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Algemeen 
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland, opgericht in 1975, met 
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 2014 1.965 leden, dat zijn er 11 meer dan een jaar eerder (130 [47] erbij 
en 119 [124] eraf). De afdeling Utrecht heeft twee onderafdelingen, namelijk Utrecht(stad) met 1.764 
leden en Nieuwegein met 201 leden. Enigszins merkwaardig is dat de gemeente Wijk bij Duurstede 
deel ook deel is van de onderafdeling Utrecht. In dit jaarverslag wordt alleen verslag gedaan van 
Utrecht-stad. 
 
Dit verslag heeft als doel om onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar helder weer te ge-
ven. Het is een verantwoording van de activiteiten die zijn uitgevoerd. Dit verslag in met medewerking 
van veel actieve leden geschreven. 

Bestuur Afdeling Utrecht 
Sinds de algemene ledenvergadering van mei 2014 bestaat het bestuur uit de volgende samenstel-
ling: 
Bert Warmelink (voorzitter) 
Hans Donck (secretaris) 
Theo Lieverse (penningmeester) 
Marjolein Terpstra (vrijwilligerscoördinator) 
Loes Vegter (communicatie) 
 
Het bestuur heeft in 2014 tien keer vergaderd. 
Op 26 november het huidige bestuur met een etentje afscheid genomen van twee ex-bestuursleden, 
namelijk Moniek en Ria. 
 
Vanwege persoonlijke omstandigheden moest Hans in het najaar, helaas een stapje terug doen. 
Bert is in 2009 voorzitter geworden en heeft de functie de afgelopen jaren met veel enthousiasme ver-
vuld. Hij vindt het nu tijd om iets anders te gaan doen. 
Loes is vorig jaar in het bestuur gekomen en heeft onze communicatie professioneler gemaakt. He-
laas heeft ze het te druk en daarom besloten niet herkiesbaar te zijn. 
Hans, Theo en Marjolein zijn wel herkiesbaar. 
 
Voor meer informatie over de verkiezing van het bestuur, zie de agenda van de Algemene ledenver-
gadering. 

Fietsersbond Utrecht & leden 

Actieve leden 
Het exacte aantal actieve leden is moeilijk te geven. Er staan 40 mensen op de maillijst van actieve 
leden. Die zijn niet allemaal feitelijk actief, maar wel betrokken bij zaken en discussies die spelen. De 
LinkedIn groep van de afdeling , waar  regelmatig discussies over een specifiek onderwerp worden 
gevoerd, kent 38 leden. Daarnaast zijn er nog ongeveer 20 leden die beschikbaar zijn om mee te hel-
pen bij de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. Ook is er nog een slapend bestand van 70 bezorgers van de 
Doortrapper. Omdat de papieren Doortrapper niet is verschenen in 2014, is het contact met hen aan 
het verwateren. Er hebben zich in 2014 ongeveer 5 leden aangemeld die actief willen worden. Zij had-
den op eigen initiatief contact gezocht met de afdeling of reageerden op een oproep in de nieuwsbrief 
of op de welkomstmail voor nieuwe leden. 
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Het afdelingsoverleg (AO) is acht keer bijeengeweest om te praten over verschillende onderwerpen, 
die hierna inhoudelijk nog aan de orde zullen komen. Gemiddeld waren er acht personen bij het afde-
lingsoverleg. 

Communicatie 
De nieuwsbrief en de website waren in 2014 de belangrijkste communicatiemiddelen van de afdeling 
Utrecht. De Doortrapper, het papieren afdelingsblad, is bij afwezigheid van een redactie, niet versche-
nen in 2014. 
De nieuwsbrief kwam 11 keer uit en werd naar ca. 1.200 emailadressen verzonden. Daarnaast krijgen 
14 leden de nieuwsbrief op papier. 
Elk kwartaal krijgen de nieuwe leden en leden die naar Utrecht zijn verhuisd een welkomsbericht, 
waarin ze informatie krijgen over de werkwijze van de afdeling. 

