
Datum: 14 februari 2023 

Van: Fietsersbond Texel 

Betreft: Fietspaden Texelse bos. 

 

De gemeente heeft de Fietsersbond afdeling Texel gevraagd mee te denken over de 

fietspaden/wegen in het Texelse bos. Hieronder onze voorstellen. Uitgangspunt daarbij is veiligheid 

voor de fietser, genieten van de omgeving, fietsplezier en ontspanning. 

Rozendijk tussen Pontweg en Bakkenweg 

Knelpunt: smal fietspad (2 m breed), ter hoogte van nummer 1-3, 5 en 9-11 ingeklemd tussen haag 

en afscheiding van autoweg, regelmatig met grote vrachtwagens bereden. (zijn er tellingen??) 

Oplossing:  

1. Ter hoogte van genoemde percelen de weg naar het noorden opschuiven en zo meer ruimte 

creëren voor het fietspad (met ruimte tot aan tuunwal kom je al end). Zie kaart hieronder.  

 

2. Smitsweg inrichten als fietsstraat. Fietsers van en naar Den Burg kunnen zo de Pontweg en 

druk bereden deel Rozendijk mijden. 

 

Grensweg 

Toegangsweg tot bungalow- en kampeerparken. Veel verkeer, menging fietsers en automobilisten. 

Met zijn bochten en onoverzichtelijkheid wordt er rustig gereden.  

Oplossing: weg zo laten. 

Noord 



 

Ploeglanderweg  

Geen duidelijke verkeersfunctie, heeft twee parkeermogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer,  

Rovershut is enige bestemming. 

Oplossing: 

Vanaf de Rovershut naar de Randweg autovrij middels aanbrengen van een knip: vanaf daar geldt 

een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer. Randweg tussen Californiëweg en Ploeglanderweg is 

dan 1-richting van noord naar zuid. Bestrating Ploeglanderweg grotendeels laten zoals die nu is, 

eerste gedeelte vanaf de Rozendijk herbestraten. 

 

Fietspad Tureluurweg, Kwekerijweg, Sketterweid 

Knelpunt: verbreding lijkt vooralsnog niet mogelijk voor deze aantrekkelijke route vanuit 

verblijfsrecreatie richting duinen en Westerslag. 

Oplossing:  

Niet overal op Texel hoeven de fietspaden 3 m breed te zijn. Dit is een bij uitstek  geniet-van-de-

bijzondere-natuur-om-je-heen-route. Dus niet om echt snel door te fietsen, rustig aan of even opzij 

en afstappen bij bredere tegenligger is geen probleem. Fietspad zo laten. Wel is er onderhoud nodig. 

 

Randweg 

In een eerdere notitie hebben we ervoor gepleit de Randweg tussen Californiëweg en 

Ploeglanderweg in te richten als fietsstraat, of bij een knip in de Ploeglanderweg als 1-richtingsweg 

voor auto’s van noord naar zuid.  

Vanaf de Ploeglanderweg tot aan de BBQ-plaats is er langs de Randweg een vrij liggend fietspad. 

Vanaf de BBQ-plaats tot aan het Turfveld delen fietsers de Randweg met auto’s in 1-richting (noord 

naar zuid). Hier is er geen vrij liggend fietspad. 

Oplossing: 

Uit oogpunt van fietsveiligheid en fietsgenot heeft een autovrije Randweg onze voorkeur. Tegelijk 

gunnen we de Texelaars hun gemotoriseerde route langs de duinrand. De drukte is beperkt. Weg 

laten zoals die nu is. 

 

Nattevlakweg 

Uit oogpunt van fietsveiligheid en fietsgenot heeft een autovrije Nattevlakweg onze voorkeur. 

Tegelijk gunnen we de Texelaars hun gemotoriseerde route langs de duinrand. De drukte is beperkt. 

Weg laten zoals die nu is. 

 

  



Algemeen:  

1 kruisingen 

Knelpunt: de gemeente heeft de gewoonte om kruisingen voor fietsers recht uit te voeren, wat 

betekent dat fietsers de nodige capriolen moeten uithalen om een bocht te maken. Dit betreft onder 

meer de volgende kruisingen (zie voor de figuren de bijlage): 

 Aansluiting fietspad Rozendijk vanaf de rotonde Pontweg bij de kruising Grensweg, zie fig. 1 

 Kruising nieuw fietspad Rozendijk met Ploeglanderweg, zie fig. 2 

 Kruising Rozendijk Westerslag, zie fig. 3 

 Kruising Rozendijk Smitsweg, zie fig. 4 

 Kruising nieuw fietspad Botgrasweg met Tureluursweg, zie fig. 5 

 Kruising aan beide zijden van nieuw fietspad Botgrasweg met de Randweg BBQ-plaats, zie 

fig. 6 

 Kruising Grensweg Kwekerijweg, zie fig. 7 

Oplossing: 

Bij al deze kruisingen in- en uitbuigingen aanbrengen volgens de CROW richtlijnen. 

2 Verharding wegen bij eventueel reconstrueren/herbestraten. 

Voorop staat een fietsvriendelijke en comfortabele inrichting, dat heeft onder andere te maken met 

het soort verharding. 

 

In volgorde is de meest comfortabele verharding:  

1 - asfalt 

2 - beton 

3 - straatklinker 

4 - betonklinker  

 

Bij de keuze van klinkers is het legverband bepalend voor het comfort van de fietser. 

Het meest comfortabele is elleboogverband, de meeste wegen in het bos zijn nu ook in 

elleboogverband aan gelegd. Het veel gebruikte keperverband is voor zwaar en veel belaste wegen 

met een hoge intensiteit, maar voor fietsers veroorzaakt dit verband veel trillingen. 

 

  



Bijlage: figuren kruisingen fietspaden 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


