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                    Ledenvergadering (AALV)
Wanneer:   Wo 2 juni, 20 uur 
Waar:          WG-plein 84

GEZOCHT: OEK-bezorgers

De OEK wordt bezorgd door vrijwiligers. 
Het spaart ons veel portokosten, en het 
is een leuke gelegenheid om eens te 
zien waar je mede-Fietsersbonders wo-
nen. We zijn op zoek naar een bezorger 
voor postcode 1098. Verder zijn ‘alge-
mene’ invallers welkom voor verschil-

lende andere gebieden (o.a. 1058).
Als het je wat lijkt om drie keer per jaar 
de OEK te bezorgen, geef dan je naam, 
adres, telefoon en emailadres door aan 
de bezorgcoordinatie: 
Antje Off erhaus, 
oek@fi etsersbondamsterdam.nl 

De OEK-redactie is erg blij dat steeds 
meer lezers (schriftelijk, digitaal of tele-
fonisch) reageren op ons afdelingsblad. 
Daarmee spelen ze een nuttige en nodi-
ge rol bij de menings- en beleidsvorming 
van de afdeling waar ze lid van zijn. Voor 
de actieve leden in het veld is het plezie-
rig te weten dat ze een achterban heb-
ben, ook als die het niet met ze eens is.
Lezers die menen aan een discussie een 
meer substantiële bijdrage te kunnen 
leveren en vinden dat ze daarvoor niet 
toekunnen met de mogelijkheid die het 
discussieforum op onze website biedt, 
zijn dan ook van harte uitgenodigd hun 
bijdrage in te sturen. De redactie houdt 
zich natuurlijk wel het recht voor daar 
mee om te gaan zoals het een redactie 
betaamt. (Red.)

Ingezonden brieven DIGITALE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van de fi etsactualiteit in 

Amsterdam via onze nieuwsbrief per email. 

Mail ons ovv “Fietsband“:

amsterdam@fi etsersbond.nl
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Fi e t s e r s b o n d  b o os
Amstelveen: hoe het niet moet

Het voornemen voor die voorrangs-
regeling dateert al van de beleids-

nota Fiets 2006 – 2015. Op aandringen 
van de PvdA is het als project naar vo-
ren gehaald. De Fietsersbond mocht de 
concrete plannen inzien en heeft diverse 
veiligheidsmaatregelen voorgesteld. 
Maar van die voorstellen is er niet één 
overgenomen. Ook bij de uitvoering zijn 
veiligheidsmaatregelen gesneuveld om-
dat ze “niet in het straatbeeld pasten”. En 
toen de regeling er was, is niets gedaan 
om de weggebruikers te attenderen op 
de nieuwe situatie. 

Op twee van de vijf kruisingen zijn on-
gelukken gebeurd. Eén ongeluk (Stati-
onsstraat) waar een raadslid bij betrok-
ken was kreeg bovenmatige aandacht, 
maar onopgemerkt bleef dat de oorzaak 
ervan was dat iemand per ongeluk gas 
gaf i.p.v. te remmen. Bovendien was op 
de kruising al die tijd de straatverlichting 
defect. 
Bij de andere kruising (Molenweg) gaat 
het om het zgn. ‘kortste stukje snelweg 
van Amstelveen’. Als je daar fietsers 
voorrang geeft zonder flankerende 

maatregelen om het ‘snelverkeer’ aan 
banden te leggen, vraag je natuurlijk om 
ongelukken. Opvallend is dat daar na 
enige tijd knipperbollen zijn geplaatst 
en er toen geen enkel ongeval meer 
heeft plaats gevonden. 

Toch heeft de wethouder ineens alle 
maatregelen teruggedraaid. Dat was 
een week nadat ze een onderzoek had 
aangekondigd. Onbegrijpelijk, niet al-
leen omdat dit onbehoorlijk bestuur is, 
maar ook omdat daarmee de kosten van 
aanleg (meer dan een half miljoen euro) 
in feite zijn weggegooid. Helemaal ver-
bijsterend is dat dezelfde wethouder die 
geen geld kon vinden om de nieuwe in-
richting op een veilige manier te installe-
ren, ineens wel geld bleek te hebben om 
verkeersregelaars in te zetten die erop 
moesten toezien dat fietsers géén voor-
rang meer namen.  

Waarom de talloze positieve reacties van  
fietsers op de nieuwe inrichting geen ge-
wicht in de schaal gelegd hebben, terwijl 
de luidruchtige opwinding van een klein 
aantal bewoners de doorslag gaven, zal 

altijd een raadsel blijven. De wethouder 
heeft, als doekje voor het bloeden, toe-
gezegd het idee van ‘snelle fietsroutes’ 
elders in Amstelveen te willen realiseren. 
Helaas een loze belofte omdat dit  ner-
gens anders in Amstelveen mogelijk is 
en het geld nu bovendien op is. 

Niet alleen de Fietsersbond, maar ook 
veel andere inwoners van Amstelveen 
zijn boos over de manier waarop deze 
bestuurder omgaat met “Fietsbeleid” en 
ons aller belastinggeld. De Fietsersbond 
vindt ook dat het terugdraaien van de 
voorrangsregeling tijdelijk moet zijn. Na 
een grondige evaluatie moeten alsnog 
de juiste verkeersmaatregelen geno-
men worden en moeten de fietsers op 
het Kazernepad weer voorrang krijgen. 
De Stadsregio heeft aangegeven dat zij 
een onafhankelijk onderzoek zullen uit-
voeren.
De Fietsersbond heeft officieel bezwaar 
gemaakt tegen het genomen verkeers-
besluit. De hoorzitting daarover diende 
op 12 februari.
Wordt vervolgd...

CR

De laatste vrijheid
De plannen van de overheid voor het 

invoeren van rekeningrijden (au-
to’s) zijn jarenlang tegengewerkt, maar 
nu lijkt het er op dat het op enig moment 
voor bepaalde trajecten, bepaalde tijd-
stippen, bepaalde auto’s toch zal wor-
den ingevoerd. Kortom, veel mitsen en 
maren. Alles kost geld en als je met geld 
(heffi  ng) beleid kunt sturen, dan is daar 
niets op tegen.
Wat te weinigen zich realiseren is dat die 
kastjes in de auto een nieuw middel zijn 
voor de overheid om alles en iedereen 
te kunnen volgen. Natuurlijk wordt ons 
verzekerd dat er geen gebruik (noem het 

misbruik) zal worden gemaakt voor an-
dere doeleinden dan heffi  ng.
Veel automobilisten kiezen voor de 
auto boven het openbaar vervoer 
omdat ze zich zo heerlijk vrij voelen. 
Dat kunnen ze nu wel op hun buik 
schrijven. Die eeuwige overheid die 
op je neerkijkt zal het plezier aan 
het toeren gauw doen vergallen.

Maar wij hebben daar geen last 
van. We kunnen fi etsen op elk ge-
wenst tijdstip waarheen we maar 
willen, zonder dat iemand ons kan 
controleren. De fi ets geeft vrijheid 

en daarmee een status die niet in een 
heffi  ng is uit te drukken. Ga ik na de vol-
gende bocht links of rechtsaf? Niemand 
zal het weten. Voor die vrijheid wil ik wel 
betalen.  

De Fietsersbond is ontzettend boos over het terugdraaien van de voorrangs-
regeling op de kruisingen van het Kazernepad (in de volksmond Zwarte Pad) 
in Amstelveen. Boos omdat de voorrangsregeling eerst onzorgvuldig is geïn-
stalleerd en daarna in een onbekookt moment weer is ongedaan gemaakt. En 
wat te denken van de kapitaalvernietiging! Oversteek wel voorrang, geen voorrang, wel voorrang?

Proef met rekeningfi etsen?

TL
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Een illusie armer
Over fi etsen naar Zuidoost

Rond de jaarwisseling ben ik 
door een groepje jongens 

op geweldadige wijze van mijn 
fi ets geduwd en beroofd van mijn 
tas. Plaats delict: Niemandsland 
in de gemeente Diemen op de 
route Amsterdam–Amsterdam 
Zuidoost. Door dit voorval ben 
ik een illusie armer en is wat ik al 
wist nog eens krachtig bevestigd: 
fi etsen van en naar stadsdeel 
Zuidoost is niet veilig. De kans 
om door een auto te worden aan-
gereden is heel klein, ook zijn de 
fi etspaden goed overzichtelijk en 
verlicht, maar de eenzaamheid 
rond de fi etspaden maakt de fi et-
ser uiterst kwetsbaar voor men-
sen die slecht willen. 

Helaas ben ik niet de enige die 
dit heeft ervaren en zal ik waar-
schijnlijk niet de laatste zijn. Van 
medefl atbewoners, werknemers 
in de kantoren rond station Die-
men-Zuid en in gesprek met de 
politie hoor ik alleen maar akelige 
geluiden. De strook niemands-
land waar ik mijn belagers ben 
tegen gekomen is berucht, wordt 
notoir genoemd en – als under-
statement – een aandachtsge-
bied voor de politie. Als fi etser 

van en naar Zuidoost is er echter 
geen alternatief. Zuidoost is nog 
steeds zo geïsoleerd als het eens 
was, met een zone van groen 
niets er omheen. Alle fi etsroutes 
gaan door sociaal onveilige stuk-
ken. 
Inmiddels is mijn fi ets weer gere-
pareerd, zijn passen aangevraagd 
en is mijn telefoon vernieuwd. 
De grote vraag voor mij is nu, ga 
ik weer fi etsen? De goede fi ets-
verbinding met Amsterdam en 
de mooie fi etspaden in Zuidoost 
vormden ooit zelfs een reden om 
hier te komen wonen. De levens-
kwaliteit van  kunnen fi etsen van 
en naar mijn werk laat ik dan ook 
niet van mij afnemen. Toch een 
dringend verzoek: mag het wat 
veiliger alstublieft! 
Bijvoorbeeld door de ruimtelijke 
isolatie van Zuidoost op te hef-
fen en woningen te bouwen in 
het niemandsland, zodat de fi ets-
route door of langs een woonwijk 
gaat. Dan zijn er meer mensen op 
straat en is de fi etser niet meer zo 
kwetsbaar.

Els Beukers

Andere ervaringen
We vroegen enkele fi etsers uit Zuidoost naar hun 
ervaringen. Rijden zij om, of fi etsen zij minder van-
wege de onveiligheid? In ieder geval kennen ze het 
Bergwijkpark met aangrenzende fi etspaden (Rei-
gerpad, Waterhoenpad, Zilvermeeuwpad, Roer –
domppad) als een beruchte plek. Er hangen gere-
geld mensen rond bij wie je twijfels kunt hebben 
over de bedoelingen. Weliswaar wordt het Reiger-
pad veel gebruikt en is het een hoofdroute vanaf 
de Weespertrekvaart naar Bijlmer en Amsterdamse 
Poort, toch is een veiliger route in de stille donkere 
uren die vanaf de Weespertrekvaart via de Rijks-
straatweg in Duivendrecht en langs Venserpolder.
De problematiek is bij de politie en de politiek be-
kend, maar er wordt niet veel aan gedaan, is de in-
druk. 

Oplossing?
En is woningen bouwen een oplossing? Eén fi etser 
laat weten: “De opzet van de Bijlmer en van de nieu-
we wijken in Diemen en Duivendrecht is de ruime 
opzet met veel groen. Het beruchte Bergwijkerpark 
staat over enkele maanden vol met bosanemonen, 
er zitten uilen en van de herfst zag ik zelfs een 
smelleken, de eik naast de voetgangersbrug staat 
er elke herfst weer fl eurig bij en in de zomer wordt 
er regelmatig gepicknickt. En veel mensen laten er 
hun hond uit. Al dat groen was voor ons gezin de 
reden om van Amsterdam naar Diemen te verhui-
zen. Moeten we dan vanwege een stel etterbakken 
die niet van andermans spullen kunnen afblijven 
dat groene genoegen wegdoen?”
Anderzijds gaat de partner van deze fi etser 
‘s avonds ook niet graag meer de straat op. 

