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Fietsers en fietsen 

De Zeedijk wordt steeds drukker en al jaren is er een discussie over het helemaal of gedeeltelijk 

afsluiten van de Zeedijk voor auto’s en fietsen.  Een aantal horeca ondernemers wil graag de straat 

afsluiten om vervolgens terrasuitbreiding te kunnen realiseren.  Dat is vanuit de ondernemer gezien 

ook een begrijpelijk standpunt  als je kijkt naar het financiele resultaat van extra terrasruimte. Maar 

voor andere ondernemers kan zo’n afsluiting flink wat omzetdaling veroorzaken. 

We hebben onderzocht of er cijfers beschikbaar zijn die een goed inzicht verschaffen over het aantal 

fietsers en waarom ze over de Zeedijk fietsen.  Is het bestemmingsverkeer of is het doorgaand 

verkeer? Die cijfers zijn niet beschikbaar. 

Wij zijn van mening dat voor onze hele buurt heel goed inzichtelijk gemaakt moet worden om 

hoeveel fietsers het gaat per dag en per uur en of het doorgaand verkeer is of bestemmingsverkeer.  

Inzichtelijk moet worden welke route ze nemen, waar komen ze op de Zeedijk, waar verlaten ze de 

Zeedijk etc.  

Maar ook wat de gevolgen zijn als je een straat afsluit of er eenrichtingsverkeer van maakt voor 

fietsers. De consequenties voor alle ondernemers, denk bijvoorbeeld aan de Zeedijk Pizza en sushi 

bezorgers, moeten duidelijk in beeld gebracht worden. Maar je moet natuurlijk ook kijken naar het 

effect voor de omliggende straten. 

We kunnen ons wel voorstellen dat er nu al geprobeerd wordt om het doorgaande verkeer te 

verleiden om een andere route te nemen.  Dat kan door het aanleggen van bijvoorbeeld tien 

drempels.  

Het lijkt ons interessant om eens als proef het  voor fietsers moeilijker te maken om de Zeedijk op te 

fietsen via de Prins Hendrikkade.  Misschien kun je de fietsers dan verleiden om de route te 

vervolgen via de Geldersekade.   (zie de onderstaande platte grond) 

 

 

https://samenzeedijk.files.wordpress.com/2014/12/mogelijke-omzetberekening-terrastafel-centrum-amsterdam-versie-3.xlsx
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Zo’n  proef kan heel makkelijk , snel en zonder veel kosten gerealiseerd worden door het plaatsen 

van een verkeersafzetting.  

Als je fietsers wil verleiden om te fietsen via de Geldersekade, dan zal daar iets aan het 

veiligheidsgevoel moeten gebeuren. Veel mensen voelen zich op de Zeedijk veiliger dan op de 

Geldersekade. 

De verkeerssituatie op de Zeedijk is onduidelijk. Voetgangers denken vaak dat het een wandelgebied 

is en gaan daarom op straat lopen. Dat wordt ook beïnvloed doordat er veel obstakels op de stoep 

staan. Als mensen daardoor gedwongen worden om op de straat te gaan lopen, dan blijven ze daar 

lopen. 

 

Voor de fietsers en scooters op de Zeedijk zijn die voetgangers ronduit lastig en er ontstaan soms 

vervelende situaties door. Onbekend is of er op de Zeedijk meer ongelukken gebeuren dan elders in 

de stad. Cijfers hierover ontbreken. Op onze website staat een oproep om voorvallen bij ons te 

melden. >>> 

Wij stellen voor om een proef te nemen met het aanbrengen van een fietsstrook, midden over de 

Zeedijk. Een strook, aangegeven door witte llijn  met daarin op een aantal plaatsen een afdruk van 

een fiets.    

 

 

Het aanbrengen van zo’n strook schept mogelijk duidelijkheid voor al het Zeedijk verkeer. 

Wij verwachten dat de kosten van zo’n proef beperkt zijn.  

