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Besprekingsverslag 

Vervolgbijeenkomst bewoners Rozendijk inzake inrichting Rozendijk 

 

Datum: 3 februari 2023 

Aanwezig: bewoners Rozendijk, H de Porto namens de fietsersbond, JJ Brouwer, D van 

Sijp, J Schouwstra, P Conijn (verslag) allen gemeente Texel en J Rikse namens 

Staatsbosbeheer 

 

 

De heer de Porto informeert hoe de verslaglegging wordt georganiseerd, omdat de vorige 

keer de mening van de bewoners onjuist werd weergegeven. Na overleg wordt besloten dat 

de heer Conijn een verslag maakt. Afgesproken wordt dat het verslag eerst naar bewoners 

en de fietsersbond wordt gestuurd voor opmerkingen.  

 

Na een korte verwelkoming door de projectleider en introductie van Jochem Rikse, 

aanwezig namens Staatsbosbeheer, wordt even terug gekeken naar de conclusies vanuit 

het vorige overleg en de zo dadelijk te presenteren ontwerp van de Rozendijk. 

Als eerste wordt stil gestaan bij de verwarring en commotie welke vorige week is ontstaan 

toen op dezelfde dag een aantal bomen zijn aangestipt (welke zo dadelijk per stuk worden 

besproken) en het feit dat door een medewerker van Staatsbosbeheer op een tweetal 

locaties  elk twee bomen ter plekke zijn omgezaagd. 

Jochem Rikse legt uit dat deze bomen zijn omgezaagd in het kader van het reguliere 

onderhoud en beheer, maar dat dit erg ongelukkig samen viel met het aanstippen van de 

bomen welke zo dadelijk met de aanwezigen zal worden besproken. 

De emoties lopen behoorlijk hoog op bij met name mevrouw Sietsma die het omzagen zeer 

betreurt. Met de excuses namens Staatsbosbeheer wordt dit onderdeel afgesloten. 

Door de manager Gemeentewerken de heer Brouwer wordt nog eens benadrukt dat 

Staatsbosbeheer geheel autonoom is in haar taak het beheer en onderhoud uit te voeren in 

en om het bos op Texel.  

 

Ontwerpvoorstel 

Aan de hand van een vijftal plaatjes wordt besproken welke wijzigingen/aanpassingen de 

gemeente heeft gedaan naar aanleiding van de wensen, opmerkingen en aanbevelingen 

welke zijn gedaan in de genoemde bijeenkomst einde 2022. 

De projectleider leidt de aanpassingen in met de constatering dat de huidige Rozendijk 

voor een gedeelte 4 meter breed (circa 550 m) is en een volgend gedeelte 5 meter (circa 

1000 m). Het door een meerderheid van de bewoners ondersteunde plan van de 

Fietsersbond om de Rozendijk geheel af te sluiten voor niet-bestemd gemotoriseerd 

verkeer is volgens de projectleider niet haalbaar. Er zal sprake zijn van ontheffingen voor 

bestemmingsverkeer/inwoners en dat is volgens de gemeente qua handhaving zeer 

ongewenst. Het voorstel van de projectleider is nu om het gehele traject in te richten als 

eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. 

Gesteld wordt dat de primaire reden om de Rozendijk anders in te richten is dat de 

veiligheid van fietsers verbeterd moet worden. Duidelijk is dat door de diverse 

beperkingen (o.a. ligging in Natura 2000, de aanwezigheid van ‘waardevolle bomen) 
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verbreding van de huidige fietspaden zeer ingrijpend dan wel niet mogelijk is. Gelet op 

huidige gebruik van de fietspaden door snellere en bredere fietsen is een breedte van 3 

meter een minimum. 

Bovendien worden de fietsers ook nu al gedeeltelijk over de Rozendijk geleid en kiezen 

diverse fietsers ook nu al voor de weg. 

Daarom is in het voorliggende ontwerpvoorstel gekozen voor een zogenaamde 

fietsvriendelijke maar eenduidige inrichting, waarbij gemotoriseerd verkeer en fietsers de 

weg delen. Voor fietsers is sprake van tweerichtingsverkeer terwijl het gemotoriseerd 

verkeer van Zuid naar Noord wordt geleid.  

De heer de Porto merkt op dat op als de weg op deze wijze wordt ingericht de fietsers te 

gast zijn en de weg in feite gefaciliteerd wordt voor het gemotoriseerd verkeer, wat het 

niet veiliger maakt voor fietsers. 

Aan de hand van een dwarsprofiel wordt de voorgestelde inrichting gepresenteerd. Dit is 

een klinkerweg van 5 meter breed ingesloten in banden aan beide zijden met in het 

midden een ietwat verhoogde strook van 40 cm kasseien. Met name deze kasseien (naar 

analogie van de inrichting van de Randweg nabij de Zilvermeeuw) moet er voor zorgen dat 

gemotoriseerd verkeer zijn snelheid aanpast en zeker wanneer een fietser wordt ingehaald 

dit kasseien strookje noopt tot voorzichtigheid. Op een vijftal plaatsen moeten door de 

aanwezigheid van bomen (welke in de week daarvoor zijn aangestipt) keuzes worden 

gemaakt als het gaat om de inrichting. 

