PREMIUM
Ben van den Bosch spreekt een fietser aan. Samen met een collega informeert hij fietsers en
scooteraars over het fiets- en brommerverbod dat in nieuwe delen van het Utrechtse
voetgangersgebied geldt. © Marnix Schmidt

Nog even wennen. ‘Niet meer
fietsen hier? Hoezo niet?’
Niet meer fietsen over de Utrechtse Vismarkt? En stukken van de Oudegracht?
Met ingang van dit weekeinde mag dat niet meer, maar dat is voor heel veel
mensen nog flink wennen. ,,Ik let nooit op de borden.’’
Wim Langejan 05-05-18, 13:48

,,Meneer, u mag hier niet meer fietsen.’’ De wielrijder, een al wat oudere Utrechter,
kijkt verbaasd op, als hij op de Lichtegaard wordt aangesproken door Ben van den
Bosch, die in opdracht van de gemeente flyers uitdeelt over het fietsverbod. ,,Hoezo
niet?’’, klinkt het, ,,dat staat toch nergens?’’

Borden? Die had ik niet gezien. Ik fiets hier zo
vaak langs, ik let niet op de borden.’’
Utrechtse fietser

Ben: ,,Jawel, er staan borden. Het geldt alleen voor het weekeinde.’’ De fietser
reageert begripvol. ,,Alleen in het weekeinde? Dat is schappelijk. Maar die borden
had ik niet gezien. Ik fiets hier zo vaak langs, ik let niet op de borden.’’
Precies dát is het probleem, constateert Jojs van Baarle, die samen met Ben van den
Bosch, fietsende mensen aanspreekt en een folder in hun handen duwt. Langs de
gracht hangt een bordenwoud, waar eigenlijk niemand meer naar kijkt. Tegelijk zijn
de nieuwe borden, die aangeven dat er niet meer gefietst mag worden best, klein.
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Van Baarle: ,,En er staat op: ‘Toegestaan’, met een plaatje van een fiets eronder.
Dan denk je dat je mag fietsen. Maar onder de fiets staat ‘m.u.v. op zaterdag en
zondag’. Maar dat m.u.v. zien veel mensen niet.’’
Goed beaamt ze, erboven hangt weer een rond blauw bord dat duidelijk aangeeft dat
hier sprake is van een voetgangersgebied. Maar dan treedt het fenomeen dat
mensen niet écht op de borden letten weer in werking. En de enkele grote gele
waarschuwingsborden, die hier en daar staan, zetten kennelijk ook geen zoden aan
de dijk.

Positief
,,Oh,een fietsverbod? Is dat echt zo? ik heb geen bord gezien’’, zegt ook Manon
Zwerver (35) uit Utrecht, die over de Oudegracht fietst en bij de Winkel van Sinkel
afstapt om haar rijwiel neer te zetten. ,,Maar ja, ik fiets hier altijd, dus ik ben dat zo
gewend.’’ Ze is wel positief over het fietsverbod, dat op zaterdag en zondag van

10.00 tot 18.00 uur geldt. ,,Ja, dan is het zo druk hier, dan is het logisch om dat te
doen.''

Fietsverbod? Ja, het is zo druk hier, dan is het
logisch om dat te doen.''
Utrechtse fietser

Op enkele plekken staan grote gele borden die duidelijk maken dat het
voetgangersgebied is uitgebreid. © ad
De uitbreiding van het voetgangersgebied, en daarmee het fietsverbod, is op 1 mei
ingegaan en geldt voor de Vismarkt, de Stadhuisburg, de Donkere Gaard, de Lichte
Gaard en delen van de Oudegracht. ,,Utrecht groeit. Mensen wonen, werken en
komen hier graag. De aanpassingen aan het voetgangersgebied zijn nodig om het
hier fijn en gezond te houden’’, legt de gemeente uit in de flyer die Van den Bosch en
Van Baarle uitdelen.

We beperken ons nu tot waarschuwen. Na drie
maanden wordt er bekeurd
Emine Osanmaz, gemeente Utrecht

Ze hebben het behoorlijk druk, want er wordt deze zaterdag nog volop gefietst in het
nieuwe voetgangersgebied. Als mensen wél met hun fiets lopen is dat vaak toevallig.
,,Ik weet van geen fietsverbod’’, zegt een meisje, dat met haar fiets in de hand over
de Stadhuisbrug wandelt. ,,Maar ik ben met mijn vriendin op stap’’, zegt ze, wijzend
naar een fietsloos meisje, ,,dus daarom loop ik.’’

Niet blij

Ook een echtpaar uit Nieuwegein wandelt netjes met hun fiets. Maar niet van harte.
,,We zijn net aangesproken’’, wijst zij op Van den Bosch en Van Baarle, die even
verderop staan. ,,We zijn er niet zo blij mee’’, moppert hij. ,,Dat ze zo’n verbod op de
drukke Vismarkt doen snap ik, maar hier op dit rustige stuk Oudegracht? Dat is niet
nodig.’’
De eerste drie maanden wordt het fietsverbod nog niet echt gehandhaafd, laat Emine
Osanmaz van de gemeente weten. ,,Dan beperken we ons tot waarschuwen. Dat is
om mensen te laten wennen aan de nieuwe regels. Na drie maanden wordt er
bekeurd.’’ Een boete voor fietsen in het voetgangersgebied komt op 55 euro.

Waar mag ik fietsen? voetgangersgebied Utrecht © Gemeente Utrecht

