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Aanleg rijksweg A29 vertraagd | Texloo: High-Tech nijverheid

Men is reeds begonnen met het egaliseren van het traject ter

hoogte van Pixelburg-Zuidervaart en Polygoonsterloo.

Rijksweg A29:
Mobiliteit
Pixelburger 
staat voorop

Nafta en klei
maken plaats
voor silicium
Nog geen vijftien jaar geleden was Texloo 
voorbestemd een industrieel landschap 
te worden als extra uitbreiding van 
Texelen. Inmiddels een olie crisis en 
bouwstop verder is de rol van industrie 
en nijverheid grondig veranderd.

Texelen had een nationaal centrum van zware 
industrie en petrochemie moeten worden, een 
cumulatie van grote productie faciliteiten en 
destillatie installaties.

De huidige leegloop en leegstand in Texelen 
laat een ander beeld zien: de realiteit van een 
onhoudbaar ideaal. Strengere eisen met 
betrekking tot bijvoorbeeld afvalverwerking 
en het belastingvoordeel voor minder 
vervuilende high-tech research centra doen 
bedrijven uitwijken naar andere, veelal 
armere delen van de wereld waar men 
goedkope werkkrachten kan vinden en er nog 
geen sprake is van een milieuregulering. 

Door deze ontwikkelingen zijn honderden 
arbeiders op straat komen te staan welke 
grotendeels dankzij het gemeentelijke 
her-intreding en scholingstraject vrijwel 
direct weer aan de slag konden bij de overheid 
of semi-overheid waar het nijpende tekort aan 
personeel door de immense groei van 
Pixelburg voor een onhoudbare situatie 
zorgde.

Inmiddels neemt het aandeel “dienstensector” 
gestaag toe. Een hogeschool en universiteit 
zorgden voor nog meer aanwas en Texloo gaat 
nu een heel ander soort toekomst tegemoet; 
namelijk die van een kennis en innovatie 
centrum van internationaal niveau.

De verouderde infrastructuur heeft 
inmiddels ernstig te lijden onder het zeer 
intensieve gebruik ervan. Kapot gereden 
klinker-straten en diepe spoorvorming in 
het asfalt zijn het resultaat van 
jarenlange verkeerscongestie.

Maar daar gaat verandering in komen. 
Het gros van de overlast werd veroorzaakt door 
"doorreizend" verkeer. Vracht en personenver-
keer dat van de regionale en lokale wegen 
gebruik maakte om in de grote stad en Texelen 
te geraken.
 
Met de komst van een twee maal tweebaans 
rijksweg iets ten zuiden van Polygoonsterloo en 
Zuidervaart worden de B-wegen grotendeels 
ontlast van het  "doorreizende" verkeer. 

Wat voor een effect deze grote verkeersader op 
het lokale netwerk zal hebben is niet geheel 
zeker maar onderzoek van de Universiteit 
Pixelburg wijst uit dat een verkeersdaling van 
slechts 10% al zeer positieve gevolgen heeft voor 
de lokale doorstroom en capaciteit.

Het is dus vooral de Pixelburger welke de 
verandering en voordelen zal merken. De stad 
zal weer mobiel worden. Tevens betekent de 
komst van de A29 een betere aansluiting van 
Pixelburg op het internationale wegennet. 

Dit betekent simpelweg dat er nieuwe 
groeikansen liggen voor >>

>> de toeristische sector, de vermaarde 
high-tech industrie te Texloo en de lokale 
middenstand in alle delen van de stad.

Ondanks de hoge nood wilt de gemeente 
blijkbaar geen onnodig risico lopen. 
Het project is kort geleden vertraagd door 
problemen met onder andere het ZOAB ( zeer 
open asfalt beton ) welke zorgt voor een zeer 
effectieve drainage maar gevoelig is gebleken 
voor lange perioden van vorst in combinatie met 
intensief gebruik. 

Delen van de ZOAB laag kunnen loslaten wat tot 
opspattend materiaal kan leiden welke op zijn 
beurt weer schade aan automobielen tot gevolg 
kan hebben. >> 

>> Wanneer de resultaten van het onderzoek 
naar dit euvel gepresenteerd kunnen worden is 
nog niet helemaal duidelijk, maar men hoopt in 
het najaar met een oplossing te komen waarna 
de aanleg van de rijksweg A29 nog dit jaar kan 
beginnen.

