
De huidige Alkmaar-klasse wordt
de komende jaren vervangen door
de havenplaatsklasse mijnenbestrij-
ders. Naast de IJmuiden komen er
een Vlissingen, Scheveningen, Har-
lingen, Delfzijl en Schiedam in de
vaart. Het eerste Nederlandse schip
arriveert in 2025 in thuishaven Den

Helder. Havenplaats Den Helder
heeft al een vernoeming in het in
aanbouw zijnde transportschip.

België
De Nederlandse marine loopt dit
traject samen met de Belgische ma-
rine op. Ook België vernoemt de
schepen naar plaatsen. Het is in Ne-
derland gebruikelijk marinesche-
pen de naam te geven van een zee-
held, hemellichaam of bijvoorbeeld
een provincie of stad. In dit geval is
gekozen voor havenplaatsen die de
schepen daadwerkelijk kunnen aan-
doen. Dat verbindt schip en stad

schrijft minister Kamp vandaag aan
de Tweede Kamer. 

Commandant der Strijdkrachten
generaal Onno Eichelsheim en zijn
Vlaamse evenknie admiraal Michel
Hofman legden dinsdag de kiel van
het eerste Belgische schip, BNS
Oostende. De kiellegging was in de
Franse havenstad Concarneau om-
dat de schepen door het Franse
staatsbedrijf Naval gebouwd wor-
den.

De 12 vaartuigen worden voorzien
van de nieuwste technologieën. Ze
krijgen een uitgebreid pakket onbe-
mande oppervlakte- en onderwater-

systemen. Denk bijvoorbeeld aan
vliegende en varende mijnenvegen-

de drones. Daardoor hoeven de sche-
pen niet meer zelf een gebied in te
varen waar mogelijk zeemijnen en
andere explosieven liggen.

Arie Booy

Nieuwe mijnenjagers vernoemd naar havensteden 
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Schip in aanbouw is
al vernoemd naar
Den Helder

Den Helder ■ IJmuiden wordt
vernoemd in een nieuw marine-
schip. De mijnenjagers van de
nieuwe generatie krijgen de na-
men van havensteden. 

Generaal Eichelsheim (l.) bekijkt het
model van een nieuwe mijnenjager.
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Den Burg ■ Niet alleen vanwege
de veelbesproken ’fietsgoot’ op de
Emmalaan, zegt bestuurslid Ireen
Boekel. ,,Er zijn meerdere kwesties
op Texel waarbij er iets niet goed
gaat in de infrastructuur. Maar de
Emmalaan is wel een heel mooi
voorbeeld. We zijn met onze neus in
de boter gevallen.’’

Ze is actief geworden voor de Fiet-
sersbond in vervolg op de acties die
de bewoners van de Kogerstraat in
Den Burg hebben gevoerd om hun
straat rustiger en veiliger te maken.
Zelf woont Boekel ook in de Koger-
straat. ,,Dan ga je je erin verdiepen
en kom je tot de conclusie: dit kan
niet’’, legt ze uit. Maar ze bena-
drukt: ,,Het gaat ons als Fietsers-
bond niet om kritiek op de gemeen-
te, maar om samenwerking.’’

De bond hoopt in de toekomst als
volwaardig gesprekspartner gezien
te worden. ,,Wij hebben de deskun-
digheid van de Fietsersbond Noord-
kop en van de landelijke verkeers-
deskundigen. Voor ons zijn ook de
CROW-modules bereikbaar, de
richtlijnen voor de inrichting van
wegen. Als we in een vroeg stadium
met de gemeente mee kunnen den-
ken, kom je tot een gedragen plan.’’

Kritisch
De Fietsersbond stuurde in maart
en september van dit jaar kritische
verslagen over de Emmalaan naar
het college, maar kreeg geen reactie.
Wel stuurde gemeentewerken re-
cent een uitnodiging voor een ge-
sprek en dat stemt het bestuur opti-
mistisch.

