
Fietstoekomst Texel 

Met dit document presenteert de Fietsersbond afdeling Texel zijn toekomstvisie. We schetsen daarin 

ons ideaalbeeld, laten onze gedachten de vrije loop over hoe Texel het meest aantrekkelijke 

Waddenfietseiland kan zijn. We laten ons daarbij niet hinderen door bestaande belemmeringen, het 

fietsplezier in een uniek (cultuur)landschap staat voorop. 

We beseffen dat dit toekomstbeeld niet vandaag op morgen praktijk zal zijn, misschien komt het er 

op sommige onderdelen wel nooit van. De waarde van ons toekomstbeeld is vooral dat we daarmee 

duidelijk maken vanuit welke visie we voorstellen doen/activiteiten organiseren voor verbetering 

van de fietskwaliteit op het eiland, en plannen van de gemeente en anderen beoordelen.  Dit verhaal 

is ons inhoudelijke visitekaartje, zodat iedereen weet waar de Fietsersbond Texel staat. 

Fietsparel Texel 

Texel is de fietsparel van de Waddeneilanden. Het eiland dankt dat aan zijn landschappelijke 

kwaliteiten, natuur, verblijfsaccommodaties, (horeca)voorzieningen en zeker ook zijn 

fietsinfrastructuur en -voorzieningen. Fietsen is er aantrekkelijk voor de dagelijkse beslommeringen 

van boodschappen doen en dergelijke, maar vooral om het landschap te beleven, om te ontspannen, 

of juist als sportieve activiteit. Het fietsgebruik past bij het kleinschalige karakter van de Texelse 

dorpen, natuur en landinrichting.  

Het fietsaanbod staat op een hoog niveau, er zijn voldoende fietsparkeerplaatsen. Fietsen is – naast 

wandelen – de beste manier om de schoonheid van het eiland te ontdekken is.  

 

De entree van Texel 

Wie met de fiets van de boot komt ervaart gelijk een ‘Welkom op het fietseiland’: er is een ruim 

fietspad, een fietsservicepunt is goed zicht- en bereikbaar. Fietsers vanaf Den Helder hebben op de 

boot voldoende wachtplaatsen, voorzien van duidelijke richtingaanwijzers: aan de rechterkant 

richting Den Burg, Oudeschild, links richting Loodsmansduin, Den Hoorn en de duinfietsroute. Het is 

voor fietsers mogelijk om op de nieuwe boot van uitgang te wisselen, zodat wachten op een lange rij 

van de boot af vertrekkende (vracht)auto’s niet meer nodig is.  

 

Doorgaande fietsroutes 

Wie al dan niet met bagage vanaf de boot naar zijn camping of verblijfsaccommodatie fietst kan dat 

naar de concentratiegebieden via vrij liggende fietspaden. Er is een duidelijke presentatie in folders 

en op de app van deze doorfietsroutes, fietsers hebben daarop ook voorrang. De doorfietsroutes 

zijn:  

 naar De Koog via het fietspad langs de Pontweg 

 naar De Krim via het fietspad langs de Nieuwlanderweg 

 naar Loodsmansduin via het fietspad langs de Watermolenweg, het fietspad tussen 

Stolpweg en Mokweg en de fietsweg langs Loodsmansduin 

De doorgaande routes hebben bij het nemen van scherpere bochten zoals bij rotondes/kruisingen 

slimme verlichting: bij het naderen van een fiets op 50 m voor de bocht floept de ledverlichting aan, 

na een minuut gaat die weer uit. We willen geen afbreuk doen aan de dark sky van Texel. 



Vanuit de concentratiegebieden zijn de winkelcentra in de dorpen voor de fiets goed bereikbaar. Dat 

kan via de hiervoor genoemde vrij liggende fietspaden, of via smallere toegangswegen. Die worden 

daarvoor ingericht als fietsstraat: fietsers maken er de dienst uit, de auto is er te gast en er geldt een 

maximum snelheid 30 km/h. Denk bijvoorbeeld aan de Rommelpot vanaf camping Loodsmansduin 

richting Den Hoorn en de wegen rond de bungalowparken richting het centrum van De Koog. 

De dorpen zijn autoluw ingericht. Dit betekent autoverkeer op de doorgaande routes binnen de 

dorpen en naar de grote parkeerterreinen, daarbuiten zijn auto’s te gast. Voor zover 

autotoegankelijk geldt binnen de oude dorpskernen een maximum snelheid van 30 km/h. 

Winkelstraatjes zijn ingericht als wandelgebied. Rond die winkelstraten zijn er voldoende kwalitatief 

goede fietsparkeergelegenheden; op de drukke fietspunten zijn die overdekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreatieve fietsinfrastructuur 

Fietsen op het eiland is niet alleen aantrekkelijk vanwege schone lucht, beleving van het landschap, 

typische Texelse weer, maar ook omdat fietsen je op unieke plekken brengt. Wat betekent dit voor 

de fietsinfrastructuur in de verschillende landschappen op het eiland? 

