Jaarverslag 2010 Fietsersbond
Utrecht Stad

Algemeen
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland, opgericht in 1975, met
inmiddels 35.000 leden. De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.
De fietsersbond wil
• De kwaliteit van fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de
veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets en de dienstverlening
aan fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;
• Meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als
in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).
Fietsersbond afdeling Utrecht
De afdeling Utrecht had eind 2010 ruim 2.100 leden, dat zijn er z'n 50 meer dan een jaar eerder. Er
zijn drie onderafdelingen. Van die onderafdelingen is Utrecht de grootste met 1.850 leden, waarvan
1.750 in Utrecht-stad. De andere onderafdelingen zijn Nieuwegein en Maarssen met samen bijna 300
leden. In dit jaarverslag wordt alleen verslag gedaan van Utrecht-stad.
Het verslag heeft als doel om onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar helder weer te
geven. Het is een verantwoording van de activiteiten die zijn uitgevoerd door de vrijwilligers en door
de afdelingsmedewerker.
Afdelingsmedewerker
Sinds jaar en dag is Jan van der Horst afdelingsmedewerker. Lange tijd fulltime, de laatste jaren voor
50% van zijn werktijd. In oktober 2010 is daar (helaas) een eind aangekomen. Vanaf die tijd werk Jan,
via een inleen constructie, in principe alleen nog voor het landelijk bureau. Daarmee is een einde gekomen aan een intensieve samenwerking tussen Jan en de afdeling Utrecht. Gelukkig blijft de enorme
kennis van Jan van het fietsbeleid en uitvoering in Utrecht voor ons beschikbaar. Maar in de praktijk
van alle dag wordt de kennis en kunde van Jan zeer gemist. Het is niet anders. Maar we zijn blij voor
Jan dat hij eindelijk af is van de onzekerheid over zijn baan en opgelucht weer naar de toekomst kan
kijken.
Burenbijeenkomst
Op 15 mei heeft de Fietsersbond Houten een burenbijeenkomst georganiseerd. Om kennis te maken
maar vooral ook om te kijken of er bij regionale projecten samengewerkt kan worden. Er waren vertegenwoordigers uit Utrecht, Nieuwegein, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en natuurlijk Houten. Iedere afdeling heeft haar activiteiten gepresenteerd en er zijn ervaringen uitgewisseld. En er is natuurlijk
gefietst. En er zijn concrete afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de aanleg van een directe fietsverbinding tussen Houten en Nieuwegein.
Bestuur Afdeling Utrecht
Bert Warmelink (voorzitter)
Theo Lieverse (penningmeester)
Moniek Stokvis (vrijwilligerscoördinator)
Ria Glas (politieke contacten)

