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in
ltaliaanse film wanen
luist omdat ie er zonder helm mee mag riiden, is de snorscooter zo populair. Vooral ook onder meisies die zich ermee een

Vechten op het fietspad
In Amsterdam woedt een stadsoorlog tussen fietsers en scooters, Niet alleen
hinderen ze elkaar op de fietspaden, ze vormen ook een plaagvoorvoetgangers
Wierd Duk Foto's Marco Hillen
eps, het scheelde niks of daar was

weer een Amsterdamse fietser van
de sokken gereden. Door een voortrazende en slingerende scooter, dat spreekt.
Het blonde meisje kan, door een ruk aan haar
stuur, nog net een aanrijding vermijden op
het drukke fietspad achterhet Centraal Station. De linker middelvinger van de fietser
gaat de lucht in en ze werpt de tweejongens
op de scooter nog wat ferme scheldwoorden
achterna. Maar al het misbaar maakt geen indruk. De snorscooter is allang uit beeld verdwenen.
Het is een dagelijks terugkerend tafereel:
scooterrijders en fietsers die elkaar in het
overvolle centrum van Amsterdam in de weg
zitten. VeelAmsterdammers ergeren zich een
ongeluk aan de stadsoorlog tussen de twee-
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wielers. Meestal lnijgen de snorscooters de
schuld - dit zijn de scooters met de blauwe
nummerplaten, die niet sneller mogen dan 25
kilometer per uur en waanoor geen helm-

plicht bestaat. Die snorscooters rijden op de
fietspaden en ze maken daar, vindt bij-

leven --a

voorbeeld de Fietsersbond, het
van fietsers tot een hel. Niet in
minst doordat 95 procent van die
snorrende scooters een stuk har-

het

2

der gaat dan de toegestane 25

kilometer.'Opvoersetjes'
worden op elke straathoek

verkocht,weeteenbeetje

Amsterdam

Amsterdammer.
'We zijn terug bij de situatie voor 1999,' zegt
Genit Faber (50) van de Fietsersbond. In december 1999 werden in Nederland bromfietsen

- Kreidlers. Puchs,

Tomossen

-

van de

fietspaden verbannen naar de rijbaan. In

1975 was al de helmplicht voor brommerrijders ingevoerd. Ditzelfde moet nu gebeuren met de snorscooters, vindt Faber. Doe de
berijders een helm op en verbied die dingen
op de fietspaden. Faber: 'De snorscooters
saan net zo hard als de brommerr
van toen, ze zlJnneÍzo zwaar
en breed, en ze passen gewool
niet op de smalle fietspaden.
Dus: stuur ze naar de rijbaan,
liefst met een helm op.'
Maar dit laatste gaat niet zomaar.
Een recente Kamermotie van
Groenlinks, om de helm verplicht te
stellen voor alle scooters, haalde het
bijvoorbeeld niet. De verkoop van de
snorscooter zou door een helmplicht waarschijnlijk instorten. De snorscooter isjuist zt
populair - vooral onderjonge meisjes, die
zich ermee in een Italiaanse film wanen en
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w

re

,fietscoach, moeten in Amsterdam orde brengen in het woud van nonchalant geparkeerde riiwielen
strengere verordeningen en mogeliik een

-

graag de wind door hun haren voelen gaan
doordatje er zonder helm mee de weg op
mas. Vooral ook in Amsterdam, de stad met
bijna de hoogste parkeertarieven ter wereld,

wáar de snorscooter een handig alternatiefis
voor de auto.
'Ik voel me op de scooter zo vrij als een vogel,' zegtMohamed, een 19-jarige MarokÉaanse Nederlander, die met z'n opgeschoren kapsel en z'n driekwart jas met bontkaag aan veel clichés over Marokkaanse
scooienijders voldoet. Al z'n vrienden hebben een scooter, vertelt hij, terwijl hij tankt
bij een pompstation niet ver van de Dapper-

ilogisch, je gaat toch niet fietsen?'
markt.

Voor de goede orde: je hebt ookbromscooters met gele kentekens, die maximaal 45 kilometer per uur moggn en waaÍvoor een
helm wél verplicht is. Die rijden op de rijbaan - ofwaar aangegeven op het fietspad'

In Nederland wordt alles in cijfers vastge-

legd, dus ook het aantal ongevallen met
scooters. In Amsterdam veroorzaken scooters I 6 procent van het aantal ongevallen, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor nog g€en
2 procent van het aantal 'verplaatsingen', zo-

ali dit heet. Ook verontrustend: het risico
voor een fietser op een ernstig ongeval met
een brom- of snorscooter is tientallen malen
groter dan op een aanrijding met een auto. En

als laatste:

jaarlijks raken meer dan 140

scootenijdêrs in Amsterdam ernstig gewond,
36 orocent van die slachtoffers valt in de
leeitijdsgroep tussen 16 en 24 iaat.'Ze w otden vaak geschept bij het afslaan door auto's
doordat automobilisten niet in de gaten hebben hoe snel die scooters gaan,' vertelt een
semeentewoordvoerder. 'Of ze rijden ergens
I"gtnop, of ze gaan onderuit zonder dat er
andere weggebruikers bij betrokken zijn''
De gemeente hoopt via de camp agne Slownders, die in septemberbegon, voortjakke-

'lk voel me oP miin scooter
zo

vrii als een vogel.

Wie gaat er nou fietsen?'
rende scooterrijders te kalmeren onder het
motto: 'Als jij relaxed rijdt, is de politie dat

ook.' Bovendienbekijken de stadsdelen of
het mogelijk is om de - vaak zeer verwilende --scooters te weren uit parken en uit
30-kilometerzones. 'We zien de urgentie,'
zegt de gemeentewoordvoerder. 'Maar het

scóoterprobleem laat zich niet zo makkelijk
oplossen. De helmplicht bijvoorbeeld, dat
moet landelijk worden geregeld. En zolang

er geen helmplicht is, kunje snorscooters
niet toelaten op de rijbaan. Dan wordt het

nóg gevaarlijker.'
Nióti[een fietsers en scootenijders hebben
in Amsterdam last van elkaar. Al die tweewielers hinderen op hun beurt weer de voetgangers. De hoofdstad telt zo'n zeshonderd-

áuiiend fietsen en ongeveer vijftigduizend
brom- en snoÍscooters - en dat laatste aantal
neemt in rap tempo toe. En als ze niet worden
gebruikt, stàan ze overal: buiten de bestaande
parkeervoorzieningen, pontificaal op de trot
ioirs, waar ze de doorgang versperren' Waar
vroeger fout geparkeerde auto's stonden

-

wat door de introductie van deAmsterdammertjes werd tegengegaan - moet de voetganger zich op drukke plekken nu een weg
banen door een woud van fietsen en, in toenemende mate, scooters en motoren.
Stadsdeel Centrum stelde daarom onlangs
aangescherpte regels in voor fietsparkerenbij Èet Barlaeus Gymnasium en Paradiso' En
ter bestrijding van de parkeerchaos moeten
bii de Munt en rond het Centraal Station
'detscoaches' komen. Het zijn allemaal pogingen om de teneur van de tweewieler in te
iomen. Want scheurende scooters op het
fietspad mogen een plaag zijn, die tienduizendin hinderlijk geparkeerde fietsen zijn

hetook.
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