Wat vindt U? Laat uw licht over dit probleem 
schijnen op het discussieforum op onze 
website (of via Amsterdam@fietsersbond.nl).
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Omrijden om het Rijksmuseum

Fietsend van de drukte van de bin-
nenstad, langs de hectiek van de 

Stadhouderskade de openheid van het 
Museumplein bereiken via die prachtige 
passage. Met zijn geweldige akoestiek 
waar vaak muziek te horen was, zijn ide-
ale schuilmogelijkheid bij onverwachte 
regenbuien en zijn perfecte locatie voor 
een romatisch fietspauze. 
De Fietsersbond, en de Amsterdamse 
fietsers, zien er zeer naar uit dat ze weer 
door de passage kunnen rijden. Toch zijn 
er ook mensen, zelfs fietsers, zelfs men-
sen die lid zijn van de Fietsersbond, die 
menen dat fietsers best kunnen omfiet-
sen. Voor de Fietsersbond is dit ondenk-
baar. En daar zijn heel goede redenen 
voor:

1Als eerste natuurlijk vanwege het 
principiële punt dat Amsterdammers 

het recht hebben om van hun eigen stad 
te genieten. Fietsen door de passage is 
een groot genoegen voor iedereen. Als 
dat niet meer kan, geef je de stad weg 
aan de toeristen en de consumenten-
maatschappij. 

2Omrijden om het museum heen is 
lastig en onaantrekkelijk (Zie onder). 

Daardoor wijken fietsers uit naar andere, 
gevaarlijker routes zoals de Ferdinand 
Bolstraat en de Vijzelstraat of de over-
steek bij het Max Euweplein over de 
Stadhouderskade. De cijfers wijzen uit  
dat dit op dit moment gebeurt. 

3 Fietsers die om het museum heen 
rijden zitten elkaar op de Stadhou-

derskade bij de oversteek naar de Muse-
umbrug flink dwars als het licht groen is. 

4 Op de Hobbemastraat bij de Jan Luy-
ckenstraat is het te krap voor de vele 

voetgangers en fietsers en is het zeer ge-
vaarlijk oversteken bij de OV halte.

5 De kruising Hobbemakade-Stadhou-
derskade is ongezond en onplezierig 

door de luchtvervuiling. Bovendien kan 
daar nooit genoeg ruimte gevonden 
worden voor de vele voetgangers, fiet-
sers en auto’s op deze hoofdnet-auto-
kruising. Ook kunnen de verkeerslichten 
daar onmogelijk zo afgesteld worden 
dat dat voor fietsers aanvaardbaar is. 

6De fietsroute via de onderdoorgang 
is de veiligste en meest directe route 

voor fietsers de stad in vanuit Zuidelijke 
richting. Maar hij heeft één principieel 
probleem: in de binnenstad eindigt hij 
bij de Herengracht. Als je nu ook in Zuid 
gaat knoeien wordt de route als geheel 
ongeloofwaardig. Maar voor de stad is 
het het beste als zoveel mogelijk fietsers 
de Spiegelgracht nemen: het is er relatief 
veilig en niet de problemen van bijv. de 
Munt en het Weteringcircuit. 

7Fietspaden door de tuinen van het 
museum zou eventueel kunnen, 

maar dat levert aan de kant van de Hob-
bemakade, waar het het hardste nodig 
is, nauwelijks iets op. Daar wordt name-
lijk de nieuwe studietoren gebouwd. 

Aan de kant van de Jan Luykenstraat is 
er wel wat ruimte,  maar de problemen 
bij de kruising bij de Museumbrug (zie 
punt 3) blijven bestaan. Bovendien zou 
het een schande zijn de monumentale 
tuin aan te tasten. 

Niet alleen de Fietsersbond vindt omrij-
den om het Rijks ondenkbaar. Alle ver-
keerskundige analyses van de gemeente 
Amsterdam hebben tot nu toe tot de-
zelfde conclusie geleid.               DdJ/MdL

Er zullen inmiddels heel wat mensen in Amsterdam zijn (bijv. studen-
ten van na 2004) die nog nooit door de onderdoorgang van het Rijks-
museum hebben gereden. Dat is heel erg voor ze, want er zijn weinig 
genoegens zo groot als onder het Rijksmuseum door te fietsen.

Geregeld wordt de lezers van kranten 
voorgehouden of zelfs voorgerekend 
dat omrijden om het Rijks geen pro-
bleem is. De veronderstelling daarbij is 
vaak dat fi etsers lui zijn en daarom niet 
willen omrijden. Zo liet actiegroep Rijks 
Op Het Plein in de Volkskrant weten dat 
het nauwelijks omrijden is, “nog geen 
50 meter, ofwel slechts 15 seconden 
fi etsen”. En dat die “paar seconden 
extra ruimschoots zullen worden ge-
compenseerd (...) doordat fi etsers niet 
voortdurend op hun remmen hoeven 
te staan voor langsschuifelende toeris-

tenstromen”. Hierop reageerde Frans 
Bruning op 22 oktober met onder-
staande ingezonden brief. 

In de krant stond vorige maand:  “door de 
sluiting van de onderdoorgang van het 
Rijksmuseum moeten fi etsers 50 meter 
omrijden”. Maar een beetje schatten leert 
dat de onderdoorgang (van straat tot 
straat) al 50 meter fi etsen is. Daar komt 
dan ruwweg geschat 75 meter aan twee 
zijden omfi etsen bij. Dus fi ets ik al zes 
jaar (sinds 2003) minimaal 150 meter per 
keer om. Dat is drie keer zoveel als in de 

Volkskrant werd gesuggereerd. 
En wat dan nog, ben je geneigd te 

Bijna 20 jaar geleden, maart 1993, 
probeerde Dick de Jongh namens 
de Fietsersbond Sven Ingvar An-
dersson te bewegen z’n voor de 
fietsers onzalige plannen met het 
Museumplein te veranderen. Die 
hielden o.a. in de afsluiting voor 
fietsers van de onderdoorgang 
van het Rijksmuseum. Hij vond bij 
Andersson geen gehoor, maar het 
stadsdeel haalde de afsluiting uit 
het plan. In z’n argumentatie wijst 
Dick de Jongh o.a. op het belang 
van de onderdoorgang voor fiet-
sers (de volledige tekst staat op: 
www.fietsersbondamsterdam.nl  > 
Passage Rijks). 

Inmiddels zijn er nieuwe plannen 
voor het Museumplein waarin – 
althans in sommige schetsen –de 
belangen van de fietsers beter tot 
hun recht komen.

Lees verder op pag. 6
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Er is een ware hetze gaande tegen de 
scooter. In allerlei kringen. Ze stin-

ken, maken lawaai, zijn vervuilend, ze 
zijn ook te breed. Dat laatste richt zich 
tegen de 25km scooters die op het fi ets-
pad moeten rijden, of ze nu elektrisch 
zijn of niet. Ik begrijp het niet helemaal. 
Als alle automobilisten de auto zouden 
inruilen voor een scooter, dan zou Am-
sterdam er een stuk beter uitzien. In ie-
der geval leger. 
Vooral fi etsers (vaak tevens in bezit van 
een auto) maken zich druk over die scoo-
ters. En politici die milieu-sier willen ma-
ken.

Meer dan 40 jaar geleden reed ik op een 
brommer, heerlijk was dat. Soms ook op 
vakantie helemaal naar de Ardennen. 
Een groot gevoel van vrijheid, de wind in 
de haren (toen nog wel) en Born To Be 
Wild zingen. De fi ets heeft het daarna 
gewonnen en paste beter bij het studen-
tenbestaan. Toch heb ik altijd terugver-

langd naar dat brommergevoel. 
Dat gevoel werd geactiveerd toen de 
door mij zo geliefde OV-fi ets organisatie 
een proef begon met elektrische scoo-
ters in Den Haag. Helaas kreeg ik er niet 
eentje mee omdat ik geen auto of scoo-
terrijbewijs had. Dan ben je echt een 
zonderling. Maar de drang om nog eens 
in mijn leven te scooteren, was zo groot 
dat ik een scooterrijbewijs ben gaan ha-
len. Hard studeren, zenuwachtig bij het 
examen, te midden van kansloze 16-18 
jarigen, maar glansrijk geslaagd met veel 
meer verkeerskennis dan daarvoor. 
Dat is nu alweer bijna 2 jaar geleden. 
Maar nog steeds niet een scooter ge-
huurd, want inmiddels ben je een halve 
crimineel als je op zo’n ding rijdt. Ja, ook 
op een elektro. Want die zijn niet alleen 
te breed en niet klimaatneutraal, ze zijn 
ook nog geruisloos. Tja, een scooter die 
lawaai maakt is fout, maar een geruisloze 
scooter is ook fout.
Alles is fout aan de scooters.

Volgens mij is iedereen die geen scooter 
heeft of zou willen hebben, tegen scoo-
ters. Of ze nu 2-takt, 4-takt of elektro zijn. 
Dat komt omdat ze indringer zijn in een 
ruimteverdeling die bepaald werd door 
auto’s en fi etsen. De scooter is een soort 
allochtoon onder de vervoersmiddelen. 
Temeer daar de berijders vaak ook on-
aangepast zijn, pizzakoeriers! Maar wel 
telefonisch een pizza bestellen en laten 
bezorgen. 

Op mijn lijstje van goede voorne-
mens voor 2010 staat het maken 
van een ritje met de scooter. Geluk-
kig maar dat de OV-fi ets organisatie 
waar de Fietsersbond zo nadrukke-
lijk onderdeel van uitmaakt, inmid-
dels het stadium van de proef voor-
bij is en op talloze verhuurlocaties 
OV-scooter te huur aanbiedt. 

TL

denken. Dat lijkt niet zo heel veel totdat 
je gaat rekenen. Zeg twee maal per week 
heen en terug fi etsen langs het Rijksmu-
seum, dat is 4 x 52 weken x 6 jaar x 150 
meter = 1248 x 150m = 187200 meter = 
187 kilometer omfi etsen (!). Volgens de 

Volkskrant zou dat maar 62 km zijn. Dat 
is dus nu al minimaal 125 km omfi etsen 
meer. Bent u daar nog? 
En hoeveel jaar en kilometers komen er 
nog bij?
Ik fi ets graag, maar dan toch liever onder 

het Rijksmuseum door. Dat is ook veel 
leuker.
Overigens:  Het Rijksmuseum is ooit 
gebouwd als poortgebouw tussen het 
centrum en Amsterdam Zuid. En niet als 
obstakel in de stad.

De brommer is tegenwoordig een scooter, 
maar in mijn tijd was een scooter wat an-
ders met een apart rijbewijs en een andere 
levensstijl. Denk aan Sophia Loren op een 
azuurblauwe scooter in Rome, met kekke 
rode schoentjes en een fl adderend niemen-
dalletje.

SCO2ters
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Fietsles
Hatice Dogan vier jaar later 

Toen
Hatice Dogan zat 
vier jaar geleden 
in groep 7 van een 
basisschool in Oud 
West. Ze kon wel 
op een fi ets rijden, 
maar echt in het 
verkeer had ze dat 
nog nooit gedaan. 
Haar moeder kan 
niet fi etsen en haar 
vader houdt meer 
van auto’s dan van 
fi etsen. Na een aan-
tal oefenlessen in 
de gymzaal van de 
school (rijden, rem-
men, bochtje ma-
ken, kijken, hand 
uitsteken) gingen 
we op straat oefe-
nen. Eerst in rustige 
straten waar je op je 
gemak kan oefenen: 
duidelijk laten zien 
dat je er bent en in 
de gaten krijgen 
wat je kan verwach-
ten. Daarna zijn we 
op drukkere straten 
gaan oefenen. Met 
foutgeparke erde 
auto’s op de fi ets-
strook en met linksaf slaan op een druk-
ke weg. 

