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Geacht bestuur, 

 

Dank voor uw uitgebreide memo’s die ik, evenals de projectleider, recent mocht ontvangen.    

In deze brief wil ik mede namens de projectleider en Staatsbosbeheer graag reageren op uw 

berichten, klachten en suggesties. 

 

Vermeende onvolkomenheid bij opgeleverde fietspaden 

U spreekt uw waardering uit voor het traject waarmee Texel in vier jaar tijd de door de gemeente 

in beheer en onderhoud overgenomen fietspaden duurzaam veilig gaat reconstrueren en aan gaat 

passen op het huidige bredere en snellere fietsverkeer. 

U meent echter te constateren dat het werk aan de opgeleverde fietspaden niet geheel juist en 

compleet is uitgevoerd, omdat er op veel plaatsen een hoogteverschil is geconstateerd tussen het 

in beton uitgevoerde pad en de berm. 

Dit is echter geen tekortkoming maar een heel bewuste handeling. De ervaring leert dat direct 

aanbrengen van bermgrond op hetzelfde niveau als het fietspad, al heel snel resulteert in 

overgroei van gras en andere kruiden en verstuiving van het fietspad. Dit zou betekenen dat al 

heel snel veegbeurten en maai- en snoeiwerk van overgroeiende vegetatie moet worden 

uitgevoerd.  

Conform de CROW richtlijn in deze is er heel bewust voor gekozen om in aanvang enig 

hoogteverschil te creëren. In dit geval is er zelfs nog een na-inspectie geweest op basis waarvan 

op een aantal plaatsen nog wat is gecorrigeerd door aanbrengen dan wel weghalen van bermgrond. 

De ervaring leert dat al na korte tijd de berm op dezelfde hoogte komt door bladeren en naalden 

en verstuiving van grond ter plaatse. Het hoogteverschil zal op redelijk korte termijn dan ook zijn 

geëlimineerd. Daarbij verwijs ik ook graag naar het fietspad door de Eierlandse duinen waar het 

hoogteverschil al binnen een jaar is verdwenen. 

 

Vrij liggend fietspad langs de Randweg tussen Ploeglanderweg en het Paggapaadje 

U stelt dat er ruimte is voor een vrij liggend of aanliggend fietspad in combinatie met een 

voldoende brede weg voor het autoverkeer. Wij zijn van mening dat een veilig en duurzaam 

fietspad - zeker met de intensiteit van het fietsverkeer - daar minimaal 3 meter breed zou moeten 

zijn. De ervaring leert dat als er een veel smaller fietspad door fietsers in twee richtingen wordt 

gebruikt en er is sprake van een weg ter plaatse, de fietsers toch gebruik gaan maken van de weg. 

Realisatie van een vrij liggend fietspad van drie meter in combinatie met een weg is daar door de 

beperkingen tgv ligging in Natura 2000 gebied en het voorkomen van gekwalificeerde habitat niet 

mogelijk. 
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Echter op dit moment is er een vergunningsaanvraag in behandeling bij de Omgevingsdienst waarin 

we verzoeken de aanliggende sloot te mogen dempen waardoor we de weg iets kunnen opschuiven 

en alsnog een vrij liggend fietspad van 3 meter in combinatie met een voldoende brede weg voor 

eenrichtingsverkeer kunnen realiseren. Dit lijkt mogelijk omdat Staatsbosbeheer ter plaatse de 

grondwaterstand wil verhogen en daarmee meer zoet water wil vasthouden. De sloot heeft - zo 

leert navraag bij het Hoogheemraadschap - geen functie meer. Deze ingreep heeft een positief 

effect op de natuurontwikkeling daar en geeft de mogelijkheid om toch een vrij liggend duurzaam 

fietspad te realiseren. 

 

De Monnikenweg verharden in beton en verbinden met het fietspad langs de Randweg 

Dit idee is al weer enige tijd geleden verworpen en is op dit moment niet meer aan de orde. 

