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Geachte mevrouw Timmerman, 
 
Via de website van het stadsdeel zagen wij de plannen voor de herinrichting van de Lijnbaansgracht. 
Met deze brief willen wij graag onze zienswijze ten aanzien van het fietsparkeren op dit stukje 
weergeven. 
 
Wij vinden het mooi dat de rijbaan wordt rechtgetrokken. We denken dat het nieuwe ontwerp leidt tot 
een rustig en overzichtelijk straatbeeld. Echter, op dit moment is de ruimte rondom de Melkweg zeer 
populair als locatie om je fiets te stallen. Dit zal niet in 1 keer veranderd zijn als de nieuwe inrichting 
gerealiseerd is.  
 
Wij zien in de brede ruimte tussen rijbaan en water niet speciaal een wandelboulevard ontstaan. 
Daarvoor is het een te kort stukje, en zijn mensen daar eerder met een bestemming, dan om voor de lol 
te flaneren. Wij denken dat deze mening gedeeld zal worden door de gemiddelde bezoeker van de 
Melkweg. Deze zal dus zijn fiets op dit stuk trottoir plaatsen.  
 
Wij vinden dat geen slecht idee. De fiets staat daar niet noemenswaardig in de weg, en mooi in de 
buurt van de bestemming. Om echter te voorkomen dat het binnen de kortste keren een rotzooi wordt, 
bevelen wij aan om de ruimte voor de fiets af te bakenen door middel van de populaire vakken, zoals 
die ook te vinden zijn op de Jodenbreestraat. Deze zijn zeer geschikt voor deze plek, omdat het ook 
hier grotendeels gaat om (relatief) kort parkerende mensen, en op deze manier de ruimte vrij blijft op 
de momenten dat de Melkweg gesloten is. De uitvoering kan misschien in de bestrating met een 
kleurverschil, om te voorkomen dat de witte lijnen zo erg aanwezig zijn. 
 
We hopen dat u deze suggestie in overweging wilt nemen op dit moment. We vrezen dat het alternatief 
is dat er achteraf allerlei inspanningen zullen moeten worden geleverd om de te verwachten chaos te 
beteugelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Fietsersbond Amsterdam,  
 
 
 
 
 
Govert de With 
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