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100 De relaxte routes waar Broer en De Lange onderzoek naar
deden, zijn nog niet 100 procent perfect. „Een fietspad moet
vergevingsgezind zijn”, zegt De Lange daarover.

Amsterdam is te druk voor 50-plussers

OUDERE FIETSER
MIJDT CENTRUM

’De drukte in de
binnenstad
vinden oudere
fietsers niet
prettig”, aldus

Karin Broer, die samen met
Marjolein de Lange onder-
zoek deed naar ’relaxte’ rou-
tes vanuit de verschillende
windrichtingen naar het
centrum.

„We hebben gevraagd:
welke plekken mijd je? Bij-
na de helft mijdt de drukke
plekken”, zo wordt gecon-
stateerd op de site van de
Amsterdamse Fietsers-
bond. „Niet alleen 60-plus-
sers, maar ook vijftigers.
Een derde van zowel de vijf-
tigers als zestigers in Am-
sterdam mijdt het Centrum
helemaal.”

Een van de Amsterdam-
mers die niet meer op de
fiets durft, is Wil van Soest,

fractievoorzitter van de
Partij van de Ouderen in

de gemeenteraad. „Ik
heb mijn fiets deze

maand aan een
goed doel gege-
ven”, zegt ze. „Het
is niet te doen,
want het is levens-

gevaarlijk in de stad.
Ik moet altijd naar de Stope-
ra. Dat durf ik niet meer
aan. De fietspaden zijn te
smal. Canta’s en bakfietsen
rijden erop. Maar ook de
elektrische fietsen en
mountainbikes. En die kun-
nen wel veertig tot vijftig ki-
lometer per uur. Dat vliegt
gewoon voorbij op het fiets-
pad. Niet eens zo lang gele-
den hebben we in Amster-
dam alle scooters van het
fietspad gestuurd, dan is het
nu tijd voor de volgende
stap. Haal die snelle dingen
van het fietspad af. Me-
vrouw Dijksma moet daar
iets aan doen.”

De laatste keer dat Van
Soest in de stad fietste, was
vorig jaar. „Er zijn veel ou-
deren die willen blijven
fietsen”, zegt ze. „Die
moet je wel de ruimte ge-
ven. Bredere fietspaden
kunnen een oplossing
zijn.”

„Ouderen in Amster-
dam moeten veilig
kunnen blijven fiet-
sen”, zegt ook de
woordvoerder van
wethouder Sharon

Dijksma. „De opties die uit
het onderzoek van De Lange
en Broer komen, worden nu
verder uitgewerkt.” 

Blijven bewegen
Oudere Amsterdamse

fietsers worden eerder on-
zeker dan in de rest van Ne-
derland. Dat komt omdat
het verkeer hier meer van ze
vraagt. De Lange: „Je moet
balans houden, rekening
houden waar je bent. er is
interactie met anderen.
Maar het moet niet te com-
plex worden. Het onderzoek

moest er komen om te laten
zien dat oudere fietsers an-
dere en meer dingen vragen
van de infrastructuur.”

Ze legt verder uit: „We
weten dat er in de toekomst
meer ouderen komen. Ook
komen er steeds meer fiet-
sers, met name wordt het
drukker op de hoofdroutes.
Dat is behoorlijk stressvol
en een behoorlijke opgave
voor oudere fietsers. Tege-
lijkertijd wil je dat ouderen
blijven fietsen. Het is ge-
zond. Je kunt gaan en staan
waar je wilt en je presteert
iets. Blijven bewegen is heel
belangrijk. Maar de drukte
moet niet betekenen dat
mensen minder gaan fiet-
sen. Blijven fietsen is van
belang. En het is ook nog
eens neurologisch goed,
want het is goed voor al je
hersenprocessen.”

