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Op toeristisch gebied hoeft Texel zich de komende jaren 
nauwelijks zorgen te maken. Lonely Planet heeft het 
Waddeneiland op de negende plaats gezet op een lijst van 
Europese bestemmingen die je volgens de populaire reisgids 
gezien moet hebben. Het eiland mag zich dus opmaken voor 
een groeiende belangstelling van toeristen.

Middenin 
‘hardcore’ 
mooie natuur 

TEKST: ELLY MOLENAAR

Vergaderen op Texel

“Maar op zakelijk gebied kan het beter”, zegt 
Wouter de Waal, die per 1 oktober vertrekt 
als directeur van de Texelse VVV. De inwo-

ner van Texel is ervan overtuigd dat ‘zijn’ Wad-
deneiland veel meer te bieden heeft aan zakelijke 
groepen.
Ondernemers en zakenlieden die hun hoofd leeg 
willen maken en inspiratie willen opdoen in een 
andere omgeving, boeken al snel ‘een dagje naar 
de hei’. “Terwijl ze met datzelfde doel veel beter 
af zijn op een eiland als Texel. Waar anders ben 
je tenslotte even helemaal weg?” De Waal noemt 
zonder haperingen alle voordelen op van het 
houden van een zakelijke bijeenkomst op Texel. 
“Je vaart hier letterlijk weg van de wal, en dus 
van je dagelijks leven. Je kunt hier vergaderen 
en tegelijkertijd genieten van ‘hardcore’ mooie 
natuur. Het is hier altijd rustig en er valt maar 
heel weinig regen. Bovendien kun je op Texel van 
alles doen. Actief bezig zijn, zoals fietsen of kite-
surfen, maar ook een museumbezoek bestaat tot 
de mogelijkheden. Goed eten hoort er vanzelf-
sprekend ook bij. Kortom, je hoofd luchten kun je 
het allerbeste doen op Texel.”
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UITZICHT OP ZEE
Veel ondernemers springen daar op in 
en diverse horecagelegenheden bieden 
accommodatie voor zakelijke bijeenkom-
sten. De Waal: “We hebben op het eiland 
natuurlijk geen enorme congreszalen zoals 
Ahoy in Rotterdam. Maar je kunt hier wel 
vergaderen met een prachtig uitzicht op 
de zee. Hotel Opduin in De Koog biedt die 
mogelijkheid bijvoorbeeld, maar ook in 
strandpaviljoen Paal 9 in Den Hoorn kun je 
terecht, of op vakantiepark De Krim in De 
Cocksdorp. Ik noem maar wat.”
De boot naar het Waddeneiland vaart 
buiten het hoogseizoen ieder uur op en 
neer, tussen Den Helder en Texel. “Vanaf 
Amsterdam is het slechts een uur rijden 
naar Den Helder. Daarna ga je met de boot 
en dan begint de hele beleving al.” De Waal 
begrijpt dat juist die boottocht een reden 
kan zijn dat zakenmensen voor de hei kie-
zen. “Als je even snel wilt vergaderen en 
daarna nog vijf afspraken hebt staan, kun 
je beter kiezen voor een hotel in Kootwijk. 

Wil je helemaal weg van de dagelijkse sleur, 
je hoofd leeg maken en geïnspireerd raken 
door de prachtige natuur? Dan ben je op 
Texel meer dan welkom.”

INSPIRATIEDAGEN
De Waal heeft er met zijn team de afgelopen 
negen jaar veel aan gedaan om de zakelijke 
markt bewust te maken van de voordelen 
van Texel als vergaderlocatie. “We hebben 
ons bijvoorbeeld gericht op de toeristen die 
op het eiland vakantie vieren. We hopen 
dat zij terugkomen met een zakelijke groep. 
We hebben flyers laten drukken, biervilt-
jes uitgedeeld, dat soort dingen. Daarnaast 
hebben we met Texelse ondernemers van 
alles georganiseerd. We zijn bijvoorbeeld 
in 2013 met z’n allen naar de Jaarbeurs in 
Utrecht gegaan om Texel op de kaart te zet-
ten in de zakelijke markt. De samenwerking 
tussen de verschillende ondernemers van 
het eiland is fantastisch. Ook hebben we 
inspiratiedagen gehouden en veel online 
campagne gevoerd.” 

BEWUSTZIJN VERGROTEN
De Waal denkt dat er nog meer aandacht 
besteed zou kunnen worden door VVV 
Texel aan de zakelijke markt. “Omdat veel 
bedrijven nog steeds niet direct aan Texel 
denken als ze naar een vergaderlocatie 
zoeken. Het bewustzijn mag dus vergroot 
worden. De zakelijke markt is erg interes-
sant voor Texel, zeker omdat vergaderingen 
vaak buiten het hoogseizoen plaatsvinden.”
De Waal laat die uitdaging echter over aan 
zijn opvolger Frank Spooren. Zelf gaat hij 
na negen jaar aan de slag als projectleider 
en zelfstandig adviseur binnen de recrea-
tiesector. “Bij VVV Texel werken hele leuke 
mensen en ik heb er alle vertrouwen in dat 
Spooren en zijn team er iets moois van gaan 
maken.”

WWW.TEXEL.NET
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