Met als ultiem doel de bomen zo veel als mogelijk is te sparen wordt voorgesteld op een 

drietal plaatsen de weg ietwat te verplaatsen en op een locatie de weg te versmallen wat 

op zich ook weer leidt tot snelheidsbeperking. 

Op een locatie wordt voorgesteld een vijftal bomen te verwijderen omdat door de 

wegwerkzaamheden de wortels zullen worden aangetast en deze beter elders kunnen 

worden gecompenseerd. Eveneens zal door Staatsbosbeheer een momenteel scheef 

staande boom vanuit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Voorstel is ook de 

huidige fietspaden bestaande uit teerhoudend asfalt op te breken en om te bouwen tot 

wandelpaden. Dit leidt tot een veiliger situatie voor alle weggebruikers omdat wandelaars 

nu veelal of op de weg of op de fietspaden lopen. 

Samengevat stelt de gemeente voor de weg in te richten als een fietsvriendelijke inrichting 

(shared space) 5 meter breed met een strook kasseien van 40 com breed. Op een drietal 

plaatsen wordt de weg ietwat verplaatst (wat prima mogelijk is gelet op het feit dat 

hiervoor gemeentelijke grond kan worden gebruikt), op een locatie wordt de weg ietwat 

versmald en geheel zuidelijk worden vijf bomen geruimd, welke elders zullen worden 

gecompenseerd. Resultaat is een eenduidige veilige weg op basis van shared space 

 

Reacties 

Als eerste reactie wordt eraan herinnerd dat de bewoners al in de eerdere bijeenkomst 

hebben aangegeven absoluut geen inrichting te wensen zoals recent op de Randweg is 

gerealiseerd. Bovendien is men absoluut niet gecharmeerd van verbreding van de 

Rozendijk op die stukken waar deze nu 4 meter is. Betoogd wordt dat dit zal leiden tot 

veel sneller gemotoriseerd verkeer. Versmalling van die stukken waar het nu 5 meter is ligt 

in hun optiek meer voor de hand. Net als in de eerdere bijeenkomst wordt überhaupt het 

opnieuw bestraten van de Rozendijk ter discussie gesteld. 
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Ook het verwijderen van de huidige fietspaden wordt ter discussie gesteld. Het 

tweerichtingen fietspad heeft een breedte van 2,5 meter. De bewoners zien graag dat er 

fietspaden blijven opdat fietsers een keus kunnen maken waar te gaan fietsen. De 

fietsersbond wijst er op dat het huidige 1-richtingsverkeer fietspad een breedte heeft van 

1.60 meter. Dit is ruim voldoende voor een 1-richting fietspad. Door de fietsersbond wordt 

betoogd dat verwijdering van fietspaden in strijd is met het WegenCategoriseringsPlan 

2020, waarin staat dat er geen fietsvoorzieningen (fietspaden) worden verwijderd. 

Vanuit de projectleiding wordt daarop gereageerd met de opmerking dat dit de 

eenduidigheid voor en de veiligheid van de fietsers niet ten goede zal komen. 

Als dan al de fietspaden hun huidige functie gaan verliezen dan dienen deze in de visie van 

enkele bewoners te worden voorzien van half verharding dan wel geen verharding hetgeen 

ook al onderdeel uitmaakt van het ontwerp. Dit ontwerp is niet getoond. 

Door een enkeling wordt gesteld dat het niet logisch is om hier en daar de weg te 

verleggen en zo een slinger aan te brengen in de weg. 

Ook de zorg om bomen speelt een belangrijke rol. De projectleider geeft aan dat het gaat 

om het kappen van vijf bomen, waarvoor elders nieuwe zullen worden geplant. 

  

De zorg van enkele aanwezigen is dat de weg wellicht hoger zou komen te liggen door de 

aanpassingen. Dit ook in relatie tot de toegestane nokhoogtes. Door de projectleiding 

wordt verzekerd dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat de hoogte van 

de weg gaat veranderen, 

Nogmaals wordt gesuggereerd dat de beste oplossing zou zijn de huidige weg te laten zo 

die is en de witte streep te verwijderen. Wellicht is aanbrengen van een strook met rode 

bkk stenen een oplossing? 

 

De gemeente stelt dat er langs de Bakkenweg aan beide zijden graskeien komen met een 

breedte van 70cm. De heer de Porto is absoluut niet gecharmeerd van het aanbrengen van 

graskeien langs de Bakkenweg: een ‘bredere’ weg lokt meer en sneller rijdend autoverkeer 

uit wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor fietsers. De Fietsersbond stelt voor om op 

een aantal plaatsen langs de Bakkenweg uitwijkhavens aan te brengen. De gemeente zegt 

dat de raad heeft gevraagd om langs de Bakkenweg graskeien te plaatsen. 

