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Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief willen wij graag reageren op het Stedenbouwkundig Plan Kop Weespertrekvaart. 
 
Om te beginnen willen wij ons enthousiasme uitspreken over het streven naar een autoluwe wijk. Het 
logisch maken van lopen en fietsen, bijvoorbeeld naar scholen, door reistijden gunstiger te maken 
(p.19), is een concept dat in diverse steden succesvol wordt toegepast. Erg mooi dat het hier ook op 
die manier kan. Een dergelijke inrichting kan mensen echt verleiden om de auto te laten staan, in 
plaats van ze te straffen voor autogebruik. We zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een zeer 
aangename wijk.  
 
Ook erg mooi (en ons inziens noodzakelijk) is het plan om de laan rondom de buitenplaats in asfalt uit 
te voeren. Dit stuk kan zich ontpoppen als belangrijke schakel in het fietsnetwerk van de stad. Om 
daarmee het fietsen ook werkelijk aantrekkelijker te maken, is asfalt een vereiste. 
 
Qua routering zien wij nog een mogelijk winstpunt: De laan langs de Weespertrekvaart, is voor het 
fietsverkeer in het huidige plan een groen en rustig alternatief voor de laan tussen toren en 
buitenplaats. Echter, niemand zal hem gebruiken omdat het echt om is en je om de noordpunt heen 
moet rijden. Er zijn daar ook nauwelijks bestemmingen. Om het rondje gelijkwaardig en overal 
levendig te houden, is het een idee om te kijken of er een extra doorsteek gerealiseerd kan worden, of 
een andere manier om het verschil in meters te verkleinen. Misschien ook een schuin paadje vanaf de 
noordwestpunt naar de noordelijke spoortunnel? Overigens is de route langs de weg wel heel 
aantrekkelijk. Vooral de fietser vanaf Duivendrecht langs de Weespertrekvaart naar de stad, gaat er 
dankzij de nieuwe fietsbrug en de gunstige orientatie van de staten, erg op vooruit ten opzichte van de 
huidige situatie met de nare oversteek over de Overzichtsweg. 
 
Al met al zijn wij zeer te spreken over dit plan. Een mooie wijk, op fietsafstand van het centrum, die 
ook is ingericht voor mensen die er op die manier gebruik van willen maken. 
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