Archief 
Het archief van de landelijke vereniging bevindt zich sinds 1996 in het Internationaal Instituut voor So-
ciale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. In 2014 is afgesproken dat ook het meest recente archief 
van de landelijke vereniging naar het IISG zal gaan.  
In 2012 is een start gemaakt met het veiligstellen van het archief van de afdeling Utrecht. In 2013 is 
het verzamelen van de verspreide stukken voltooid. 
Verzameld en geïnventariseerd zijn de volgende papieren en digitale archieven van: 

• de secretarissen (achtereenvolgens Bé Beurs, Constant Coolsma, Jan van Embden, Hans 
Donck, Theo Lieverse); 

• de penningmeester; 

• de afdelingsmedewerker Jan van der Horst; 

• de nummers van het afdelingsblad De Doortrapper. 
Het papieren archief van de afdeling Utrecht tot 2006 zal begin 2015 overgebracht worden naar Het 
Utrechts Archief (HUA) aan de Alexander Numankade. Daar is het voor iedereen toegankelijk. Het pa-
pieren en digitale archief vanaf 2006 zal over een paar jaar naar Het Utrecht Archief overgebracht 
worden. 

Nieuwjaarsborrel 

Op woensdag 15 januari 2014 kwamen in het buurthuis In de 3 Krone, aan de Oudegracht allerlei 
Utrechtse fietsers  samen op de nieuwjaarsborrel van onze afdeling. Naast leden waren er ook een 
groot aantal plaatselijke politici en ambtenaren. Het werd dan ook al gauw gezellig, en de gesprekken, 
gingen, vergezeld van drankjes en hapjes, over de actuele politiek (het  Bieb++ debat was net achter 
de rug) maar natuurlijk ook over fietsvakantieplannen, het in tegenstelling tot verleden ontbreken van 
gladheid, en nog veel meer.  
 
Voor de inhoudelijke component van de borrel was Jos Hopmans uitgenodigd. Die jonge stadsgeo-
graaf gaf een presentatie over zijn afstudeeronderzoek naar de potentiële vraag naar een gratis leen-
fietsen op de stations rondom Utrecht (Bunnik, Bilthoven, Houten), met name gericht op Uithofgebrui-
kers (studenten, medewerkers). Op die manier zou de beruchte drukte in lijn 12 kunnen worden ver-
minderd. Bovendien levert dat in veel gevallen tijdwinst op, zo bleek onder andere. De presentatie 
werd gevolgd door een levendige discussie,  die na de presentatie van een fles fietswijn aan de jonge 
geleerde, naadloos overging in het tweede deel van de borrel. 

Algemene leden vergadering 

De algemene ledenvergadering vond plaats op een warme zomeravond op 21 mei. We mochten on-
geveer twintig leden verwelkomen, waaronder de nieuwe wethouder van (o.a.) verkeer, Lot van Hooij-
donk. Olivier Beens van De kracht van Utrecht gaf een presentatie over de dubbele schaalsprong, een 
ambitieus plan voor duurzaam stadsverkeer. Dat betekent meer ov-knooppunten, een netwerk van 
spoor- en lightraillijnen, aangevuld met snelfietsroutes en vol inzetten op fietsparkeren. Een mooie 
toekomstvisie, die stof gaf tot discussie onder het genot van een hapje en een drankje. 
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Fietsersbond Utrecht & Publiek 

Fietsverlichtingsactie 
Op zaterdag 18 en 25 oktober hebben we als afdeling Utrecht weer de jaarlijkse fietsverlichtingsactie 
gehouden. Bij deze actie, onderdeel van de landelijke campagne ‘Ik wil je zien’, repareren wij als afde-
ling gratis de fietsverlichting van het publiek op de Stadhuisbrug. Beide zaterdagen waren een succes, 
met dank aan de in totaal 20 vrijwilligers en het lekkere weer. Op de 18e konden we ons lekker war-
men aan het zonnetje bij 22 °C. Op de 25e was het iets kouder, maar gelukkig wel droog. De opening 
werd dit jaar verzorgd door verkeerswethouder Lot van Hooijdonk. Bijgestaan door een van de repara-
teurs onderzocht en repareerde zij de allereerste fiets op de eerste dag. We zagen van alles aan-
schuiven in de wachtrij: jong en oud, van roestig stadsbrikkie tot piekfijn onderhouden fiets. De wacht-
tijden liepen soms wel op tot 1,5 uur. Maar aan het einde van de actie was iedereen weer goed voor-
bereid op de donkere dagen. 

