
p;Jtien jaar is de fietstunnel 
onder het Rijksmuseum on
derwerp van fel debat in 

msterdam. Vanavond 
komt de discussie in de commissie
vergadering van de gemeenteraad 
hoogstwaarschijnlijk tot een cli
max. En dat is dan de hoogste tijd. 

Iedereen die voor 1999 in Amster
dam woonde, weet het nog heel 
goed: het Museumplein was een 
schitterende vierbaans klinkerweg 
waar je overheen kon scheuren 
met de auto en racen met de fiets. 
En dan zoef, zo de fietstunnel on-
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der het Rijksmuseum door, de 
grachtengordel in. Machtig mooi 
was dat toen. Het Museumplein is 
echter alweer dertien jaar geleden 
omgetoverd to.t een recreatieplein 
en dat heeft weer heel andere voor
delen. Een nadeel is er ook: je 
moet óm het plein heen fietsen en 
daarmee is de lol van fietsen met 
een aanloop en roetsjen onder het 
museum af. 

De route van de Van Baerlestraat 
naar de grach tengordel wordt niet 
meer korter door een fietsdoor
gang onder het Rijksmuseum. Bo

vendien heeft het verkeer de afge
lopen jaren als water zijn weg al
lang hervonden. 

Volgend jaar, in 2013, zal het 
Rijksmuseum na.een ingrijpende 
verbouwing weer opengaan. De 
vier toekomstige ingangen liggen 
links en rechts in de nieuwe passa
ge. De twee oude, smalle ingangen 
aan de Stadhouderskade vervallen 
hiermee. 

Het Rijksmuseum ontvangt 
straks weer twee miljoen bezoe
kers per jaar. Het is niet moeilijk 
om je voor te stellen hoe storend 

het is en hoe onveilig het zelfs kan 
zijn als deze groep stuit op een 
continue stroom fietsers. En dan 

De passage kan een 
gastvrije galerij zijn 
voor iedereen 

hebben we het nog niet eens over 
het toegenomen bakfiets· en scoo
terverkeer. 

De jarenlange discussie (zie ook 

de artist's impression op pagina 3) 
niet te draaien om feiten, 

maar om sentimenten. Laat daar 
nu een einde aankomen. De passa
ge wordt een gastvrije galerij en 
entreehal. Alle Amsterdammers 
kunnen eronderdoor wandelen, 
straatmuzikanten mogen er staan, 
maar ook boekenmarkten, mode

. shows en culturele evenementen 
kunnen er georganiseerd worden. 
Een bruisende nieuwe ontmoe, 
tingspleI< kan ontstaan. Het zou 
een aanwinst voor de stad zijn. 
Geef die plek de ruimte. 
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