Tot die tijd behoren de verkeersopstoppingen en 
lange reistijden nog tot de orde van de dag en 
zal de Pixelburger inventief moeten zijn: zo is 
bijvoorbeeld de riksja reeds in het straatbeeld 
gesignaleerd en massaal herontdekt men zijn of 
haar stalen ros: “ die goeie ouwe fiets” als 
vervoersmiddel.

En zeg nou zelf; zo een dagelijks ritje op de fiets 
is gezond voor lichaam, geest en milieu. 

Met name dat laatste valt moeilijk te 
vereenzelvigen met een twee maal tweebaans 
rijksweg; een noodzakelijk kwaad.

Oude curlingbaan doorn in 
het oog voor gemeente en
projectontwikkelaars

De oude curlingbaan in het centrum van 
Pixelburg heeft zijn beste tijd gehad. Er is 
sprake van een onder-capaciteit en met 
de verharding van de rellen in en rond 
curling derby's is een vervaarlijke 
situatie ontstaan waarbij relschoppers 
regelmatig het historische centrum 
onveilig maken, tot grote ergernis van de 
lokale bewoners en middenstand. 

De grote markt biedt een triest aanzicht na de 
derby SC Pixelburg - CV Bitvoort. Plastic terras 
meubilair hangt in de bomen en scherven van 
kapot geworpen bierglazen fonkelen als 
vervaarlijke scheermessen tussen de 
eeuwenoude klinkers. De mascotte van Den 
Jolige Haan is besmeurt met een ondefinieer-
baar goedje waarvan we alleen maar van kunnen 
hopen dat het de resten zijn van een saté 
schotel.

De middenstand en bewoners zijn deze situaties 
meer dan zat. De Pixelgarde zegt alles te doen 
tegen het curling-geweld maar in de smalle 
straatjes van het centrum is het moeilijk 
optreden tegen de relschoppers. 

Het culringterrein zelf is begin jaren vijftig 
aangelegd toen het er nog een stuk 
gemoedelijker aan toe ging. Tegenwoordig 
brengt een wedstrijd al snel een man of 1200 op 
de been waar gewoonweg geen plaats voor is in 
het huidige stadion.

De gemeente gaat in samenspraak met 
hoofdsponsor, aannemersbedrijf Van
Merriënboer-Tak, een nieuwe locatie aanwijzen 
voor een semi-overdekt curling stadion met een 
capaciteit van minimaal 5000 man + 400 
parkeerplaatsen. De mensenmassa zal daar 
beter te beheersen zijn en men ontlast het 
centrum van overlast en situaties waarbij >>

>> de openbare orde ernstig in het gedrang 
komt. 

Tevens zal de nog aan te leggen rijksweg A29 
een breder publiek aantrekken wat van SC 
Pixelburg een der commercieel meest 
succesvolle clubs kan maken, wat op zijn beurt 
weer geld genereert voor transfers en wellicht 
kansen tot promotie.

Tot die tijd liggen de projectontwikkelaars als 
gieren op loer aangezien het dan vrij te komen 
terrein van unieke proporties is in Pixelburg 
centrum.

Het gonst inmiddels van de geruchten dat er een 
immens winkelcentrum naar Amerikaans model 
zou komen, of  dat er een groots museum voor 
moderne kunsten op de plaats van het huidige 
curling terrein zou verrijzen. 

Een van de meest aannemelijke varianten is het 
aanleggen van een stadspark welke als groene 
long zal gaan functioneren temidden van alle 
stedelijke verandering en vernieuwing. Een 
ontmoetingsplaats voor alle Pixelburgers.

Maar tot de tijd dat de knoop definitief 
doorgehakt wordt door de bevoegde instanties is 
er speling voor lobbyisten en organisaties als 
Van Merriënboer-Tak die het kavel liefst een 
commerciële aanstelling in het bestemming-
splan zien krijgen. 

Het weerke met Peerke
Een rondtollend Azorenhoog i.c.m. een 
uitdiepend lagedrukgebied nabij IJsland zorgt 
voor een hardnekkige westelijke stroming 
welke deze week zorgt voor een wisselvallig 
weerbeeld. 

Buien en opklaringen wisselen elkander af 
waarbij de middagtemperatuur waarschijnlijk 
rond de 19 graden Celsius komt te liggen.

De zomer laat het voorlopig nog even afweten...


