
Paaltjesactie op Texel 

 

De Fietsersbond landelijk heeft onlangs de paaltjesactie gelanceerd. De afdeling Texel doet daar ook 

aan mee: staan er paaltjes hinderlijk op een fietspad, meld ze dan en we nemen actie bij de 

gemeente. 

 

Iedereen kent ze wel: paaltjes midden op het fietspad om automobilisten tegen te houden. Maar om 

het gedrag van automobilisten te corrigeren dragen fietsers de last. Soms blijft de trapper erachter 

haken, en als het druk is rijden fietsers er gewoon tegenaan omdat ze niet goed zijn te zien.  Laatste 

gebeurde dat bijvoorbeeld op De Ruyterstraat, een geliefde fietsroute waar op een stukje van 30 m 

drie van die rood-wit gestreepte paaltjes staan. 

 

Hoe gaat de paaltjesactie in zijn werk? Hieronder volgen de stappen die je kunt ondernemen. 

 

Stap 1: beoordeel een paaltje. Maak daarvoor gebruik van het dit meldformulier, waarop alle 

onderstaande vragen staan vermeld. 

 

Is het paaltje dat er staat wel nodig? Is het nodig om automobilisten met een paaltje tegen te 

houden, of is het wel duidelijk dat auto’s er niks te zoeken hebben. Vraag bewoners bij het paaltje of 

ze merken dat auto’s ter plekke moeten omkeren omdat ze dachten er wel te kunnen rijden. En 

mocht het pad voor automobilisten toch heel verleidelijk zijn, is er dan iets anders dan een paaltje 

mogelijk om ze tegen te houden. 

 

Stap 2: Vind je het paaltje nodig, dan is de vraag: hoe is het geplaatst.   

Daarvoor zijn er enkele vuistregels: 

+ paaltje minimaal op 15 m van een kruising 

+ heeft het paaltje aan weerszijden een ruimte van minimaal 160 cm van de 

trottoirband/berm/muur of - bij meerdere paaltjes - tussen de paaltjes 

 

Stap 3: Hoe zit het met de zichtbaarheid van het paaltje. 

+ wordt het paaltje ‘aangekondigd’, dat wil zeggen, is er op het wegdek een markering die aangeeft 

dat er een paaltje komt? Meestal is dit een puntvormige markering. Die moet 15 m voor het paaltje 

beginnen, en loopt dan breder uit tot aan het paaltje. Nog beter is het als dwars op die markering 

ribbels staan. 

+ is het paaltje ook ’s avonds goed zichtbaar dankzij straatverlichting? 

 

Stap 4: Hoe ziet het paaltje zelf er uit. 

Ook daarvoor gelden vuistregels. 

+ heeft het paaltje een diameter van minstens 16 cm 

+ is het paaltje 75 cm tot 1 m hoog? 

+ heeft het paaltje rood-witte strepen? 

 

Is het antwoord op een van deze vragen NEE, dan is er iets mis met het paaltje. Meld het dan aan de 

Fietsersbond. 

 

Wat hebben we dan nodig: 

 

+ Vul het meldformulier in en maak foto’s, zowel van het paaltje zelf als de directe straatomgeving.  



+ Stuur dat alles op naar de Fietsersbond afdeling Texel via texel@fietsersbond.nl. 

+ We verzamelen meldingen en gaan daarmee naar de gemeente. 