 Duinen 

De Texelse duinen zijn voor natuur- en landschapsliefhebbers en voor mensen die naar het strand 

willen fietsgebied bij uitstek.  

De noord-zuid route langs de binnenrand van het duin en door de bossen van De Dennen geldt als 

een van de mooiste en meest populaire fietstochten op het eiland. De route gaat over vrij liggende 

fietspaden of over de autoluwe Randweg, Nattevlakweg en Ploeglanderweg.  De route heeft een 

hoge recreatieve waarde, met op gezette afstanden horecavoorzieningen. Fietsers hebben zo de 

ruimte om van de duinen en het bos te genieten en kunnen hun tocht combineren met wandelingen 

door de duinen en over de vele bospaadjes. In het bos is een aparte route voor mountainbikers. Bij 

de diverse routeknooppunten zijn er fietsparkeervoorzieningen. 

De routes naar het strand vormen een uitdaging. Alleen naar Paal 9, Paal 15 en Paal 28 is er een vrij 

liggend fietspad, op alle andere strandwegen moeten fietsers en auto’s die toegangswegen delen. 

Dat op zich is al onveilig, de wegen zijn bovendien smal, bochtig en over heuvels met weinig zicht. 

Om de veiligheid en het fietsplezier te vergroten worden deze toegangswegen ingericht als 

fietsstraat. Bij de strandopgang zijn er ruime fietsparkeervoorzieningen. 

Op meerdere plaatsen geven de strandwegen toegang tot wandelknooppunten in de duinen. Ook 

daar kunnen fietsers hun voertuig parkeren. 

Aandachtspunten: 

 Vrij liggende doorfietsroutes naar concentratiegebieden verblijfaccommodaties. Op die 

routes hebben fietsers voorrang. Scherpe bochten zijn slim verlicht 

 Smalle toegangswegen vanuit concentratiegebieden naar dorpscentra inrichten als 

fietsstraat 

 Winkelstraatjes in de dorpen zijn wandelgebied, in de oude kernen er omheen geldt een 

maximum snelheid van 30 km/h  

 



 Wad 

Van alle Waddeneilanden is Texel het enige met een complete fietsroute langs de wadkant van de 

zeedijk. Wie erlangs fietst voelt zich onderdeel van de Waddenzee met zijn door wind bepaalde 

waterspiegel, eindeloze wolkenluchten en maar al te vaak dobberende zeevogels, steltlopers op de  

basaltkeien of vrijvallend slik en overvliegende vogels met visjes voor hun jongen. De combinatie van 

de robuuste dijk en weids uitzicht maakt de fietservaring extra bijzonder. Meer hoeft er ook niet te 

zijn, behalve voldoende picknicktafels voor wie even van het fietszadel af wil. 

De enige onderbreking is Oudeschild met zijn havenactiviteiten, visverkoop en andere 

voorzieningen. Vanaf daar is de tocht minstens zo bijzonder met de Prins Hendrik zanddijk of het 

fietsen tussen de schapen. 

 Vogelboulevard 

De landzijde van de zeedijk is met zijn vele vogelgebieden minstens zo waardevol. Er zijn maar 

weinig plekken waar van zo dichtbij broedende kluten, visdieven, kokmeeuwen, grote sterns en wat 

niet meer zijn te bewonderen. Afgezien van de fietsroute langs het Zandkes en Utopia delen fietsers 

de weg met autovogelaars en werkverkeer. Bij de vogelplassen is de bermverharding uitgebreid 

zodat fietsers er veilig kunnen stilstaan. De tocht heeft horecavoorzieningen bij de start in 

Oudeschild, bij Prins Hendrik en Kaap Noord, waar ook voldoende fietsparkeerruimte aanwezig is. 

 Hoge Berg 

Uit oogpunt van geologie is fietsen over de Hoge Berg het meest bijzonder. En ook het oude 

cultuurlandschap heeft veel te bieden met de tuunwallen, het Doolhof en het Skillepaadje. De 

landwegen over de Hoge Berg zijn autoluw ten behoeve van bestemmingsverkeer. Worden ze toch 

te veel gebruikt als ‘sluiproute, dan wordt autoverkeer afgeremd met parkeerhavens. Op een paar 

plaatsen is er toegang tot wandelpaden tussen de tuunwallen, met fietsparkeerplaatsen.  

