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Geacht college,
Afgelopen winter heeft u ons op de hoogte gebracht van de plannen voor de Amerikalaan tussen de
Vroonhoevelaan en het nieuwe sportpark Kerk en Zanen. Er komen drie fietsvriendelijke rotondes,
en ter hoogte van het sportpark komt er een tweerichtingsfietspad aan de zuidwestzijde van de
Amerikalaan.
Wat ons betreft is dit tweerichtingsfietspad absoluut een verbetering. Het is een stuk veiliger
dan de huidige situatie met slechts fietsstroken. Nadeel is wel dat fietsers die via de Amerikalaan
naar Alphen-West of verder willen, twee keer de Amerikalaan moeten oversteken. In het verlengde
van de Amerikalaan, langs de Flemingweg, ligt namelijk een tweerichtingsfietspad aan de andere
zijde van de weg. Dit nadeel is echter niet zo groot, omdat fietsers hierbij voorrang hebben, zowel
bij de rotonde ter hoogte van de Renaissancelaan als bij het Weteringpad.
Wel stellen we vast dat de veiligheid van de kruising met het Weteringpad te wensen over laat.
Zoals gezegd hebben fietsers hier voorrang op het autoverkeer op de Amerikalaan, maar ze krijgen
dat niet automatisch, soms met aanrijdingen tot gevolg. Om meer aanrijdingen te voorkomen
willen wij vragen om een prominentere drempel te leggen in de Amerikalaan ter hoogte van het
Weteringpad. Voor het comfort van de fietsers zou het Weteringpad zelf vloeiend (dus zonder
drempel) de Amerikalaan moeten kruisen.
Daarnaast stellen we voor om het Weteringpad ter hoogte van de kruising in rood asfalt uit te
voeren. Dan is het voor het verkeer op de Amerikalaan nóg duidelijker dat het een fietspad kruist
en zal men nóg beter opletten.
Wij verwachten dat de oversteek over de Amerikalaan door deze twee maatregelen veiliger wordt,
zowel voor fietsers langs de Amerikalaan die van de ene naar de andere zijde van de weg moeten,
als voor doorgaande fietsers op het Weteringpad.
Met vriendelijke groet, namens de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond,

R. van Vliet