Inmiddels is iedereen ervan over-
tuigd dat er iets moet veranderen op
de Emmalaan. Het college wilde het
onveilige gevoel van fietsers wegne-
men door een deel van de straat om
te bouwen tot fietsstraat. Alle ge-

meenteraadsfracties kwamen sa-
men echter tot de conclusie dat aan
beide zijden van de straat een vrij-
liggend fietspad moet komen. Er
was al zo’n fietspad, maar dat werd
bij de herinrichting weggehaald.
Dinsdagavond deelde wethouder
Kooiman aan de raadscommissie
mee dat het college het amende-
ment zal uitvoeren.

Boekel is daar blij mee, ook met

het oog op de leerlingen van de OSG
en straks van de basisscholen die
naar de Emmalaan verhuizen. ,,Een
vrijliggend fietspad is altijd veiliger
dan fietsers als levende verkeers-
remmers gebruiken. De inrichting
van de straat moet veilig gedrag af-
dwingen. Als automobilist wil je
ook geen fietser aanrijden.’’

’Incidenten’
,,Straks fietsen daar vierjarigen. Als
er een met een trapper tegen die ho-
ge betonnen rand komt, valt zo’n
kind voor je op de weg. Laatst viel er
nog een jongen, gelukkig de goede
kant op, de berm in. Ik weet van een
aantal incidenten op de Emmalaan.
Als er geen letselschade is, wordt
daar niet officieel melding van ge-
maakt. Maar het gaat erom te voor-
komen, niet om in actie te komen als
er al letsel is. Veiligheid gaat voor al-
les.’’

Boekel voerde dinsdag namens de
Fietsersbond het woord, nog voor-
dat de wethouder het collegebesluit
meedeelde. Ze betoogde dat het be-
treffende weggedeelte nooit als

fietsstraat kan functioneren, omdat
er volgens de richtlijnen te veel mo-
torvoertuigen en te weinig fietsers
gebruik van maken en het geen
woongebied is. Bovendien is de
functie van de ringweg juist door-
stroming van het verkeer.

Daarnaast vroeg ze aandacht voor
het weggedeelte ter hoogte van Ho-
tel Den Burg dat juist te breed is en
deels een 50 kilometerzone vormt
terwijl daar 30 kilometer het maxi-
mum zou moeten zijn. Er werd goed
naar haar geluisterd en wethouder
Kooiman noemde dit een goede sug-
gestie. 

Woensdag bespreekt de raads-
commissie de motie ’Veilig fietsen is
de norm’ van het CDA. Dat wil dat
altijd eerst de Fietsersbond wordt
geraadpleegd bij de herinrichting
van een weg, zoals straks de Rand-
weg in De Dennen. De steun van Ri-
kus Kieft (GroenLinks) hebben ze in
ieder geval al.

’Onbegrijpelijk’
Veel kritiek was er op wethouder
Kooiman. Kieft noemde het proces

dat tot de huidige inrichting van de
Emmalaan leidde onbegrijpelijk.
Kooiman heeft volgens hem onvol-
doende geluisterd naar de raad en
burgers. ,,Er zijn wethouders om
minder afgetreden’’, stelde hij. Ook
het CDA, Texel 2010 en D66 spraken
zich kritisch uit over de wethouder,
hoewel Astrid van de Wetering
(D66) ook zelf het boetekleed aan-
trok.

INFRASTRUCTUUR Nieuwe Fietsersbond Texel valt met de neus in de boter

Emmalaan weer op schop
Na jarenlang een sluime-
rend bestaan te hebben
geleid, maakte de Texel-
se onderafdeling van de
Fietsersbond dit voorjaar
een doorstart toen de
heringerichte Emmalaan
net in gebruik was geno-
men.
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Leerlingen van OSG De Hogeberg fietsen over het voetpad langs de zogenaamde fietsgoot op de Emmalaan. FOTO EVALIEN WETERINGS

❜❜Er zijn
wethouders om

minder
afgetreden

•i
Aparte fietspaden
Er komen zo snel mogelijk
vrijliggende fietspaden aan
beide zijden van de Emmalaan.
Het college besloot dinsdag in
te stemmen met dit
amendement van de voltallige
gemeenteraad. Dat maakte
verdere discussie in de
raadscommissie overbodig.


