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Felle kritiek op de snelle fietsroute van 3,1 miljoen
Amersfoortse politiek maakt pas op de plaats

Onveilig, omslachtig en onaantrekkelijk. De Fietsersbond veegt op alle punten de vloer
aan met het tracé voor een extra snelle fietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten.

JOHAN HARDEMAN

De Amersfoortse politiek heeft daarom besloten een stap terug te doen en te wachten op extra infor-
matie, voordat ze gaat besluiten over de route die 3,1 miljoen euro moet gaan kosten.

Het lijkt in eerste instantie een plan waar niemand op tegen kan zijn. Een nieuwe snelfietsroute tus-
sen Amersfoort en Bunschoten moet ervoor zorgen dat werkenden, scholieren en anderen op een ex-
tra breed fietspad en zonder gevaarlijke hindernissen snel van a naar b kunnen fietsen. Dit soort
snelle fietsroutes stimuleren gezond en milieuvriendelijk vervoer. Gemeenten en provincies steken
er miljoenen euro's in. De route tussen Amersfoort en Bunschoten kost alleen al 3,1 miljoen euro.

Verspilling geld

EEN VOORBEELD VAN EEN SNELFIETSROUTE IN DE OMGEVING VAN KAATSHEUVEL EN HORST. AMERSFOORT WIL OOK EEN SNELLE FIETSVERBINDING TUSSEN
AMERSFOORT EN BUNSCHOTEN. FOTO MARC BOLSIUS
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De Fietsersbond is echter bang dat als het gekozen tracé niet wordt aangepast, de route een enorme
'verspilling van geld en energie' wordt. ,,Het is een slecht plan", zo concludeerden drie vertegen-
woordigers van de Fietsersbond dinsdagavond onomwonden tegenover de Amersfoortse politiek.
,,Het tracé is slecht gekozen, met maar liefst vijf verkeerslichten, kruisend fietsverkeer, haakse
bochten en veel verkeer vanuit Meander Medisch Centrum. Door alle obstakels is het voor fietsers
helemaal geen aantrekkelijke route."

De pijn over de 9 kilometer lange route zit 'm in het deel van het tracé langs de Maatweg tussen de
Bunschoterstraat en de Keerkring. Eind 2020 pleitte ingenieursbureau Sweco nog voor een route ten
oosten van de Maatweg, terwijl de provincie een halfjaar later opeens het meeste toekomst zag in de
westelijke route. Volgens de Fietsersbond gebeurde er later weinig met haar waarschuwingen. In ja-
nuari trok de belangenclub voor fietsers op het laatste moment aan de noodrem door de Amers-
foortse politiek wakker te schudden.

Wethouder Tyas Bijlholt (Verkeer, D66) trok dinsdag het boetekleed aan vanwege de gebrekkige
communicatie over het plan. Hij gaf toe dat het stadsbestuur de gemeenteraad beter had moeten in-
formeren. ,,Het is te matig geweest. Wij hadden beter moeten communiceren. Dat hadden wij anders
moeten doen." Hij legde ook uit waarom is gekozen voor de westelijke route. ,,We willen eigenlijk
een fietspad van 4 meter breed, op sommige plekken is bij de oostelijke route maar ruimte voor 3
meter. Het scheelt ook bomenkap, aankoop van grond en extra kosten."

Stapje terug
De Amersfoortse politiek onder aanvoering van GroenLinks, Amersfoort2014 en SP besloten dinsdag
om 'een stapje terug te doen in plaats van door te denderen'. De partijen krijgen desgevraagd op
korte termijn een notitie van wethouder Bijlholt waarin alle voor- en nadelen van de beide tracés, de
relevante afwegingen en feiten op een rijtje komen te staan. Een ambtenaar van de provincie zei
overigens naar aanleiding van een vraag van CDA-raadslid Alex Engbers dat hij nog steeds vond dat
de westelijke route de beste keuze was.

Bijlholt benadrukte dat bij de keuze voor de westelijke route er 'niet over één nacht ijs is gegaan'. Hij
waarschuwde dat, als de Amersfoortse politiek alsnog kiest voor het andere tracé, de extra kosten
voor de rekening van de gemeente Amersfoort zijn. Nu betaalt de provincie veruit het grootste
gedeelte.

 