2
Jaarverslag Fietsersbond 2010

1. Fietsersbond Utrecht & leden
Actieve leden
Binnen de afdeling Utrecht zijn ca 15 actieve leden en 75 bezorgers van de Doortrapper. Daarnaast
hebben we nog 20 leden die elk jaar weer meedoen aan de fietsverlichtingsactie. Zij geven samen de
activiteiten van de Fietsersbond in Utrecht vorm.
Het bestuur heeft in 2010 acht keer vergaderd. Het afdelingsoverleg is zeven keer bijeengeweest om
te praten over de verschillende onderwerpen, die hierna worden nog inhoudelijk aan de orde zullen
komen.
De samenstelling van het bestuur is in 2010 officieel niet gewijzigd, dat is wel eens anders geweest.
Informeel is het bestuur sinds oktober uitgebreid met Ria Glas die zich met name bezig houdt met het
hinderlijk volgen van de utrechtse politiek.
Doortrapper
Het afdelingsblad, de Doortrapper verschijnt (nog?) vier keer per jaar. In de Doortrapper staan activiteiten en gebeurtenissen beschreven die betrekking hebben op het fietsen in en om de stad. De redactie slaagt er elk kwartaal weer in een interessant, gevarieerd en lekker leesbaar blad te maken.
Vrijwel alle 2.150 leden van de Fietsersbond die tot de afdeling Utrecht behoren, ontvangen de Doortrapper. Daarnaast gaan er 50 naar instellingen en stadsbestuurders. De resterende exemplaren zijn
voor de losse 'verkoop'.
Ieder kwartaal werd de hele oplage van 2.250 stuks door 10 à 12 vrijwilligers voorzien van adresstickers. Hiervan werden er 1.750 verspreid door ongeveer 70 leden-bezorgers, die voor de stad Utrecht
bevoorraad werden door Paulette Jansen, Beatrice Beurs, en Fini Groenendijk, en voor Nieuwegein
door Addy Steeneveld. De exemplaren voor leden in de overige gemeenten van de afdeling werden
per post verzonden.
Helaas is Beatrice Beurs eind 2010 gestopt met het coördineren van deze, als een geoliede machine
werkende, organisatie. En definitieve opvolger heeft zich nog niet gemeld.
Website
In de afgelopen jaren heeft de webmaster Erik Aarts een eigen website voor de afdeling gemaakt. De
oude website was letterlijk en figuurlijk gekoppeld aan de website van de landelijke Fietsersbond. Het
formaat en de indeling van de website voldoen prima maar de actualiteit kan nog wel wat beter. In het
afdelingsoverleg van oktober is daarom afgesproken dat Erik Aarts en Guido Schmeits gaan kijken
hoe de website aantrekkelijker kan worden genaakt.
Nieuwjaarsborrel
Het is inmiddels een traditie geworden, de nieuwjaarsborrel in Fietsenmakerij De Boog (Altrecht). Ook
dit jaar werd de borrel druk bezocht door leden maar ook door mensen en organisaties waar de FB
mee samenwerkt. Dit jaar was ook de politiek goed vertegenwoordigd, doordat zij een korte toelichting
mochten geven op hun inzending bij de door ons uitgeschreven prijsvraag: welke partij heeft het beste
fietsidee? Dit naar aanleiding van de raadsverkiezingen die op 3 maart 2010 zijn gehouden.