 

 
 
In totaal hebben we ruim 84 fietseigenaren kunnen verblijden met gerepareerde fietsverlichting, vol-
gens het aantal ingeleverde bonnetjes. In totaal hebben we 120 bonnen uitgedeeld, dus 30% van de 
mensen is zonder reparatie weggelopen. Deze getallen zijn iets beter dan vorig jaar, toen hebben we 
een vergelijkbaar aantal mensen kunnen helpen, maar is een groter aandeel mensen zonder reparatie 
weggelopen (37%). Met de gratis reparaties hebben we 125,- euro aan vrijwillige bijdragen opgehaald, 
en slechts één nieuw lid. Blijkbaar maakte het warme weer op de 18e het publiek extra vrijgevig, want 
er is die dag 75,- euro gegeven en de week er op "maar" 50,- euro. Het totaalbedrag ligt flink hoger 
dan vorig jaar (80,- euro). Deze resultaten zijn behaald met zo'n 20 vrijwilligers, waarvan 10 voor de 
reparatie, 7 voor de promotie en 3 overig (het vervoer van de spullen en het maken van de instruc-
ties). Voor het aankleden van de stand hebben we dit jaar ook materialen van het Landelijk gebruikt. 
Vooral de beachvlaggen en de fietsdrop waren een goede aanvulling op onze eigen spullen. De cate-
ring werd weer verzorgd door ZiZo. We hadden voor, tijdens en na de fietsverlichtinsactie redelijk wat 
persaandacht. Bovendien is onze vacature voor fietsreparateur bij de Vrijwilligers Centrale tot “vaca-
ture van de week” gekozen, inclusief radio aandacht. Dat heeft echter geen aanmeldingen opgeleverd. 
 
Voor de organisatie van de fietsverlichtingsactie hadden we dit jaar goed gekeken naar de evaluatie 
van de editie van 2013. Zo hadden we instructies gemaakt, voor de reparateurs en de promotiemede-
werkers. Voor de promotiemedewerkers was er een schema met wat we wel en niet zouden repareren 
en informatie over actuele onderwerpen die binnen de afdeling spelen. Sommige vrijwilligers waren blij 
met deze extra informatie, anderen deden hier niets mee. Het zou een goed idee zijn om deze docu-
menten volgend jaar verder te verbeteren. In de evaluatie waren de vrijwilligers over het algemeen po-
sitief over de opzet en het verloop van deze editie van de fietsverlichtingsactie. Voor het publiek had-
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den we A4-flyers gemaakt met een introductie op de Fietsersbond en de afdeling  en een lijst met ac-
tuele zaken waar we ons voor inzetten. Deze hebben we in grote getale uitgedeeld aan de wachten-
den. 
 
Een ander punt uit de evaluatie van de vorige editie was dat het wenselijk zou zijn om als afdeling niet 
meer geheel afhankelijk te zijn van het gereedschap dat Atte jaarlijks meeneemt. In de periode rond 
de fietsverlichtingsactie is met meerdere betrokkenen geïnventariseerd welke gereedschappen we als 
afdeling zelf zouden willen hebben. De aankoop (en in elkaar laten zetten) van deze gereedschappen 
heeft nog niet plaatsgevonden. 

Buurtcontactpersonen netwerk 
Uit een enquête gehouden onder leden van onze afdeling in 2012 bleek dat er belangstelling is voor 
het aanstellen van buurtcontactpersonen. Een negental personen gaf in de enquête aan misschien 
wel zelf buurtcontactpersoon te willen zijn. Op het AO is toen besloten een buurtcontactpersonen net-
werk op te zetten, maar een startersbijeenkomst in 2013 met de potentiële buurtcontactpersonen kent 
een minimale opkomst. Er wordt afgesproken dat Marjolein Terpstra, zelf potentieel buurtcontactper-
soon, zal proberen om het netwerk vlot te trekken.  
In 2014 heeft dat nog niet tot activiteiten geleid. 

Leidseweg 

In 2013 heeft de gemeente besloten de Leidseweg in te richten als echte hoofdfietsroute: de weg 
wordt ingericht als fietsstraat, waarbij de auto te gast is en de klinkers worden vervangen door asfalt. 
In februari 2014 heeft de gemeente omwonenden uitgenodigd voor een digitale peiling met drie hoofd-
vragen: wilt u asfalt of klinkers, wilt u voor fietsers één rijloper of twee rijlopers en wilt u wel of geen 
bomen tussen de Muntbrug en het Westplein. 
We hebben de link naar de peiling doorgestuurd aan alle Fietsersbond leden in de stad, omdat we vin-
den dat alle fietsers belanghebbende zijn bij een goede inrichting van de hoofdfietsroutes. De bewo-
ners hebben vervolgens de link doorgestuurd naar vrienden en familie, omdat die ook belangheb-
bende zouden zijn. De uitkomst van de peiling is dat een ruime meerderheid de klinkers wil behouden, 
kiest voor twee rijlopers en geen bomen wil. 
Op 13 mei stond de Leidseweg centraal in een raadsinformatieavond. Omwonenden en leden van de 
Fietsersbond hebben de raadsleden uitgelegd waarom zij juist voor of tegen asfalt zouden moeten 
stemmen. 
Op 12 juni heeft de Raad besloten om de Leidseweg in te richten als fietsstraat met roodbruin asfalt, 
met twee rijstroken voor fietsers en zonder bomen.  
 