 Oude Land 

Het Oude Land van Texel kent vele landweggetjes die tussen de ‘hoofdwegen’ (Westerweg, 

Hoornderweg, Akenbuurt, Pontweg, Schilderweg, Laagwaalderweg, Nieuwlanderweg en 

Oosterenderweg). Die landweggetjes lenen zich bij uitstek om de sfeer van het Oude Land van Texel 

te aanschouwen, met zijn boerderijen, schapenboeten en landbouwactiviteiten. De vrij liggende 

feitspaden van het Waalenburgerdijkje en het Skillepaadje en het nieuwe fietspad langs de 

oorspronkelijke dijk om het Oude Land tussen Redoute en de Hoornderweg vervolmaken de 

fietstocht.  

Veel van deze weggetjes vormen ook de ideale recreatieve verbinding tussen de verschillende 

Texelse dorpen op het Oude Land. 

De landweggetjes zijn met de auto toegankelijk voor bestemmingsverkeer, ze zijn voor 

gemotoriseerd verkeer vooral bedoeld als erftoegangsweg. Ze worden zo ingericht dat auto’s ze niet 

als ontsluitingsweg of verbindingsweg gaan gebruiken. De snelheid is er laag, bijvoorbeeld door de 

introductie van passeerhavens in plaats van ze verbreden met graskeien. 

 Noordelijke polders 

Voor het fietsen naar het noorden van het eiland is behalve de al genoemde fietspaden langs de 

zanddijk en de Waddendijk een nieuwe route: die langs het Eierlands kanaal. Fietsers kunnen zo de 



druk bereden Hoofdweg en Schorrenweg vermijden. Bij de Stengweg ligt een vrij liggend fietspad 

bovenop de dijk. 

 

 

 

 

 

 

Unieke belevenis 

De fietsinfrastructuur op Texel is zo ingericht dat je met de fiets op unieke plekken kunt komen met 

hun natuur- en cultuurlandschap, duinen, bos, vogels, enzovoorts. Dat biedt niet alleen het fietsen 

een pre boven autorijden, het geeft de beleving van die plekken ook een bijzonder karakter. Minder 

autoverkeer, ruim zicht, weinig verstoring en lucht en wind direct om je heen maakt het ervaren van 

de omgeving extra bijzonder. Texel manifesteert zich als een sustainable destination. Dit zijn enkele 

van die unieke plekken: 

 Waddenzee 

 duinrand 

 Hoge Berg 

 landwegen in het Oude Land 

 oude zeedijken 

 Eierlands Kanaal 

Organisaties als VVV en IVN bieden fietstochten aan die meer vertellen over het ontstaan en de 

ontwikkeling van het Texelse landschap. De routes zijn te vinden op de Texelse fietsapp. In het 

hoogseizoen zijn er ook fietsexcursies, bijvoorbeeld rond Den Hoorn, de Hoge Berg en langs het 

Eierlands Kanaal. Tijdens die excursies vertelt de gids verhalen over het landschap en zijn mensen. 

Op de boot ligt een Texelse Fietsfolder met de fietsmogelijkheden op het eiland. 

De fietsknooppunten worden zo aangepast dat al deze verschillende routes via de knooppunten zijn 

te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Soorten fietsen 

Terwijl fietsers het in vroeger tijden moesten doen met een Batavus, Gazelle, Union,  Fongers of 

Sparta – met terugtraprem en op zijn best drie versnellingen – is er nu een ongekend breed palet 

Aandachtspunten: 

 De routes naar het strand inrichten als fietsstraat 

 Noord-Zuidwegen in de duinen en erftoegangswegen op het Oude Land zijn autoluw, de 

inrichting ervan sluit aan bij gemotoriseerd bestemmingsverkeer 

 Er zijn nieuwe fietspaden langs de dijk om het Oude Land en langs het Eierlands Kanaal. 

 

Aandachtspunten: 

 Er komt een Texelse fietsapp met speciale fietsroutes 

 Er zijn in het hoogseizoen fietsexcursies voor wie meer wil weten over het landschap 

 Op de boot ligt een fietsfolder 

 Fietsknooppunten waar nodig aanvullen 



aan fietsvervoersmiddelen, die zowel in omvang (van vouwfiets tot bakfiets en e-chopper) als 

snelheid (gewone trapfiets tot speedpedelec) enorm verschillen.  

We gaan er van uit dat al die verschillende fietsen op Texel worden gebruikt. De 3 m brede 

fietspaden op Texel kunnen die verschillende formaten wel aan, net als smallere wegen die zijn 

ingericht als fietsstraat. Op Texel blijft gelden dat verhuurde fietsen niet harder gaan dan 25 km/h.  

 

Faciliteiten 

Texel heeft verschillende faciliteiten voor fietsers die het gebruik van de tweewieler aantrekkelijker 

maken.  

Om te beginnen zijn de overnachtingsplekken fietsvriendelijk. Bij de grotere locaties met  overdekte 

stallingen, oplaadpunten, eenvoudige reparatiemiddelen en dergelijke. De zogenoemde ‘Vrienden 

op de fiets’ bieden fietsers goedkope overnachtingsplekken.  