2 Fietsersbond Utrecht & Publiek
UITdagen
“Heb je je fiets nog?” “En wil je dat zo houden?”
Zoals elk jaar werden de aankomend studenten tijdens de Utrechtse Introductie dagen door Dirk den
Hamer vakkundig voorgelicht over fietssloten. Ter illustratie lag de kraam van de Fietsersbond vol met
kapotte fietssloten; sloten die niet tegen de fietsendieven van Utrecht Centraal bestand waren gebleken. Een folder met tips over hoe je je fiets veilig moet stallen vond gretig aftrek. Door een misverstand stond Dirk er deze dag alleen voor.
Voor daadkrachtige studenten had de Fietsersbond ook een heuse aanbieding: wordt lid voor € 26 per
jaar en ontvang een slot ter waarde van € 39,50 cadeau. Niet zomaar een slot, het ging hier om het
slot dat in 2005 als beste uit de test van de Fietsersbond was gekomen. Sommige studenten vonden
de rekensom te ingewikkeld en liepen vertwijfeld verder.
Een zinnige actie met dit jaar aanzienlijk minder regen.
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Fietsverlichtingsactie
Op 2 en 16 oktober hebben we met ons allen weer de jaarlijkse fietsverlichtingsactie gedaan. Dit jaar
maar twee keer omdat een aantal van ons op 9 oktober aan de eerste fietsverlichtingsactie in Houten
hebben meegedaan.
De eerst dag viel het weer ontzettend mee. De hele week werd voor zaterdag veel regen voorspeld. In
de nacht van vrijdag op zaterdag kwam het met bakken uit de hemel. Maar toen Jacqueline met de
bakfiets voor de deur stond was het droog. In de middag zelfs zo nu en dan de zon gezien. De tweede
dag was een stuk frisser maar gelukkig ook weer droog.
Ook dit jaar hebben we weer veel mensen blij gemaakt met het repareren van hun fietsverlichting. In
totaal is van 109 fietsen de verlichting gemaakt. De tweede keer was het wat minder druk (72 bonnen
uitgedeeld) dan de eerste zaterdag (105 bonnen). Maar enigszins opmerkelijk was dat vrijwel even
veel verlichtingen zijn gerepareerd 53 respectievelijk 56. Blijkbaar is het zo dat als de wachtrij korter is
er minder mensen afhaken. Dat lijkt logisch. De dank van mensen blijkt ook uit de ontvangen vrijwillige
bijdragen van € 109.
Dit alles dankzij de inzet van 20 mannen en vrouwen, 6 voor de promotie en 14 voor de reparatie. Een
flink deel daar van zijn twee dagen in actie gekomen. Daarnaast hebben we 5 nieuwe leden geworven. Kortom een klinkend resultaat!
Autovrije zondag 2010
De hele week had het er dreigend uit gezien, het weer, bedoel ik. Dat viel dus reuze mee. Op weg
naar het Vredenburg viel er nog zo nu en dan een spettertje. Maar later op dag scheen zelfs de zon,
de jas kon uit.
Dit jaar was het thema van de Autovrijezondag: gezond bewegen. De Fietsersbond is van het bewegen en de GG&GD is van gezond. Vandaar dat samenwerken met de GG&GD voor de hand lag. Er
was een beweegpodium waarop mensen hun conditie konden testen en deskundig advies krijgen als
ze daar iets aan wilde verbeteren. En er was de beweegbus van het NISB waarin mensen voorlichting
kregen over bewegen en gezonde voeding. Met 300 bezoekers was die bus een succes.
Op het Vredenburg was ook een circuit waar je een proefrit kon maken op verschillende elektrische
fietsen. In het licht van de Fietskracht van Utrecht uiterst nuttig natuurlijk. En dan is het jammer dat de
grote stroom bezoekers niet "automatisch" via het Vredenburg loopt.
De gedachte achter het samen laten vallen van de AVZ en het UIT-feest was dat beide activiteiten
elkaar zouden versterken. Op zich is dat nog steeds een goede gedachte. Maar dat werkt alleen als
beide activiteiten min of meer geïntegreerd worden aangeboden aan het publiek, zowel in de communicatie maar ook fysiek. En dat was nu absoluut niet het geval. Het zijn twee activiteiten die, zo lijkt het
wel, toevallig op de zelfde dag worden gehouden. Er is geen enkele merkbare poging geweest om
beide activiteiten als één pakket aan het publiek aan te bieden. Met als gevolg dat er in de binnenstad
80.000 bezoekers zijn geweest en dat een handjevol daarvan ook op Vredenburg is komen kijken.
Toch was er ook succes, we hebben één nieuw lid ingeschreven. En niet zomaar een iemand, maar
een bekende Utrechtse.
Zomeravond fietstocht
Hoewel heerlijk zonnig en droog, was het een enigszins frisse en winderige zomeravond op 17 juni.
Ruim 15 mensen hadden zich bij ijssalon Italia aan de Adriaan van Ostadelaan verzameld voor de
