
Aan de leden van de gemeenteraad Texel 

Van: Fietsersbond afdeling Texel 

Betreft: Rozendijk tussen Bakkenweg en Jan Ayeslag  (Agenda punt 20) 

Datum: 13 december 2022 

 

Geachte raadsleden, 

 

Komende woensdag bespreekt u de reconstructie fietspaden cluster 4, en met name de mogelijke 

gevolgen daarvan voor de bijzondere uitstraling van dit door grote bomen omzoomde stukje Texel. 

Graag bieden we u ons alternatief aan dat zorgt voor volledig behoud van de beeldbepalende bomen 

en tegelijk een blijvende bereikbaarheid voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer en de 

hulpdiensten. 

 

Momenteel loopt er tussen de Bakkenweg en de Fonteinsweg een vrij liggend fietspad. Dat is echter 

smal, en niet geschikt voor het moderne tweerichtings fietsverkeer. Opheffen van dit fietspad is 

mogelijk door de fietsers vrij baan te geven op de nabij liggende weg. Het fietspad kan dan worden 

omgevormd tot wandelpad, zodat wandelaars daar in alle rust kunnen genieten van de bijzondere 

omgeving. 

 

Het huidige gemotoriseerde gebruik van dit stuk van de Rozendijk is beperkt. Er zijn ook geen vrije 

parkeerplaatsen langs dit stuk van de Rozendijk. De nabij gelegen Westerweg fungeert als 

doorgaande autoroute, er is hooguit bestemmingsverkeer of toeristisch autoverkeer. 

 

Ons voorstel is om de Rozendijk tussen Bakkenweg en Jan Ayeslag autovrij te maken. Een 

uitzondering geldt voor bestemmingsverkeer en de hulpdiensten. 

 

Ons alternatief heeft diverse voordelen: 

 de - autovrije - weg biedt de fietsers maximale veiligheid en een unieke beleving van dit 

unieke stukje Texels bos. 

 er is geen enkele kap van bomen nodig, de bestaande situatie blijft volledig in tact. Dit 

betekent maximaal behoud van de beeldbepalende bomen. 

 er zijn geen structurele ingrepen nodig, alleen het verwijderen van het vrij liggende fietspad 

en omzetting tot wandelpad. 

 eenvoudiger kruisingen voor gemotoriseerd verkeer naar en van de Jan Ayeslag en de 

Westerslag. 

 

We begrijpen dat autovrij maken consequenties heeft. Daarom staan we als Fietsersbond in nauw 

contact met de bewoners. Tijdens een vergadering van bewoners en een vertegenwoordiger van de 

Fietsersbond met de gemeente is de mening van de bewoners gepeild. Ze spraken met een kleine 

meerderheid de voorkeur uit voor het alternatief van de Fietsersbond, en gaven dat de voorkeur 

boven het alternatief met wegverbreding. Belangrijkste motief: behoud van dit bijzondere idyllisch 

stukje Texel, verbreding van de weg zal vrijwel altijd leiden tot bomenkap. 

 

  



Overlegsituatie 

 

Graag willen we u met deze brief ook informeren over de wijze waarop de gemeente het overleg 

met de Fietsersbond rond cluster 4 organiseert. 

 

Onze insteek is om niet achteraf te reageren op gemeentelijke plannen, maar juist in de planfase 

betrokken te zijn. Dat we daarbij niet altijd onze zin krijgen spreekt voor zich, maar we voorkomen 

zo dat we tegen al vastgestelde plannen moeten opboksen, terwijl er voor de gemeente het 

voordeel is dat de input van de Fietsersbond kan worden meegenomen in de planvorming, en er niet 

gedoe achteraf is. 

 

In een overleg van afgelopen februari tussen de Fietsersbond en de gemeente is aangekondigd dat 

er plannen zouden komen voor de fietspaden cluster 4. Dat gaf ons het vertrouwen om in een vroeg 

stadium met elkaar rond de tafel te gaan zitten, gebogen over de nodige kaarten en 

verkeersgegevens.  Ondanks herhaalde vragen van onze kant om dat overleg daadwerkelijk te 

organiseren, volgde het gesprek pas op 16 november, de dag nadat het College van B en W de 

plannen voor de reconstructie van cluster 4 had goedgekeurd. In dat gesprek van 16 november 

hebben we kennis genomen van de gemeentelijke plannen en ons alternatief gepresenteerd. 

 

Verder noemden we al het overleg met de bewoners dat plaatsvond op 25 november. Daar is ons 

medegedeeld dat er een nieuwe uitnodiging zou volgen met de bewoners van de Rozendijk en dat er 

dan een uitgewerkt plan zou worden gepresenteerd. Dat laatste overleg heeft nog niet 

plaatsgevonden. 

 

Het patroon is dat de gemeente eerst plannen maakt, die de Fietsersbond vervolgens moet 

becommentariëren. Graag willen we de volgorde omdraaien. Eerst gezamenlijk overleg, en dan 

plannen maken. 

 

De Fietsersbond afdeling Texel. 

 

 
 

 

 


