
Keuzes op basis intuïtie en gevoel

Vrijwel overal op Texel kan hij vandaag de 
dag zien waar zijn medewerkers de afge-
lopen decennia aan het werk zijn geweest. 
Aanleg van vakantieparken, tuunwallen, 
het Krimbos, helm in de duinen, herstel 
van De Dennen na een grote storm in 1973, 
aanleg van boomsingels rond boerderijen 
na de ruilverkaveling; het is allemaal aan 
de orde geweest.
Dat Willem grondwerkzaamheden meer 
dan interessant vond, bleek al op jonge 
leeftijd in de jaren vijftig. De vader van 
Willem was betrokken bij het herstel van 
de dijk van De Eendracht die op 1 februari 
1953 brak tijdens de Watersnoodramp en 
de jonge Willem vond het prachtig om de 
vele grondtransporten van dichtbij mee te 
maken.
Al op jonge leeftijd ging hij aan het werk 
bij zijn vader. In 1969, toen Dirk van Ta-
tenhove 65 jaar werd, werd Willem mede-
firmant van het bedrijf. “Bij mij gaat alles 
vlug. Ik was op mijn twintigste getrouwd, 
ik werd vader toen ik 21 jaar oud was en op 
mijn 22ste was ik directeur. Het voordeel is 
dat je op die leeftijd alles aankan.” Oudste 
broer Ferry, eveneens mede-firmant, re-

gelde de werkzaamheden buiten, binnen 
nam Willem het zakelijk gedeelte voor zijn 
rekening. Dat was met ondersteuning van 
zijn vrouw Dieuwke die in 2011 overleed. 
“Zonder haar zou het allemaal anders zijn 
verlopen. Zij was mijn steun en toeverlaat 
en werkte volop mee. Zij kwam uit een on-
dernemersfamilie en snapte hoe het werk-
te.” Broer Henk werkte mee in het bedrijf, 
evenals de zonen Dirk, Willem en Simon 
van Ferry die in 1996 met pensioen ging. 
Nico, de zoon van Willem, kwam in 1995 
erbij.
Het aannemingsbedrijf zat aanvankelijk 
vooral in de grond en het groen, totdat in 
1977 het transport van afvalcontainers er-
bij kwam. Dat was ook iets dat snel ging. 
Willem: “Ik zat op een maandagochtend 
het blad Vraag en Aanbod te lezen en daar-
in bood een bedrijf in Schagen 25 contai-
ners en twee vrachtwagens aan. Ik ben er 
‘s middags met Ferry heen gegaan en korte 
tijd later was de aankoop rond.” Het idee 
om aan afvaltransporten te doen, werd in-
gegeven door de groei van het toerisme en 
het feit dat Tatenhove nog wel eens werd 
gevraagd om rommel op te halen. “We wa-
ren toen de enige met een vrachtwagen 
waar een kraantje op zat.”
Het hebben van diverse bedrijfsonderde-
len bleek goed te werken in tijden waarin 

het minder ging met de economie. “We 
hebben de crisis van de jaren tachtig ge-
had, de crisis van een paar jaar geleden en 
ook nog een tijd waarin er sprake was van 
bestedingsbeperkingen zoals dat toen met 
een mooi woord heette. Het voordeel was 
dat er altijd wel een tak binnen het bedrijf 

was waar het goed liep als het ergens even 
wat minder ging. Het ging gelukkig nooit 
tegelijk slecht in alle takken van het be-
drijf.” Zelf was Willem vaak de boer op om 
zijn gezicht te laten zien, relaties te spre-
ken en om werk binnen te halen.
Ander belangrijk moment in de afgelopen 
vijftig jaar was de verhuizing in 1995 van 
de Maricoweg in Den Burg naar de voor-
malige PEN-centrale langs de IJsdijk in Ou-
deschild. Dat was eveneens een operatie 
die zich binnen een paar dagen voltrok. 
“Ik reed er op een vrijdagmiddag langs en 
bedacht dat dat wel eens een geschikte 
plek kon zijn. In het weekend ben ik er wel 

twintig keer langs gereden, maandag ben 
ik gaan bellen en donderdag was het rond.” 
Het was een keuze op intuïtie en dat bleek 
een goede keuze te zijn.

