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Zeldzaam zeepaardje aangespoeld op Texel 
 
AMSTERDAM -  Afgelopen zondag is een kortsnuitzeepaardje gevonden op het strand van 
Texel. Zeepaardjes zijn zeldzaam in de Nederlandse Noordzee.  
Het zondag gevonden zeepaardje, een mannetje, is toegevoegd aan de collectie van Ecomare, 
het Waddencentrum op Texel. Volgens Hans Witte van het Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel spoelen zeepaardjes bijna nooit aan op het strand. 
 
De Volkskrant, 10 oktober 2006 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL 

Digitalisering, opslag en 
uitlevering                 

Encoderen/Importeren 18.167 18.167 18.167 4.025 4.025 4.025 4.025 70.600 

Opslag 8.086 16.171 24.257 26.543 28.829 31.114 33.400 168.400 

Transcoding Initieel 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 7.200

Transcoding on demand 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 7.200 

Interface Natuurarchief Zoek 
en Bestel 50.000             50.000 

Doorlopende toegang 
zoek&bestel 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 205.800 

                  

Selectie en metadata                 

Selectie 28.929 28.929 28.929 15.429 15.429 15.429 15.429 148.500 

Metadatering 24.107 24.107 24.107 6.429 6.429 6.429 6.429 98.036 

Catalogusbeheer 14.464 14.464 14.464 3.214 3.214 3.214 3.214 56.250 

Klankbordgroep selectie 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 105.000 

                  

Auteursrechten                 

Afkoop auteursrechten 232.143 257.143 257.143 57.143 57.143 57.143 57.143 975.000 

Licentie editing&beheer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000 

                  

MarCom                 

Publiciteit 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 

                  

Projectmanagement                 

Projectmanagement 30.857 30.857 30.857 6.857 6.857 6.857 6.857 120.000 

Projectondersteuning 25.071 25.071 25.071 14.857 14.857 14.857 14.857 134.643 

                  

Overig                 

Productie nieuw materiaal 
(250 uur) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 350.000 

Beheer fonds 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 

Onvoorzien 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 

                  

TOTAAL 568.281 551.367 559.452 260.954 263.239 265.525 267.811 2.736.629 