Ommetjes
Maarten Goudsmit fietst

al 53 jaar elke dag door de
stad. Hij woont in de Staats-
liedenbuurt. „De fiets is
zonder meer het meest ide-
ale vervoermiddel in de
stad”, zegt hij. „Ik rij wel om-
metjes om drukke punten te
vermijden. De Prins Hen-
drikkade en de Damstraat
zijn bijvoorbeeld straten die
ik mijd. Van vrienden en
kennissen hoor ik dat ze lie-
ver helemaal niet meer in de
binnenstad fietsen. Zeker
niet in de spits. Het is te
druk en je hebt last van
scooters. En in de binnen-
stad zijn ook nog eens toe-
risten die fietsers niet ge-
wend zijn. Daar bots je wel

eens tegenop.”
Of Goudsmit dat ooit over-

komen is? „Jazeker. Ik weet
waar ik het over heb. Een
paar jaar geleden ben ik te-
gen een toerist aangebotst
en in het ziekenhuis beland.
Sindsdien ben ik bewuster
bezig met fietsen. Ik ben va-
ker gevallen. Ook in de ’sha-
red space’-ruimte bij de
pontjes achter het Centraal
Station. Diverse malen ben
in het ziekenhuis beland
voor een hechting en zo.
Nooit heel ernstig. En na-
tuurlijk ben ik, net als elke

Amsterdam-
mer, ooit in
een tramrails
terechtgeko-
men.”

Dat vallen is
een dingetje
bij ouderen,
weet ook

Broer. Vallen is iets dat va-
ker gebeurt naarmate fiet-
sers ouder worden. Het
worden enkelvoudige onge-
lukken genoemd. „Uit sta-
tistieken weten we dat fiet-
sers vanaf hun vijftigste va-
ker dan gemiddeld vallen en
ernstig gewond raken.”
Voor Broer was het een ey-
eopener. „Het bleek dat er
heel veel ongelukken gebeu-

ren als gevolg van paaltjes,
stoepranden en gladheid.
De grijze natuurstenen ran-
den zijn spekglad en daar
glijden fietsers over uit.”

De angst om te vallen is
groot. „Iedereen wordt ou-
der natuurlijk”, zegt Broer.
„Dus iedereen krijgt hier-
mee te maken. Als je ouder
wordt, zijn er dingen die je
minder goed kan. Die heb-

ben invloed op hoe je het
verkeer beleeft. Je hebt
minder spierkracht. Je ogen
worden minder. Je kunt
minder goed uit je ooghoe-
ken kijken. Dat betekent dat
je eerder schrikt. Maar als
verkeersdeelnemer moet je
waarnemen, kijken wat er
gaat gebeuren, een beslis-
sing nemen en uiteindelijk
moet je handelen. Dat pro-
ces duurt langer als je ouder
bent. Dat maakt het zowel
lastiger als uitdagender.”

Volgens Broer worden
fietsers die vallen, onzeker-
der en angstiger. „Mijn moe-
der is 80plus, en heeft wee
jaar geleden een fietsonge-
luk gehad. Die zag een vader
met kind aan komen fietsen.
Ze is oud-lerares en dacht:
’Wat leuk’. Maar daardoor
lette ze even niet op en knal-
de tegen een opstaand rand-
je rondom een boom. Ze viel
en brak haar pols. Als je bo-
ven de tachtig bent, is dat
heel ingrijpend. Herstel
daarvan gaat niet zo snel als
bij jongeren. Het heeft
maanden geduurd voordat
ze weer op haar fiets zat.
Maar ze fietst wel weer.”

Vooral de mannen
Daarnaast hebben oude-

ren volgens Broer het beeld
dat ze het allemaal nog wel
kunnen. Ze zijn overmoedig
en overschatten zichzelf.
Vooral de mannen. „Maar
dingen worden moeilijker,
zoals je reactievermogen, je
zicht en ook zoiets als over
je schouder kijken wordt in-
gewikkelder. Door de toege-
nomen drukte in de stad is

het verkeer onoverzichte-
lijk geworden. Routes die
tien jaar geleden nog rustig
waren, zijn nu druk.”

Broer vindt concluderend
dat de gemeente met de
ogen van de minder vaardi-
ge fietsen naar de fietsinfra-
structuur moet kijken. Ou-
deren hebben meer ruimte
nodig. De relaxte routes
waarnaar ze met De Lange

onderzoek deed, zijn nog
niet honderd procent per-
fect. „Een fietspad moet ver-
gevingsgezind zijn”, zegt De
Lange daarover. 

„Dat je als oudere fietser
een foutje maakt, je niet
meteen valt. De relaxte rou-
tes moeten bijvoorbeeld bij
drukke kruispunten behap-
baar zijn; het moet in stap-
jes over te steken zijn. En er
moeten niet teveel aanpas-
singen zijn in de breedte van
een fietspad.”