Nu
Hatice, bijna 15, zit in de derde klas 
van het Marcanticollege. Ze fi etst naar 
school, want dat is een stuk sneller dan 
lopen. Ook om boodschappen te doen, 
naar de moskee of gewoon om een 
rondje te rijden bij lekker weer neemt 
ze de fi ets. Het is leuk, lekker snel en 
goed voor haar astma. Zelfs bij  regen 
vindt ze het lekker om te fi etsen. Alleen 

met sneeuw vindt ze het te gevaarlijk. 
Ze neemt dan de bus en de tram. Van 
haar huis naar school is dat een lastige 
verbinding: een rit van 15 minuten met 
wel twee keer overstappen. Nee, dan op 
de fi ets: je kan lekker doorrijden en bent 
ook niet afhankelijk van waar toevallig 
een halte is. En als je eens wat laat bent, 
fi ets je gewoon wat harder.

Fiets vs OV vs scooter vs auto 
In het openbaar verkeer heb je geen last 
van het andere verkeer. Voor fi etsers zijn 

bijv. de scooters die hard over het fi ets-
pad rijden eng. Die zouden eigenlijk op 
de weg moeten, of op een apart scoo-
terpad. Toch zou Hatice als ze 16 wordt 
best een scooter willen hebben. Die zijn 
modieus en lekker makkelijk. Haar vader 
vindt het echter te gevaarlijk, dus het zal 
er wel niet van komen. Jammer, maar zo 
kan ze wel sparen voor een rijbewijs als 
ze 18 wordt.

Eng en niet leuk
Het grootste nadeel 
van fi etsen vindt Hatice 
als het eng is. Vooral op 
drukke straten zonder 
fi etspad. Je weet maar 
nooit wanneer een ge-
parkeerde auto gaat 
rijden. En sommige 
kruisingen zijn ook las-
tig. Zoals bij het hoofd-
bureau van politie. Het 
fi etspad gaat naar rechts 
terwijl je rechtdoor wil. 
Dat is niet duidelijk. Een 
ander nadeel van fi etsen 
vindt Hatice dat haar 
fi ets kapot kan gaan. Ze 
kan wel wat repareren, 
maar het is geen hobby. 

Tips 
Al fi etsend leert Hatice 
het verkeer en de stad 
kennen, en raakt ze 
vertrouwd met de las-
tige plekken. Dat is een 
mooie aanvulling op wat 
ze in de lessen op de ba-
sisschool heeft geleerd. 
Om meer jongeren als 
zij op de fi ets te krijgen 
vindt ze dat er meer vei-

lige routes moeten komen. En jongeren 
moeten ook goed weten hoe je je moet 
gedragen in het verkeer, bij voorbeeld 
door fi etslessen. Volgend jaar gaat haar 
broertje voor het eerst naar de middel-
bare school. Hij wil ook wel op de fi ets, 
maar moet dan nog wel oefenen op de 
route. Jammer genoeg zijn er nu geen 
fi etslessen meer…

MdL

Vier jaar geleden gaf Marjolein de Lange een serie fi etslessen 
aan leerlingen van een basisschool. Dit was onderdeel van een 
proefproject van de Fietsersbond om het fi etsen te bevorderen onder 
groepen die weinig fi etsen. Benieuwd naar wat daarvan beklijfd is, 
zocht ze één van haar pupillen op.
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In oktober kreeg de Fietsersbond 
bezoek van een delegatie van 
fietsers uit Warschau. Negen jonge 
actieve leden van Zielone Mazowsze 
waren op zoek naar goede fietsvoor-
beelden in Nederland. Een verslag.

Na de val van het communisme in 1989 
is Polen in een vrije markt economie 
terecht gekomen. Verkeerskundig bete-
kende dat vooral heel veel meer auto’s; 
er zijn er nu negen keer zoveel als in 
1990.  De brede boulevards van War-
schau slibden dicht met auto’s en fiet-
sers hadden het nakijken. Wettelijk moet 
bij verbeteringen in de infrastructuur 
rekening gehouden worden met alle 
weggebruikers maar in de praktijk komt 
daar weinig van te recht: het probleem 
van al die auto’s maakt dat de belangen 
van fietsers en voetgangers snel verge-
ten worden.  Fietsers moeten zicht maar 
zien te redden. Zelfs op grote zesbaans 
wegen zijn vaak geen fietspaden. 

Veiligheid wordt vooral gezocht in het 
streng scheiden van verkeerssoorten. 
Het langzaam verkeer trekt dan vaak aan 
het kortste eind trekt. Zo zijn er veel gro-
te wegen waar oversteken alleen maar 
via loopbruggen met trappen mag. Bij 
verkeerslichten wordt het te gevaarlijk 
gevonden, maar het oponthoud voor 
het autoverkeer zal ook meespelen.

Het oude cen-
trum van War-
schau heeft klei-
nere straten waar 
het beter fietsen 
is. Daar speelt 
nu echter een 
discussie over 
fietsen en de tram: op een belangrijke 
fietsroute vindt de gemeente vindt het 
te gevaarlijk om fietsers en tram te com-
bineren en wil men fietsen verbieden. 
Amsterdamse straten met trams zijn ook 
vaak gevaarlijk voor fietsers. Maar men 
kiest, mede door de Fietsersbond, voor 
andere oplossingen: fietspaden of terug-
brengen van autoverkeer. 

Er is één postitief gevolg van de auto-
overheersing in Warschau. Een groeien-
de groep, vaak jonge mensen, wil de op-
mars van de auto een halt toe roepen en 
de straat weer terug winnen. Elke laatste 
vrijdag van de maand stappen ze op 
de fiets en de rollerskates om een vuist 
te maken. Daar doen 400-2500 mensen 
aan, elke maand, het hele jaar rond. In 
Amsterdam moeten we terug gaan tot 
de jaren 70 voor zulke grote fietsdemon-
straties. Is dat een teken dat we het hier 
toch behoorlijk goed voor elkaar heb-
ben?
Aanvankelijk werkte de Warschause 
politie de maandelijkse fietstochten 

hardhandig tegen. Maar sinds de pers 
daar schande van sprak is de relatie ver-
beterd. Nu begeleidt de politie de fiets-
tochten zelfs. Ook de contacten met de 
gemeente worden beter. De grote maan-
delijkse fietstochten dragen daaraan bij 
maar ook de kennis en ervaring van or-
ganisaties als Zielone Mazowsze.
Langzaam maar zeker neemt het aantal 
fietsers toe, vooral in de grotere steden. 
Dat komt door betere voorzieningen, 
maar vooral ook door de files en par-
keerproblemen die auto’s ondervinden. 
Vooralsnog is het fietsen vooral iets voor 
de jonge stoere fietsers, veelal mannen. 
Om fietsen voor iedereen een goede op-
tie te laten zijn moet het nog een stuk 
veiliger en prettiger worden. Gelukkig 
zijn er enthousiaste en toegewijde men-
sen als die van Zielone Mazowsze die 
daar voor ijveren en mooi dat we hen 
vanuit Amsterdam kunnen ondersteu-
nen. 

MdL

Zie: www.zm.org.pl/en

P u z z e l f o t o
De puzzelfoto in de vorige OEK was 
niet al te moeilijk. Zeven inzenders 
en allemaal goed: de keitjes op 
de Dam.  De verloting wees mevr. 
Truijens als winnaar aan. Zij krijgt 
de prijs toegestuurd.

Deze keer weer wat moeilijker.
Onder de goede inzenders verlo-
ten we een mooie fietskaart of een 
exemplaar van het boekje Op de 
fiets door Westelijk Amsterdam (zie 
pag. 14).  

Stuur uw antwoord naar: 
 - Fietsersbond Adam, WG-Plein 84, 

1054 RC Amsterdam
 - Amsterdam@fietsersbond.nl

Zielone Mazowsze
Fietsen in Mazovia
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Beter wegdek

De gemeente had een (klein) potje geld 
over en heeft dat gebruikt om het weg-
dek op drie fi etsroutes te verbeteren. De 
staddelen konden locaties aandragen en 
kennelijk waren Slotervaart en Oost-Wa-
tergraafsmeer er als eerste bij: het weg-
dek voor fi etsers is verbeterd op de Jan 
Tooropstraat (was heel hard nodig), de 
Pieter Calandlaan en de Ouderkerkerdijk.
Voor de Fietsersbond was dit aanleiding 
om in kaart te gaan brengen welke maat-
regelen er de laatste jaren zijn genomen 
voor beter wegdek op fi etsroutes, en 
hoe die beklijven. In een volgende OEK 
meer hierover. Als u nog locaties weet 
waar wegdek is opgeknapt met al dan 
niet goed resultaat laat het ons dan we-
ten. (MdL)

Surinamestraat

Fietsers langs de westzijde van de Kost-
verlorenvaart (de Schinkel) komen bij de 
Overtoomse Sluis een lastige barriere 
tegen. Ze kunnen de vaart niet blijven 
volgen omdat er geen oversteek is over 
de Surinamestraat. Fietsers moeten daar 
dus omrijden. 

De offi  ciële omweg is helemaal om het 
Surinameplein of de kruising Overtoom-
Amstelveenseweg (3x) oversteken. De 
Fietsersbond pleit er al lang voor dat hier 
een betere oplossing komt. Twee  twee-
richting-fi etspaden langs de Surinames-
traat en een oversteek in twee richtin-
gen bij het plein kunnen een oplossing 
bieden die vrij eenvoudig te realiseren 

lijkt. Helaas nog steeds niet opgepakt, 
maar nu wel opgenomen in een Strate-
gienota voor het Surinameplein. Daarin 
staan ook plannen voor een P+R-garage 
zodat automobilisten vanaf de A10 op 
het Surinameplein kunnen overstappen 
op schoner vervoer. 
De vraag is natuurlijk hoe lang het nog 
zal duren voor die strategie in daden 
wordt omgezet. De Fietsersbond pleit 
ervoor dat het knelpunt voor fi etsers 
op de Surinamestraat in ieder geval snel 
wordt aangepakt. In de planning staat 
het nu voor dit jaar, maar of het er ook 
van komt... (MdL)

Bos en Lommer

Buurtinitiatieven
In Bos en Lommer heb je zgn. Vogelaar-
wijken waar geld is voor buurtinitiatie-
ven. Ook de fi ets doet daar in mee. De 
afgelopen maanden tweemaal.

Anti-stoepfi ets-dag
Op 25 november hielden basisschool-
leerlingen in Landlust een antistoep-
fi etsmiddag. Het idee kwam uit een 
buurtoverleg (“kan daar niet ‘s iets tegen 
gedaan worden!), opbouwwerkers pak-

ten dat op en organiseerden een actie 
voor de kinderen die op woensdagmid-
dag aan hun zorg zijn toevertrouwd. Er 
werd van tevoren gefl yerd en op de dag 
zelf in een optocht met trommels, ratels 
en spandoeken door de buurt gemar-
cheerd. De stadsdeelwethouder zei dat 
hij het hartstikke goed vond wat ze de-
den. Kennelijk had het fl yeren al zin ge-

had (of het probleem viel wel mee) want  
de optocht werd met maar één stoep-
fi etser geconfronteerd: een tienjarige 
die zich op de fi ets in de optocht wilde 
voegen.

