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Wibautstraat
Schoonheid of verkeersveiligheid?
De herinrichting van de Wibaut-
straat heeft verschillende discussies 
losgemaakt. In één is de Fietsers-
bond ver doorgegaan, tot in de 
gemeenteraad aan toe.

Wij vinden het niet uit te leggen dat de 
kruising van Wibautstraat en Maurits-
kade minder veilig wordt aangelegd dan 
mogelijk is, omdat er in de Wibautstraat 
per se een middenberm van 8,5 meter 
breed moet komen. Omdat de ontwer-
pers geen ‘hapje’ uit die berm willen 
halen, moet het verkeerslicht de grote 
stroom rechtdoorgaande fi etsers gelijk 
groen geven met rechtsafslaande auto’s. 
Met alle confl icten van dien. Omdat bo-
vendien verderop de stalling van de Ho-
geschool van Amsterdam komt, zullen 
ook veel fi etsers in de verkeerde richting 
gaan rijden en dus niet verwacht worden 
door de afslaande automobilisten. Nog 
gevaarlijker. 
Moeten die fi etsers niet doen, denkt u. 
Maar het alternatief is nauwelijks een 

alternatief: in de goede 
(maar voor hun bestem-
ming verkeerde) richting 
een paar honderd meter 
doorrijden, dan drie keer 
(met lichten) de kruising 
oversteken en dezelfde af-
stand terugfi etsen. Dat zul-
len ze niet doen, denken 
wij.

De gemeenteraad heeft de 
wethouder nu opgedragen 
om het anders te doen. Met 
een trucje krijgen in de ver-
keerslichtenregeling krij-
gen fi etsers apart groen. 
Daar zijn we blij mee en we 
hopen dat dit idee over-
eind blijft als de diverse verkeerscom-
missies zich erover buigen. Maar het had 
zoveel simpeler gekund, als je op deze 
straat, de drukste van Amsterdam, het 
verkeerskundige belang zwaarder laat 
wegen dan het esthetische. Dat de straat 

– met een hap uit de middenberm – iet-
wat minder mooi wordt, lijkt ons in het 
geval van de Wibautstraat nauwelijks 
een verlies.
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Kruising Wibautstraat–Mauristkade

Singelgrachtgarage Marnix
Al 35 jaar vecht de Fietsersbond voor ruimte voor de fi ets: ruimte in huizen 
om je fi ets op te kunnen bergen, ruimte op de stoep voor fi etsenrekken, 
ruimte op straat voor brede vrijliggende fi etspaden, ruimte in begrotingen 
voor het geld dat dit alles kost. Helaas zijn er in Amsterdam veel partijen die 
ook (nog) meer ruimte wensen. 

Mensen verplaatsen zich meer, wil-
len groter wonen, maar wel ‘al-

lemaal’ binnen de ring. Daar moet dus 
compacter gebouwd worden, of hoger. 
Of ondergronds. In verschillende stads-
delen staat in het programakkoord van 
vier jaar geleden dat er nieuwe ruimte 
wordt gezocht door ondergronds te 
bouwen. Een goed idee?
In ieder geval is het duur en heeft het na-
delen. Onder de grond is het een beetje 
eng: donker, ongezond. Het enige wat je 
daar goed kwijt kan, is  – naast de kabels 
en leidingen – een metro of een gepar-
keerde auto. En die garages beginnen 
er steeds meer te komen. Niet om extra 
parkeerplekken te maken, maar om de 
parkeerplekken op straat voor andere 

dingen te kunnen gebruiken: bomen, 
stoep, fi etspaden.

Toch heeft de Fietsersbond het daar 
moeilijk mee. Weliswaar eindelijk een 
plan om structureel autoplekken van 
straat te halen, weliswaar meer ruimte 
voor de fi ets, maar wat een geld kost dat. 
En kun je niet beter gewoon parkeer-
plekken vervangen door fi etsenrekken? 
Waarom nieuwe plekken? Waarom mid-
den in de stad? Als je nou gewoon aan de 
rand van de stad…? En dan met mooie 
fi etsverbindingen en OV naar het Cen-
trum? Natuurlijk zou dat het mooist zijn. 
En daar wordt ook wel aan gewerkt, zij 
het langzamer en minder handig dan wij 
zouden willen. 

Een natuurlijk idee is om ook het 
fi etsparkeren waar men zoveel last 
van lijkt te hebben, ondergronds te 
brengen. Moet er in elke autopar-
keergarage ook gelegenheid zijn om 
je fi ets veilig en droog te stallen? De 
praktijk blijkt weerbarstig, en dus 
is de Fietsersbond niet onverdeeld 
voor.  Om fi etsen te parkeren onder 
het maaiveld, moet je namelijk een 
niet al te steile hellingbaan hebben. 
In de praktijk betekent dat een lange 
hellingbaan (plm. 100 meter om 5 
meter diep te komen). Maar omdat 
dat ruimte kost en vaak onaange-
naam is, is dat alleen de moeite als 
het heel druk wordt. Nu heeft een 
fi etsparkeergarage niet zo’n groot 
verzorgingsgebied (één straat verder 
zetten mensen hun fi ets liever voor 
de deur). Dus alleen bij grote pu-
blieksbestemmingen is een gebouw-
de fi etsvoorziening nuttig.

