Jaarverslag 2008 Fietsersbond
Utrecht Stad

Algemeen
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland met 30.000 leden. De
Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.
Missie Fietsersbond
De fietsersbond wil
• De kwaliteit van fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de
veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets en de dienstverlening
aan fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;
• Meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als
in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).
Fietsersbond afdeling Utrecht
De afdeling Utrecht heeft bijna 2.000 leden en er zijn drie onderafdelingen. Van die onderafdelingen is
Utrecht de grootste met 1.750 leden, waarvan 1.600 in Utrecht-stad. De andere onderafdelingen zijn
Nieuwegein en Maarssen met samen 250 leden. De onderafdeling Houten is begin 2008 een zelfstandige afdeling geworden. In dit jaarverslag wordt alleen verslag gedaan Utrecht–stad.
Het verslag heeft als doel om onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar helder weer te
geven. Het is een verantwoording van de activiteiten die zijn uitgevoerd door de vrijwilligers, en door
de afdelingsmedewerker die voor 14 uur per week op basis van subsidie werkzaam is.
Opbouw jaarverslag
Het jaarverslag 2008 is vanwege de kleine bezetting van het bestuur, aanmerkelijk beperkte van opzet
dan in voorgaande jaren.
Bestuur Afdeling Utrecht
Hans Donck (secretaris)
Jan van Embden (regiocoördinator, tot 31 december 2008)
Theo Lieverse (penningmeester)
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1. Fietsersbond Utrecht & leden
Actieve leden
Binnen de afdeling Utrecht zijn ca 20 actieve leden en 60 bezorgers van de Doortrapper. Daarnaast
zijn er nog leden die oproepbaar zijn voor kortdurende bijdragen aan onze acties. Zij geven samen
met de afdelingsmedewerker de activiteiten van de Fietsersbond vorm.
Door het verloop bij de actieve leden is de structuur van de afdeling in de loop van 2008 veranderd.
De werkgroepen Verkeer en Politiek en Campagne bestaan niet meer. In plaats daarvan is er nu het
maandelijkse afdelingsoverleg.
Eind 2008 had het bestuur drie vacatures: voorzitter, regiocoördinator en vrijwilligerscoördinator. In het
voorjaar van 2009 is een advertentie geplaatst in de Vogelvrije Fietser en de website voor een voorzitter. Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat.
Doortrapper
Het afdelingsblad, De Doortrapper verschijnt vier keer per jaar. In de Doortrapper staan activiteiten en
gebeurtenissen beschreven die betrekking hebben op het fietsen in en om de stad. De redactie slaagt
er elk kwartaal weer in een interessant, gevarieerd en lekker leesbaar blad te maken. Alle 2000 leden
van de Fietsersbond die tot de afdeling Utrecht behoren, ontvangen de Doortrapper.
Iedere keer werden van de 2150 (waaronder 100 voor niet leden-instellingen en het stadsbestuur en
50 voor de losse 'verkoop') exemplaren 1600 verspreid door ongeveer 60 leden-bezorgers, die voor
de stad Utrecht bevoorraad werden door Paulette Jansen, Beatrice Beurs, en Fini Groenendijk, en
voor Nieuwegein door Addy Steeneveld. De exemplaren voor leden in de overige gemeenten van de
afdeling werden per post bezorgd. Het plakken van de adresstickers werd door vrijwilligers verzorgd.
Resultaat: 60 tevreden leden die blij zijn een steentje bij te kunnen dragen en begrijpen dat het zo'n
2.250 euro per jaar aan uitgespaarde verzendkosten oplevert.
Nieuwjaarsborrel
Het is inmiddels een traditie geworden, de nieuwjaarsborrel in Fietsenmakerij De Boog (Altrecht). Ook
dit jaar werd de borrel druk bezocht door leden maar ook door mensen en organisaties waar de FB
mee samenwerkt. En aardige bijkomstigheid is dat een paar mensen zich hebben opgegeven om een
actieve bijdrage te leveren aan activiteiten van de Fietsersbond.