 
 



 Jaarverslag 2014 Fietsersbond Utrecht 6 

Fietsambassadeurs geven het laatste zetje 

In 2014 is de werkgroep woonwerkverkeer doorgegaan met de vraag: Hoe krijgen we meer mensen 
op de fiets naar het werk?  
We (Jos van Dijk, Gideon Boekenoogen en Hans Muller tot medio 2014) zijn een aantal keer bijeenge-
komen, hebben veel gelezen en zijn in gesprek geweest met o.a. de landelijke fietsersbond, U15, de 
Kracht van Utrecht en Harten van Sport (over aansluiting bij Le Grand Départ). Daarnaast hebben we 
interviews gehouden met mensen die naar het werk fietsen. 
 
Onze belangrijkste conclusie is dat het vooral om verandering van gewoonte gaat. Vind jij het lekker 
en “normaal” om niet met de auto maar met de fiets naar het werk te komen. Vinden je collega’s en 
leidinggevenden het “goed” dat je met de fiets komt. Geeft de fiets meer status dan de auto. Wordt het 
gestimuleerd binnen de organisatie en de afdeling en zijn er collega’s die je steunen als je dreigt terug 
te vallen.  
 
De oplossingen die in het fietsstimuleringsbeleid zoals Rij2op5 worden aangeboden, zijn vooral ge-
richt op het aanbieden van externe prikkels. Elektrische fietsen uittesten en met korting kopen, fiscale 
maatregelen, apps waarin fietskilometers bijgehouden worden (voor kortingen, vergoedingen of prij-
zen) en verbeteren van de infrastructuur zoals betere fietspaden, stallingen, douches op het werk enz. 
Dezelfde prikkels die in marketing gebruikt worden om mensen te verleiden iets te kopen. 
 
Van de geïnterviewden kregen we terug dat deze zaken wel helpen om over de drempel te stappen, 
maar dat ze niet voldoende zijn om te blijven fietsen. Ze vonden het in begin vaak best lastig om met 
de fiets te blijven gaan. Vooral als het lastig was door slecht weer, stress of tijdgebrek was de neiging 
groot om terug te vallen op de auto. Ze gaven aan dat ze bleven fietsen omdat ze intrinsiek gemoti-
veerd waren om te fietsen én support kregen uit hun directe omgeving en dan met name van col-
lega’s. Na een aantal maanden werden argumenten als regen, zweet en tijd steeds minder belangrijk 
en werden de voordelen op het gebied van kosten, maar vooral ook gezondheid en je “lekker voelen” 
steeds belangrijker. De gewoonte was blijkbaar duurzaam veranderd. Deze conclusie wordt bevestigd 
door o.a. onderzoek naar de effectiviteit van afslankmethoden. Uit dit onderzoek blijkt dat op korte ter-
mijn veel methoden succesvol zijn, maar op lange termijn vrijwel geen enkele methode. Alleen metho-
den die met persoonlijk contact werken (b.v. Weightwatchers met een persoonlijke afslankcoach) heb-
ben effect op lange termijn. 
 
Hieruit is het idee van de fietsambassadeur ontstaan. Iedere actie om meer mensen op de fiets naar 
het werk te krijgen zou ondersteund moeten worden door een netwerk van fietsambassadeurs die niet 
pushen en ongevraagd advies geven, maar die stimuleren en nuttige tips hebben als beginnende 
woon-werkfietsers tegen problemen oplopen. Een fietsambassadeur is een collega die het goede 
voorbeeld geeft, die andere collega’s helpt als ze erover denken om te gaan fietsen naar het werk en 
die ze steunt het minimaal 3 maanden vol te houden, zodat het een gewoonte wordt. 
 
We sluiten daarmee aan bij de nieuwe doe-het-zelf trend in de milieubeweging en de netwerkge-
dachte van de social media. Niet wachten op hogerhand, maar zelf op kleine schaal aan de slag met 
veranderingen die zich als een olievlek via via verspreiden omdat er al een voedingsbodem voor is. 
En dat zien we dan niet zozeer in plaats van maar vooral in aanvulling op wat in fietspromotiepro-
jecten en lokaal fietsbeleid gedaan wordt. 
Als werkgroep hebben we in 2014 veel kennis en informatie verzameld over hoe je fietsen naar het 
werk het best kunt stimuleren en hoe je duurzame gedragsverandering tot stand kunt brengen. Het 
zou mooi zijn als dit gedachtengoed zich de komende jaren als een olievlek gaat verspreiden. 
 

