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Geachte raadsleden,
Waarom zou je een nuttige, populaire fietsverbinding opheffen? Het pad door het Beatrixpark sluit
aan op een tunneltje onder de Beethovenstraat en is daardoor een veilige route voor scholieren,
studenten, woon‐werk fietsers en elke andere fietser.
Deze verbinding is niet alleen veilig, hij voorkomt ook oponthoud en hinder bij een drukke oversteek.
Pal voor het tunneltje komt volgens de plannen op het fietspad de Stibbetoren. Wij begrijpen goed
dat de gemeente en de Zuidas groot belang hechten aan deze nieuwbouw. Maar de fietsverbinding
hoeft daarvoor niet te wijken. Integendeel.
In de openbare ruimte rondom Stibbe is meer dan voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers,
het is er niet te steil en fietsers zijn geen minpunt maar juist een aanwinst voor het gewenste
levendige en tegelijk parkachtige karakter van het gebied.
Ook verder richting Rai kan een fietsroute uitstekend worden ingepast, ook met de 2e fase van
Beethoven.
Recent zei wethouder Sport, Eric van der Burg, bij de presentatie van het Sportplan gemeente
Amsterdam:
Dat de openbare ruimte in samenwerking met de stadsdelen zo sportief mogelijk wordt
ingericht zodat jonge en oudere Amsterdammers worden gestimuleerd te fietsen, wandelen,
spelen en sporten.
En in het convenant Bereikbaarheid Zuidas dat recent werd ondertekend door de gemeente en zeven
belangrijke partijen in de Zuidas (zoals ABN Amro en de VU) staat:
Dat de ondertekenende partijen ernaar streven om fietsen, lopen en OV te stimuleren en een
grotere positie in de Zuidas te geven.
En te streven naar een verschuiving van hun actuele modal split met een afname van
autoverkeer ten gunste van fiets en OV.
Mooie woorden, maar nu de daden. Dat betekent:
Geen goede fietsverbinding weghalen en dagelijks duizenden fietsers laten uitkomen op een drukke
gelijkvloerse kruising maar ook in de Zuidas laten zien waar Amsterdam beroemd om is, veilig fietsen
voor iedereen.
In de openbare ruimte rondom Stibbe, en door het Beatrixpark is er alle mogelijkheid voor een
verbinding die fietsers leidt naar de veilige ongelijkvloerse kruising met de Beethovenstraat.
Er wordt nu gezegd dat fietsers langs Stibbe mogen, maar met de ontwerpen die er nu zijn voor de
openbare ruimte romdom Stibbe en in het park zullen fietsers en voetgangers elkaar in de weg gaan
zitten op de smalle delen.
Dat is niet nodig en dat moeten we ook niet willen.
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We vragen u daarom geen wegonttrekkingsbesluit voor het fietspad te nemen maar alleen de
fietsroute ter plaatse van Stibbe iets te verplaatsen.
En we vragen u de Zuidas opdracht te geven om op korte termijn een ontwerp te maken voor een
openbare ruimte waarlangs fietsers naar het Beethoventunneltje kunnen zonder dat ze voetgangers
hoeven te hinderen.
Graag draagt de Fietsersbond haar expertise daaraan bij. En we hebben vernomen dat ook de
ontwerper van Stibbe dat wil doen.
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