Op drukke plekken, denk aan de strandopgangen, waar de fiets gedurende langere tijd wordt 

neergezet, zijn er afsluitbare oplaadpunten, gevoed met zonnepanelen.  

Op handig gekozen plekken op het eiland zijn er openbare toiletten, waarmee in de Corona-tijd 

goede ervaringen zijn opgedaan. 

Elk dorp een fietsservicepunt, bijvoorbeeld bij handelaren en verhuurders. Fietsers kunnen daar 

terecht voor fietsadvies, onderdelen en reparaties. Verder verzorgen de fietsverhuurders 

gezamenlijk een fietswegenwacht: wie onderweg pech heeft kan die bellen om waar dan ook op het 

eiland tegen een kleine vergoeding hulp te krijgen, hetzij door reparatie van de fiets ter plekke of 

door vervoer naar de verblijfsaccommodatie. 

Bij de verblijfsaccommodaties is er de mogelijkheid tot gecombineerde boeking van verblijf en 

elektrische fiets. Het tarief ligt lager dan bij het apart huren van zo’n fiets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texelse fietsapp 

Iedereen die op Texel wil gaan fietsen kan het beste gebruik maken van de Texelse fietsapp. 

Wat heeft die app te bieden? 

 Fietskaart Texel 

Aandachtspunten: 

 Op plekken voor langdurig verblijf zijn er afsluitbare oplaadpunten 

 Er zijn openbare toiletten op druk bereden plekken waar horeca ontbreekt 

 Elk dorp heeft een fietsservicepunt 

 Het is mogelijk de boeking van verblijfsaccommodatie te combineren met voordelige 

fietshuur 

 Fietsverhuurders organiseren een fietswegenwacht 



De kaart van de app geeft alle fietspaden-autoluwe landwegen aan, de bijbehorende 

fietsknooppunten plus naar wens fietsverhuur, fietsservicepunten, horecavoorzieningen en 

dergelijke.  

 Fietsroutekeuze 

Je wilt vanaf de plek waar je bent naar een dorp, wandelpunt of wat ook. De app biedt je de snelste, 

de meest recreatieve of de vooral aan natuur gebonden route (vergelijk de huidige Fietsapp van de 

Fietsersbond). De app biedt tegelijk navigatie. 

 Uitgezette fietsroutes 

De app biedt verschillende fietsroutes aan. Rondje eiland, duinenkust, waddenkust, vogelboulevard, 

Hoge Berg, Oude Land, oude dijkenroute, IVN-routes, enzovoorts. De app biedt tegelijk navigatie. 

 Hulpvraag 

Je hebt pech onderweg (lekke band, lege accu, ketting ligt er af). Je kunt via de app de 

fietswegenwacht aanroepen, die weet dan gelijk je locatie.  

 Melding ongerief 

Kom je plekken tegen waar het fietspad slecht is, met ongewenst autogedrag of waar het heel druk 

is, dan kun je je klacht melden. De gemeente inventariseert ze. 

 Monitoring 

Wie wil doet mee aan het monitoringsprogramma. Dat registreert waar je fietst en helpt zo het 

fietsgedrag op Texel te inventariseren. Opslag van de gegevens is anoniem. Wie meedoet kan sparen 

voor een consumptiebon. 

 

Bijdrage aan duurzame mobiliteit en minder (parkeer) drukte 

De fietstoegankelijkheid op het eiland, de fietsroutes naar de winkelcentra, het op de fiets beleven 

van het landschap, de aangeboden faciliteiten - ook op de boot, dat alles maakt het gebruik van de 

fiets extra aantrekkelijk, en zal bevorderen dat toeristen op het eiland eerder de fiets dan de auto 

pakken. Op Texel geldt: fietsen is een deel van je vakantiegevoel.  

Fietsen is – naast wandelen - de meest duurzame vorm van mobiliteit. Ons ideaalbeeld van 

fietseiland Texel draagt zo bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Texel. 

De wijze waarop we het fietsen bevorderen zal ook het draagvlak voor het toerisme vergroten. Uit 

alle enquêtes blijkt dat Texelaars drukte vooral ervaren vanwege de grote hoeveelheid auto’s in de 

dorpen. Fietsers zorgen per definitie voor minder overlast. De aanwezigheid van voldoende 

fietsparkeervoorzieningen is daarbij wel belangrijk. 

 

Fietspadennetwerk 

Om een indruk te geven van ons ideaalbeeld van de Texelse fietsinfrastructuur hebben we een kaart 

gemaakt met de doorfietsroutes, routes met een hoge recreatieve waarde en overige aantrekkelijke 

fietspaden en -wegen. 



Fietspadennetwerk Texel:  

rood = doorfietsroute, blauw = hoge recreatieve waarde, groen = aantrekkelijk 

 

 


