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Aan de Amersfoortse leden van de Fietsersbond  

  

  
Beste Fietsers, 
 
Door de Corona crisis is dit een bijzonder jaar: recreatief en sportief wordt er veel meer 
gefietst. Ook bij het reizen naar school en werk blijkt de fiets een goed alternatief voor het 
OV. 
Er is veel te doen op fietsgebied! Hierbij de jaarlijkse nieuwsbrief van de Fietsersbond 
afdeling Amersfoort. 
 

 Het Keistad Fietsfestival op zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober 
Het eerste weekend van oktober wordt het jaarlijkse Keistad Fietsfestival (KFF) 
georganiseerd. Het is alweer het derde KFF, dit jaar (vanzelfsprekend) met de nodige 
aanpassingen. 
 Locatie: Fluor / De Nieuwe Stad, Oliemolenhof 22, 3812 BP Amersfoort* 

    
 
De Fietsersbond doet weer mee met drie workshops. 
Deze worden gegeven op zondagochtend 4 oktober. 
 
De workshops zijn de volgende: 
1. 10.00 uur: Fietsrouteplanner, door Richard Valkering 
2. 11.00 uur: 10 gouden tips over het aanschaffen van je elektrische fiets, door Kees 

Bakker (TestKees) 
3. 12.30 uur: Geef de straat terug, door de Fietsersbond 
U kunt zich aanmelden op: https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2020/09/15/keistad-
fietsfestival/ , voor één of meerdere van bovenstaande workshops. 
 
Er wordt naast de workshops van de Fietsersbond, nog veel meer georganiseerd. 
Op zondagmiddag 4 oktober kunt u diverse lezingen volgen: 

 Fietsvakantie, hoe doe je dat? Tips en tricks. 

 Henk Kamphuis, randonneur en fietsgek deelt zijn enthousiasme. 

 Stuurkracht, een uniek fietsproject! 

https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2020/09/15/keistad-fietsfestival/
https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2020/09/15/keistad-fietsfestival/
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Ook is er op zondag volop keuze uit voorbereide fietstochten, zoals de Critical Mass 
fietstocht door Amersfoort die om 15.00 uur van start gaat. Lekker fietsen maar! 
 
Het gehele programma is te vinden op https://www.keistadfietsfestival.nl/. 
 
 
 Vier keer per jaar overleg met de gemeente en het verkeerslichten-overleg 
Wij overleggen vier keer per jaar met de fietscoördinator van de gemeente en éénmaal per 
jaar hebben we een speciaal overleg over verkeerslichten. In het kort hieronder enkele 
onderwerpen die daarbij besproken worden: 
- Tijdelijke voorzieningen: Diverse drukke fietsroutes zijn lang afgesloten door 

werkzaamheden aan gebouwen (onder andere Smallepad, Stationsplein, Kleine Koppel, 
Hogeweg). 

- Het Smallepad was voor ons de bekende druppel. De Amersfoortse media en de 
‘Vogelvrije Fietser’ hebben dit opgepakt. Het Smallepad is een gevaarlijke tijdelijke 
voorziening. De gemeente heeft deze onlangs verder verbeterd. En: in het vervolg wordt 
de Fietsersbond van te voren betrokken bij afsluitingen en tijdelijke voorzieningen in 
drukke fietsroutes! 

- Het weghalen van zo’n 60 paaltjes op fietspaden in Kattenbroek, Schothorst, Zielhorst en 
Nieuwland is een van acties die voortkomen uit het overleg met de gemeente. 

- In het overleg komen allerlei grote en kleine fietsprojecten aan bod. Regelmatig worden 
suggesties van ons overgenomen en worden knelpunten die we aandragen in het overleg 
opgelost. 

- Het onderwerp ‘opspringende’ tegels komt op de agenda, want de laatste jaren liggen er 
opvallend veel losse tegels in de fietspaden. 

- Het verkeerslichten -overleg (VRI-overleg) verloopt moeizamer: 

 De insteek van de gemeente is dat het autoverkeer moet kunnen doorstromen. 
Dat de fietser op te kleine opstelstroken heel lang moet wachten telt voor de 

gemeente kennelijk minder zwaar! Wij zijn van mening dat de fiets op 1 hoort! 

 We hebben met de verkeerslichten een klein succesje geboekt: de fietser hoeft 
niet meer op een knop te drukken voor groen daar waar het fietspad van de 
Amsterdamseweg de Merwedestraat kruist. (De regelautomaat kan dit nog niet 
helemaal aan want het stoplicht gaat soms toch nog kort naar rood, maar daar 
wordt aan gewerkt.) 