Fix je Fiets 
In de Erasmusbuurt ergeren bewoners 
zich mateloos aan de overvolle fi etsrek-
ken, en met name aan de ongebruikte 
verwrakkende fi etsen daarin. Eén van 
hen kwam met een goed idee. Kapotte 
fi etsen konden tot een waarde van 25 
euro gratis hersteld worden. Men fl y-
erde, persberichtte de lokale kranten en 
stickerde fi etsen die er belabberd uitza-
gen. 
Op zaterdagochtend 9 januari kwamen 
onverwacht veel mensen  met hun ka-
potte fi ets op dit aanbod af, vooral jon-
geren. Men was tevreden, maar zag ook 
meteen de beperking van dit succes: 
de meeste fi etsen waren geen wrak dat 
de fi etsrekken bezet hield maar een ge-
wone gebruiksfi etsen met een (klein) 
mankement. Bovendien, daadwerkelijke 
wrakken die aan de actie meededen 
zouden na reparatie weer in de rekken 
teruggezet worden. Zo worden de rek-
ken dus niet minder overvol.
De initiatiefnemers kwamen dus met een 
vervolg: een verzoek aan het stadsdeel 
om alle gestickerde fi etsen die niet in-
geleverd waren, uit de rekken te verwij-
deren. Maar dat verzoek kon niet zomaar 
worden ingewilligd omdat het stadsdeel 
z’n eigen beleid voor fi etswrakken heeft.

Wat nu? 
Twee goed bedoelde acties, maar of ze 
zoden aan de dijk zetten? Zou er minder 
gestoepfi etst worden in Landlust of al-

Op de kruising Baarsjesweg-Surinamestraat mag je alleen naar rechts, maar vrijwel niemand wil dat.

Mag hij ook niet op de stoep fi etsen?

Lees verder op pag. 10
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Amstel Fietspoint
Julianaplein 1, 1097 DN 
T: 020-6923584
www.amstelfietspoint.nl

AmsterBike
Piet Heinkade 11-A, 1019 BR
T:020-4199063
www.amsterbike.eu

B.v.D. Tweewielers
2de J. van Campenstraat 161h, 1073 XS
T:020-4701318
www.bvdtweewielers.nl

Beekhoven Bikes
Zuideinde 477, 1035 PJ  
T: 020-6317120 
www.beekhoven-bikes.nl

Bike City
Bloemgracht 68-70, 1015 TL  
T: 020-6263721
www.bikecity.nl

Het Zwarte Fietsenplan
2de Helmersstraat 49, 1054 CD  
T:020-6708531 
www.hetzwartefietsenplan.nl

De Snelbinder
Molukkenstraat 13, 1095 AR
T: 020-6930357

Bikes & Boards
Joris Ivensplein 50,  1087 BP
T: 020-4161133
Beukenweg 33, 1092 AZ
T: 020-6655930
www.bikesandboards.nl

Bikemotion.nl
2e Hugo de Grootstraat 12, 1052 LC
T: 0900-3660366
www.bikemotion.nl

Bob Orange Bicycles
Weteringschans 195, 1017 XE
T: 020-4218754
www.boborangebicycles.nl 

De Baron Fietsen
Overtoom 45, 1054 HB  
T: 020-6833369
www.dutchbikeamsterdam.nl

Fa. Fietsplezier
Looiersgracht 60, 1016 VT  
T: 020-6277726
www.meesfietsen.nl

Fiets + Meer
Middenweg 3, 1098 AA  
T:020-4681433
www.fietsenmeer.nl

Ligfietswinkel Amsterdam
Waterspiegelplein 10h, 1051 PB
T: 020-6869396
www.ligfietswinkel.nl

Lohman fietsspecialisten
De Clercqstraat 70-76, 1052 NK
T: 020-6183906
www.lohman.nl 

Rijwielspecialist Holendrecht
Holendrechtplein 7-9, 1106 LN
T: 020-6967795
www.holendrecht.nl 

De Vakantiefietser
Westerstraat 216, 1015 MS
T:020-6164091
www.vakantiefietser.nl

Wiel tot Wiel BV
J.P. Heijestraat 154-160, 1054 MK
T: 020-6850633
www.wieltotwiel.nl 

‘t Zonnewiel
Zonneplein 7, 1033 EJ
T: 020-6337444
www.zonnewiel.com

F i e t s z a k e n  i n  A m s t e r d a m  m e t  k o r t i n g

Vo o r  a c t u e l e  i n f o r m a t i e  z i e  w w w. f i e t s e r s b o n d . n l

leen maar schuldbewuster? Zouden er 
minder wrakken in de rekken komen of 
zouden vooral kiene fi etsbezitters een 
goedkope reparatie hebben gekregen? 
Dit zet in ieder geval aan het denken

Misschien moeten we het toch van ac-
ties hebben met een wat langere adem. 
Zoals het uit de VS overgewaaide idee 
van een buurtfi etsenmakerij (commu-

nity cycling center). In Noord is Wendy 
Monroe bezig een werkplaats op te zet-
ten waar jonge kinderen kunnen leren 
om fi etsen te maken. In een paar maan-
den tijd zetten ze van oude onderdelen 
een fi ets in elkaar en die fi ets mogen ze 
houden. Ook in De Pijp (Ostadestraat 
233-E) heb je de fi etswerkplaats Sme-
rig die iedere vrijdag een ‘zelfwerkdag’ 
houdt waar je onder begeleiding zelf je 
fi ets kunt (leren) repareren. Zie: 
www.ostade233.nl/clubs/smerig.html

Zou het geen goed idee zijn als de Fiet-
sersbond zich zou inspannen om ook 
elders in de stad, met name in de Voge-
laarwijken, zulke projecten van de grond 
te krijgen? Ik zie alleen maar voordelen. 
Wie doet er mee?  (JK)

Discussieer mee op het discussieforum over de 

vraag of de Fietsersbond dit soort projecten zou 

moeten ondernemen.

Stadshart

In het Amstelveense stadshart staan 
overal fi etsnietjes. Erg fi jn maar ze ne-
men ook wel veel plaats in waardoor er 
op drukke dagen ook heel veel fi etsen 
buiten de rekken gestald worden. Op 
zich niet zo erg, maar sommige fi etsers 
zetten hun fi ets hinderlijk voor de in-
gang van de winkels neer.
N.a.v. de goede resultaten met de fi et-
senrekken in het busstation is besloten 
om de nietjes tussen de bibliotheek en 
de Bijenkorf te vervangen door deze 
rekken (met aanbindmogelijkheid).  
Hierdoor wordt het aantal fi etsstal-
lingsplekken fors vergroot. Indien nodig 
worden er op meerdere plaatsen nietjes 
uitgewisseld.
Op andere winkellocaties in Amstel-
veen, zoals Hueseplein en v.d.Hooplaan 
zijn heel veel fi etsnietjes geplaatst. (CR)

A M S T E LV E E N

Kapotte fi etsen werden massaal ingeleverd
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De gemeenteraad heeft de angel ge-
haald uit het voorstel om stadsdelen 
krachtens de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) bevoegdheid te 
geven om fi etsparkeren buiten de 
voorzieningen te verbieden.

Het voorstel leek vooral ingeblazen 
door stadsdeel Centrum, dat zint 

op maatregelen bij onder meer de Bij-
enkorf en de Centrale Bibliotheek.
In de oorspronkelijke versie zouden 
stadsdelen fi etsparkeren mogen ver-
bieden in het belang van de inrichting 
van de openbare ruimte. De Fietsers-
bond heeft dit altijd een dubieus crite-
rium gevonden. Je zou namelijk vanuit 
cultuurhistorisch of stedenbouwkun-
dig oogpunt moeten bepalen of gepar-
keerde fi etsen al dan niet mooi staan. 
Maar hoe doe je dat? Tijdens de behan-

deling in de gemeenteraad zagen de 
fracties van de SP, PvdA en GroenLinks 
ons probleem. Op hun aangeven werd 
het criterium geschrapt, omdat het on-
voldoende eenduidig was.
De stadsdelen zullen overigens wel de 
bevoegdheid krijgen om ‘in het belang 
van de veiligheid, ter voorkoming van 
hinder’ het parkeren van fi etsen te ver-
bieden. Denk daarbij aan druk bezoch-
te plekken zoals stations, winkelcentra, 
uitgaansgebieden en onderwijsinstel-
lingen, waar grote en onordelijk neer-
gezette hoeveelheden fi etsen hinder 
kunnen veroorzaken. Voorwaarde is 
dat er voldoende fi etsparkeervoorzie-
ningen zijn.
De Fietsersbond steunt het streven van 
stadsdelen naar een omgeving zonder 
hinderlijk en gevaarlijk neergezette 
fi etsen. De stadsdeelbestuurders be-

schikken naar onze mening echter al 
over voldoende middelen. Ze kunnen 
allang fi etsvriendelijke maatregelen 
nemen, stallingen bouwen, wrakken 
verwijderen, maximale parkeertijden 
instellen, preventief toezicht houden. 
En als dat allemaal niet helpt, dan kun-
nen ze ook op grond van de huidige 
APV fi etsen verwijderen. Wat ons be-
treft had daar dus geen extra fi etspar-
keerverbod bovenop gehoeven.
Door het schrappen van het crite-
rium ‘belang van de inrichting’ is het 
voorstel ontdaan van de vervelendste 
stekel. In feite gold er altijd al in heel 
Amsterdam een verbod om je fi ets hin-
derlijk of gevaarlijk te parkeren. We zijn 
benieuwd wat er in de praktijk nu gaat 
veranderen en blijven het dossier met 
belangstelling volgen.

JPN (contactpersoon Centrum)

Stedenschoon 
geen basis voor verbieden fietsparkeren

Stallingen in de stad
De gemeente is hard aan het naden-

ken over het fi etsparkeerprobleem. 
De oplossing wordt gezocht in een aan-
passing van de APV (zie boven), maar ge-
lukkig ook in het bouwen van extra plek-
ken. Wegens ruimtegebrek (of omdat er 
in het centrum ook nog duizenden au-
to’s geparkeerd moeten worden), wordt 
er vooral gedacht aan ondergrondse 
stallingen. Die zijn erg duur, ook als je 
het terugrekent per plek (tot in de orde 
van 6000-7000 euro bouwkosten op het 
Leidseplein om 1 fi ets te kunnen stallen). 
En dus wordt er beknibbeld. Met als ge-
volg dat de stallingen niet aantrekkelijk 
genoeg zijn en dus slecht gebruikt wor-
den (en dus per gebruikte plek nóg veel 
duurder zijn). Bovendien wordt het fi ets-
parkeerprobleem daar niet of nauwelijks 
minder van, behalve voor diegenen die 
zo’n stalling gewoon in durven.

Met het vervangen van de naam voor 
gemeentelijke stallingen (Locker is nu 

Fietspunt) beginnen we weer opnieuw. 
We hopen dat dit ook aanleiding is om 
meer bekendheid te geven aan de stal-
lingen. Bij station RAI word je in elk geval 
met een groot spandoek naar binnen 
gelokt, en terecht. Omdat het de ge-
meente nog niet lukt om een fl itsende 
promotiecampagne neer te zetten, ge-
ven we in deze OEK alvast een overzicht 
van stallingen in de stad waar altijd nog 
plek is omdat niemand ze kent. Neem 
eens een kijkje, gebruik ze, laat ons we-
ten wat u vindt. Minstens 4000 mensen 
lezen deze OEK, dus misschien levert het 
wel ruimte op…

MUNT – Ten eerste de stalling van Pa-
thé de Munt om de hoek in de Regu-
liersdwarsstraat. Deze is niet in beheer 
bij de gemeente, maar wel bewaakt en 
heeft onlangs een opknapbeurt gekre-
gen. Een grote winst ten opzichte van de 
chaos buiten rond het Muntplein en in 
de Reguliers(dwars)straten.

