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Corona eist meer ruimte voor fietsers
Langzamerhand komen we uit de lock-down. Bij elke datum dat er meer open mag, komt er meer
verkeer op straat. Vanwege de beperkte capaciteit van het OV kan dat leiden tot meer autoverkeer.
Vandaag heeft de gemeente maatregelen gepresenteerd om meer ruimte voor de fietser en de
voetganger te creeren. Gaat de fietser daar op vooruit?
Bus, tram en trein kunnen minder passagiers aan. De vraag is: welke vorm van transport kiezen die
mensen die niet het OV kunnen of durven te nemen? Om niet meteen de auto maar te pakken, moeten
mensen worden verleid om op de fiets te springen of te gaan lopen. Willen we dat ritjes van tot 10 km
met de fiets worden gemaakt, dan moet dat ook veilig en comfortabel kunnen.
Amsterdam schrijft in de ‘Menukaart’ voor de 1,5 metersamenleving op straat: ‘Genoeg ruimte voor
voetgangers en fietsers om anderhalve meter afstand te kunnen houden krijgt daarom de hoogste
prioriteit’. De Fietsersbond omarmt zo’n uitspraak natuurlijk. Ook met veel maatregelen is zij blij. Meer
rijbanen alleen voor fietsers bestemmen, is een goede maatregel, evenals aanpassen van het regime
voor verkeerslichten ten gunste van fietsers en vergroten van de opstelruimte. Maar er zijn ook twijfels.
Zo verwijst de gemeente fietsers wel erg makkelijk naar de rijbaan, als daar een maximum snelheid van
30km gaat gelden. Dat kan alleen als de rijbaan breed genoeg is en er niet veel auto’s rijden en als die
zich werkelijk aan de 30 km houden. Voor de kwetsbare fietser is het anders te gevaarlijk. Laat die op het
fietspad.
Het afsluiten van wegen voor fietsverkeer is een wel heel crue maatregel en met de ruimte die in het
centrum is vrijgekomen door minder toeristen, ook helemaal niet nodig. Fietsers hebben het in het
centrum de laatste jaren al met veel minder ruimte moeten doen. Neem daar niet nog meer ruimte van
de fietser af!
In de bijlage geven wij onze aanbevelingen. Veel komen overeen met die van de gemeente, enkele zijn
aanvullend of net iets anders. Zie ook onze website: https://fietsersbond.amsterdam/corona_mei.
Op maandag 11 mei is er een debat georganiseerd door Pakhuis de Zwijger: De stad in beweging: wat is
het nieuwe normaal? Met o.a. Sharon Dijksma en Marco te Brömmelstroet. Tijd: 18.30 Online via
Livecast
https://dezwijger.nl/programma/de-stad-in-beweging-wat-is-het-nieuwe-normaal
Meer informatie bij Florrie de Pater