 

Periode:  juli, augustus en september 2015 

  

https://samenzeedijk.wordpress.com/2015/01/14/hoe-zit-dat-was-jij-getuige/


 
metzijnallen@SamenZeedijk.nl SamenZeedijk.nl 4 

 
 

 

Fietsen stallen  

Ongelooflijk zoals af en toe fietsen en scooters gestald staan. Gelukkig staan veel fietsen en scooters 

maar kort gestald op de Zeedijk omdat men een van de winkels of horeca gelegenheden bezoekt. 

Maar en staan ook fietsen, scooters en motors langdurig gestald  door BOB’s en mensen die werken 

op de Zeedijk. 

Het is begrijpelijk dat ondernemers niet graag een fiets tegen hun raam gestald willen zien. De kans is 

groot dat het raam vroeg of laat hierdoor breuken op loopt, of dat de verf van de gevel beschadigt 

raakt.    

De  uitdaging is om de fietsers te verleiden om hun fiets netjes en sociaal  te stallen, zodat deze zo 

min mogelijk de doorgang belemmerd,  niet tegen een raam en ook nog efficiënt.  Met efficiënt 

bedoelen we zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. 

Wij denken dat dit mogelijk is en ook nu stellen we weer een proef voor. 

Fietsrekken op de Zeedijk werkt niet. Daar worden fietsen langdurig aan bevestigd en dan schiet je er 

helemaal niks mee op, tenzij er geïnvesteerd wordt in een zeer actief weesfietsenplan.  Het lijkt ons 

interessant om voor de blinde ramen op de Zeedijk fietsstaltegels te leggen.  Men plaatst dan het 

voorwiel in de gleuf. Zie afbeelding.  

 

 

 

 

Als blijkt dat dit tot de gewenste resultaten leidt dan voor elk pand een of twee stallingstegels  

leggen. 

Afgesloten fietsenstalling 

 

http://www.weesfietsen1012.nl/
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Op de Zeedijk staan een aantal fietsen en scooters langdurig gestald. Wij hebben de indruk dat een 

groot aantal hiervan is van mensen die werkzaam zijn op de Zeedijk.  

Wij stellen voor dat de gemeente eens onderzoek of er voor deze groep geen afgesloten 

fietsenstalling kan komen bij de Oudezijdsachterburgwal / spooksteeg. Daar is nog een min of meer 

ongebruikte hoekje. 

 

 

Een aantal ondernemers van de Zeedijk heeft voorgesteld dat de fietsen van de bewoners voortaan 

niet meer op de Zeedijk gestald worden omdat een groot aantal beschikt over een berging.  Dat 

vinden wij geen goed idee om meerdere redenen. 

Niet alle bewoners beschikken over een berging. Daarnaast is het voor het aantal bewoners niet 

mogelijk om de fiets telkens in de berging te stallen.  Ook zijn er bewoners die wel 10 keer per dag 

gebruik maken van hun fiets.  Dan wil je die snel en makkelijk kunnen pakken. Op deze webpagina 

staan een aantal foto’s waarop te zien is dat het niet voor iedereen mogelijk is om een fiets in de 

berging te plaatsen. >>> 

De fiets stallen in de omliggende straten is ook niet eenvoudig. Er is immers onvoldoende ruimte 

voor het stallen van fietsen. 

Snelheid brommers en scooters 

Over de Zeedijk scheuren regelmatig brommers en scooters en niemand kan ontkennen dat dit soms 

met zo’n grote snelheid gaat dat het vroeg of laat wel mis moet gaan.  Dat is ook een reden om te 

kiezen voor forse drempels waar je niet met top snelheid overheen kunt. 

Een snelheidslimiet van 20 kilometer, momenteel is de snelheidlimiet 50km/u,  voor auto’s, fietsen 

en scooters lijkt ons een must. 

https://samenzeedijk.wordpress.com/dat-gaat-zo-makkelijk-nog-niet/
https://samenzeedijk.wordpress.com/dat-gaat-zo-makkelijk-nog-niet/
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We roepen iedereen, maar vooral de  Zeedijk koeriers op om deze snelheid vrijwillig te handhaven. 

 

 