KONINGSPLEIN – Even verderop staat 
het Koningsplein ook altijd bomvol. Ie-
mand heeft een kruis op straat getekend 
dat de looproute mooi vrij houdt, maar 
waar kun je als welwillende OEK-lezer je 
fi ets kwijt? Als je er sterk genoeg voor 
bent: in stalling Kalvertoren. Ingang aan 
de Singel. Deze stalling, onderdeel van 
het Fietspunt-netwerk van de gemeen-
te, werd zelfs voorbijgelopen door een 
groep fi etsambtenaren die op bezoek 
waren om in Amsterdam te kijken hoe 
het stallingsprobleem wordt opgelost. 
Een verborgen maar gratis plek op een 
drukke zaterdagmiddag. 

LEIDSEPLEIN – Ondergrondse stalling 
op het Leidseplein? Hij is er al! Naast de 
Paradiso. Ook hier: behoorlijk steil, dus 
niet geschikt met kinderen achterop. 
Niet te veel drinken als je uitgaat, want 
zie maar eens heelhuids met fi ets en al 
boven te komen. Wel op een mooie plek, 
ook Fietspunt en dus gratis! 

Lees verder op pag. 14
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Het is geen wonder 
dat woningen op de 
begane grond in trek 

zijn. 
Ze hebben vaak niet alleen 
het genot van een tuintje, ook 
besparen ze de bewoner het 
eindeloze trappen op en af 
lopen. 
En daarbij bieden ze ook nog 
eens het niet te versmaden 
gemak van het pal voor de 
woning kunnen parkeren van 
de eigen fiets.
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Helaas, het geluk van 
veel van die bene-
denwoners wordt 

verstoord door fietsers uit de 
buurt die uit zijn op een snelle 
parkeerplek en hun fiets even 
tegen het raamkozijn zetten. 
Die buren moeten te verstaan 
krijgen dat ze moeten wegwe-
zen met hun fiets. Een GEEN 
FIETSEN PLAATSEN-sticker uit 
de winkel is dan niet voldoen-
de. Met de hand geschreven is 
het beste. 

tekst en foto’s: PJ
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DISCUSSIE

OOSTERDOKSEILAND – Tenslotte de 
OBA. Het plein is prima als je even heen 
en weer gaat, maar zet je fi ets niet in de 
weg. En als je langer gaat? Ach, probeer 
het gewoon eens. Niet op het plein, maar 
droog en warm in de stalling. Dat je weer 
terug omhoog moet lopen terwijl je al 
onder de bieb bent, is een gemiste kans. 

Maar ook deze stalling is wel gratis. Er 
wordt nog uitgezocht wie de exploitatie 
op zich gaat nemen. 

MARNIXBAD, STADHUIS – Er zijn er 
meer. Bij het Marnixbad, onder het stad-
huis. Vaak gewoon openbaar toeganke-
lijk, soms tegen een kleine vergoeding. 

Vertel ons uw geheime stalling! 
Wij hopen dat de nieuw te bouwen stal-
lingen er beter uitzien, op logischere 
plekken liggen, en gebruiksvriendelijker 
zijn. Bij de stations RAI en Zuid zie je wat 
er dan gebeurt. Goed gevuld! 

GdW

Openbare ruimte steeds schaarser
De discussie over het parkeren van 

fi etsen op straat moet wat breder 
getrokken worden. Omdat meer mensen 
meer spullen hebben en mobieler zijn, 
neemt de druk op de openbare ruimte 
alleen maar toe en niet af. Decennia ge-
leden waren er per huishouden een paar 
fi etsen, er was hoogstens één auto en 
iedereen had een kleine actieradius. Nu 
heeft de Nederlander een recreatieve 
fi ets, een fi ets om te forensen, een fi ets 
om te transporteren, een scooter, brom-
mer of motor en verschillende  auto’s. En 
we gaan zowel voor het werk als voor de 
recreatie het hele land door. Dat legt een 
groot beslag op de openbare ruimte.

Als reactie op deze ontwikkeling wordt 
het achterlaten van privébezit in de 
openbare ruimte nu al op allerlei manie-
ren merkbaar teruggedrongen. Betaald 
parkeren, parkeervergunningen, deel-
auto’s en verplichte inpandige parkeer-
garages bij nieuwbouw in de stad zijn 
al een grote vanzelfsprekendheid voor 

automobilisten. Fietsers merken ook al 
dat ze gedwongen worden om de fi ets 
op aangewezen plekken te parkeren. De 
verplichte fi etsenberging bij nieuwbouw 
van appartementen is weer terug in het 
Bouwbesluit en er verschijnen allerlei 
soorten fi etsenstallingen.

Het klinkt misschien vreemd, maar over 
enkele decennia zal het in de open-
bare ruimte achterlaten van privébezit 
waarschijnlijk als sociaal ongewenst 
gedrag worden gezien. Zoals roken 
ook binnen een paar decennia van een 
vanzelfsprekend¬heid is veranderd in 
sociaal ongewenst gedrag, kun je een 
vergelijkbare ontwikkeling verwachten 
voor de geparkeerde auto, fi ets, motor, 
scooter, brommer, caravan, aanhanger, 
boot, jetski en zo verder. Alleen parke-
ren op eigen terrein of in een gehuurde 
ruimte is nog acceptabel. Daarnaast kun 
je hooguit kortstondig tegen betaling 
op democratisch bepaalde plekken in de 
openbare ruimte parkeren.

De consequenties voor automobilisten 
zijn voorspelbaar. De voortuintjes van 
rijtjeshuizen worden gebruikt om auto’s 
te parkeren en gemeenten gaan de vrij-
gekomen ruimte verkopen aan omwo-
nenden als niemand er bezwaar tegen 
maakt. Fietsers met een fi etsenberging 
zullen voor vertrek moeten nagaan of 
er op de plek van aankomst een ruimte 
is om te parkeren. De oplossing voor de 
andere fi etsers zien we nu al in de steden 
in Frankrijk en Spanje waar fi etsen de af-
gelopen jaren als openbaar vervoer zijn 
verschenen. Een infrastructuur met fi et-
senbergingen voor fi etsbezitters bestaat 
er praktisch niet, maar fi etsers moeten 
wel kunnen fi etsen. Veel fi etsers hebben 
als enige eis dat de fi ets van A naar B kan 
en voor hen volstaat de Velib’ (Parijs), Ve-
lov (Lyon), V’Hello (Aix en Provence), Villo 
(Brussel) of Bicing (Barcelona). Dergelijke 
fi etsen zijn ook een oplossing voor veel 
forenzende Amsterdammers die nu een 
simpele fi ets in de Fietsfl at op het Cen-
traal Station stallen. De hele dag kan nie-
mand anders die fi ets gebruiken. 

De veeleisende fi etsers in grote steden 
kopen uiteindelijk zelf een fi ets en zor-
gen voor onderdak op een binnenplaats 
of in een wijnkelder. Ze doen er goed aan 
te anticiperen op aangescherpte plaat-
selijke verordeningen en halen hun fi ets 
naar binnen. De stalling voor mijn fi ets 
kost maar € 100 per jaar. Mijn extra fi ets, 
die ik wel op straat had staan, heb ik al-
vast verkocht. Ik gebruikte ‘m maar een 
paar keer per jaar. In plaats daarvan huur 
ik nu een fi ets, en die is veel comforta-
beler, veiliger en heeft nooit onderhoud 
nodig.

Reinder RustemaParkeren op de stoep, geen parkeergeld...
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Elders in de stad worstelen 
fi etsers ook met dreigende of al 
voltrokken sluitingen van hun 
stalling. Zo zijn de bewoners 
van de Orteliusstraat in Bos 
en Lommer een jaar geleden 
van de ene op de andere dag 
hun stalling kwijtgeraakt. De 
eigenaar van het pand wilde 
er vanaf. Maar na de eerste 
schok is men teruggeveerd en 
heeft men zich verenigd om de 

stalling te heroveren. Helaas 
is de eigenaar een particulier 
die vooral oog heeft voor een 
gezond rendement. Maar geluk-
kig gaat het om Bos en Lommer, 
een juweeltje van een kracht-
wijk. En dus heeft men geleerd 
dat met vereende krachten 
(bewoners, stadsdeel, opbouw-
werk, corporatie) behoorlijk wat 
mogelijk is. En dus houdt men 
de moed erin.

Jarenlang was er bij fi etsenmaker ’t 
Mannetje op het Kastanjeplein in 

Oost een fi etsenstalling. Die kwam in ge-
vaar toen Ymere het pand wilde omvor-
men tot dure koopappartementen. Een 
andere, betaalbare plek voor de fi etsen 
was niet zomaar te vinden. Maar de men-
sen van ’t Mannetje vonden de stalling 
een te belangrijke buurtfunctie om zo-
maar op te geven. Ze hielden hun poot 
stijf: voor de stalling moest een andere 
ruimte beschikbaar komen.
Brieven van fi etsenstallers, de invloed 
van de politiek en van ambtenaren van 
het stadsdeel, én de dreiging van een 
advocaat hebben Ymere uiteindelijk 
over de streep getrokken om een goede 
nieuwe plek voor de stalling beschikbaar 
te stellen. Die is gevonden in de 3e Oos-
terparkstraat tussen het Beukenplein 
en het Kastanjeplein, vlakbij dus. Ymere 
heeft de ruimte geschikt gemaakt voor 
de stalling en de mensen van ’t Manne-
tje hebben hem ingericht. Zij beheren de 
stalling nu. 
En er loopt nog een subsidie-aanvraag 
voor een bijdrage in de inrichtingskos-
ten en de exploitatie bij het stadsdeel. 
Want de kosten van een stalling, de in-
richting en de huur van de ruimte zijn 
aanzienlijk, zeker vergeleken met de be-
perkte inkomsten. Tien euro per maand 
is voor de meesten een acceptabele prijs 
voor een fi etsplek; maar met zo’n bedrag 
kan je met 40 plekken nooit meer dan 
400 euro binnen halen. En dat ben je al 
snel kwijt aan huur van de ruimte. Het is 

mooi dat het stadsdeel het belang van 
buurtstallingen erkent en subsidie geeft. 
Daarnaast is het essentieel dat er een 
betrokken beheerder is. Om met zulke 
opbrengsten de stalling te kunnen draai-
en moet zij/hij slim en effi  ciënt te werk 
gaan. En als de stalling in zwaar weer 
komt is er veel doorzettingsvermogen 
nodig. Hulde voor de mensen van ’t 
Mannetje die dit voor elkaar krijgen!

Dat heeft Ymere inmiddels ook erkend. 
Zij zijn inmiddels ook overtuigd van het 
belang van buurtstallingen en hebben 
de mensen van ’t Mannetje gepolst voor 

het beheer van evt. andere stallingen in 
de buurt. Met goed en betrokken be-
heer, een welwillende verhuurder en 
enige fi nanciële ondersteuning van het 
stadsdeel kunnen op deze manier stal-
lingen behouden blijven voor de buurt.
En natuurlijk moeten bewoners weten 
dat de stalling er is. In de stalling in de 
3e Oosterparkstraat zijn nog ongeveer 
10 plekken beschikbaar. Geïnteresseer-
den kunnen zich melden bij Agnes van 
fi etsenwinkel ’t Mannetje aan de Kastan-
jeweg 20.

MdL

Fietsenstallingen in nood

Fietsenstalling gered
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Inritconstructie
Wat betekent dat nou echt?

