Uitnodiging symposium

Fietsambitie op de Zuidas
Donderdag 30 oktober 2014 van 14.30 uur tot 18.30 uur
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 te Amsterdam
De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond nodigt u, als betrokkene bij de Zuidas, uit voor het
uitdagende symposium: Fietsambitie op de Zuidas.
Amsterdam is in binnen- en buitenland beroemd om zijn vele fietsers. Maar op de Zuidas blijken de
wensen van fietsers vaak slechts van ondergeschikt belang. Het gebied zal, net als business centra elders
ter wereld, kunnen verworden tot een areaal van lawaaiige kruisingen en gevaarlijke oversteken.
De Amsterdamse gemeenteraad heeft dit risico onderkend en verlangt in de nieuwe Visie Zuidas meer
fietsambitie. Voor de Fietsersbond is dit aanleiding om het symposium Fietsambitie op de Zuidas te
organiseren. Centraal staat de vraag hoe je de fiets beter benut bij het ontwerpen van deze bruisende,
internationale toplocatie.
Tijdens het symposium Fietsambitie op de Zuidas geven deskundigen uit de wereld van verkeer,
stedenbouw, bedrijfsleven en onderwijs hun visie op de rol van de fiets in moderne steden. Deelnemers
krijgen volop de gelegenheid te reageren en hun mening te geven.
Programma:
14.30 u.
Ontvangst
14.50 u.

Presentaties
Fietsambitie Zuidas
De fiets als gans, spreeuw en stofzuiger
Fietsroutes als basis van stedenbouwkundig ontwerp

Marjolein de Lange (Fietsersbond)
Marco te Brömmelstroet (UvA)
Kees Peters (Movares)

16.00 u.

Parallelle workshops met flits-presentaties en discussie
A. Bereikbaarheid: hoe voorkom je barrières en sluit je de Zuidas aan op het fietsnetwerk?
B. Fietsparkeren: hoe maak je voldoende plek, ook bij bedrijven?
C. Stimuleren fietsgebruik: hoe promoot je de fiets in de Zuidas en de Zuidas met de fiets?
D. Ontwerpen: hoe kunnen fietsroutes en stedenbouwkundig ontwerp elkaar versterken?

17.00

Paneldiscussie en slotbeschouwing door Ton Schaap (supervisor Zuidas)

17.30

Afsluiting en netwerkborrel

Wij zien uit naar uw komst en actieve inbreng. Wilt u deelnemen?

Geeft u zich dan vóór 23 oktober op voor dit symposium via zuidas@fietsersbondamsterdam.nl.
Laat daarbij weten wat uw eerste en tweede keuze zijn voor de workshops.
Meer informatie vindt u op onze symposiumwebsite1.
Met vriendelijke groet,
Namens de Fietsersbond Amsterdam
René Ambags, Herman Gelissen (organisatoren van het Symposium)
Gerrit Faber (beleidsmedewerker Fietsersbond)
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http://bit.ly/zuidassymposium