Krentenbollen eten voor het stoplicht 

Op woensdag 8 oktober hebben we fietsers op het Ledig Erf een aangename verrassing bezorgd. 
Fietsers staan op dit kruispunt te wachten tot ze een ons wegen, en om dat te voorkomen... kregen ze 
van ons een heerlijke krentenbol. 
Onze publieksvriendelijke actie is zowel bij de gemeenteraad als bij de gemeentelijke organisatie goed 
gevallen. De afdeling van de gemeente die over de verkeerslichten gaat, heeft ons uitgenodigd om 
regelmatig te komen overleggen. Wethouder Van Hooijdonk heeft laten weten dat ze wil gaan kijken 
welke verkeerslichten overbodig zijn. En dat niet alleen: ze streeft ernaar om Utrecht in 2016 de beste 
verkeerslichtenstad van het land te laten zijn! 



 Jaarverslag 2014 Fietsersbond Utrecht 7 

Het verhaal van onze succesvolle actie begint op woensdag 17 september, op de kruising van de 
Nachtegaalstraat met de Maliebaan. Politieagenten bekeuren tientallen fietsers die door rood rijden 
richting Burgemeester Reigerstraat. De fractie van Student & Starter stelt in de gemeenteraad vragen 
over de actie van de politie. Twee weken later delen agenten opnieuw boetes uit, nu aan beide kanten 
van de Maliebaan. Op de Nachtegaalstraat ontstaat vervolgens een fietsfile van honderd meter. 
Daarop voert de gemeente een controle uit van het verkeerslicht. Een defecte detectielus wordt gere-
pareerd en de instelling van de regeling wordt zo veranderd dat fietsers vanaf nu vijf keer zo lang 
groen licht krijgen als voorheen. Met foto’s van de fietsfile en de berichten over de vlotte verbetering 
haalt de Utrechtse Maliebaan zelfs de landelijke media. 
Wij zijn blij verrast als we zien dat de verkeerslichten vlot kunnen worden bijgeregeld. Maar, vragen 
we ons af, waarom gebeurt dit dan niet ook op andere plekken? Bijvoorbeeld op het Ledig Erf? En zo-
doende staan we op 8 oktober in alle vroegte krentenbollen uit te delen voor het stoplicht op het Ledig 
Erf. 

Fietsersbond & gemeente Utrecht 

Overleg wethouder  
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart  veranderde het college van Burgemeester en wet-
houders van samenstelling. Niet alleen werd de coalitie PvdA-D66-GroenLinks afgelost door een D66-
GroenLinks-VVD-SP college. De wethouder van Verkeer, Frits Lintmeijer (GroenLinks) werd afgelost 
door Lot van Hooijdonk (ook GroenLinks). De nieuwe wethouder toonde zich, als haar voorganger be-
reid tot periodiek overleg met de Fietsersbond. In het verslagjaar vond dat tweemaal plaats, terwijl ook 
het kwartaaloverleg met de ambtelijk fietscoördinator van de gemeente doorgang bleef vinden. Het 
overleg met de wethouder vond plaats in goede sfeer en op vele punten bleek zij gevoelig voor de in-
breng van de Fietsersbond. 
Hieronder ziet u haar aan het werk bij de Fietsverlichtingsactie. 
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Gladheidsbestrijding 

Over de gladheidsbestrijding door de gemeente had de Fietsersbond in het verslagjaar weinig te kla-
gen. Dat komt niet alleen omdat de gemeente haar beleid heeft aangescherpt, maar toch vooral om-
dat de winter van 2013/2014 en de winter van 2014/2015 weinig gladheid met zich meebrachten. 
 

 
 

En toen het die ene dag (9 december) toch glad werd, bleek de gemeente (net als vele fietsers) ver-
rast. Jammer. 

Fietsbrug Leidsche Rijn 
Begin 2011 heeft het college een definitief besluit genomen om de brug over het Amsterdam- Rijnka-
naal aan te leggen. In 2013 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de fietsbrug ter inzage gelegen. 
Wij hebben een zienswijze ingediend. We zijn enthousiast over het plan, maar we willen een zo rustig 
mogelijke helling. Het bestemmingsplan is vastgesteld en de brug mocht ontworpen worden.  
Het definitieve ontwerp voor de brug is door het college in juli 2014 vastgesteld. In de tweede helft van 
het jaar is de vervolgroute door de Everard Meijnsterlaan als fietsstraat aangelegd. In november heeft 
de gemeenteraad het krediet voor de bouw beschikbaar gesteld en is de aanbesteding gestart.  

