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Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden
op onderstaande adressen.
Ze zijn gemakkelijk bereikbaar, zowel telefonisch als schriftelijk.

John Bakker Erik Bruijn (voorzitter)

Gerard Huiskamp Albert Klooster (vice-voorzitter)

Frits Nijhof

Rudy van Vliet (secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

email:
alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Mocht u tijd over hebben
en u wilt ons komen helpen,
meld u dan aan als actief lid.

Dan kunnen we meer doen
voor fietsers die meer willen.

Kijk ook eens op:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Vooraf

U heeft het waarschijnlijk al gezien en gevoeld: u heeft een recorddikke Pe-
daalRidder in handen. We doen het er echt niet om, maar er is gewoon heel
veel te vertellen over fietsers-zaken in onze afdeling. We zijn immers op een
heleboel fronten bezig om het fietsen (de aantrekkelijkheid, de veiligheid) in
onze regio te bevorderen. Blader dit nummer maar eens door, en u zult zelf
ontdekken wat er allemaal gebeurt.

Sinds onze oproep bij de vorige editie van dit blad hebben we er twee
nieuwe actieve leden bij. U vindt ook hun namen nu op de pagina hiernaast.
Denk niet: “de pagina is bijna vol, daar pas ik er niet meer bij,” want daar
valt altijd wel een list op te verzinnen. Kortom, wordt u gëınspireerd door
de artikelen in dit nummer, meld u dan aan om met ons mee te denken en
mee te werken aan een nóg beter fietsklimaat.

Veel leesplezier gewenst!

Raoul Wallenbergplein nog niet klaar

Komende zomer wordt het Raoul Wallenbergplein veiliger voor fiet-

sers. Dan wordt er op de autobaan verhoogde rijstrookscheiding
aangebracht.

In de knelpuntennota voor Alphen aan den Rijn, die de Fietsersbond in mei
2009 heeft uitgebracht, staat als grootste knelpunt het Raoul Wallenbergplein
vermeld. Door de ruime opzet van deze tweestrooksrotonde kunnen de auto’s
er hard rijden. Daarnaast gebeurt het vaak dat auto’s plotseling van de
binnenste baan naar buiten komen, om de rotonde te verlaten. Voor fietsers
is het daarom moeilijk om in te schatten wanneer ze de afleidende wegen van
de rotonde veilig kunnen oversteken. Bovendien moeten ze bij alle mogelijke
oversteken van autobanen voorrang verlenen.

Naar aanleiding van de knelpuntennota voorzag de gemeente de rotonde
plaatselijk van doorgetrokken lijnen tussen de twee stroken. Auto’s zouden
die niet mogen overschrijden. Hierdoor zou de snelheid van de auto’s omlaag
moeten gaan, en ze zouden niet meer ineens vanuit de binnenbaan de rotonde
kunnen verlaten.

Helaas werd de nieuwe belijning massaal genegeerd. Bij een telling door de
Fietsersbond in het voorjaar van 2010 bleek dat ruwweg 40% van de auto’s die
de rotonde verliet, over de doorgetrokken lijnen heenreed. Uiteraard hebben
we dit aan de gemeente gemeld, en die besloot om onze suggestie voor een
verhoogde rijstrookscheiding (een ‘ruggetje’ tussen de stroken, in plaats van
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doorgetrokken lijnen) over te nemen.

Vanwege alle andere werkzaamheden die er in Alphen plaatsvinden, werd
de uitvoering van de maatregel enige tijd uitgesteld. In februari 2012 kondig-
den diverse media echter aan dat het er nu echt binnen een maand van zou
komen. Ook de offciële gemeentepagina in het Witte Weekblad maakte hier
melding van.

Inderdaad werd er vervolgens aan het Raoul Wallenbergplein gewerkt, en
inmiddels lijken de werkzaamheden afgerond. Er is echter nog geen verhoogde
rijstrookscheiding.

Nog geen verhoogde rijstrookscheiding op het Raoul Wallenbergplein.