 

Het verwijderen van de fietspaden Tureluursweg, Skettersweid en de Kwekerijweg 

Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om het fietspad verhoogd en op 

voldoende breedte te reconstrueren. Staatsbosbeheer heeft ook hier de intentie daar een 

kwaliteitsimpuls te geven aan de natuur en de grondwaterstand ter plaatse te verhogen. Wij 

onderzoeken of dit nu ook al regelmatig onder water staande fietspad kan worden behouden, maar 

wel op voldoende breedte kan worden gebracht zonder de beoogde natuurimpuls te hinderen. Een 

van de mogelijkheden is het fietspad te verhogen en er toch zorg voor te dragen dat het water en 

de natuur hun gang kunnen blijven gaan. De aanwezigheid van gekwalificeerde habitat ter plaatse 

maakt verbreding op het maaiveld niet mogelijk maar wellicht wel op een alternatieve manier. 

 

Het vrij liggende eenrichtingsfietspad langs de Rozendijk (tussen Westerslag en de Fazantenlaan) 

richting Jan Ayeweg. 

Op dit moment wordt onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn ter plaatse en worden ook de 

verschillende zienswijzen en opvattingen verzameld. 

In samenspraak met Staatsbosbeheer en Omgevingsdienst worden nu een paar alternatieven 

uitgewerkt die we binnenkort presenteren aan en bespreken met stakeholders. 

 

Het vrij liggende tweerichtingsfietspad langs de Rozendijk tussen de Fonteinsweg en de Jan 

Ayeweg. 

Ook hiervoor geldt dat we bezig zijn om de wensen en (on)mogelijkheden in beeld te brengen. 

Daartoe komen we binnenkort met een aantal varianten naar buiten.  

 

De Rommelpot vanaf Jan Ayeweg tot het Lagewegje bij Den Hoorn 

Helaas is ook hier de ideale oplossing door de beperkingen tgv de ligging in Natura 2000 niet 

mogelijk. Wel is er een aantal varianten uitgewerkt die in een bijeenkomst met zowel de 

Ondernemersvereniging als de Dorpscommissie zijn besproken. Ook met een aantal aanwonenden 

en de Bonte Belevenis is gesproken over de verschillende varianten.  

Uw suggestie om ter plaatse eenrichtingsverkeer in te stellen is één van de varianten. Als dit 

mogelijk zou zijn, is het ook mogelijk de bestaande weg iets te versmallen en zo een vrij liggend 

fietspad van 3 meter te realiseren. Deze voorkeursvariant is besproken en daar is nogal wisselend 

op gereageerd. Opbreken van het bestaande betonnen fietspad om vervolgens  een nieuw fietspad 

van slechts 2,5 meter te realiseren is zo menen wij een desinvestering, omdat in dat geval vele 

fietsers alsnog gebruik zullen gaan maken van de weg. 

 

Op 29 augustus a.s. wordt in samenwerking met de Dorpscommissie en de Ondernemersvereniging 

een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden in Den Hoorn. 

Daar zullen wij de verschillende varianten presenteren, de voor- en nadelen toelichten en ophalen 

hoe betrokkenen naar de verschillende varianten kijken en waar de voorkeur naar uit gaat. 

Bedoeling is dan in het najaar een voorstel te doen naar de gemeenteraad om te komen tot een 

gewogen en goed onderbouwd voorstel hoe de verschillende fietspaden te reconstrueren. 
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Uiteraard nemen wij daar ook de voorstellen en ideeën van de fietsersbond in mee. 

Onze voorkeur heeft het echter wel deze ideeën en voorstellen te bespreken in een fysiek overleg 

in plaats van alles schriftelijk te doen wat feitelijk nu gebeurt. 

Naast het feit dat in een schriftelijke communicatie de nuances veelal verloren gaan en details 

niet aan bod komen, vereist dit ook veel ambtelijke inzet. 

Ik wil dan ook voorstellen de conceptvoorstellen voorafgaande aan de presentatie aan de 

gemeenteraad en gebaseerd op de opgehaalde informatie uit gesprekken met belanghebbende, 

bewoners en bedrijven en tijdens de geplande informatieavond, in een fysiek overleg te 

bespreken. 

 

In het vertrouwen u hiermee voldoende te informeren, 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Texel, 

namens dezen, 

de manager Gemeentewerken, 

 
 

 

 

de heer J.J. Brouwer 


