Fietsers en toeristen zitten elkaar nog een weekendje dwars
wel op de fiets te blijven. Maar als
een groepje van zo'n tien toeristen
midden op de kruising van Vismarkt
en Servetstraat naar de Dom gaat
kijken, is de opstopping compleet.
,,Dat toerisme goed is voor de stad,
kan wel zo zijn'', zegt Hulst. ,,Maar
daar heb ik niks aan.''
Slalommen met de fiets op de
Vismarkt.
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Dit weekeinde mocht het nog, maar
voortaan is het op zaterdag en
zondag gedaan met het slalommen
op de fiets over de Oudegracht en
de Vismarkt tussen het winkelende
publiek.
Omdat de fietsers en de
voetgangers elkaar te veel in de
weg zitten, geldt er een fietsverbod.
,,Maar we moeten ons niet laten
verdringen door de toeristen.''
Henk Hulst is het duidelijk niet eens
met het fietsverbod. De 71-jarige
Utrechter wil niet dat hij, net als in
Amsterdam gebeurt, de stad moet
gaan mijden omdat dagjesmensen
en andere toeristen de stad
overspoelen.
En het zijn inderdaad vooral de
toeristen die niet zo goed begrijpen,
dat er tussen al die lopende
mensen in het autovrije centrum op
sommige plekken wel nog gewoon
gefietst mag worden.

Ook Ivo Verburg baalt dat hij niet
meer met zijn dochter door de stad
kan fietsen. ,,Het ging meestal
prima. Een beetje voorzichtig zijn,
dan komen we er samen uit.
,,Jammer! Ik vind het zo'n fijne
route langs de gracht.''
Gevaarlijk
De vele toeristen vinden het maar
eng, al die fietsen om hen heen.
,,Het is gevaarlijk, veel te smal
toch?'', zegt de 54-jarige Udo uit
Duitsland. ,,Ik ben alleen benieuwd
waar al die binnenstadbewoners
met hun fiets heen moeten als dat
verbod ingaat.''
Een medewerkster van
snackwinkeltje Vis 'n Friet is wel blij
met het fietsverbod. ,,Mensen zijn
zo druk met het ontwijken van al
die fietsers, dat ze ons winkeltje al
twintig keer gepasseerd zijn,
voordat ze ons in de gaten krijgen.
Dat scheelt gewoon klanten'', zegt
Kim. ,,En soms sta ik hier gewoon
twee minuten met een bestelling in
mijn handen te wachten voordat ik
over kan steken!''

Omdat het steeds drukker wordt in
Utrecht, besloot de gemeente het
fietsverbod in het centrum uit te
breiden: Op de Vismarkt, de Lichte
Gaard en de Oudegracht wordt de
fiets in het weekeinde verbannen.
Op die dagen is het een gekrioel
van lopende mensen en fietsers die
zich daar een weg doorheen
proberen te banen. Soms even in
de rem knijpend, bellend en
slingerend lukt het de meesten nog
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