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Aan 
 

Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zeeburg  
 

 

Datum: 
 

6 april 2009   

Betreft: 
 

Openbare ruimte Borneohof 

 
 
Geacht Bestuur, 
 
Via uw website zagen wij de plannen voor de herinrichting openbare ruimte rond het Borneohof. Met 
deze brief willen wij nog eens de positie van de fietsers onder de aandacht brengen. 
 
Wij missen in het plan zoals het nu op de website staat, een duidelijke mogelijkheid voor fietsers om 
over het plein te fietsen van de Borneostraat naar de Molukkenstraat en vice versa. Deze route behoort 
weliswaar niet tot het stedelijke hoofdnet fiets, maar wordt in de buurt veel gebruikt. Ook om de 
fietsnietjes op het plein te bereiken, zal er veel over het plein gefietst worden. 
 
De keuze om de fietser op het plein te gast te laten zijn en niet met een volledig eigen fietspad te 
faciliteren, kunnen wij ondersteunen. We zijn echter bang dat de oplossing die hier getekend is, zal 
leiden tot onduidelijkheid en ergernissen, zowel bij de fietsers als bij de andere gebruikers van het 
plein. 
 
Onze reactie bestaat daarmee uit twee onderdelen: 
 

1) De vraag of het inderdaad de bedoeling is dat fietsers niet geleid worden over het plein, maar 
zelf hun weg (te verwachten valt in de buurt van de tramrails, maar ook kriskras daaromheen) 
zullen vinden. 

2) De aanbeveling om langs de trambaan een stukje van het plein zodanig vorm te geven dat het 
voor eenieder duidelijk is dat je hier ook fietsers kunt verwachten. Daarbij missen we een 
doorsteekje vanaf de overzijde van de Molukkenstraat, voor fietsers die uit het zuiden komen 
en linksaf via de Borneostraat naar de stad willen rijden. 

 
Wij hopen dat u hierop kunt antwoorden en dat de aanbeveling leidt tot een veiliger en aangenamer 
plein voor alle gebruikers. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Fietsersbond Amsterdam,  
 
 
 
 
 
Govert de With 
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