Fietsparkeren bij het nieuwe station 

Een belangrijk knelpunt voor fietsers in de stad blijft het stationsgebied, niet alleen om er doorheen te 
fietsen, maar ook om je fiets te kunnen stallen. Er zijn nog steeds aanmerkelijk te weinig stallings-
plaatsen, en het beleid van de gemeente om dit probleem op te lossen vergt veel tijd. De situatie aan 
de stadkant van het Centraal Station bleef in het verslagjaar bepaald problematisch. Aan de Jaar-
beurszijde werd evenwel serieuze vooruitgang geboekt. Allereerst door de opening van de stalling aan 
de Westzijde van station, die in maart werd geopend. Mede door inspanningen van de Fietsersbond is 
het mogelijk gebleven in mooie stalling althans de eerste 24 uur gratis te stallen. Reeds in januari 
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2015 kon de miljoenste bezoeker van de stalling worden verwelkomd. Ook het plaatsen van fietsen-
rekken op het Westplein droeg bij aan de verbetering van de fietsparkeer situatie aan de westzijde van 
CS. 

 

 

Fietsen in het stationsgebied 
In 2014 is er zo’n zeven keer overlegt met de Project Organisatie Stationsgebied (POS) over de be-
reikbaarheid en veiligheid voor verschillende belanghebbenden in het stationsgebied. Bij dit overleg 
zijn veel doelgroep organisaties aanwezig (voor slechtzienden, rolstoel, ouderen, studenten en natuur-
lijk de fietsersbond). Ook is de NS en ProRail aanwezig, evenals de vastgoedmaatschappij die Hoog 
Catharijne beheert (vorig jaar nog Corio).  Dit alles onder voorzitterschap van de POS, een speciale 
afdeling van de gemeente Utrecht voor het stationsgebied.  
Het aantal onderwerpen is zeer divers. Zo wordt er gepraat over looplijnen bij de verbouwing van de 
perrons, de tijdelijke stationstrappen, rolstoelvriendelijkheid van de trottoirs, het ontbreken van borden 
voor bussen, wachthokjes en stoepdrempels voor de regiotaxi, enzovoort. Onvoorstelbaar wat er alle-
maal komt kijken rond een station, en zeker bij de verbouwing van het drukste station van Nederland. 
De fietser speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen als staller bij het station (al dan niet in de daar-
voor aangewezen rekken), maar ook voor het doorgaand fietsverkeer.  2014 is samen met 2015 de 
moeilijkste twee jaar voor de fietser in het stationsgebied. In 2015 komt de Vredenburgknoop klaar 
(geen gevaarlijk Smakkelaarsveld oversteek meer), in 2016 de grootste fietsenstalling ter wereld 
(12.500 fietsen). Maar in 2014 was het allemaal nog niet zover, en leek het wel of alles tegelijk moest 
gebeuren.  
De tijdelijke eindhalte van de tram aan de Westzijde is al in 2013 gerealiseerd, maar in 2014 ging het 
Westplein op de schop, ging ook een deel van de Leidscheveer tunnel dicht en werd de Cremerstraat 
afgesloten voor de bouw van een transformator huisje. De moskee in Lombok was nog niet klaar, 
waardoor er vanuit Utrecht West een fietsverkeer infarct ontstond. Gelukkig heeft de nieuwe fietsover-
steek bij het NH hotel, met een fietsvriendelijk stoplicht, veel van de ellende verlicht.  
Aan de Noord zijde van het station is begonnen met het herstel van de singel, waardoor de Paarden-
veld er elke week anders bijligt. Samen met het werk aan de bruggen bij Vredenburg gaf dit ook de 
Catharijnesingel en het Smakkelaarsveld een boel overlast en gevaarlijke situaties. Helaas ook met 
dodelijke afloop voor een jonge fietser (in 2015). 
Tot slot, aan de zuid zijde (Croeselaan) werd het nieuwe busstation in gebruik genomen. Ook hier met 
een voor fietsers onoverzichtelijke situatie op het fietspad tot gevolg. En ook hier is een dodelijk onge-
luk gebeurd met een fietser en een bus. 
Het POS overleg is bedoeld om over dit soort situaties te praten, liefst voordat er ongelukken gebeu-
ren. En dat is ook veelvuldig gebeurd. Zo was er voor de Smakkelaarsveld oversteek net met de fiet-
sersbond een nieuwe verkeersfase doorgesproken met meer overzicht op het kruispunt (die ook is ge-
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realiseerd). Ook voor de Croeselaan was er net een overleg geweest waarin we op film de vele over-
gangen in wegdek, versmallingen en borden voor stoplichten  hebben laten zien.  En ook hier zijn aan-
passingen uitgevoerd. 
Deze twee voorbeelden zijn het gevolg van akelige gebeurtenissen waarbij fietsers betrokken zijn. 
Wat toch wel uniek is aan de POS is dat er normaliter geluisterd wordt voordat er iets misgaat, en dat 
er gehandeld wordt! Zo hebben we de Catharijnesingel (onder Hoog Catharijne door) open kunnen 
houden voor fietsers met een geïmproviseerd fietspad,  is er snel na het openen van de fietsenstalling 
Jaarbeursplein (super stalling!) een fietsbelijning doorgetrokken, is de oversteek Wetsplein gereali-
seerd (voldoende breed!) , zijn er verkeersregelaars ingezet in de Sijpesteijntunnel, is de noordelijke 
buis  van de Leidsche Veer tunnel open gebleven voor fietsers en zijn er op het Westplein en op de 
plekken waar de tramrails weg is en geen bouwactiviteiten zijn fietsenklemmen neergezet. 
Deze voorbeelden geven lang niet alles weer waarover met de POS  gesproken is, maar illustreren 
wel dat de POS de fietsers serieus neemt, en er samen met de fietsersbond hard gewerkt wordt om 
het stationsgebied fietsvriendelijk en fietsveilig te maken. 