Ze geeft een voorbeeld.
„Achter het Centraal Stati-
on ligt een mooi fietspad,
maar als je van oost naar
west fietst, wordt het ineens
een stuk smaller als je ter
hoogte van de kap van het
station terechtkomt. Die
plotselinge versmalling is
verraderlijk. Daar kun je te-

gen aan knallen. Dat had be-
ter aangegeven mogen wor-
den. De gemeente is best
welwillend. Maar er kan
meer, ook wat betreft de
keuze voor roestvrij stalen
paaltjes in de binnenstad

die op vele
plekken
middenin
het wegdek
staan. Ze
zijn keihard
en slecht
zichtbaar.”

De zegs-
man van
Dijksma
zegt dat de

gemeente meer aandacht
krijgt voor de oudere fietser.
„Naast het onderzoek van
De Lange en Broer richt de
gemeente zich direct tot de-
ze doelgroep met het pro-
gramma Doortrappen. Het
doel is om te zorgen dat ou-
dere fietsers veilig en pret-
tig kunnen blijven fietsen.
In Amsterdam zijn we hier-
mee in 2019 gestart. Het pro-
gramma is ontwikkeld door
het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat en
richt zich op fietsende 65-
plussers. In de hele stad
worden jaarlijks verschil-
lende activiteiten aangebo-
den. Zo zijn er bijvoorbeeld
sessies met ergotherapeu-
ten, fietsfitness, fietstoch-
ten met andere oudere fiet-
sers en fietschecks met een
lokale fietsenmaker.”

Wil van Soest
durft niet meer
te fietsen

Maarten Goudsmit met zijn
trouwe tweewieler. Hij is al
verschillende keren gevallen in
de hoofdstad. 

De oudere fietser voelt zich minder op zijn gemak in de hoofdstad.
Dat blijkt uit een onderzoek van Karin Broer en Madeleine de Jong.
Een derde van de vijftigplussers laat de binnenstad links liggen.
Dat heeft vooral te maken met de drukte in de stad. 

Marjolein de Lange
deed onderzoek naar
relaxte fietsroutes in
Amsterdam. 

Fractievoorzitter Wil van Soest van de Partij van de Ouderen heeft
haar fiets gedoneerd aan een goed doel, zodat iemand anders er
nog plezier van heeft. FOTO’S RONALD BAKKER

door Richard van de Crommert

Paaltjes en
stoepranden zijn
verraderlijke
boosdoeners

STADSVERHALEN

HAARLEMMERMEER • De gemeente Haar-
lemmermeer heeft zorgen om de finan-
ciële gevolgen van de forse economische
achteruitgang in de regio. „Deze giganti-
sche krimp laat zien hoe belangrijk
Schiphol is”, zegt een woordvoerster. 
Woensdag maakte het CBS bekend dat de
economie van Haarlemmermeer met 27
tot 29 procent is gekrompen in het twee-
de kwartaal als gevolg van de coronacri-
sis. De gemeente is het hardst getroffen
van heel Nederland. De regio is voor een
groot deel afhankelijk van luchtvaart en
daaraan gerelateerde dienstverlening. En
vooral die kregen harde klappen.

SCHIPHOL TREKT
REGIO MEE

AMSTELVEEN • Het Hermann Wesselink
College (HWC) in Amstelveen neemt
maatregelen, zodat leerlingen niet door
volle gangen hoeven lopen. Leerlingen uit
de coronarisicogroep krijgen de mogelijk-
heid later de klas in te komen. Tijdens
pauzes mogen ze in een lokaal blijven. Is
dat niet genoeg en is het „om medische
redenen onverstandig op school te ko-
men”, kan de leerling online les krijgen.
Mondkapjes worden niet verplicht.
De school begint maandag aan het
schooljaar, een week later dan gepland.
Er waren zorgen over de ventilatie in het
gebouw. Het college zegt toestemming
van de GGD te hebben. 
Het HWC heeft 1800 leerlingen voor ma-
vo, havo, atheneum en gymnasium. 

SCHOOL GEEFT 
LEERLING KEUZES

(advertentie)