Hoek Kerkstraat-Nieuwe Spiegelstraaat

De kruising van de Nieuwe Spiegel-
straat met de Keizersgracht is veel 
gevaarlijker dan je zou denken. Deze 
kruising ligt in een 30km gebied en 
er is niet zo gek veel verkeer, maar 
toch gaat het een paar keer per jaar 
mis. De voorrang is namelijk niet 
duidelijk geregeld. Waarom niet?

Duurzaam veilige poortconstructie
In het kader van Duurzaam Veilig worden 
woongebieden in de stad over het alge-
meen ingericht als 30km gebied. Daar-
binnen zijn de kruisingen gelijkwaardig 
en heeft rechts voorrang. Om de grens 
tussen zo’n 30km gebied en een 50km 
gebied aan te geven, gebruikt men een 
zgn. poortconstructie. Als je daar rijdt, 
voel je dat je in een ander soort gebied 
komt, met een andere maximumsnel-
heid. Je weet het ook want een poort-
constructie kan, als-ie goed is vormge-
geven, ook de voorrang regelen. Dan is 
het namelijk een uitrit, en “bestuurders 
die een bijzondere manoeuvre uitvoe-
ren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit 
een uitrit de weg oprijden, […] moeten 
het overige verkeer voor laten gaan.” 
(Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens, 1990)
De vraag is natuurlijk wat een uitrit 
precies is. Er is wel geprobeerd om een 
goede defi nitie op te nemen in het RVV, 
maar bij elke defi nitie bleek dat er situ-
aties waren die er buiten vallen. Vaak 
kun je als bestuurder bijvoorbeeld niet 

zien of een ‘zijweg’ een 
zijweg is of een in/uitrit 
naar een parkeerplaats. 
Of naar een paleis. De 
oplossing die gekozen is, is om de defi -
nitie over te laten aan de rechter. De wet 
wordt hier dus gevormd door de juris-
prudentie. Dat is niet zo mooi, want een 
rechter ga je het pas vragen als het mis 
is gegaan.

Onduidelijke gevallen
Toch wordt de constructie veel gebruikt. 
Langs elke 50-kilometerweg zie je ze. Als 
je uit de woonwijk komt, de doorgaande 
weg op, kom je een verhoging tegen en 
moet je voorrang geven. Als twee door-
gaande wegen elkaar kruisen, staan er 
bijna altijd verkeerslichten. Zo werkt het 
ook bij bijvoorbeeld de Olympiaweg (zie 
foto boven). 
Dat is zó handig, dat we deze constructie 
veel vaker gebruiken. Voorrang regelen? 
Inritconstructie maken! Maar wat als er 
nu toch een ongeluk gebeurt? Heeft ver-
keer van rechts dan voorrang of telt de 
uitritconstructie zwaarder?

De bedoeling is natuurlijk het laatste, 
en zolang die bedoeling duidelijk is 
handelen de meeste mensen daar ook 
naar. Maar volgens de rechtspraak is die 
bedoeling niet altijd duidelijk. Eigenlijk 
is dat alleen het geval als de stoep echt 
doorloopt. Dus geen paaltjes of een 
witte streep langs de rijbaan! Als je op 

de stoep loopt, 
moet je niet mer-
ken dat je een 
zijweg passeert. 
In zo’n geval is 
het een uitrit; de 
auto of fi ets die 
uit die zijweg 
komt, rijdt als 
het ware van de 
stoep af. 
Op de foto hier-
boven waar de 
stoeptegels ver-

vangen zijn door ander wegdek, is de 
bedoeling dus niet duidelijk en dus heb-
ben we – volgens de jurisprudentie – te 
maken met een gelijkwaardige kruising 
met voorrang van rechts.
In de praktijk zijn er heel veel voor-
beelden van uitritten die juridisch niet 
voldoen. Ze worden al zo’n twintig jaar 
gebruikt, en eigenlijk naar volle tevre-
denheid. Gelukkig zien de meeste ver-
keersdeelnemers de bedoeling en res-
pecteren die. Je moet ook wel heel dom 
of dapper zijn om in de situatie op de 
foto boven – komend van rechts – voor-
rang te nemen als je vanuit de Speer-
straat de Olympiaweg oprijdt.

Nieuwe Spiegelstraat
Andersom is het zonder meer de bedoe-
ling (althans bij aanleg, en nog steeds, 
gezien het fi etsbeleid van de gemeente) 
dat de Nieuwe Spiegelstraat als belang-
rijke doorgaande fi etsroute voorrang 
heeft op de Kerkstraat (foto linksonder) 
of de Keizersgracht. Die krijg je ook wel 
als je daar fi etst, is de ervaring. Maar de 
vormgeving elders in de stad is in 20 jaar 
steeds eenduidiger geworden, waardoor 
juist die oude, zoals langs de Nieuwe 
Spiegelstraat, steeds minder duidelijk 
worden. Het blijft dus uitkijken voor een 
verkeersdeelnemer die het niet zo goed 
begrijpt, of die het (al dan niet na lezing 
van dit stuk) juist heel goed begrijpt en 
weet dat-ie juridisch gezien voorrang 
heeft als hij van rechts komt.
Het beste is natuurlijk: blijven opletten. 

GdW

Voor meer informatie verwijs ik naar een link van een 
website met een uitgebreid onderzoek van een slacht-
off er van een ongeluk op het kruispunt waar ik mee 
begon: 
http://cheiz.web-log.nl

De foto’s zijn ontleend aan dezelfde website.

 of 

Hoek Olympiaweg-Speerstraat
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Eerste fietsstraat van Amsterdam
In de Spaarndammerbuurt wordt 
veel opgeknapt en, inderdaad, het 
wordt er steeds mooier. De buurt 
wordt ingericht als woonbuurt met 
30km straatjes en dat betekent in 
principe dat het wegdek in klinkers 
wordt uitgevoerd, vanwege de sfeer. 
En ook omdat klinkers zouden ‘uit-
stralen’ dat je er minder hard moet 
rijden.

Maar alles goed en wel, de Zaans-
traat is voor fietsers niet zomaar 

een 30km straat. Het is een doorgaande 
fietsroute de buurt in en uit, en boven-
dien een belangrijke uitvalsroute rich-
ting Hempont, Zaandam. Toch kwam 
de projectleider in de verkeerscommis-
sie met het plan om ook hier klinkertjes 
neer te leggen, voor de eenheid in uit-
straling. Alleen voor de busroute werd 
een uitzondering gemaakt, die mocht 
wel asfalt houden. Nu is de Fietsersbond 
altijd voor asfalt op hoofdfietsroutes, 
maar hier moesten we het afleggen te-
gen een meerderheid in de ambtelijke 
verkeerscommissie.

Maar een half jaar later werden we ge-
beld door de bewoners van de straat. 
Het plan was in de inspraak geweest en 
ze waren er niet blij mee. Onder andere 
niet omdat ze het asfalt kwijt zouden 
raken. Een goede aanleiding om de be-
woners te helpen dit punt politiek aan 
de orde te stellen. De bewoners kregen 
makkelijk contact met ambtenaren en 
de stadsdeelwethouder. Maar ze werden 
het niet eens. 

Toen bleek er een vergissing te zijn ge-
maakt met het (al besloten) plan. De 
straat was ergens een stukje te breed 
getekend, maar met forse gevolgen 
voor het ontwerp. Dit wekte de interesse 
van de deelraadsleden en toen die, na 
inspraak in de deelraadsvergadering, 
eenmaal over het ontwerp begonnen 
mee te praten, kwam van alles weer op 
losse schroeven te staan. In de deelraad 
was ook veel waardering voor de bewo-
ners: hoe ze zich hadden verdiept in de 
kwestie, met een handtekeningenactie 
en uitgebreide tekeningen van hun al-
ternatieve oplossingen. De bewoners en 

Fietsersbond hebben 
dat momentum ge-
bruikt om te pleiten 
voor de eerste echte 
‘fietsstraat’ van Am-
sterdam. Dan kun je 
in een 30-km gebied 
toch asfalt gebrui-
ken, om te benadruk-
ken dat het om een 
doorgaande fiets-
route gaat. En met 
succes.

Mooi  dat door de in-
spanning van de be-
woners via een om-
weg alsnog asfalt is 
behouden voor fiet-
sers in de Zaanstraat. 
We zijn benieuwd 
naar de praktijk na de 
herinrichting.

GdW

Fietsstraten worden in diverse ste-
den met succes toegepast. Het zijn 
straten die formeel juridisch een 30 
km straat zijn, maar die fysiek uitstra-
len dat de fi ets er de belangrijkste 
verkeersdeelnemer is. Auto´s mogen 
er komen, maar zijn ´te gast .́ Meer 
informatie hierover is te vinden via 
www.fi etsberaad.nl. 

In een volgende OEK komen we nog 
terug op fi etsstraten, want Amster-
dam lijkt van plan er meer te maken. 
Trouwens, eigenlijk bestaan ze al: de 
Weesperzijde en de Nieuwe Spie-
gelstraat (zie pag. 16) werken in de 
praktijk al als fi etsstraat.

Ingrid van Loon

fi etsstraat Houten

fi etsstraat Delft

voor of tegen of voor of tegen of voor of tegen of voor of tegen of voor

Zaanstraat
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Wibautstraat
Schoonheid of verkeersveiligheid?
De herinrichting van de Wibaut-
straat heeft verschillende discussies 
losgemaakt. In één is de Fietsers-
bond ver doorgegaan, tot in de 
gemeenteraad aan toe.

Wij vinden het niet uit te leggen dat de 
kruising van Wibautstraat en Maurits-
kade minder veilig wordt aangelegd dan 
mogelijk is, omdat er in de Wibautstraat 
per se een middenberm van 8,5 meter 
breed moet komen. Omdat de ontwer-
pers geen ‘hapje’ uit die berm willen 
halen, moet het verkeerslicht de grote 
stroom rechtdoorgaande fi etsers gelijk 
groen geven met rechtsafslaande auto’s. 
Met alle confl icten van dien. Omdat bo-
vendien verderop de stalling van de Ho-
geschool van Amsterdam komt, zullen 
ook veel fi etsers in de verkeerde richting 
gaan rijden en dus niet verwacht worden 
door de afslaande automobilisten. Nog 
gevaarlijker. 
Moeten die fi etsers niet doen, denkt u. 
Maar het alternatief is nauwelijks een 

alternatief: in de goede 
(maar voor hun bestem-
ming verkeerde) richting 
een paar honderd meter 
doorrijden, dan drie keer 
(met lichten) de kruising 
oversteken en dezelfde af-
stand terugfi etsen. Dat zul-
len ze niet doen, denken 
wij.

De gemeenteraad heeft de 
wethouder nu opgedragen 
om het anders te doen. Met 
een trucje krijgen in de ver-
keerslichtenregeling krij-
gen fi etsers apart groen. 
Daar zijn we blij mee en we 
hopen dat dit idee over-
eind blijft als de diverse verkeerscom-
missies zich erover buigen. Maar het had 
zoveel simpeler gekund, als je op deze 
straat, de drukste van Amsterdam, het 
verkeerskundige belang zwaarder laat 
wegen dan het esthetische. Dat de straat 

– met een hap uit de middenberm – iet-
wat minder mooi wordt, lijkt ons in het 
geval van de Wibautstraat nauwelijks 
een verlies.

GdW

Kruising Wibautstraat–Mauristkade

Singelgrachtgarage Marnix
Al 35 jaar vecht de Fietsersbond voor ruimte voor de fi ets: ruimte in huizen 
om je fi ets op te kunnen bergen, ruimte op de stoep voor fi etsenrekken, 
ruimte op straat voor brede vrijliggende fi etspaden, ruimte in begrotingen 
voor het geld dat dit alles kost. Helaas zijn er in Amsterdam veel partijen die 
ook (nog) meer ruimte wensen. 

