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Geachte mevrouw, 

De Fietsersbond Amsterdam constateert al langer dat de gemeente straten en stegen min of meer afsluit. 

Daardoor wordt het voor fietsers minder aantrekkelijk - zo niet onmogelijk - zich door de binnenstad te 

verplaatsen. 

Thans zien we ons geconfronteerd met de Universiteit van Amsterdam, die het BG-terrein wil inrichten als 

shared space. Dat is niet logisch. Studenten, docenten en medewerkers zijn fietsers bij uitstek. De UvA doet 

haar eigen mensen tekort en hindert bovendien doorgaande fietsers. Universiteiten trekken fietsers. Waarom 

faciliteert de UvA die dan niet? 

Een meerderheid (88 procent) van de respondenten op de enquête over thema's en uitgangspunten heeft 

aangegeven de doorgaande fietsroutes over het terrein te willen behouden. De Vereniging Openbaar en 

Leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL BG) sluit daar in haar visie bij aan. Wat zijn die wensen waard?  

De wethouder V&OR is buiten het bestuurlijk overleg gebleven en werd slechts geïnformeerd. De Fietsersbond  

vraagt zich daarom af of de belangen van de verkeersdeelnemers wel voldoende zijn meegewogen. Doordat 

slechts aan één kant van het BG-terrein stallingen zijn voorzien, zullen fietsers uit het westen genoodzaakt 

worden om rond het terrein te rijden en zal de verkeersdrukte in de omliggende straten navenant toenemen. 

De drukke (auto's!) Nieuwe Doelenstraat is ongeschikt als alternatieve route. Hetzelfde geldt voor de 

Kloveniersburgwal, waar bovendien chaos bij de nieuwe fietsenstalling zal ontstaan. 

De Universiteit creëert verkeersproblemen en geeft geen oplossingen. Of moeten handhaving en fietscoaches 

als zodanig worden aangemerkt? Shared space geeft narigheid. Ons advies: niet doen! Voorkom ongemak, 

chaos en chagrijn door: 

 het BG-terrein goed toegankelijk te maken voor fietsers,  

 het BG-terrein te voorzien van een herkenbare wegindeling met onderscheid tussen voet- en fietspad, 

 ook fietsparkeervoorzieningen te creëren aan de westzijde van het Universiteitskwartier.  

 

Vriendelijke groet, namens de Fietsersbond Amsterdam, 
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