zomeravondfietstocht. Thema van de avond was fietsbarrières. Na over de Herenroute gerammeld te
zijn, werd allereerst halt gehouden bij het spoor ten zuiden van het Centraal Station. Jan van der Horst
legde uit hoe en waar hier over enkele jaren de Rabo-brug zal worden gebouwd. Via de fraaie Prins
Clausbrug fietsten we naar Papendorp. In het zuiden vormt de A12 hier een barrière voor fietsers.
Maar verscholen tussen de autowegen ligt hier een oude tunnel. Veel deelnemers waren hier nog
nooit geweest en waren verbaasd over de prachtige doorkijk door de tunnel naar de noordelijke wijken
van Nieuwegein. Duidelijk werd wel dat deze futuristische bedrijfspandenwijk in het donker volstrek
sociaal onveilig is. In Leidsche Rijn werd bij ijssalon Italia gepauzeerd en werden de deelnemers getrakteerd op een ijsje. Als laatste hindernis werd het Amsterdam-Rijnkanaal opgezocht. Daar vertelde
Ria Glas over de aan te leggen fietsbrug en haar ideeën voor een hoogwaardige fietsroute van de
brug naar het centrum.
Al met al was deze Utrechtse ronde van Italia een succesvolle zomeravondfietstocht.
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3 Fietsersbond & gemeente Utrecht
Overleggen wethouders
De gemeenteraadsverkiezingen waren op 3 maart. Met GroenLinks in het college waren de verwachtingen hoog gespannen. Op 16 augustus was (al?) het kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder verkeer. Een van de afspraken was dat het nuttig zou zijn een periodiek overleg te hebben.
Daarna is het niet meer gelukt om een afspraak met de wethouder te maken. Blijkbaar denkt het college dat je makkelijker Fietsstad wordt als je de Fietsersbond links laat liggen.
Rapport Sterrenslag
In 2009 heeft de Fietsersbond op uitnodiging van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van de
knelpunten op de 5 hoofdfietsroutes in Utrecht. Het rapport "Alle obstakels uit de weg" is in december
2009 aangeboden aan de gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente slechts een paar
verbeteringen uitgevoerd. Het nieuwe college vind deze versnipperde aanpak niet zo zinvol en wil en
integrale aanpak om de kwaliteit van de fietsroutes te verbeteren. In het afgelopen jaar is er op ambtelijk niveau een aantal malen overleg geweest om over concrete verbeteringen te praten. In hoeverre
dat resultaten heeft gehad zal in 2011 moeten blijken.
Gladheidsbestrijding
Op 8 juli, een hete zomerdag, heeft de FB het rapport 'Beter te vroeg dan te laat' een het gemeentebestuur van Utrecht aangeboden. De wethouder was plotseling verhinderd maar een ambtenaar nam
het rapport met wensenlijst welwillend in ontvangst. En deed de toezegging het strooibeleid van de
afgelopen winter te evalueren en in oktober een rapport daarover aan de gemeenteraad aan te bieden.
Op 30 september heeft wethouder De Rijk die evaluatie inderdaad naar de gemeenteraad gestuurd.
Half september was die notitie met de FB besproken. Belangrijkste verbeteringen die worden voorgesteld zijn het verbeteren van de communicatie, o.a. door het op internet zetten van de strooikaart, en
de toezegging dat het hele hoofdfietsroutenet gestrooid gaat worden.
In het AO van december was de voorzichtige conclusie dat het deze winter inderdaad wat beter was
gegaan.
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Fietsbrug Leidsche Rijn
In juni 2009 kwam de gemeente naar buiten met een concreet plan voor een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, om Leidsche Rijn en de binnenstad voor fietsers beter met elkaar te verbinden.
Met dit voorstel geeft de gemeente uitwerking aan de bouw van een fietsbrug die al in het Masterplan
Leidsche Rijn van 1995 was opgenomen. In 2010 is er veel overleg geweest met buurtbewoners en
de gemeente over een veilige aanlanding in Oog in Al met het doel tot een 'snelle' realisering van de
brug te komen. Wij waren dan ook verheugd dat in het collegeprogramma werd gezegd dat de fietsbrug er in 2014 zal liggen. Begin januari 2011 bleek echter dat we te vroeg hebben gejuicht, het college heeft besloten de aanleg twee jaar uit te stellen.
Prijsvraag politieke partijen
In maart 2010 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Om de politiek in Utrecht te prikkelen na te denken over het verbeteren van het fietsklimaat in onze stad had de FB een prijsvraag uitgeschreven. In
