
Dapper. verbindt voedsel, natuur en landschap op Texel

Kent u het oude land van Texel, met de Hoge Berg als hoogste punt? Het is een stuwwal uit de 
voorlaatste ijstijd, een glooiend landschap waar al eeuwen schapen lopen. Schapenboeren richtten 
het in met de voor Texel zo kenmerkende schapenboeten, tuinwallen en drinkpoelen. Het is uniek en 
werd daarom in 2019 uitgeroepen tot icoonlandschap. Schapenhouders Arjen Boerhorst en Jan
Willem Bakker dragen zorg voor dit landschap en houden er nog steeds schapen. Beide boeren zijn 
volop in transitie. Ze zijn betrokken bij Dapper., een initiatief van een aantal Texelse boeren die 
kiezen voor een natuurinclusief bedrijfsmodel en zich richten op het sluiten van kringlopen op het 
eiland Texel.  

Dit jaar willen we u als lid van Natuurmonumenten graag meenemen in de transitie van een aantal 
Texelse boeren. Wat gebeurt er allemaal op de bedrijven? Hoe grijpen natuur, landschap en 
voedselproductie in elkaar? Waar kunnen ze elkaar versterken? En waar knelt het soms? Hoe kunnen 
we samenwerken? En wat kunt u als lid van Natuurmonumenten bijdragen om het eiland Texel in de 
toekomst nog mooier en diverser te maken?  

Arjen en JanWillem zijn, samen met akkerbouwers Klaas en Kees Lap, de Dapper.boeren van het 
eerste uur. Zij beheren grond die in eigendom is bij Natuurmonumenten. Boerderij De Waddel, een 
monumentale stolp uit 1625, is ook in eigendom bij Natuurmonumenten. Arjen, JanWillem, Klaas en 
Kees worden ondersteund door Mark Frederiks van korte ketenpartij Local2local en aanjager Dirk van 
der Beek, ook bekend van de Boeren van Amstel. Samen zoeken zij naar verdienmodellen om de 
transitie van hun bedrijven te versnellen. Het streven is om andere Texelse boeren te inspireren en te 
laten aansluiten.  

Kennismaken met de boeren 
Het voorjaar is in aantocht en dat betekent volop lammetjes in de wei. De akkerbouwer gaat zijn land 
op om gewassen te zaaien. Ook de natuur begint zichtbaar op gang te komen. Weidevogels gaan op 
zoek naar een ideale plek om hun nest te maken, bomen en struiken beginnen uit te lopen en de 
kruidenrijke weides worden alweer wat groener. De boeren van Dapper. hebben oog voor dit alles en 
zoeken de balans tussen natuur, landschap en voedselproductie. Ze zijn trots op hun bedrijf en 
vertellen graag over hun bedrijfsvoering. Bent u benieuwd naar deze boeren en hun bedrijven? 
Bekijk dan onderstaande video’s:  
https://www.youtube.com/watch?v=qGobNpbJ2Uo&t=101s   
https://www.youtube.com/watch?v=jkkIk6s6_dg 

De Hoge Berg beleven? 
Speciaal voor leden van Natuurmonumenten wordt er op zaterdag 7 mei een wandeling 
georganiseerd. Deze wandeling leidt u door icoonlandschap De Hoge Berg. Om 10.30 uur ontvangt 
schapenboer JanWillem u op De Waddel met koffie/thee en wat lekkers. Hij vertelt over Dapper. en 
zijn bedrijf en wandelt met u langs de landerijen met schapen en lammetjes. Onderweg ziet u dat er 
naast de boer en zijn schapen ook volop plaats is voor een rijkdom aan flora en fauna. Als we stil 
doen, kunnen we ook even een kijkje nemen in de eendenkooi (van begin 1600), die op dat moment 
op haar mooist is. Om 12.30 uur is het programma afgelopen. Er zijn geen kosten aan deze ochtend 
verbonden. Let op, er is plek voor slechts 20 personen. Aanmelden kan via info@dewaddel.nl.  

Om alvast in de voorjaarsstemming te komen, delen we het volgende filmpje nog met u. Siem 
Vlaanderen maakte het tijdens het voorjaar van 2021 op De Waddel. Het is aflevering 2 van een 
documentaireserie van 8 afleveringen. Volop lammetjes natuurlijk maar ook een glimpje van de 
eendenkooi. 
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=4uRx1fOWB1g 



Wilt u meedoen of bijdragen? Koop dan onze producten. Zo maken we het Texelse landschap samen 
nog mooier. 

Wij, boeren van Dapper., wensen u een prachtig voorjaar toe. Hopelijk tot ziens op Texel. 

Meer informatie vindt u hieronder (of op de betreffende Facebook en Instagrampagina’s): 
www.dappertexel.nl
www.campingdehogekamp.nl
www.boerlap.nl
www.dewaddel.nl
www.local2local.nl


