Fietsstraat, wat is dat eigenlijk?
In Almere Poort zijn een aantal verbindingen tussen de woonwijken Homeruskwartier, Columbuskwartier
en Europakwartier.
1. Parallel aan de busbaan via de Henry Stanleystraat en Odysseestraat is Columbuskwartier verbonden
met Homeruskwartier;
2. Parallel aan de busbaan via de Polluxstraat onder het spoor door is Homeruskwartier verbonden met
Middenkant. Via Middenkant kan het autoverkeer via de Heliumweg en Elementendreef naar de
Hogering rijden;
3. Via de Achillesstraat en Duitslandstraat is Homeruskwartier verbonden met Europakwartier.
Langzaam, maar zeker krijgen de wegen en straten hun definitieve vorm en inrichting. Een nieuwe stap
hierin is de afwerking van de Achillesstraat in het Cascadepark.
Fietsroute, diagonaal door Poort
Pygmalionstraat, Alseidenstraat, Trojestraat, Achillesstraat, Duitslandstraat, Oostenrijkstraat. Dit is de
diagonaal door Poort, het is dé fietsroute van Homeruskwartier naar het station. Helaas is het ook dé
autoroute naar de A6 geworden. Dit komt vooral door de langzamere ontwikkeling van het stadsdeel,
waardoor ontsluiting via de dreven minder snel mogelijk was. Dit heeft bij veel bewoners geleid tot
gewenning aan deze route. Hierdoor loopt de snelheid van de auto’s op en neemt de drukte toe.
In de eerste helft van dit jaar wordt begonnen met de afwerking van een belangrijk deel van deze route, de
Achillesstraat in het Cascadepark. Ook dit gedeelte van de Achillesstraat wordt ingericht als fietsstraat.
Een fietsstraat?
‘fietsstraat, auto te gast’ staat er op het bord. En zo is het ook. Juridisch is een
fietsstraat een gewone straat binnen een 30 km/u zone. Echter, in de inrichting van
een fietsstraat wordt de aanwezigheid van veel fietsverkeer benadrukt. De wijze van
inrichting ontmoedigt het gebruik door autoverkeer. Het heeft de uitstraling van een
fietspad, waar de auto gedoogd wordt.
Het huidige gedeelte van de Achillisstraat wat nu al ingericht is
als fietsstraat heeft twee rijlopers van asfalt met aan weerszijden
en in het midden een klinkerstrook. In het gedeelte in het
Cascadepark wordt dit principe doorgezet. Echter, om de
fietsfunctie meer te benadrukken worden de nieuwe rijlopers
uitgevoerd in rood asfalt en de stroken aan weerszijden en in het
midden worden verhard met natuurstenen kinderkopjes. Deze
laatste hebben een snelheidsverlagend effect. De snelheid van
het autoverkeer wordt ook geremd door de aanleg van twee
drempels in het park.
Op fietsstraten is de primaire gebruiker de fietser. Auto’s
moeten in de minderheid zijn. Om op deze route het autoverkeer
te beperken komt er een afsluiting in de ochtendspits.
Spitsafsluiting
Ten noorden van het Osirispad wordt in de Achillesstraat een
verzinkbare paal geplaatst. Tijdens de ochtendspits (op werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur) wanneer er veel
schoolgaande fietsers op de route rijden, is de paal omhoog. Autoverkeer kan tijdens deze uren via de
singels naar de Godendreef rijden om Poort te verlaten.
Na 9.00 uur zakt de paal weer de grond in en kan intern autoverkeer weer gebruik maken van de route door
het Cascadepark.

0-meting
Om de effecten van de herinrichting en het plaatsen van de spitsafsluiting goed te kunnen monitoren zijn er
tellingen van het verkeer gehouden. Op diverse plaatsen lagen er telslangen over de rijbaan. De slangen
hebben op de betreffende wegen en straten het auto-, vracht-, en fietsverkeer geteld.
Over ongeveer een half jaar gaat de gemeente Almere nogmaals tellen op deze punten. De telgegevens van
beide momenten worden meegenomen in een evaluatie. Dit tellen wordt ook in de tijd daarna geregeld
herhaald. Zo krijgen we een goed beeld hoe het verkeer zich in en om Almere Poort ontwikkeld.
Hoe gaat het nu verder?
Het ontwerp is uitgewerkt in een bestek en kan nu gerealiseerd worden. Tijdens de aanleg kunt u tijdelijk te
maken krijgen met een wegafsluiting en omleidingsroutes. Uiteraard wordt getracht de overlast zo veel
mogelijk te beperken.
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