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Dank voor de gelegenheid om tijdens deze stadsdeelraadcommisie in te spreken n.a.v. het agendapunt over de 
Sloterweg. Wij doen dit namens de Hockeyclub Xenios welke sinds vorig jaar gevestigd is op het Sportpark Sloten.  
 
Onze 1200 leden komen vaak per fiets naar het Sportpark en doen dat via de Sloterweg. Er leeft al lange tijd een 
breed gedragen zorg onder Xenios leden dat fietsen over deze weg te gevaarlijk is, zeker voor de ongeveer 700 
jongens en meisjes die lid zijn en dit gemiddeld drie keer per week doen. Al bij het plannen van de, door de 
gemeente geïnitieerde, verhuizing van Xenios van de Ringvaartdijk naar het sportpark Sloten is deze situatie 
onderkent en heeft de gemeente toegezegd hier iets aan te doen. Er is destijds gesproken over een alternatieve 
fietsroute gebruik makend van een nieuw te bouwen fietsbrug naar het sportpark Sloten. Tot op vandaag is er echter 
niets concreets gedaan, anders dan het plaatsen van borden “maximaal 50 rijden, fietsende kinderen”. Wij zijn 
inmiddels drie jaar verder, wij hebben ook persoonlijk ervaren dat we van de Sloterweg af gedrukt worden, auto’s 
fietsers net niet raken, auto’s elkaar inhalen en veel te hard rijden. Er gebeuren al regelmatig ongelukken. Het 
wachten is op een ongeluk met ernstig letsel. Wat ons betreft moet de verkeersveiligheid nu echt aangepakt 
worden. Wij staan hierin niet alleen en weten dat de bewoners aan en rondom de Sloterweg ook al jaren tegen deze 
onveilige situatie strijden.  
 
Nog even de feiten op een rij waarom de Sloterweg op dit moment zo gevaarlijk is: 

• De geringe breedte en indeling – de weg is een oude dijkweg van slechts 5,90 meter breed en kent geen 
gescheiden fietspaden.  

• De buitensporige verkeersdrukte – er rijden ca. 15.000 voertuigen per dag over deze weg. Dat is anderhalf 
keer zoveel als bijvoorbeeld de Lelylaan, Willemsparkweg of de Rozengracht. Daarbij rijdt er ook circa 80 
keer per dag een verlengde bus.  

• De maximum snelheid – deze is 50 kilometer per uur op grote delen van de weg. 
• De grote hoeveelheid fietsbewegingen (ook tijdens spitsuren) – waaronder de circa 700 Xenios- jeugdleden 

(van 6 tot 18 jaar) die zo’n 3 keer per week over de Sloterweg fietsen (heen en terug). 
• Onoverzichtelijke verkeerssituaties – zo moet een groot deel van de fietsers in de onoverzichtelijk (90 

graden) bocht bij Oud-Sloten de weg over steken om richting Aker / Badhoevedorp  te rijden.   
 
Het meerjarenplan Verkeersveiligheid Amsterdam 2016 – 2021 onderkent het gevaar van een weg zoals de 
Sloterweg: “focus voornamelijk op wegen waar het gemotoriseerde verkeer 50 km per uur mag rijden, omdat daar 
de meeste ongevallen met fietsers voorkomen. Circa 77% van de verkeersdoden en 80% van de ernstig 
verkeersgewonden valt op deze wegen.” 
 
Om bovenstaande situatie te visualiseren hebben wij figuur 1 t/m 3 toegevoegd aan het einde van dit document. 
 
Er gloort hoop, MAAR… 
 
Wij juichen de vorige week aangekondigde plannen van wethouder Dijksma toe om het doorgaande verkeer rond 
eind 2022 te weren van de Sloterweg. Dit is een goede ontwikkeling, het autoluw maken van de weg gaat de 
veiligheid van onze (jeugdige) fietser zeker vergroten. Maar het realiseren hiervan zal nog lang duren. Pas in 2024 zal 
het totale plan zijn gerealiseerd.  
 
Daarom is het belangrijk dat de gemeente ook maatregelen treft om op de hele korte termijn de gevaarlijke 
situaties aan te pakken, bijvoorbeeld met tijdelijke veilige fietsroutes en snelheidsaanpassingen. Afgelopen week 
zijn er alweer twee ongelukken geweest op deze weg.  
 
Wij zullen vanuit Xenios heel actief de voortgang blijven volgen en ons blijven inspannen voor de veiligheid. 
 
Dick Jans, Paul van der Valk 
Xenios Werkgroep “Aanpak gevaarlijke situaties Sloterweg – NU”  
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Figuur 1: situatieschets Sloterweg  
 
 

 
 
Figuur 2: voorbeeld situatie Sloterweg – smalle dijkweg, veel auto’s, bus, veel fietsers- te weinig ruimte 
 

 
 
Figuur 3: Onoverzichtelijk (90 graden) bocht bij Oud-Sloten  
 

 