Mensen verplaatsen zich meer, wil-
len groter wonen, maar wel ‘al-

lemaal’ binnen de ring. Daar moet dus 
compacter gebouwd worden, of hoger. 
Of ondergronds. In verschillende stads-
delen staat in het programakkoord van 
vier jaar geleden dat er nieuwe ruimte 
wordt gezocht door ondergronds te 
bouwen. Een goed idee?
In ieder geval is het duur en heeft het na-
delen. Onder de grond is het een beetje 
eng: donker, ongezond. Het enige wat je 
daar goed kwijt kan, is  – naast de kabels 
en leidingen – een metro of een gepar-
keerde auto. En die garages beginnen 
er steeds meer te komen. Niet om extra 
parkeerplekken te maken, maar om de 
parkeerplekken op straat voor andere 

dingen te kunnen gebruiken: bomen, 
stoep, fi etspaden.

Toch heeft de Fietsersbond het daar 
moeilijk mee. Weliswaar eindelijk een 
plan om structureel autoplekken van 
straat te halen, weliswaar meer ruimte 
voor de fi ets, maar wat een geld kost dat. 
En kun je niet beter gewoon parkeer-
plekken vervangen door fi etsenrekken? 
Waarom nieuwe plekken? Waarom mid-
den in de stad? Als je nou gewoon aan de 
rand van de stad…? En dan met mooie 
fi etsverbindingen en OV naar het Cen-
trum? Natuurlijk zou dat het mooist zijn. 
En daar wordt ook wel aan gewerkt, zij 
het langzamer en minder handig dan wij 
zouden willen. 

Een natuurlijk idee is om ook het 
fi etsparkeren waar men zoveel last 
van lijkt te hebben, ondergronds te 
brengen. Moet er in elke autopar-
keergarage ook gelegenheid zijn om 
je fi ets veilig en droog te stallen? De 
praktijk blijkt weerbarstig, en dus 
is de Fietsersbond niet onverdeeld 
voor.  Om fi etsen te parkeren onder 
het maaiveld, moet je namelijk een 
niet al te steile hellingbaan hebben. 
In de praktijk betekent dat een lange 
hellingbaan (plm. 100 meter om 5 
meter diep te komen). Maar omdat 
dat ruimte kost en vaak onaange-
naam is, is dat alleen de moeite als 
het heel druk wordt. Nu heeft een 
fi etsparkeergarage niet zo’n groot 
verzorgingsgebied (één straat verder 
zetten mensen hun fi ets liever voor 
de deur). Dus alleen bij grote pu-
blieksbestemmingen is een gebouw-
de fi etsvoorziening nuttig.

Ondergronds fi etsparkeren

voor of tegen of voor of tegen of voor of tegen of voor of tegen of voor
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Maar intussen kan de Marnixstraat alleen 
verkeersveilig worden als het parkeren 
er in het nauwste stuk wordt uitgehaald. 
De Frans Halsbuurt in de Pijp heeft smal-
le straatjes die nu helemaal vol staan met 
auto’s. Geen politicus durft het aan om 
de wachtlijsten voor een parkeervergun-
ning in één klap te verdubbelen. Wij krij-
gen niet meer ruimte zonder auto’s weg 
te halen. En zo ontstaat er een breed 
gedragen plan voor een ondergrondse 
garage. Wat vinden wij daar dan van?

We zijn benieuwd naar uw mening. Op 
de website (www.fi etsersbondamster-
dam.nl) hebben we een stelling neerge-
zet: 

Moet de Fietsersbond de bouw van onder-

grondse autoparkeergarages steunen?

Zo ja, onder welke voorwaarden? 

Zo nee, hoe komen we dán aan ruimte op 

straat voor de fi ets?

Onze houding 
is voorlopig dat 
we vinden dat 
parkeergarages 
mogen, als ze 
maar niet zorgen 
voor extra plek-
ken (en dus ex-
tra autoverkeer). 
Verder vinden 
we het van be-
lang dat de ont-
sluiting ervan 
verkeersveilig is 
en zo dicht mo-
gelijk aan (of op) 
het Hoofdnet Auto.

Zo hebben we geageerd tegen een ga-
rage aan de Geldersekade omdat we 
daar geen mogelijkheid zagen voor een 
veilige ontsluiting. Die is mede daardoor 
nu gepland in het Oosterdok. Tegen 
een garage bij het Marnixbad hebben 

we niet geprotesteerd. Wel tegen de 
ingangsvariant in het Frederik Hendrik-
plantsoen. En we hebben voorgesteld 
om er dan ook echt profi jt van te trekken 
door parkeerplekken te verwijderen uit 
de Marnixstraat.
We zijn benieuwd wat u hiervan vindt.

GdW

(NIET) IN MIJN TUINTJE
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De parkeerplekken hier staan een verkeersveilige inrichting in de weg

Het is goed dat er mensen zijn die niet alles door ‘de politiek’ laten 
beslissen, maar ook zelf hun zegje doen. Dat doe je natuurlijk alleen als 
je het ergens niet mee eens bent. Ben je het eens met de politiek, dan 
hoef je daar je vrije avond niet voor op te off eren. Zodat inspraak vaak 
uitdraait op: burger versus politiek. De (burgers van de) Fietsersbond 
spreekt ook nogal eens in, maar soms omdat we het juist wél met de 
politiek eens zijn.

Met de politiek mee: Foodcenter
Zo is er de kwestie rond het Foodcenter. 
Wij dromen al jaren van het doortrek-
ken van de fi etsroute van Nieuw West 
(Slotermeer) – via het Gerbrandypark, de 
Erasmusgracht en de Rijpgracht – naar 
de stad. Je hebt dan een snel, autoluw 
alternatief voor de Jan van Galenstraat. 
Helaas ligt het Foodcenter in de weg. 
Maar nu is er het ‘Ambitiedocument 
Foodcenter’ waarin het stadsdeelbe-
stuur (de politiek) zegt het gebied te 
willen ontwikkelen en ontsluiten met 
twee bruggetjes, in het verlengde van 
die route.
Goed plan, vinden wij. Maar bij inspre-
kende bewoners ligt dat anders. Want 
aan de stadskant, in de luwte van het 
Foodcenter, ligt een rustig, groen wijkje. 
Daar komt bijna niemand, want je kunt 
er niet doorheen als je de stad in of uit 

moet. En nu zijn de bewoners 
bang dat aan die rust een eind 
komt. En dus keren ze zich tegen 
dit plan. Voor de Fietsersbond re-
den om te gaan inspreken, vóór 
iets. En mede daardoor bleef 
een meerderheid in de deel-
raad voorstander van het plan. 
De vraag wie er dan gewonnen 
heeft, kunnen we pas over een 
jaar of 10 beantwoorden, als dat 
gebied daadwerkelijk ontwik-
keld is, en het bruggetje er ligt. 

Met de burgers mee: Hondecoeterstraat
Soms zijn we het ook eens met bewo-
ners die tegen de ‘politiek’ ageren. In 
de Hondecoeterstraat staat een basis-
school, vlakbij de De Lairessestraat, een 
drukke 50 km weg. Maar dat is niet het 
probleem voor de school; voor hen is 

van belang dat er zich een fi etsdoor-
steekje bevindt tussen hun hoofdingang 
en het speelpleintje voor de school. 
Een paar keer per dag moeten kinderen 
daar oversteken. Vervelend. Alleen is dat 
doorsteekje voor veel buurtbewoners 
mensen de enige handige manier om 
thuis te komen. Om nog maar te zwijgen 
van de schoolkinderen die nu voor de 

De betwiste verbinding in rood

Foodcenter Amsterdam
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deur kunnen worden afgezet.
Het stadsdeelbestuur (de politiek) wil 
– niet voor het eerst – het doorsteekje 
opheff en. Daar zijn de buurtbewoners 
tegen en ze spreken er over in, maken 
bezwaren, dienen zienswijzen in, hou-
den buurtvergaderingen etc. In het ver-
leden hebben we dat doorsteekje altijd 
gered met de goede argumenten vóór 
behoud: kortere routes, onveilige alter-
natieven, relatief geringe overlast voor 
de school. (Waarom horen we de school 
niet over de veel ernstiger gevaren van 
de De Lairessestraat?). Maar dit keer is 
het stadsdeel erg vasthoudend. Het ver-
keersbesluit is gepubliceerd, en dit keer 

vinden wij ons terug tussen de bewoners 
die alles willen houden zoals het is.

En zo komt het dat in dezelfde stad, met 
grotendeels bestuurders van dezelfde 
partijen, met grotendeels dezelfde fi et-
sende bewoners, de Fietsersbond (met 
hetzelfde doel) in twee zo verschillende 
posities zit. Op de ene plek discussiërend 
tegen bewoners om een nieuw fi ets-
doorsteekje te maken, op de andere plek 
discussiërend mét bewoners om een 
fi etsdoorsteekje te behouden. We zijn 
benieuwd naar de uitkomst.

GdW

voor of tegen of voor of tegen of voor of tegen of voor of tegen of voor

Fietsdoorsteek Hondecoeterstraat

Van galgenveld tot lapjesstad
Zo luidt de ondertitel van een boekje 

met een fi etstocht door Amsterdam 
Noord. Het is in 2007 uitgebracht door 
het HATO (Historisch Archief Tuindorp-
Oostzaan) en is geschreven door L. Kar-
bet. De beschreven route meet onge-
veer 40 km en begint en eindigt bij de 
Noordzijde van de NDSM-pont. De rode 
draad vormt de Waterlandse zeedijk, nu 
respectievelijk Oostzaner-, Landsmeer-
der-, Nieuwendammer- en Schelling-
wouderdijk geheten. 

Het galgenveld bestond vanaf de vijf-
tiende eeuw, toen terechtgestelden ten 
overstaan van belangstellenden op de 
Volenwijck (verbasterd van ‘Vogelwijk-
sche’ ofwel vogelrijke landen) werden 
opgehangen als afschrikwekkend voor-
beeld. ‘Lapjesstad’ doet denken aan een 
lapjeskat – mooie en minder mooie de-
len wisselen elkaar af.

Wie de moeite neemt de route te volgen, 
maakt kennis met soms bekende, maar 
vaak ook geheel onbekende en verras-
sende historische punten in Amsterdam 
Noord. Van elk punt wordt een beschrij-
ving gegeven, nu eens uitvoerig (zoals 
over de NSDM werf), dan weer summier 
(zoals over de ‘trommelwoningen’ van 
Liesbeth van der Pol uit 1992 of het grote 
zwembad Obelt van omstreeks 1914). 
Alles is met grote liefde voor het im-

mense stadsdeel dat Amsterdam Noord 
is beschreven. 
Mij lijkt het handig om vooraf de hele 
brochure (69 pagina’s op A4 formaat) te 
lezen en – indien gewenst – aan te ge-
ven waar de bijzondere belangstelling 
naar uit gaat. Op die manier kan de lezer/
fi etser zelf bijvoorbeeld een industriële 
route samenstellen, of een route die het 
accent legt op (so-
ciale) woningbouw. 
De routeaanduidin-
gen in het boekje 
zijn weliswaar vet 
gedrukt, maar vallen 
in kwantiteit weg te-
gen de beschrijvin-
gen van de objec-
ten, die verreweg de 
meeste ruimte inne-
men en het boekje 
daardoor juist erg 
informatief maken.
Twee minpuntjes 
moeten me van het 
hart: een stevige re-
dactie en een mooi-
ere layout (vooral het 
A4-formaat is niet 
handig voor op de 
fi ets) zouden het nog 
aantrekkelijker heb-
ben gemaakt. Mis-
schien iets voor het 

geval er een herdruk wordt overwogen?