 De wachttijdvoorspeller is ook aan bod geweest in het VRI-overleg. Een nieuwe 
regel is ingesteld: de wachttijdvoorspeller gaat het laatste kwart van de cirkel 
continu aflopen. Merk je dat een VRI niet deze regel volgt: geef het door aan de 
gemeente! 

 
 De gemeente doet weinig voor fietsers naar aanleiding van de Corona pandemie 
We hebben de wethouder 6 mei een brief gestuurd met de vraag wat de gemeente gaat 
doen voor de Fietser in verband met de anderhalvemetersamenleving. Met daarbij een 
bijlage van de landelijke Fietsersbond met voorbeelden van maatregelen die de gemeente 
kan nemen. Op 15 juni meldde de wethouder dat de gemeente tot nu toe aandacht heeft 
besteed aan het veilig faciliteren van activiteiten in de openbare ruimte: ‘Er is tot nog toe 

https://www.keistadfietsfestival.nl/activiteit/critical-mass-fietstocht/
https://www.keistadfietsfestival.nl/activiteit/critical-mass-fietstocht/
https://www.keistadfietsfestival.nl/
https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm
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vooral aandacht geweest voor schoolomgevingen, winkelstraten en terrassen’. Begin 
augustus hebben we eindelijk de eerste activiteiten gezien: anderhalvemeter tekens op de 
opstelstroken bij drukke fietsverkeerslichten. 
 
 Stationsstraat: verkeerslichten gaan weg en er komt één twee-richtingen fietspad 
De gemeente gaat de Stationsstraat, tussen het Stationsplein en Brouwerstunnel 
herinrichten. De bus- en autobaan wordt samengevoegd, van 4 naar 2 rijstroken. Om een 
goede doorstroming van de bus te houden, wordt er een voorrangsplein aangelegd op het 
kruispunt Stationsstraat / Brouwerstunnel / Snouckaertlaan. De verkeerslichten gaan weg, er 
komen brede midden-eilanden zodat fietsers in twee stappen de Stationsstraat kunnen 
oversteken. Op het kruispunt met de Vlasakkerweg verdwijnen de verkeerslichten ook. Er 
komt één breed twee-richtingenfietspad aan de zuidzijde van de Stationsstraat. 
Omdat wij onze twijfels hebben over de verkeersveiligheid van deze plannen, heeft de 
gemeenteraad van Amersfoort om een onafhankelijke verkeersveiligheids-audit gevraagd. 
Deze is uitgevoerd en de conclusie van het audit-rapport is dat het ontwerp veilig is voor 
fietsers. We blijven het volgen. 
 
 De provincie Utrecht: snelfietsroutes naar Veenendaal, Bunschoten en Hilversum 
De provincie Utrecht gaat snelfietsroutes, c.q. doorfietsroutes, ontwerpen onder andere van 
Amersfoort naar Veenendaal, naar Bunschoten en naar Hilversum. Zijn er fietsers die nu al 
gebruik maken van deze trajecten en die mee willen denken over de te kiezen routes? Meld 
je aan op amersfoort@fietsersbond.nl. 
 
 Enquête over de fietstoekomst van Amersfoort 
De enquête over de fietstoekomst van Amersfoort is ingevuld door 217 fietsers. Op het 
Keistad Fietsfestival op 4 oktober, na de workshop van TestKees maken we de eerste 
resultaten bekend. 
 
Wilt je meedoen om het fietsklimaat in Amersfoort verder te verbeteren? 
Bij de afdeling Amersfoort zijn nieuwe actieve vrijwilligers van harte welkom. Verscheidene 
mensen hebben zich bij de enquête aangemeld. Heeft je ook interesse? Stuur ons een 
mailtje voor verdere informatie en wij nemen contact met je op, en/of kom naar één van de 
activiteiten van de Fietsersbond bij het Keistad Fietsfestival en spreek ons erover aan! 
 
Contact gegevens: 
Email Fietsersbond Amersfoort: amersfoort@fietsersbond.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/fietsersbondamersfoort 
Twitter: https://twitter.com/fiets033 
 
Hopelijk binnenkort tot ziens, 
Henriëtte, Wouter, Ron, Karel, Aart, Henk en Bob. 
 
 
* Fietsen kunnen bij Fluor geparkeerd worden in de steeg tussen Picnic en FLUOR.  
 
N.B. Het Groot Fietscafé op 1 oktober dat we eerder hadden aangekondigd gaat helaas niet door. 
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