2 Fietsersbond Utrecht & Publiek
Uitdagen
“Heb je je fiets nog?” “En wil je dat zo houden?”
Zoals elk jaar werden de aankomend studenten tijdens de Utrechtse Introductie dagen door Dirk den
Hamer vakkundig voorgelicht over fietssloten. Ter illustratie lag de kraam van de Fietsersbond vol met
kapotte fietssloten; sloten die niet tegen de fietsendieven van Utrecht Centraal bestand waren gebleken. Een folder met tips over hoe je je fiets veilig moet stallen vond gretig aftrek.
Voor daadkrachtige studenten had de Fietsersbond ook een heuse aanbieding: wordt lid voor € 26 per
jaar en ontvang een slot ter waarde van € 39,50 cadeau. Niet zomaar een slot, het ging hier om het
slot dat in 2005 als beste uit de test van de Fietsersbond was gekomen. Sommige studenten vonden
de rekensom te ingewikkeld en liepen vertwijfeld verder.
Een zinnige actie die weliswaar begon met miezer en wind, maar na de middag ook een zonnige actie
werd.
Fietsverlichtingsactie
Op zaterdag 11 en zaterdag 25 oktober hebben we met aardig, redelijk zonnig weer, onze jaarlijkse
fietsverlichtingsactie gehouden. Zoals gebruikelijk was er over belangstelling niet te klagen, van ongeveer 80 mensen is de fietsverlichting gerepareerd. Dit dankzij de inzet van 17 mannen en vrouwen, 6
voor de promotie en 11 voor de reparatie. Een aantal daarvan zijn beide dagen in actie geweest.
Daarnaast hebben we 10 nieuwe leden geworven. Kortom een klinkend resultaat!
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De zomeravondfietstochten
Woensdag 2 juli organiseerde de Fietsersbond weer een Zomeravondfietstocht, in samenwerking met
Stichting Domplein en Passie voor Utrecht en de Milieuraad. De opkomst was opvallend goed gezien
het nogal natte weer! Onder andere wethouder Bosch en wethouder De Weger van de gemeente
Utrecht fietsten mee. De fietstocht had als thema OVER-BRUGGEN-TOCHT en er werd een deel van
de Limes gefietst, de Romeinse weg die door Utrecht loopt. Er werd gefietst van castellum Traiectum,
dat onder het Domplein verborgen ligt naar castellum De Meern in het Park Castellum Hoge Woerd in
Leidsche Rijn.
Jan van der Horst had de route gemaakt en leidde de groep over de bruggen en gaf uitleg over de
cultuurhistorie en over verschillende fietsproblemen langs de route. Theo van Wijk van Stichting Domplein 2013 vertelde over de plannen voor het Domplein en gaf een rondleiding in de kelder van café
het Weeshuis waar nog de resten van onder meer de oorspronkelijke castellummuur te zien zijn. Erik
Graafstal van de gemeente Utrecht gaf onderweg uitgebreid toelichting op de ambities van de gemeente Utrecht voor het visualiseren van de Limes.
De fietsers kregen in het park Castellum Hoge Woerd een hapje en een drankje en een presentatie
over het schip de Meern 1 en de Romeinse schatten in het park. De route staat beschreven in de uitgave “Fietsen langs de Romeinse grens”, verkrijgbaar bij de VVV´s in de provincie in Utrecht. De route
is tevens met leuke audiotour met interviews met archeologen te downloaden van de Limes website
(www.limes.nl)
Fietsplattegrond van Utrecht
In 2006 is met medewerking van de Fietsersbond de eerste Utrechtse Stadsfietsplattegrond verschenen. Deze fietskaart was een dermate groot succes dat in augustus 2008 een herdruk is verschenen.
Verder zijn er nieuwe fietskaarten uitgekomen met Utrecht Oost, Noord en Zuid, waarop de omgeving
van Utrecht in deze 3 windrichtingen verder uitgebreid is.
Organisatie Autovrije zondag 2008
In samenwerking met Milieucentrum Utrecht, de Milieupunten en de afdelingen Verkeer en Communicatie van de gemeente heeft de Fietsersbond (Beatrice Beurs en Paulette Jansen) meegewerkt aan
een manifestatie op de ‘autovrije’ zondag in september. Hierbij is plezierig samengewerkt met het
Milieucentrum en de gemeente.
De combinatie met de Culturele zondag is op zich een succes want daardoor is er veel publiek op de
been. Nadeel is wel dat activiteiten van de autovrije zondag een beetje naar de marge verschuiven.
Herenroute (ook voor dames!)
De langdurige en riskante omleiding op het Smakkelaarsveld was aanleiding om een alternatieve fietsroute te ontwerpen van het Centraal station naar de Uithof en Rijnsweerd. Het grootste voordeel van
de Herenroute die o.a. over de Herenstraat en de Herenbrug loopt, is dat ze autoluw is en bijna geen
stoplichten heeft. De route is weliswaar langer, maar fietst net zo snel. Verder is de luchtkwaliteit op
de Herenroute stukken beter. De route is met gele bordjes bewegwijzerd en met een paar flyeracties
op de oost-west-route aan het fietsen publiek bekend gemaakt. Helaas moesten de bordjes op last
van de gemeente na enkele dagen weer worden verwijderd.
In antwoord op schriftelijke vragen van Leefbaar Utrecht heeft het college toegezegd (16 september
2008) de bewegwijzering van de Herenroute weer aan te brengen. Tot op heden (april 2009) is dat
echter nog niet gebeurd. Blijkbaar hebben de officiële bordjes een vreselijk lange levertijd, of zou de
bestelbon zoek zijn geraakt?
Fietsvriendelijk Rijnenburg
Onlangs is het nogeens door het Milieu- en Natuurplanbureau wetenschappelijk vastgesteld dat de
ruimtelijke inrichting een belangrijke invloed heeft op de keuze van het vervoermiddel (auto/fiets). Dat
was een van de redenen dat de Fietsersbond zich van af het begin wil bemoeien met het stedenbouwkundige concept van Rijnenburg. In dat kader is een advies naar de gemeente gestuurd waarin
een aantal ontwerpprincipes voor een fietsvriendelijk Rijnenburg zijn geformuleerd. De gemeente heeft
de Fietsersbond toegezegd betrokken te worden bij het ontwerp van Rijnenburg.
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3 Fietsersbond & gemeente Utrecht
Het beste fietspad
Deze tekst was bedoeld voor een toesprak bij de onthulling van het bord "Het beste fietspad" op 9 mei
2008 door (toen nog) wethouder Giesberts. De toespraak is nooit gehouden omdat het LB de onthulling van het bord wilde gebruiken als start van de landelijke campagne. Om de tekst toch voor de geschiedenis te behouden wordt deze in dit jaarverslag opgenomen.
Geachte wethouder, Beste Robert,
Naar mijn mening kan vandaag rustig worden gesproken van een historische dag. De afdeling Utrecht van de FB
heeft regelmatig met allerlei mensen van de gemeente Utrecht besprekingen. En de strekking van al die overleggen is altijd hetzelfde. Wanneer gaat u het probleem van het stallen van fietsen oplossen? Wanneer worden de
VRI's nu eens fietsvriendelijk afgesteld? Wanneer…?. enz. enz.
Zo niet vandaag. Vandaag wordt de gemeente en in het bijzonder wethouder Giesberts door ons (ook letterlijk) in
het zonnetje gezet. Pakweg twee jaar geleden werd door Karin Luidens, de voorzitter van de FB in Utrecht, de
belabberde staat van het tegelfietspad langs de Amsterdamsestraatweg op het meldpunt gezet. Niet lang daarna
is de situatie ter plekke uitvoerig bekeken door een medewerker van Stadswerken samen met onze afdelingsmedewerker Jan van der Horst. En vandaag zien we het resultaat een mooi glad geasfalteerd fietspad. Een goede
en snelle oplossing, zo zien we het graag. En we willen de wethouder daar dan ook van harte mee feliciteren.
Ik heb vanmorgen nog even de site van het meldpunt gekeken. Op de lijst van 33 gemeenten en ander wegbeheerders staat Utrecht met 50% opgeloste meldingen, van de ruim 300. Wat in die lijst op valt is dat de drie andere grote gemeenten alle drie beter scoren dan Utrecht. Rotterdam met meer dan 500 meldingen heeft al 78%
opgelost. Bij een echte Utrechtse wethouder moet dat pijn doen.
Het zou mij een groot genoegen zijn als ik de wethouder volgend jaar weer in het zonnetje mag zetten. En dan
met een score waar ze in Rotterdam en Amsterdam jaloers op zijn.
Ik dank u voor uw aandacht.