Uitbreiding Bijenkorf 

De Bijenkorf wil uitbreiden. De gemeente heeft daarvoor een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld, 
waartegen het Wijk C-Komitee (en Corio) beroep hebben aangetekend. Het gaat het Wijk C-Komitee 
het vooral om het gebrek aan fietsparkeerplaatsen en verslechtering van de luchtkwaliteit. Wij hebben 
het Wijk C-Komitee daarin gesteund.  
Bij een uitbreiding van het winkelgebied, moet ook het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid. De 
gemeente Utrecht is flink aan het creatief boekhouden gegaan met dit aantal parkeerplaatsen. De ge-
meente gebruikte in juli de (verlaagde) parkeernorm uit de nieuwe nota “Stallen en Parkeren” voor het 
aantal auto-parkeerplaatsen, berekend over hele La-Vie pand (niet alleen voor de uitbreiding). Daar-
mee voldeed het aantal door de Bijenkorf geplande auto-parkeerplaatsen bijna.  
In de nieuwe nota “Stallen en parkeren” zijn echter ook stallingsnormen opgenomen voor fietsen. Voor 
de stallingsplaatsen voor de fiets, ging de gemeente echter alleen uit van het aantal m2 in de uitbrei-
ding. Door "verworven recht" van een lage stallingsnorm voor het oude deel van het pand, kwam dat 
een stuk lager uit. Als echter de stallingsnorm voor het hele pand wordt gebruikt, moet de Bijenkorf 
880 stallingsplaatsen bijmaken, dat is net iets meer dan de Vredenburgstalling. 
Omdat oude fietsklemmen wegens de uitbreiding van de Bijenkorf worden verwijderd, is wat ons be-
treft het “verworven recht” vervallen. De Fietsersbond vindt dat op  het hele pand de nieuwe stallings-
norm moet worden gehanteerd. Net zoals de nieuwe parkeernorm voor auto’s voor het hele pand 
wordt gehanteerd. Het stallingsprobleem in de binnenstad is immers al meer dan groot genoeg. 

Nieuw fietspad langs weg naar Bunnik 

Als je van Utrecht naar Bunnik fietst langs de provinciale weg (N411), fiets je aan de rechterkant (zuid-
zijde) van de hoofdweg over een ventweg. Bij restaurant Vroeg moet je de hoofdweg oversteken om je 
weg langs de noordzijde van de hoofdweg te vervolgen. Deze route kent een aantal gevaarlijke over-
steken voor fietsers: naar Museum Oud Amelisweerd, met o.a. de  Armando collectie,  de oversteek 
naar het kersenverkooppunt en de genoemde oversteek bij restaurant Vroeg. De afgelopen jaren is 
hier sprake geweest van ernstige verkeersongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop. 
De provincie Utrecht heeft het plan om langs de noordzijde van de provinciale weg een vrijliggend 
fietspad aan te leggen en om het kruispunt bij restaurant Vroeg overzichtelijker te maken. Samen met 
de fietsersbond afdeling Bunnik, staan wij achter dit plan, met name omdat de verkeersveiligheid voor 
fietsers sterk wordt verbeterd. Fietsers van en naar Utrecht en Bunnik hebben één oversteek minder. 
Ook wordt met de aanleg van een duidelijk kruispunt bij restaurant Vroeg voorkomen dat op andere 
onveilige punten de N411 moet worden overgestoken. Wat wij ook belangrijk vinden is dat dit fietspad 
een zal bijdrage leveren aan de ontwikkeling van doorgaande fietsroutes. 

