, bestuur en medewerkers.   

 

 
 
 
 
 

 

 



bestuur 

Het Algemeen Bestuur kwam in 2005 twee keer bijeen voor strategische discussies over het beleid, 

de jaarrekening en de begroting. Dagelijks Bestuur en directie kwamen maandelijks bijeen. De 

samenstelling van het bestuur per 31 december 2005: 

 

Rob Wortel   voorzitter  ir Ineke Hin   lid 

ir Rikus Kieft  secretaris  Henk Hilstra   lid 

drs Henk Dessens lid   ir Lidewij van Katwijk  lid 

drs Jan van Eeden lid 

 

directie 

ir Just van den Broek algemeen directeur Stichting Texels Museum/directeur Ecomare 

drs Anton Hurkens adjunct-directeur Ecomare 

drs Esther Bánki directeur Maritiem & Jutters Museum en Oudheidkamer 

 

 

9. Ecomare - financiën 
Naast de inkomsten van bezoekers en Vrienden ontving Ecomare ook geld voor speciale en 

reguliere projecten van Draisma/Dijkstra, Duurzaam Texel,  Gemeente Texel, Hebrotex, Koger 

Luilakjeugd, Kop en Munt, Kust en Zee, Leader+, Ministerie van LNV,  Natuurmonumenten, Nuon, 

Pancradius Enkhuizen, Personeelsvereniging Abva/Kabo, PO Mosselcultuur, Prins Bernard Cultuur 

Fonds, Provincie Groningen, Provincie Noord-Holland, Reym, Staatsbosbeheer, Stichting Doelwijk, 

Stichting Lorie Kleyn, Teso, en VSBfonds. Enorm bedankt. 
 

Financieel overzicht Ecomare 2005; de volledige jaarrekening vindt u op www.ecomare.nl

 

 

Baten Ecomare ------------------- € 3.246.831 ---------------- Bestedingen Ecomare 
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