Noord

OPGELOST
Centrum
De brug van Nemo naar het Oosterdokseiland heeft een fietsafrit
gekregen, zodat fietsers niet meer
verleid worden om over de stoep te gaan
rijden.

Zuid
Hoe langer de onderdoorgang van het
Rijksmuseum open is, hoe duidelijker
het knelpunt wordt dat door de openstelling is opgelost. En de spookbeelden
die door tegenstanders werden opgeroepen worden elke nieuwe dag dat er
gefietst door de feiten weerlegd.

West
Op de Admiraal de Ruyterweg tussen de Jan van Galenstraat en de Jan
Evertsenstraat ligt sinds kort aan één
kant (de oostzijde) nieuw asfalt op het
fietspad. En wat voor asfalt! Voorbeeldig, een ander woord is er niet voor. Het
merkwaardige is dat het asfalt dat er lag,
er nog maar pas lag en geen probleem
leek. Maar de projectleider die het asfalteren
begeleidde, legde uit
dat de kwaliteit beneden de maat was en dat
het daarom over moest.
Voor fietsers zit de verbetering hem duidelijk
in de aansluiting tussen
asfalt en putdeksels e.d.
Daar merk je hier nauwelijks iets van.
Nu we weten dat het zo
kan, kunnen we in het
vervolg met klachten
over waar het niet goed
gaat, hiernaar verwijzen.
Met complimenten aan
stadsdeel West (die zich
niet met minder laat
afschepen dan mogelijk is) en aan de
uitvoerders die zulk mooi werk hebben
afgeleverd.
Eén minpuntje is dat om de hoek in
de Jan van Galenstraat nu al jarenlang
door boomwortels omgewoeld en afgeschraapt asfalt ligt dat een voortdurende
kwelling is voor de fietsers en dat nu dus
extra opvalt…
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Bijna twee jaar lang hebben fietsers
langs het Noordhollandsch kanaal
om moeten fietsen omdat de onderdoorgang onder de van Hasseltweg was
afgesloten. Voor een goed doel (een
nieuwe fietsbrug langs de Van Hasseltweg), maar véél te lang. Nu is de doorgang eindelijk weer open. Voor de nieuwe fietsroute langs de van Hasseltweg
moeten we nog even geduld hebben

NIEUW
Te water
We zien een aantal knelpunten voor fietsers over het water. Daarbij doelen we
niet op het op handen zijnde waterfietsverbod in de meeste grachten, maar op
pont en ferry-verbindingen.
Zo zijn we erg teleurgesteld over het opheffen van de ‘fast flying ferry’ naar
Velsen. Deze snelle verbinding om met
de fiets in Velsen en de mooie duingebieden te komen, is volgens de provincie Noord-Holland te duur. Maar met
de busverbinding kunnen geen fietsen
mee. We blijven daarom pleiten voor
snelle fietsbindingen over het kanaal
naar Velsen en ook naar Zaandam.
Zie ook pagina 15.

Landelijk noord
De Fietsersbond heeft het bestuur van
stadsdeel Noord opgeroepen om wat te
doen aan het achterstallig onderhoud
van de fietspaden in landelijk noord. Zo
is het fietspad langs de Nieuwe Gouw
inmiddels zo versleten dat veel fietsers
de rijbaan kiezen. We hebben opheldering gevraagd over het gerucht dat de

door worteldruk omhooggekomen en geschraapt
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