Aanwezig
De dagelijkse leiding binnen Tatenhove 
is inmiddels in handen van zoon Nico en 
Klaas van der Duim, maar Willem is nog 
stipt elke ochtend om 8:00 uur op kantoor. 
“Ik ben aan het overdragen, maar de be-
trokkenheid blijft. Mijn vader ging na zijn 
pensioen ook nog een paar jaar door. Hij 
was wel zo wijs om de beslissingen toen 
aan Ferry en mij over te laten. Maar ik ben 

mijn tijd ook anders aan het besteden. Ik 
heb een nieuwe vriendin en we gaan ook 
wat vaker op vakantie.” Een anekdote is 
dat Willem ooit een koffieautomaat in de 
kantine neerzette waar hij zelf niet voor 
zou hebben gekozen, maar die zijn me-
dewerkers graag wilden hebben. Willem 
hoefde er niet lang over na te denken wat 
het ging worden. “Je medewerkers zijn je 
belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Het 
kan al lastig zijn om goede mensen te vin-
den, maar het is soms nog lastiger om ze 
vast te houden. Gelukkig hebben we hier 
veel mensen die al twintig jaar of langer 
aan het bedrijf verbonden zijn.”
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In 1969 werd hij mede-

eigenaar van het bedrijf 

dat zijn vader Dirk van 

Tatenhove in 1951 begon. 

Recent vierde Willem van 

Tatenhove zijn 50-jarig 

jubileum als ondernemer in 

het grondwerk, bestrating, 

groenvoorziening en afval-

transporten.

INTERVIEW

Al op jonge leeftijd bij 
grondtransport voor 
herstel dijk Eendracht
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WILLEM VAN TATENHOVE VIJFTIG JAAR ONDERNEMER

Willem van Tatenhove: "Je medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van je bedrijf."
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Texel decor film De Vogelwachter

Een paar partytenten om de belangrijk-
ste spullen onder een afdak te zetten, 
een paar karretjes met eten en drinken 
en een paar voertuigen om de benodigde 
filmapparatuur van en naar het strand te 
brengen. Het is - zeker voor het draaien 
van een speelfilm - niet veel wat de film-
crew voor de nieuwe speelfilm De Vogel-
wachter dinsdagmiddag bij zich heeft op 
het strand nabij De Slufter.
 
Is bewust, vertelt de op het eiland wo-
nende Threes Anna die schrijver en re-
gisseur van ‘De Vogelwachter’ is. “We 
werken in de natuur, dus we willen onze 
omgeving zo min mogelijk belasten en 
ook niets aan rommel achterlaten.” De 
afgelopen twee weken was ze samen 
met de filmcrew van KeyFilm aan het 
draaien op Texel om de opnames te ma-
ken voor ‘De Vogelwachter’. Het verhaal 
draait rond een vogelwachter (gespeeld 
door Freek de Jonge) die al vijftig jaar op 
een klein verder onbewoond eilandje in 
de oceaan vertoeft om vogels te bestu-
deren. Het leven van de man wordt ruw 
vestoord wanneer hij vanaf het vaste-
land te horen krijgt dat zijn post wordt 
opgeheven. De vogelwachter vertikt 

het zijn eilandje te verlaten en trekt ten 
strijde om zijn opgebouwde leven te be-
houden.
 
Threes Anna bedacht het verhaal een 
aantal jaar geleden toen ze voor een 
ander project in Chili zat. Het werd ge-
combineerd met de gedachte dat het wel 
eens prettig zou zijn om dichtbij huis een 
film te maken, waarna het plan ontstond 
om de film op Texel te draaien. “Het ver-
haal heeft verder niets met Texel te ma-
ken, maar De Slufter is wel een prachtige 
locatie voor de film.”
 
