
EMAILCORRESPONDENTIE OVER GEVAREN EILANDENBOULEVARD 2019 
 
Van: Moon Rijven <pyom@hetnet.nl> 
Onderwerp: Eilandenboulevard 
Datum: 21 mei 2019 09:12:42 CEST 
Aan: Danny Konings <danny.konings@amsterdam.nl> 
 
Hoi Danny 
 
Ik maak me grote zorgen over de veiligheid van de Eilandenboulevard en die wil ik nu alvast 
met je delen. 
Als je vanaf de Pelikaanbrug, deze ligt tegenover de Oosterkerk, komt gefietst ligt er nu een 
vluchtheuvel waar je overheen moet. 
Deze is weliswaar niet hoog maar onhandig is het wel. 
 
Je fietst vanaf de brug, je hebt vaart want de brug loopt naar beneden, en komt dan op de 
Eilandenboulevard waar geen stoplicht staat. 
Of je moet stoppen want er komt verkeer aan of je kan doorrijden. 
Als fietser zet je meer vaart want je moet zo snel mogeljk oversteken. 
Dan kom je bij het fietspad wat je moet oversteken, met vaart dus, en dan moet je plotsklpas 
stoppen want van zowel links als rechts komen er fietsers aan gereden. 
En deze fietsers gaan heel snel want het fietspad is heerlijk glad en smooth gemaakt. 
Plotseling stoppen moet je dus terwijl er achter je auto’s passeren of misschien sta je nog op 
de rijweg dan. 
Dit is een heel triggie situatie waar ik denk veel ergernis en ook ongelukken uit voort kunnen 
komen. 
 
Trouwens de rijbaan voor de auto’s daar kan je ook lekker gas geven want er zit geen enkele 
drempel in …. 
 
Ik weet niet of jij hier wat mee kan maar ik hoop het wel per slot is voorkomen beter dan 
genezen. 
 
vriendelijke groet 
Moon Rijven 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Moon Rijven [mailto:pyom@hetnet.nl]  
Verzonden: vrijdag 21 juni 2019 16:32 
Aan: Danny Konings 
CC: Bart Uitdenbogaart; Jeroen Verhulst 
Onderwerp: Eilanden boulevard 
 
Beste Danny 
 
Nog niet zo lang geleden stuurde ik je een mail waarin ik mijn zorgen uitte over de nu gevaarlijke 
Eilanden boulevard. 
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Van de week, op het Eilandenoverleg, bracht ik de verkeerssituatie ter sprake en alle aanwezigen 
waren het met me eens. 
Sterker nog ik kreeg zelfs een gevaarlijke situatie geschetst plus een een heel naar voorval. 
Er is me toen gevraagd om contact met jou te zoeken hierover en dat doe ik middels deze mail. 
 
Ik ga het je nogmaals uitleggen: 
 
De maximale snelheid voor auto’s is 30 km, deze wordt ruimschoots overtreden kan ik je vertellen, 
handhaving is er niet. 
 
Een van de twee zebra’s aan weerszijden van de  Oosterkerk is zo gemaakt dat als je niet goedziend 
bent je boempats tegen een boom aanloopt! 
Het is de zebra bij de fietsenmaker. 
De boom staat zo goed als in het midden weliswaar aan de veilige stoepkant maar toch! 
 
Er zijn geen stoplichten bij de Oosterkerk wat een zeer gevaarlijke situatie met zich meebrengt. 
Het verkeer op het fietspad rijdt werkelijk keihard omdat het fietspad zo mooi breed en glad is, maar 
alert zijn op verkeer van links en rechts homaar! 
Hetgeen tot gevolg heeft dat er telkens bijna ongelukken zijn gebeurd. 
 
Ik ga het je heel praktisch uitleggen: 
Als fietser komende van de Kadijken rij je over de Pelikaanbrug die zo goed als tegenover de 
Oosterkerk ligt. 
Van de brug af maak je van zelf vaart want je gaat naar beneden. 
Daar tref je eerst de rijweg voor auto’s die 30 km mogen rijden: stoppen dus! 
Je rijdt daarna door over een lage vluchtheuvel en moet stoppen voor autoverkeer van rechts. 
Je stapt weer op en moet vervolgens stoppen voor fietsverkeer keihard rijdend van links terwijl jij 
voorrang hebt want je komt voor hen van rechts. 
Gek genoeg staan er haaientanden op de grond die voor jou zo staan dat je moet stoppen. 
Als je dan voor de vierde keer opstapt komt er fietsverkeer van rechts …. 
Eigenlijk is het mooie fietspad een racebaan geworden. 
 
Kom je vanaf Wittenburg, je fietst pal langs de AH, dan heb je geen overzicht op de rijweg. 
Er staat namelijk iets verderop links een abri die aan de zijkant volledig beplakt is met reclame die je 
het zicht ontneemt op de rijweg. 
 
Echt Danny er moet op heel korte termijn iets gebeuren, van verschillenden mensen heb ik al 
gehoord dat er bijna ongelukken zijn gebeurd. 
We moeten niet wachten tot het kalf verdronken is …… Ik heb gehoord dat er onder de grond 
leidingen zijn aangebracht om stoplichten te plaatsen dus wat let ons? 
 
Nu het voorval: 
Onlangs maakte een moeder met achterop haar kind een scooterrijder er op attent dat hij niet over 
de Ezelsbrug mocht rijden. 
De Ezelsbrug ligt in het verlengde van de Poolstraat en verbindt Wittenburg met Oostenburg. 
Vervolgens werd ze in elkaar geslagen door die scooterrijder. 
Lodewijk Asscher toevallig ter plekke sprong ertussen! 
En ook hier weer geen handhaver, tja dat snap ik ook wel want niet zo’n druk punt, maar erg is het 
wel dat zo iets gebeurt. 
 
Dus Danny werk aan de winkel voordat er nare ongelukken gebeuren, doen hoor! 
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met vriendelijke groet 
Moon Rijven 
 
 
 
 
Van: "Konings, Danny" <danny.konings@amsterdam.nl> 
Onderwerp: Antw.: Eilanden boulevard 
Datum: 2 juli 2019 17:50:31 CEST 
Aan: Moon Rijven <pyom@hetnet.nl> 
 
 
Hoi Moon, 
 
Een iets verlate reactie op deze mail, hij was even weg gezakt, excuus. 
 
Ik hoor van meerdere kanten dat er hard gereden wordt op de ‘nieuwe’ Eilandenboulevard. 
Ook weet ik dat er een initiatief is ingediend op Centrumbegroot voor het aanpassen van de 
nieuwe weg. Dus actueel en urgent is het zeker. 
 
Punt is wel dat dit soort afwegingen altijd ingewikkeld zijn. Er is een hoop geld gestopt in de 
nieuwe weg, en dan is het Stadsdeel over het algemeen niet heel happig om meer geld uit te 
geven. Tegelijkertijd vraagt een nieuwe situatie ook om een kritische blik op de veiligheid. 
 
Wat ik ga doen: ik stuur je mail door naar de projectleider, omgevingsmanager en ambtelijk 
opdrachtgever van de Eilandenboulevard. Samen met mijn melding dat ik vanuit meerdere 
kanten dit geluid hoor. 
 
Hopelijk gaat dit tot aanpassingen leiden. Of het idee op Centrumbegroot. Dat werkt met 
stemmen, dus goed als de buurt dat ook doet. 
 
Groetjes Danny 
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