Toch maakt de Fietsersbond zich niet ongerust. Navraag bij de gemeente in
februari 2012 had ons geleerd dat het toen al de bedoeling was dat dit deel
van de werkzaamheden pas in de zomer van 2012 zou worden uitgevoerd, en
we gaan ervanuit dat dat nog steeds de bedoeling is.

Rudy van Vliet

Voortgang knelpuntennota Kaag en Braassem

Hoe gaat het verder met de knelpuntennota 2011 voor de gemeente Kaag en
Braassem? Dat gaat helemaal niet verkeerd, want nadat de nota gepresen-
teerd is geworden aan de verantwoordelijke wethouder, dhr. Ton van Velzen,
is er veel overleg op ambtelijk niveau geweest voor wat betreft nieuwe en lo-
pende fietsprojecten. Binnen de gemeente is verder een werkgroep gevormd
en dat heeft uiteindelijk tot een eerste reactie vanuit de gemeente geleid. In
eerst instantie is er gekeken welke ‘quick wins’, dus snelle oplossingen moge-
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lijk zijn en welke punten in een meerjarenplan passen of waar overleg moet
zijn met bijvoorbeeld de provincie, c.q. de waterschappen.

Binnen de Fietsersbond is nu het plan opgevat om alle actieve fietsers
die destijds een knelpunt hebben aangegeven voor een gezamelijk overleg
uit te nodigen, en zo de reactie van de gemeente te bespreken. Zodra een
geschikte datum bekend is, kunnen deze fietsers per e-mail een uitnodiging
tegemoet zien (is misschien al gebeurd, als u dit leest). Kortom wordt ver-
volgd! Schroom trouwens niet om nieuw knelpunten aan ons te melden!

Albert Klooster

Hora Est

Stelling (bij het proefschrift van civiel ingenieur Rémy Schilperoort, TU
Delft, 17 juni 2011):

Randstedelingen zouden bij een overstromingsalarm niet en masse
in de auto maar op de fiets moeten springen om naar hoger gelegen
gebieden te vluchten.

Verdediging: “Ik heb m’n hele leven in de Randstad gewoond, net als de
meesten van mijn familie. Maar wat ik vreemd vind is dat niemand weet wat
ie moet doen als er een overstroming komt of als er een megastorm opsteekt.
In Italië hebben gezinnen bij de Vesuvius een logeerfamilie elders. Ieder
Japans kind weet wat het moet doen bij een aardbeving. In Nederland doen
we net of er niks kan gebeuren. Mensen denken vaak: ik pak de auto wel.
Maar onderzoek bij TBM heeft laten zien dat de hele Randstad dan binnen
de kortste keren vast staat. Nee, dan beter op de fiets. In een paar uurtjes
ben je op de Utrechtse Heuvelrug – je hebt bij een ramp wind mee. De weg
blijft dan vrij voor mensen die niet kunnen fietsen. In feite zouden we elk
jaar zo’n tocht moeten oefenen.”

N207 kan ook beter voor fietsers

De N207 ten noorden van Alphen aan den Rijn wordt de komende
jaren grondig aangepast. Zo krijgen automobilisten op een deel

van de weg 2x2 banen tot hun beschikking. Ook voor fietsers valt
er echter het nodige te verbeteren. Vooruitlopend op de formele

inspraakprocedure hebben we daarom al enkele suggesties gedaan
aan een van de betrokken gemeenten, Kaag en Braassem. Een

daarvan is een fietstunneltje onder de Kruisweg.
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Op 7 februari 2012 heeft de Fietsersbond zijn visie ingediend op de Nota
van Uitgangspunten, Bestemmingsplan N207. Deze nota is opgesteld voor de
verbreding van de N207, waarbij tevens busbanen tussen de Kruisweg en de
Drechtbrug worden aangelegd. Deze eerste visie van ons zal worden meege-
nomen in het voorontwerp bestemmingsplan. De Nota van Beantwoording
zal zo ongeveer na de zomer gereed zijn, waarna de Fietsersbond zijn offciële
zienswijze kan indienen.