Meldpunt fietsersbond 
In het voorjaar 2013 is het vernieuwde meldpunt van de landelijke Fietsersbond van start gegaan. 
Sterk punt daarvan is dat een melding direct wordt doorgegeven aan de wegbeheerder. Dat heeft ui-
teraard alleen nut als de wegbeheerder na de melding actie onderneemt. De gemeente Utrecht vindt 
de meldingen uit allerlei meldpunten maar lastig. In het gesprek met de wethouder hebben we daar 
aandacht voor gevraagd. De wethouder was echter van mening dat wij dat probleem maar moesten 
oplossen. Vandaar dat we eind november een brief naar het college hebben gestuurd. In februari 
2014 reageerde het college negatief, alleen als meldingen direct naar het meldingensysteem van de 
gemeente worden gestuurd, kan de gemeente er iets mee doen. 
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Raadsinformatieavond 

Als fietsersbond hebben we een aantal keren ingesproken bij Raadsinformatieavonden. 
 
8 april  Doorfietsroutes 
We hebben ervoor gepleit dat na werkzaamheden de fietsroute goed is. Bij het vervangen van de brug 
over de Minstroom zijn bijvoorbeeld klinker sop het wegdek gekomen, in plaats van asfalt zoals de be-
doeling is op hoofdfietsroutes. Een fietsbrug aan het spoor bij Douw Egberts gaat echt niet lukken, zo-
veel is inmiddels duidelijk geworden. We willen dat er een goede verbinding komt tussen Paardenveld 
en de binnenstad. 
 
13 mei Leidseweg 
Er was veel weerstand in de buurt tegen rood asfalt op de Leidseweg. Omwonenden willen klinkers, 
maar die veroorzaken trillingen en zijn al glad als het regent. We zijn het wel eens met omwonenden 
dat er geen bomen moeten komen. De raad heeft besloten dat de Leidseweg asfalt gaat krijgen, de 
plannen worden nu uitgewerkt. 
 
27 mei VRI’s  
In een brief aan de raad stonden de te vervangen stoplichten genoemd. Een deel ervan is echter over-
bodig. We hebben gepleit voor betere afstelling en vooral beter beheer van verkeersregelingen. De 
bekeuringsactie bij de Maliebaan, met die fietsfile van 100 meter die het journaal haalde, heeft meer 
indruk gemaakt op de Raad. Inmiddels hebben we een goed overleg met de verkeerslichtmensen op-
gestart. 
 
10 juni Jacobsstraat  
We hebben samen met het Wijk C Komitee  gepleit voor een rechte oversteek voor de Jacobikerk. De 
Raad heeft dat helaas niet gehonoreerd. Ook wilden we iets bredere fietspaden dan in de plannen 
stond. Dan zou je twee naast elkaar rijdende fietsers in kunnen halen. Ook dat is helaas niet gelukt. 
De wens van het Wijk C Komitee om de bestaande bomen te behouden is ook van tafel geveegd. 
Fraai staaltje “Utrecht maken we samen”. 
 
16 december Busbaan Vleuterweide 
Hier is een onoverzichtelijke en drukke verkeerssituatie, waar fietsers zich tussen de auto’s door moe-
ten knokken. Er komt een plan om de situatie te veranderen, maar of het veel beter wordt? We hou-
den de vinger aan de pols en we worden betrokken bij de verdere planvorming. 
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Publicaties 2014 
 
1. januari Fietsnetwerk Utrecht: Kwaliteit en Kwantiteit 
 
2. februari Dubbele schaalsprong: fiets en trein 
 
Persberichten/Brieven 
 
31 januari brief college over inrichting Paardenveld 
 
10 februari reactie op einde-evaluatie fietsparkeervakken 
 
28 februari reactie op inrichting Leidseweg 
 
31 maart reactie op inrichtingsplan Mariaplaats 
 
1 mei  zienswijze evenementen Twijnstraat 
 
13 oktober reactie op Toekomstvisie Westplein 
 
27 oktober reactie uitbreiding Bijenkorf voor Raad van State 
 