Fietstocht Amsterdam Noord, van gal-
genveld tot lapjesstad is verkrijgbaar bij 
HATO en kost € 12,50. Bestellingen gaan 
(vermoeden we) via: 
info@historischarchief-toz.nl.

AMR

Fietsen 
in Amsterdam Noord
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Opgeloste knelpunten

NOORD

Langs de oostzijde van de Nieuwe Leeu-
warderweg is een nieuw fi etspad ge-
maakt. Het is bijna klaar en vormt een 
prachtige snelle verbinding van het Ade-
laarswegveer tot aan de Loenermark, 
via welke het snel doorfi etst naar bijv. 
het stadsdeelkantoor en het Buiksloter-
meerplein. De fi etsroute biedt prachtig 
zicht op de laaggelegen Leeuwarder-
weg.
En langs de noordelijke oever van het IJ 
is een nieuwe route aangelegd voor fi et-

sers en voetgangers. Vanaf de Buikslo-
terwegpont gelijk linksaf over de nieuwe 
brug voert de route eerst nog over tijde-
lijke betonplaten om vervolgens op as-
falt langs het IJ te gaan. Het is een mooie 
verbinding naar de nieuwe woningen en 
verder naar de bedrijven die er achter 
liggen. En natuurlijk naar het ongekende 
uitzicht vanaf het voormalig Shellterrein. 
(MdL)

WEST

Vlak bij het kantoor van de 
Fietsersbond (en dat kan 
natuurlijk echt niet!) lag al 

jaren een stukje verkeers-
heuvel eigenlijk in de lijn 
van de rechtdoorgaande 
fietser die bij de 2e Con-
stantijn Huygensstraat 
de Overtoom oversteekt 
richting Vondelpark (zie 
foto rechtsboven). Meer-
malen trok onze contact-
persoon in Oud-West aan 
de bel, en ineens was het 
weggehaald! Een kleine, 
maar fijne verbetering. 
(GdW)

ZUID

De kruising Rijnstraat-
Vrijheidslaan is half af, nu 

de Rijnstraat aan de ene zijde is verbe-
terd en aan de andere zijde nog niet. 
Vandaar een naar stukje waar je zonder 
rugdekking als fietser van het fietspad 
weer de weg op moet. Bovendien is de 
bocht voor auto’s veel te riant neer-
gelegd. In een rondje rechtbreien van 
het stadsdeel zijn er wat kleine verbe-
teringen aangebracht waar we toch 
wel blij mee zijn: De autobocht is visu-
eel smaller gemaakt door een stuk wit 
te verven, waardoor de fietser iets vei-
liger zou moeten zijn. Verder is er een 
stukje fietspad bijgelegd waardoor je 
om de wachtende fietsers heen kun als 
je rechtsaf moet. Nog steeds gaat dat 
niet in de ochtendspits, en het kost he-
laas een stukje stoep, maar het scheelt 
toch wel. Jammer dat dit nodig is, 
want de autobocht zou helemaal niet 
zo groot hoeven. (GdW)

r of 

Fietspad langs Nieuwe Leeuwarderweg

Route Noordelijke IJ-oever in aanleg Doodeng invoegen in de Rijnstraat

Hinderlijke verkeersheuvel
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REGIONAAL

De fietsroute naar Muiden is een stuk 
beter geworden. Tot voor kort moes-
ten fietsers over de parallelweg van 
de A1 rijden om het Amsterdam-Rijn-
kanaal te kunnen kruisen. Die paral-
lelweg is smal en er rijden veel bussen 
en sluipverkeer met hoge snelheid. Na 
een lobby van de Fietsersbond, en fi-
nanciële bijdragen van de Stadsregio, 
de provincie en Rijkswaterstaat is er 
nu een aparte fietsbrug gebouwd aan 

de noordzijde van de brug. (MdL)

Nieuw knelpunt

VONDELPARK

Vorig jaar kostte het veel moeite om 
de straatverlichting in het Vondelpark 
werkend te houden. Vooral de belang-
rijke fietsverbinding tussen Koningin-
neweg en Kattenlaan had daar ernstig 
onder te lijden. Pas toen de donkere 
maanden voorbij waren, werd de ver-
lichting hersteld. Intussen is er op die 

route een prachtig asfaltpad aange-
legd (zie foto). Jammer genoeg is men 
vergeten daar straatverlichting aan te 
leggen. Intussen heeft – als het goed 
is – een oplettend raadslid vragen ge-
steld en is de nieuwe ambtenaar die 
over de verlichting gaat er mee bezig. 
(JK)

Muiderfietsbrug in aanleg

Alleen aan het begin een straatlantaarn

Talk of the Town over

D e  Fi e t s k l o nt
Op 21 januari kwam fi etsend Amster-
dam samen met creatief Amsterdam 
om in pakhuis De Zwijger te praten 
over ‘de fi etsklont’. Een mooi woord 
voor het toenemende aantal fi etsen 
dat in de openbare ruimte te vinden 
is.

In het kader van ‘talk of the town’ waren 
de  fi etsambtenaar van Amsterdam, Ria 

Hilhorst, en een invloedrijke fi etsende 
ontwerper  van de dienst Ruimtelijke 
Ordening, Ruwan Aluvihare, uitgeno-
digd als experts. Zij mochten als eerste 
reageren op drie ontwerpers die hun 
gedachten op een heel verschillende 
manier hadden laten gaan over het fi ets-
parkeren.
De eerste was Atilla Vredenburg met 
een ontwerp voor op de Dam. Dat is een 

plek waar veel mensen hun fi ets kort 
parkeren, en waar nu wanorde heerst. 
De gemeente heeft er moeite mee te  
accepteren dat er fi etsen staan, maar 
de behoefte is duidelijk. Atilla’s ontwerp 
was een soort ‘loopgraaf’ waarin fi etsen 
onder het maaiveld staan. Mensen die 
daarlangs lopen, steken er half boven-
uit. Dat zorgt dat de barriere om je fi ets 
‘beneden’ te zetten, niet zo groot is. Het 
probleem dat mensen in de gleuf kun-
nen vallen, kon bijvoorbeeld opgelost 
worden met bankjes langs de zijkanten.   
De tweede ontwerper, Florian Eckardt, 
had zich gestort op een ander deelpro-
bleem: de bakfi ets. Hij kwam met het 
idee van een rond rek, waar de bakfi et-
sen in een cirkel omheen vastgemaakt 
kunnen worden. Wat kost dat een hoop 
ruimte...
Tenslotte Frank Tjepkema (Tjep), die los-
jes verbaal associerend zijn gedachten 
over het onderwerp had laten gaan. De 

schetsideeën die daar uit kwamen, wa-
ren niet allemaal even praktisch, maar 
ze boden voer voor discussie. Tjepkema 
vermeed nadrukkelijk het woord ‘pro-
bleem’, maar had het over ‘fi ets urgentie’. 
En op auto’s moet een sticker die ze net 
zo stigmatiseert als sigaretten. (“Deze 
auto schaadt de gezondheid”)
  
Grappig om te merken was dat de mix 
met kunstenaars en gebruikersdeskun-
digheid, tot heel andere uitkomsten 
leidt dan wanneer beleidsmakers onder 
elkaar praten.
De vraag is natuurlijk wat er met al dat 
gepraat gebeurt. Als Fietsersbond vin-
den we dat er ‘gewoon’ ruimte op straat 
moet komen, ten koste van de steeds 
minder gebruikte auto. Daarbij schro-
men we niet om mee te denken hoe we 
om moeten gaan met het ruimtebeslag 
van fi etsen die niet meer gebruikt wor-
den. (GdW)
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Mijn weesfiets

Mijn eerste woning in Amsterdam lag aan 
de Spaarndammerstraat. Toen ik er voor 
het eerst kwam, was ik verrukt over het 

fietsenrek voor de deur. Ik begon gelijk te fantaseren 
over hoe ik er elke avond mijn fiets aan zou 
vastmaken, slechts luttele meters van mijn huisdeur. 
Maar in de weken die daarop volgden vond ik maar 
zelden plek in het rek. Tenslotte drong het tot me 
door dat de fietsen in negen van de twaalf plekken 
nooit hun plaats verlieten. Je kon ook duidelijk 
zien dat ze al heel erg lang niet meer bereden 
waren. Ze zaten onder het vuil en het roest, hadden 
leeggelopen banden, en welig onkruid had zich om 
de spaken van één van de wielen gevlochten.

Ik raakte gefascineerd door deze wrakken. Van wie 
waren ze? En hoe kon het dat ze teloor gegaan 
waren? Ze werden net zo geheimzinnig als al die 
fietsen die ik uit de grachten had zien opdreggen. 
Ik begon uit te kijken naar iemand die zo’n zielig ding 
van het slot haalde om dan te vragen wat hier achter 
stak. Maar dat kwam nooit voor. En toen ik uit de 
Spaarndammerstraat verhuisde stonden de wrakken 
daar nog steeds, vastgeketend aan het rek.

Vier jaar geleden keerde de Italiaanse vriendin 
van een vriend terug naar haar geboorteland 

en liet haar geliefde omafiets achter bij haar vriend. 
Ze hoopte te eniger tijd terug te komen en wilde 
graag dat haar fiets er dan nog was. Maar spoedig 
daarna verliet ook haar vriend de stad. Voor hij 
vertrok ‘gaf’ hij de fiets aan mij. Technisch gesproken 
was hij natuurlijk niet van mij, want de vriendin kon 
terugkomen en hem opeisen.

Daarom benoemde ik de fiets tot ‘gastenfiets’ voor 
vrienden die van buiten de stad op bezoek kwamen. 
Hij deed goede diensten. Totdat ik er op een dag niet 
in slaagde het zware Duitse kettingslot te openen. Ik 

probeerde van alles. Ik probeerde het later weer. Ook 
het smeermiddel dat ik in het slot spoot hielp niet. 
Zelfs mijn vrouw – de handigste in dat soort zaken 
– probeerde het. Het mocht niet baten, het slot zat 
muurvast en bleef dicht.

Het leek er op dat ik me bij de situatie zou 
moeten neerleggen. Misschien als de Italiaanse 
zou terugkeren, dat zij het wonder zou kunnen 
voltrekken en het slot openen. Tot dan moest de fiets 
daar maar gewoon blijven staan wachten.

Daarna kwam ik er ongeveer eens per maand 
langs en zag de fiets van gedaante veranderen. 
Als eerste verdween de lucht uit de banden. Toen 
det voorlicht. Het plastic zadel begon te scheuren. 
Het achterspatbord raakte verbogen. De velgen, 
het stuur en de bel raakten bedekt met roest. De 
vrolijke verflaag, die de Italiaanse ooit liefdevol had 
aangebracht, begon te bladderen. Uiteindelijk was 
het frame meer roestbruin dan hemelsblauw. 

Het afgelopen jaar heeft iemand met kracht een 
leeg Heinekenblikje in de bagagedrager gewrongen. 
Wat eens een trotse, opgewekte fiets was, ziet er nu 
geschonden en verslagen uit.

En mij fascineert het – moet ik toegeven – getuige 
te zijn van de langzame teloorgang van een 
Amsterdamse fiets. Hoe zou hij er over vijf, tien of 
zelfs twintig jaar aan toe zijn? 
Maar eindelijk begin ik ook te begrijpen hoe de 
talloze weesfietsen in de stad ontstaan. Kennelijk 
behoren ze allemaal toe aan een jonge, romantische 
Italiaanse die op een goede dag om ze terugkomt. 
Maar misschien ook niet.

Pete Jordan
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