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Memo met fietsknelpunten in het Arenagebied, 
met name op de Fietsroute De Passage (vanaf 
Holterbergweg) - Haaksbergweg (tot Hoogoorddreef). 

De onderstaande punten liggen in Amstel III en zijn dus voor het OGA. 

 

1 

Fietsroute De Passage (vanaf Holterbergweg) - Haaksbergweg (tot Hoogoorddreef): 

 de route loopt vanaf de Holterbergweg aan de oostkant van de weg als vrijliggend fietspad tot 
en met de rotonde bij het Strandvlietpad. 

 Vanaf de rotonde bij de De Passage/Strandvlietpad loopt de route verder via de weg, die 
officieel alleen voor ontheffingshouders toegankelijk is. Bij de rotonde bevindt zich het 
roemruchte doodlopende fietspad uit Vragenvuur (rode stip op de bovenstaande kaart): 

 
 

Zie http://vragenvuur‐amsterdam.nl/?p=778 en http://vragenvuur‐amsterdam.nl/?p=817  
Dit fietspad loopt niet echt dood maar de belijning en bebording deugen van geen kant. De 
belijning van de oversteek moet overgaan in rode fietsstroken. En er hoort een ander bordje. 



Fietsersbond Amsterdam, memo fietsknelpunten rond Arena    2 

 
 vanaf De Loper tot onder het viaduct van de Burgemeester Stramanweg loopt de route via 

een pad van 4.70 breed met rood asfalt dat als fietspad bedoeld zou zijn, zonder belijning, 
zonder bord "fietspad", waarop zich regelmatig niet langzaam rijdende auto's begeven. 

 vanaf het viaduct van de Burgemeester Stramanweg tot aan De Entree moeten de fietsers via 
een stuk weg dat er uitziet als een lappendeken. Het vrijliggende fietspad aan de oostkant van 
de weg is onlangs tot De Entree verwijderd. Het bord dat langs de weg stond bij De Entree 
dat aangaf dat je daar weer het fietspad op moet aan de oostkant van de weg (die hier 
Haaksbergweg heet) is verdwenen. Wat de plannen zijn voor dit gedeelte van de route is 
onbekend. 

 vrijliggend fietspad aan oostkant van Haaksbergweg. 

De hele fietsroute moet middels belijning en rood asfalt als een continue fietsroute worden 

vormgegeven.  

 
2   
Afsluiting hoofdnet fiets bij Supportershome Ajax (blauwe stip op de bovenstaande kaart) 
 
Het Strandvlietpad tussen het gelijknamige metrostation en De Passage, onderdeel hoofdnet fiets, is 
verlegd langs de voorkant van het Ajax supportershome. Eerder liep het fietspad langs de andere kant 
(achterkant) van het supportershome.  Het oude fietspad is omgezet naar een route voor 
supportersbussen.   
Bij voetbalwedstrijden staan er nu Ajax‐ supporters voor de deur van hun home op het fietspad. 
Daarom wordt af en toe het fietspad resoluut afgesloten (zie foto’s) met twee permanent 
vastzittende draaibare hekken. Fietsers moeten het dan maar uitzoeken. Er is ook geen omleiding 
aangegeven. Enige manier om op de fiets verder te komen is via de busbaan aan de achterkant van 
het supportershome. 
Dat de supporters van Ajax naar goeddunken het Hoofdnet fiets kunnen afsluiten is een gotspe.  
 
robuuste afsluiting door Ajaxsupporters van het hoofdnet fiets: 
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oude fietspad is busbaan geworden: 

 
 
3 
Toppunt van onachtzaamheid is het ontbreken bij de Karspeldreef van verkeerslichten voor fietsers 

die over het fietspad aan de oostkant van de Hondsrugweg in zuidelijke richting gaan. Het is duidelijk 

dat het fietspad aan de oostkant van de Hondsrugweg een tweerichtings fietspad is: het heeft aan de 
noordkant vanaf de Hoogoorddreef en aan de zuidkant tot de Laarderhoogtweg middenbelijning, 
hoewel die in het even brede gedeelte ertussen en ter hoogte van de Karspeldreef ontbreekt.  

4 
Op de Arena staat aan de kant van De Passage nog steeds een bord: voetgangersgebied met 
uitzondering van leveranciers. De Arenaboulevard is echter voetgangersgebied waar ook gefietst mag 
worden zoals ook op de borden aan de andere kant van het station staat aangegeven. Dit is enkele 
malen doorgegeven aan stadsdeel Zuidoost.  
 
5 
Fietsparkeren in het Arenagebied is een punt dat aandacht verdient.  
 
Komisch:  
Voetgangers langs de Hondsrugweg die het fietspad Bullewijkpad oversteken hebben voorrang op 
fietsers; ze worden niet beschermd zoals je zou verwachten door een zebrapad maar door 
haaientanden. 
 

Fietsersbond Amsterdam, 3 december 2012 

met dank aan George Munnik 