het gemeentelijk beleid wordt hoog ingezet op intensiever gebruik van de fiets. Minder congestie,
geen lawaai of vervuiling, fittere en slankere inwoners, wie wil het niet? Maar hoe krijg je dit in de
praktijk voor elkaar? Hoe maakt ú fietsen aantrekkelijk? Met welke wervende fietsplannen vermindert
u het autogebruik en daarmee de congestie en de noodzaak voor nieuwe wegen? Nieuwe goede ideeen zijn meer dan welkom!
Helaas hadden niet alle partijen op de prijsvraag gereageerd. De onafhankelijke jury had daarom besloten in plaats van de Gele Trui fietspetjes uit te reiken. Het fietsbeleid van GroenLinks en de VVD
eindigden op de tweede respectievelijk derde plaats en ontvingen een gele fietspet. De roze fietspet
was voor Leefbaar Utrecht omdat die volgens de jury het beste fietsbeleid in hun programma hebben
staan.
De Fietskracht van Utrecht
In oktober heeft de Fietsersbond in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie en SOESA het
rapport "De Fietskracht van Utrecht" gepubliceerd. Onderstaand een paar belangrijke zaken die daarin
aan de orde komen.
Vaker fietsen betekent minder vaak met de auto. De Fietsersbond berekent dat dit 18% van de autoritten kan schelen. Van alle autoritten is 60% korter dan 10 kilometer. Met een elektrische fiets op een
goede fietsroute doe je dat binnen een half uur, bovendien heeft de fiets vaak een kortere route naar
de bestemming, waardoor fietsen weinig extra tijd kost. De wegen raken niet verstopt waardoor de
regio beter bereikbaar wordt. Het scheelt in de files en geluidsoverlast. En dat er een schonere lucht
komt spreekt vanzelf.
Er moeten dus brede geasfalteerde fietsroutes komen met weinig verkeerslichten en ruime bochten.
Dat gaat het beste door de fietsroute niet langs autowegen te leggen want dan heeft elk kruispunt een
verkeerslicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de huidige fietsroute Overvecht-Kanaleneiland die langs de
Cartesiusweg en de Marnixlaan loopt. De Fietsersbond wil dat de fietsroutes zoveel mogelijk door
woonstraten lopen, langs spoorwegen en kanalen. Die wegen zijn breed genoeg voor twee fietsers
naast elkaar in twee richtingen, zijn rustig en hebben weinig kruisingen.
Tussen bijvoorbeeld Houten en IJsselstein, hemelsbreed 9 km, met een elektrische fiets in 22 minuten
te doen, ontbreken fietsroutes. Er zijn forse investeringen nodig om een goed netwerk van snelle fietsroutes in de regio te maken.
De Fietsersbond heeft van veel bestaande routes de gebreken op een rijtje gezet. Ook wil ze samen
met het BRU en de gemeenten een hoofdfietsroutenetwerk vaststellen. Daarna moeten de snelle routes natuurlijk ook worden ingericht of aangelegd. De Fietsersbond wil daarom dat de snelwegen niet
worden verbreed maar dat het geld wordt besteed aan openbaar vervoer en fietsroutes. Meer met
bus, tram en fiets en minder met de auto: dan verdwijnen de files ook. Met bredere snelwegen trek je
extra verkeer aan waardoor de stad nog meer verstopt raakt.
Op 15 november is het rapport gepresenteerd aan de wethoudersverkeer van het BRU. Een reactie
op het rapport is evenwel nog niet van het BRU ontvangen.
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Fietsparkeren bij het nieuwe station
Op 2 november hebben B&W een aantal besluiten genomen over het fietsparkeren in het nieuwe stationsgebied. Belangrijk element daarin is dat er alleen maar betaald kan worden geparkeerd. Dat is
strijdig met het beleid van de Fietsersbond. Inmiddels heeft de wethouder in de commissievergadering
toegezegd dat meerdere scenario's in de businesscase uitgewerkt zullen worden. Er is een breed
samengestelde klankbordgroep ingesteld, waar wij via onze voorzitter en Jan van Embden, ook deel
van uit maken.
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Publicaties 2010
1. Waar laat ik mijn fiets, januari
2. Beter te vroeg dan te laat; evaluatie gladheidsbestrijding, juli
3. Fietskracht van Utrecht, oktober
Persberichten/Brieven
21 februari

Reactie op plan voor fietsbrug

15 april

Fietsersbond vraagt gemeente fietsambities waar te maken

10 oktober

Asfalt, ook op fietspaden in stationsgebied

11 oktober

Snelle fietsroute voor fiets vermindert autoverkeer

12 november

Reactie op voorstel fietsparkeren in het stationsgebied
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