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De Spuistraat behoort tot het hoofdnet fiets. Dat is niet 
voor niets, het is de beste verbinding tussen Amsterdam 
Noord en Zuid en wordt dagelijks gebruikt door duizenden 
fietsers, waaronder veel schoolkinderen. De aantallen 
fietsers zullen toenemen met de explosieve groei van 
Noord. Er lag een redelijk fietspad, ingeklemd tussen een 
op veel plekken breed trottoir en de smalle rijbaan. In de 
komende paar jaar zal de straat nog drukker worden door 
werkzaamheden op de Nieuwezijdse Voorburgwal. Auto’s, 
vrachtwagens, transportfietsen, e-bikes en fietsers zullen 
dan massaal de Spuistraat nemen. Dan zou je als fietser blij 
zijn als je dan nog op een veilig fietspad zou kunnen rijden. 

Als de plannen van het stadsdeel Centrum doorgaan, 
zal die fietser met al dat andere verkeer samen moeten 
rijden op een rijbaan van 3,50 meter breed, die effectief 
nog smaller uitpakt. Want bij elke vuilniswagen die stopt 
voor een vuilniszak en elke lossende vrachtwagen is de 
doorgang praktisch afgesloten. Fietsers zijn vergelijk-
baar met water, het stroomt door. Fietsers zullen dan het 
trottoir opgaan en daar blijven rijden. Of ze proberen zich 
langs zo’n vrachtwagen te wringen, wat link is. Ze hebben 

namelijk haast, omdat ze op tijd op hun werk of op school 
moeten zijn. In de plannen spreekt men van een fietsstraat, 
dus met auto te gast. Maar wat gebeurt er in de praktijk? 
De automobilist wordt ongeduldig vanwege langzame 
fietsers voor zich en probeert er voorbij te raken. Of, als het 
een geduldige bestuurder is, gaan de fietsen achter hem 
dringen en zullen proberen er via de stoep of de weg langs 
te komen. 
Kortom het fietsen tussen Noord, het Centrum en Zuid 
wordt moeilijker en onveiliger, terwijl in een autoluwe 
stad de fietsers juist gefaciliteerd zouden moeten worden, 
vooral op het hoofdnet fiets van de stad. 

Er is een eenvoudig alternatief: het fietspad weer 
openstellen voor fietsers totdat het werk aan de Nieuwe-
zijds Voorburgwal voorbij is. En intussen nadenken over 
een grondige herinrichting. Want dan kan er een en echte 
autoluwe fietsstraat komen.
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Al sinds juli 2020 kunnen fietsers in de 
Spuistraat geen gebruik meer maken van 
het fietspad. Dat is met hekken gesloten 
en opengesteld voor voetgangers. Dit zou 
tijdelijk zijn vanwege corona. Het stadsdeel 
Centrum wil nu het fietspad voorgoed 
opheffen en van de Spuistraat een fietsstraat 
maken. Maar die wordt zo smal dat fietsers 
flink gehinderd worden en zelfs gevaar lopen.

De Spuistraat – verloren voor de fietser?

1. Fiets en voetganger staan op één
2. Stel overal 30 km/u in – ook buiten de ring A10
3. Behoud bestaande fietsvoorzieningen in alle drukkere 30 km/u straten
4. Pak ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aan
5. Laat de Centrale Stad het Hoofd- en Plusnet Fiets bewaken
6. Hef in woonstraten aan één zijde autoparkeren op
7. Alle fietspaden en fietsstroken in rood asfalt
8. Korter rood voor fietsers en weg met onnodige verkeerslichten
9. Overal voldoende parkeervoorzieningen voor fietsers

In de zomer hebben we de politieke partijen ons ‘verkiezingsprogramma’ gestuurd. Die 
waren voor de verkiezingen van maart 2022 hun partijprogramma’s nog aan het updaten. 
Zo lieten we ze weten hoe ze fietsers in Amsterdam en omstreken echt een dienst kunnen 
bewijzen. Samengevat komt dat neer op deze 9 punten:

Ons ‘programma’ voor 2022-2026

Wie precies wil weten wat we willen, 
leze ons manifest ‘Na de woorden nu 
de daden!’ (bit.ly/3Cwhviu)