Ondergronds fi etsparkeren
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Maar intussen kan de Marnixstraat alleen 
verkeersveilig worden als het parkeren 
er in het nauwste stuk wordt uitgehaald. 
De Frans Halsbuurt in de Pijp heeft smal-
le straatjes die nu helemaal vol staan met 
auto’s. Geen politicus durft het aan om 
de wachtlijsten voor een parkeervergun-
ning in één klap te verdubbelen. Wij krij-
gen niet meer ruimte zonder auto’s weg 
te halen. En zo ontstaat er een breed 
gedragen plan voor een ondergrondse 
garage. Wat vinden wij daar dan van?

We zijn benieuwd naar uw mening. Op 
de website (www.fi etsersbondamster-
dam.nl) hebben we een stelling neerge-
zet: 

Moet de Fietsersbond de bouw van onder-
grondse autoparkeergarages steunen?
Zo ja, onder welke voorwaarden? 
Zo nee, hoe komen we dán aan ruimte op 
straat voor de fi ets?

Onze houding 
is voorlopig dat 
we vinden dat 
parkeergarages 
mogen, als ze 
maar niet zorgen 
voor extra plek-
ken (en dus ex-
tra autoverkeer). 
Verder vinden 
we het van be-
lang dat de ont-
sluiting ervan 
verkeersveilig is 
en zo dicht mo-
gelijk aan (of op) 
het Hoofdnet Auto.

Zo hebben we geageerd tegen een ga-
rage aan de Geldersekade omdat we 
daar geen mogelijkheid zagen voor een 
veilige ontsluiting. Die is mede daardoor 
nu gepland in het Oosterdok. Tegen 
een garage bij het Marnixbad hebben 

we niet geprotesteerd. Wel tegen de 
ingangsvariant in het Frederik Hendrik-
plantsoen. En we hebben voorgesteld 
om er dan ook echt profi jt van te trekken 
door parkeerplekken te verwijderen uit 
de Marnixstraat.
We zijn benieuwd wat u hiervan vindt.
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De parkeerplekken hier staan een verkeersveilige inrichting in de weg

Het is goed dat er mensen zijn die niet alles door ‘de politiek’ laten 
beslissen, maar ook zelf hun zegje doen. Dat doe je natuurlijk alleen als 
je het ergens niet mee eens bent. Ben je het eens met de politiek, dan 
hoef je daar je vrije avond niet voor op te off eren. Zodat inspraak vaak 
uitdraait op: burger versus politiek. De (burgers van de) Fietsersbond 
spreekt ook nogal eens in, maar soms omdat we het juist wél met de 
politiek eens zijn.

Met de politiek mee: Foodcenter
Zo is er de kwestie rond het Foodcenter. 
Wij dromen al jaren van het doortrek-
ken van de fi etsroute van Nieuw West 
(Slotermeer) – via het Gerbrandypark, de 
Erasmusgracht en de Rijpgracht – naar 
de stad. Je hebt dan een snel, autoluw 
alternatief voor de Jan van Galenstraat. 
Helaas ligt het Foodcenter in de weg. 
Maar nu is er het ‘Ambitiedocument 
Foodcenter’ waarin het stadsdeelbe-
stuur (de politiek) zegt het gebied te 
willen ontwikkelen en ontsluiten met 
twee bruggetjes, in het verlengde van 
die route.
Goed plan, vinden wij. Maar bij inspre-
kende bewoners ligt dat anders. Want 
aan de stadskant, in de luwte van het 
Foodcenter, ligt een rustig, groen wijkje. 
Daar komt bijna niemand, want je kunt 
er niet doorheen als je de stad in of uit 

moet. En nu zijn de bewoners 
bang dat aan die rust een eind 
komt. En dus keren ze zich tegen 
dit plan. Voor de Fietsersbond re-
den om te gaan inspreken, vóór 
iets. En mede daardoor bleef 
een meerderheid in de deel-
raad voorstander van het plan. 
De vraag wie er dan gewonnen 
heeft, kunnen we pas over een 
jaar of 10 beantwoorden, als dat 
gebied daadwerkelijk ontwik-
keld is, en het bruggetje er ligt. 

Met de burgers mee: Hondecoeterstraat
Soms zijn we het ook eens met bewo-
ners die tegen de ‘politiek’ ageren. In 
de Hondecoeterstraat staat een basis-
school, vlakbij de De Lairessestraat, een 
drukke 50 km weg. Maar dat is niet het 
probleem voor de school; voor hen is 

van belang dat er zich een fi etsdoor-
steekje bevindt tussen hun hoofdingang 
en het speelpleintje voor de school. 
Een paar keer per dag moeten kinderen 
daar oversteken. Vervelend. Alleen is dat 
doorsteekje voor veel buurtbewoners 
mensen de enige handige manier om 
thuis te komen. Om nog maar te zwijgen 
van de schoolkinderen die nu voor de 

De betwiste verbinding in rood

Foodcenter Amsterdam


