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Op maandag 13 februari 2023 start de aanleg van de fietspaden langs de Emmalaan. Het betreft 

het weggedeelte tussen de rotonde Elemert en de afslag naar het parkeerterrein bij het 

gemeentehuis. De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Texelse Aannemingscombinatie. In 

deze brief geven wij een toelichting over de werkzaamheden die worden uitgevoerd en wanneer. 

 

Wat gaan wij doen? 

Er wordt een enkele rijbaan voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen met aan beide zijden 

een vrij-liggend fietspad gerealiseerd. Het bestaande trottoir aan de zuidzijde (aan de school 

kant) blijft liggen, de overige wegdelen worden aangepast. De berm aan de noordkant blijft 

behouden en de middenberm wordt verwijderd. De bomen die nu in het midden van de Emmalaan 

staan worden herplant aan de noordkant van de weg.  

 

Planning en fasering 

Het werk start op maandag 13 februari en wordt naar verwachting op 17 mei afgerond. De weg is 

voor autoverkeer in deze periode afgesloten. Voor fietsers en voetgangers zijn de gevolgen 

beperkter. Zodra dit mogelijk is, wordt de oversteek bij de Haffelderweg weer in gebruik genomen 

en dit wordt ter plaatse aangegeven. De werkzaamheden starten bij de oversteek met de 

Haffelderweg en eindigen bij de Elemert. Het parkeerterrein tussen de Skool en Tennisvereniging 

Deuce is gedurende de hele periode afgesloten omdat dit door de aannemer wordt gebruikt als 

werkterrein. 

 

Afsluiting en omleidingen 

De werkzaamheden veroorzaken enige hinder. Met borden worden omleidingsroutes aangegeven. 

De fiets- en voetganger-doorsteekroute naast de tennisvelden richting de TXL sporthal wordt altijd 

bereikbaar gehouden. Automobilisten die naar de OSG, de Skool of Deuce willen, wordt verzocht 

te parkeren op het grote parkeerterrein bij de TXL sporthal.  

 

Vragen en contact  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 0222 of via onze 

website www.texel.nl. 
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Met vriendelijke groet, 

 

Projectteam Gebiedsontwikkeling 

Gemeente Texel 