En dat betekende dat er de afgelopen 
twee weken een vogelwachtershut als 

decorstuk bij de sluftermond stond en 
dat er verderop langs het strand werd 
gefilmd. Het was met oog voor detail. 
Zo werd bijvoorbeeld dinsdagmiddag 

voorafgaand aan het filmen een stuk 
strand met een bezem aangeveegd, zo-
dat er geen achtergebleven voetstappen 
in beeld te zien zouden zien. “Het moet 

immers een onbewoond eiland voorstel-
len.”
 
De vogelwachter is vrijwel solo aanwe-
zig in de film en dat is volgens acteur 
Freek de Jonge wel zo prettig. “Dan hoef 
ik me ook niet te storen aan mijn tegen-
spelers”, zegt hij met een kwinkslag als 
er tussen de opnames door even tijd is 
voor een praatje. Dat hij in de film wei-
nig tekst heeft, is eveneens een prettige 
bijkomstigheid. Het filmen op Texel be-
tekent voor hem een terugkeer naar het 
eiland waar hij in 1952 op jonge leeftijd 
leerde fietsen, nadat hij en zijn broer op 
Texel van hun vader een eigen fiets had-
den gekregen. De herinnering is hem al-

tijd bijgebleven, evenals een poging om 
glorieus van een hoge duintop te rijden. 
Die rit eindigde in het prikkeldraad.
 
Het is voor hem echter ook een terugkeer 
naar het eiland waar de familie De Jonge 
tijdens een vakantie in 1974 het ergste 
overkwam wat ouders kan overkomen: 
hun eerste kind van een paar maanden 
oud lag levenloos in de kinderwagen. Pas 
na dertig jaar - in 2004 - durfden Freek de 
Jonge en zijn vrouw het aan weer naar 
Texel te gaan. “Tijd heelt de wonden”, 
zegt hij als zijn overleden kind ter sprake 
is gekomen.
De focus lag de afgelopen twee weken 
vooral op de film. Naast Freek de Jonge 
spelen ook vogels een belangrijke rol in 
‘De Vogelwachter’. Marc Plomp van het 
Vogelinformatiecentrum in De Cocks-
dorp is bezig om vogels in de vrije natuur 
te filmen, zodat die beelden later in de 
speelfilm gemonteerd kunnen worden. 
Threes Anna: “Daarvoor maken we onder 
meer opnames nabij Ecomare. Meeuwen 
zijn van nature schuchtere dieren. Daar 
leggen we eten voor ze klaar, zodat ze 
wat makkelijker te filmen zijn.”

‘De Vogelwachter’ wordt in 2020 door 
distributeur September Film in de bio-
scoop gebracht. Bedoeling is dat hij later 
ook op televisie komt. Het is een copro-
ductie met AVROTROS en met steun van 
het Nederlands Filmfonds. De thema’s 
plastic en vervuiling komen ook aan de 
orde in de film. 

Threes Anna: “De afgelopen jaren heb ik 
telkens plastic verzameld als ik hier op 
het strand was. Dat wordt nu allemaal 
gebruikt voor de opnames en daarna 
gaat het alsnog naar de stort.”
 

Texel was de afgelopen 

twee weken decor voor de 

nieuwe speelfilm ‘De Vogel-

wachter’ van Threes Anna. 

Met een relatief kleine film-

ploeg werd er gewerkt in 

De Slufter en op het nabij-

gelegen strand.

Vogels spelen grote 
rol in speelfilm ‘De 
Vogelwachter’

FILMOPNAMES IN DE SLUFTER EN OP HET STRAND

Freek de Jonge en Threes Anna (met hoed) bekijken de filmlocatie terwijl opnameleider René Jonkers aanwijzingen geeft.
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