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Aan directie RAI, de heer P. Riemens  

directie Zuidas, de heer D. van Traa 

de leden van het dagelijks bestuur Stadsdeel Zuid 

 

Amsterdam, 3 december 2019 

Betreft: afsluiting openbare fietsdoorsteek over RAI terrein. 

Geachte leden van de directies, geachte leden van het dagelijks bestuur Zuid, 

Tijdens het Rai Beraad van 19 november jl. werd door medewerkers van RAI met behulp van 

een aantal sheets (bijgaand) de vernieuwde zogeheten Parapluvergunning (Convenant 20-23 

Rai) gepresenteerd. Een van de opvallende wijzigingen in dit convenant was het verlenen van 

de bevoegdheid aan RAI om de fietsdoorsteek maximaal 50 dagen per jaar af te sluiten. Voor 

alle duidelijkheid: het betreft hier een openbaar Plusnet fietspad, deels over RAI terrein (in 

erfpacht; zie bijlage Wegonttrekkingsbesluit Rai Amsterdam blz.2). 

Naast onze verbazing over de mogelijkheid om dit fietspad dus bijna twee maanden per jaar af 

te sluiten leverde de op sheet 5 gehanteerde formulering in de kop, als zou het om een 

beperking van de duur gaan, eveneens de nodige vraagtekens op. Een optelsommetje 

naderhand liet namelijk zien dat in het jaar 2019 het fietspad (Rai website Buurtkalender) 41 

dagen afgesloten is geweest. In de voorgaande jaren was dit ongeveer hetzelfde aantal dagen 

of minder. De toestemming om het aantal dagen nu gelegitimeerd te mogen ‘oprekken’ naar 

50 dagen is dus een uitbreiding en zal in ieder geval leiden, gezien de te verwachten 

ontwikkelingen in dit deel van de stad, tot fricties.  

Deze nieuwe ‘deal’ is des te merkwaardiger daar in februari 2017 de CEO van RAI, de heer 

Riemens, in Het Parool meldt dat hij weer een soort clubhuis voor de buurt wil zijn “net als in 

de tijd van de oude RAI aan de Ferdinand Bolstraat”. Als voorbeeld worden alle fietsroutes 

die langs en door het complex lopen genoemd: “Voor onze operatie is dat niet handig. Maar 

ik vind dat die juist moeten blijven. Ze dragen bij aan onze leefbaarheid. We moeten veel 

meer doen om de stad te betrekken”, meldt hij. Deze uitspraken geven de (fietsende) burger 

uiteraard moed, des te meer omdat ook in de evaluatie door Stadsdeel/Rai van de afgelopen 

beschikkingsperiode wordt gemeld dat de afsluiting van het fietspad jaarlijks op klachten van 

bewoners stuit. Aan het begin van dit jaar wordt de visie van de CEO nog eens bevestigd 

middels uitspraken en een promotiefilm (Big Bigger Biggest, in Pakhuis de Zwijger) waar het 

bedrijf de toekomstdromen presenteert. Daar is inderdaad de centrale doorsteek als een soort 

luchtfietsbrug op te zien. 

Helaas hebben we het dan wél over een toekomst die nog ver weg is en zeker niet in de pas 

loopt met het huidige gemeentelijk beleid. Er wordt namelijk voortvarend en merkbaar 

gewerkt aan 1. een autoluw Amsterdam 2. een stad met meer schone lucht 3. nog meer 

kantoren en huizen rond Rai/Zuidas en 4. het uitbreiden van treinstations Rai en Zuid met 

fietsenstallingen. Het is dus te verwachten dat het fietsverkeer rond de Rai op korte termijn 

toeneemt en alle drie oost-west fietspaden (schoolroutes, woon-werkverkeer) dus zonder 

uitzondering hard nodig zullen zijn om fietsers van snelle en vooral veilige routes te voorzien.  

 

Daarbij is al jaren geleden, middels een tussen het stadsdeel en Rai al in 2014 (!) afgesloten 

Beheerovereenkomst (bijlage), afgesproken dat Rai weliswaar uit oogpunt van veiligheid of 

openbare orde het fietspad mag afsluiten, maar is ook overeengekomen dat RAI toestaat en 
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meewerkt aan redelijke aanpassingen aan het fietspad én op lange termijn meewerkt aan een 

veilige en volwaardige oost-west fietsroute. In een schrijven van Stadsdeel Zuid aan de 

Gemeenteraad in januari 2014 wordt dit nog eens bevestigd en wordt zelfs geadviseerd om 

spoedig de fietsroute over het RAI terrein aan te pakken (bijlage). 

 

We zijn nu bijna zes jaar verder en van een veilige en volwaardige fietsroute over het Rai 

terrein is nog geen sprake. We vragen ons af welke initiatieven er door Gemeente/Stadsdeel 

en RAI/Zuidas de afgelopen jaren genomen zijn om dit fietspad veiliger en volwaardiger te 

maken. Het gaat hier om Plusnet fiets, en de (politieke) realiteit vraagt nú om concrete actie, 

samenwerking en oplossingen!  

 

Mede naar aanleiding van de eerder genoemde Beheerovereenkomst en het voorstel in het 

Convenant heeft een aantal omwonenden, samen met de Fietsersbond, onlangs de centrale 

fietsdoorsteek qua veiligheid nader onder de loep genomen. Dit leidde tot een lijst met 

knelpunten. Daarnaast werd geconstateerd dat met creatief en constructief overleg 

verbeteringen en oplossingen mogelijk zijn. Doel is uiteraard het maximum aantal dagen dat 

de route wordt afgesloten fors terug te brengen. Bewoners en Fietsersbond gaan hierover op 

korte termijn graag in gesprek met betrokken partijen.  

Ten overvloede willen we benadrukken dat de fietsroute langs de A10 niet een alternatief 

voor de Rai route kan zijn. Ten eerste zijn alle routes, inclusief de Wielingenstraat, hard nodig 

met het toenemend fietsverkeer, ten tweede kan die fietsroute niet als veilig en comfortabel 

worden beschouwd vanwege onder meer het gevaarlijke en ongelukkig ontworpen kruispunt 

bij de tunneltjes bij Station Rai, én vanwege het tijdverlies voor fietsers.  

 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend, 

Florrie de Pater (voorzitter Fietsersbond Amsterdam) 

Anneke Wevers (bewoner Irenebuurt, deelnemer Rai Beraad) 

Margôt Ottens (bewoner Rivierenbuurt, deelnemer Rai Beraad)  

Bijlagen 

. Sheets Parapluovereenkomst; Rai convenant 20-23 

. Evaluatie Rai convenant 17-20 

. Gemeenteblad, Wegonttrekkingsbesluit (2014) 

. Plattegrond Wegonttrekkingsbesluit  

. Beheerovereenkomst Rai (2014) 

. Schrijven Stadsdeel Zuid aan gemeenteraad, concept uitvoeringsbesluit Amsterdam Rai 

(2014) 

 

CC leden  

leden Stadsdeelcommissie Zuid  

Frank Karssing (Zuidas, projectmanager) 

Boukje Witten (Zuidas, omgevingsmanager, voorzitter Rai Beraad) 

Hans de Boer (Stadsdeel Zuid, buurtmakelaar) 

Ron van Soest (Gemeente Amsterdam, medewerker realisatie Ruimte en Economie) 
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