 

Aan de orde komt de angst van een enkeling dat er door de verbreding van de Rozendijk 

sprake zal zijn van wateroverlast. Als dit aan de orde zou komen  kan dit worden opgelost 

door aanbrengen van voorzieningen zoals drainage of een andere oplossing. 

Toegezegd wordt dat er technisch nog even goed zal worden gekeken naar de nu al 

aanwezige hoogteverschillen en mogelijke oplossingen als dit noodzakelijk blijkt. 

Ook wordt nog gerefereerd aan de onlangs door de PWN uitgevoerde werkzaamheden 

waarbij een gedeelte waterleiding is vernieuwd. Bewoners zijn niet tevreden over hoe het 

werk is uitgevoerd en zeker niet over de communicatie. Wel wordt gesteld dat de 

gemeente en ook Staatsbosbeheer geen idee hebben over in hoeverre de werkzaamheden 

effect hebben op de wortels van de daar aanwezige bomen en in hoeverre dat in de 

toekomst zal uitpakken voor de gezondheid van betreffende bomen. 
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De projectleiding stelt nog eens dat de betrokkenen alle begrip hebben voor het opkomen 

van het eigenbelang van de bewoners in deze, maar dat er in een dergelijk project ook 

nadrukkelijk andere belangen een rol spelen. Met name andere maatschappelijk belangen , 

de belangen van de vele toeristen die Texel bezoeken, maar ook de aspecten rondom 

veiligheid en beheer van de infrastructuur. 

 

De bewoners willen nog 3 belangrijke punten benoemen: ten eerste hebben ze de vorige 

bijeenkomst helder en duidelijk aangegeven dat ze geen andere inrichting willen. Ze 

waren het niet eens met het plan van de gemeente. En ten derde hebben ze te kennen 

gegeven dat ze het oneens waren met het verwijderen van de bomen, wat wel gebeurt. 

Aan deze drie punten is sinds de vorige vergadering totaal voorbijgegaan. 

 

De bewoners willen de breedte van 4 meter voor hun huizen langs houden en de bomen die 

dicht langs de weg staan behouden als natuurlijke snelheidsbeperking. Op de delen van de 

Rozendijk waar de weg 5 meter breed is, wordt veel harder gereden en de bewoners 

stellen dan ook voor om de wegbreedte ook daar terug te brengen tot 4 meter. Alle bomen 

kunnen dan blijven staan en snelheid van de auto’s wordt automatisch terug gebracht door 

het beeld van een smalle weg.  

 

Zij geven te kennen absoluut geen verhoogde strook als scheiding tussen fietser en auto te 

willen. De fietsersbond staat achter de wensen van de bewoners en ziet dit, als meest 

veilige oplossing als de fietspaden verwijderd worden. 

 

Er wordt door de bewoners op gewezen dat zij wel degelijk het algemeen belang en de 

veiligheid van anderen meewegen. Zij zien dagelijks hoe er op de Rozendijk wordt gereden 

en waar zich problemen voordoen met de snelheid van het gemotoriseerde verkeer. 

 

Na nog enkele vragen in de rondvraag wordt afgesloten met de belofte van deze 

bijeenkomst een verslag te maken. Daarbij wordt ook verwezen naar de brief van mevrouw 

Sietsma aan de gemeenteraadsleden welke is geparkeerd tot na deze bijeenkomst. 

Op de vraag van de fietsersbond of voor dit project al subsidie is aangevraagd bij onder 

andere de provincie Noord-Holland en STIFT wordt ontkennend geantwoord. Wel zal er 

subsidie aangevraagd gaan worden voor het plan. Naar aanleiding van een vraag welke 

motivatie er gaat worden gebruikt voor de subsidie aanvraag antwoord de projectleider dat 

de subsidie aanvraag openbaar is. 

 

Vervolg 

Op basis van de ‘opgehaalde’ informatie zal met o.a. de wethouder en de beheerders 

worden gesproken. Op basis daarvan zal worden besloten of dit zal leiden tot 

aanpassingen. Op het moment dat er een definitief ontwerp is zal er een verkeersbesluit 

worden genomen waartegen op de reguliere wijze bezwaar kan worden gemaakt. 

Aanwezigen zullen via hun vertegenwoordiger i.c. de heer de Boer op de hoogte worden 

gehouden. 

De gemeenteraad zal tijdig worden geïnformeerd mede door het aanhouden van de brief 

van mevr. Sietsma 
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Aansluitend wordt door de aanwezigen nog even nagepraat zonder de aanwezigheid van de 

vertegenwoordigers van de gemeente en Staatsbosbeheer. 
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