Fietsbalans
Op 26 september werd de Fietsbalans 2006 aangeboden aan de wethouder en besproken met ambtenaren van de gemeente en provincie. De kwaliteit van de fietsinfrastructuur blijkt niet veel veranderd
t.o.v. 2000. Utrecht scoort goed op de concurrentiepositie van de fiets met ander vervoer (compacte
stad en veel studenten/jongeren), maar blijkt slecht te scoren op het gebied van verkeersveiligheid,
aantrekkelijkheid, hinder door lawaai en fijnstof, hinder door slecht wegdek, fietsparkeren op de openbare weg. De fietstevredenheid blijkt dan ook beneden het gemiddelde in Nederland.
Verkeerslichten
De gemeente heeft de verkeerslichten op de Neude uitgezet als eerste van een flink aantal verkeerslichten in Utrecht. De Fietsersbond is blij dat er een begin gemaakt is met het “dereguleren” van het
verkeer via verkeerslichten, want die zorgen voor 90% van het oponthoud voor de fiets. De Fietsersbond heeft de gemeente geadviseerd over andere kruisingen waarop de verkeerslichten mogelijk uitgezet kunnen worden en welke flankerende maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen. De grootste bijdrage aan een betere doorstroming op de fietsroutes moet echter komen van een meer verfijnde afstelling van de verkeerslichten.

5
Jaarverslag Fietsersbond 2008

Publicaties 2008
1. Commentaar van de Fietsersbond op het onderzoeksrapport van Hendriks/Rademakers naar de
haalbaarheid van een leenfietssysteem in Utrecht. Marianne Bakker en Jan van Embden. 22 april
2008.
2. Advies over het uitschakelen van VRI’s in Utrecht. Jan van Embden en Jan van der Horst, 26 september 2008.
3. Commentaar en bezwaren van de Fietsersbond op het voorlopig ontwerp tram HOV om de Zuid.
Jan van der Horst en Jan van Embden, 15 oktober 2008.
4. Rijnenburg en de Fiets: Uitgangspunten voor een aantrekkelijk klimaat voor de fiets. Jan van der
Horst en Jan van Embden 23 oktober 2008.

Persberichten
1 februari

Fietsersbond vreest gevaar op fietsroute Hoograven - Nieuwegein onder de A12.
Vrachtverkeer Van Hees bedreigt fietspassage onder A12 bij plan BEFU Hoograven

25 juni

Betere doorstroming op vijf drukste fietsroutes Utrecht

8 augustus

Herenroute, ook voor dames

16 augustus

IS DE HERENROUTE WEG? Fietswegwijzers verwijderd op last van gemeente
Utrecht
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