De Fietsersbond staat niet negatief tegenover de gepresenteerde plannen,
maar wil graag enkele verbeteringen voor het fietsverkeer aangeven.

Het stuk van de N207 dat wordt aangepast. Trajectdeel 2: Corridor Eisen-

howerlaan – Kruisweg krijgt 2×2 rijstroken en verder twee busbanen. Tra-

jectdeel 3: Buscorridor Kruisweg – Leidschevaart krijgt 2×1 rijstrook en twee

busstroken. Trajectdeel 4A: Buscorridor Leidschevaart – Vriezenweg krijgt

2×1 rijstrook en twee busstroken en een oostelijke parallelweg. Trajectdeel 4B:

Buscorridor Vriezenweg – Drechtbrug krijgt 2×1 rijstrook en twee busstroken.
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Trajectdeel 2 en 3

De Fietsersbond pleit voor een fietstunneltje onder de N446, bij de Kruisweg,
dus daar waar trajectdeel 2 eindigt en trajectdeel 3 begint. Dit tunneltje
is van groot belang voor de veiligheid van de vele schoolgaande kinderen
vanuit Rijnsaterwoude en Leimuiden naar Alphen aan den Rijn v.v. In zijn
Fietsknelpuntennota 2011 voor de gemeente Kaag en Braassem heeft de Fiet-
sersbond hier op blz. 21 ook al op gewezen. Tevens stelt de Fietsersbond dat
hier bij de bushaltes ter plaatse te weinig goede fietsenrekken staan, zodat
er vaak fietsen worden vastgezet aan de leuning van de fietstunnel onder de
N207 naar Ter Aar.

Trajectdeel 3 en 4

Aan het einde van trajectdeel 3 wijkt de N207 af van de Herenweg en vanaf
het punt van afwijken tot de brug over de Leidse Vaart zou de Fietsersbond
graag zien dat hier aan weerszijden van de Herenweg een gescheiden fietspad
wordt aangelegd. Het snelverkeer en het langzame verkeer mengen zich hier
immers op dit smalle stukje weg. Tevens wordt zo een veilige aansluiting voor
fietsers gecreëerd vanaf de Herenweg naar de Woudsedijk-Zuid in westelijke
en in oostelijke richting.

Trajectdeel 3 en 4

Op pagina 11 van de Nota van Uitgangspunten staat aangegeven dat de
stuurgroep zal zien hoe men om moet gaan met de verbinding bij de Leidse
Vaart tussen trajectdeel 3 en 4. Onder de N207 ligt aan de noordzijde en aan
de zuidzijde van de Leidse Vaart ter plekke een tunneltje. Kiest men voor
het tunneltje aan de noordzijde van de Leidse Vaart als gewenste verbinding
tussen traject 3 en 4 dan kunnen fietsers de brug van de Leidse Vaart over,
rechtsaf slaan het Visschers Pad op (overleg met de bewoners aldaar !), door
het tunneltje en zo naar de nieuwe parallelweg oostelijk van de N207. Zou
men kiezen voor het tunneltje aan de zuidzijde van de Leidse Vaart dan is
een tweede (fiets) brug nodig over de Leidse vaart en wel oostelijk van de
N207.

Trajectdeel 4

In zijn Fietsknelpuntennota 2011 voor de gemeente Kaag en Braassem vraagt
de Fietsersbond op blz. 21 aandacht voor de route van Rijnsaterwoude naar
Langeraar. Het tunneltje in deze route onder de N207 moet beschikbaar
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blijven voor fietsverkeer en bestemmingsverkeer. Een directe aansluiting c.q.
afslag vanaf de N207 naar de Kerkweg en de Woudsedijk-Noord is ongewenst.
Dit jaar gaat Hoogheemraadschap Rijnland de kade Woudsedijk-Noord van
de Wassenaarsche Polder verbeteren. Indien de provincie het verwaarloosde
fietspad op de Woudsedijk-Noord naar Langeraar ook meteen zou opknappen
dan ontstaat er een prachtige fietsontsluiting voor onze gemeente naar de
Langeraarse Plassen. Zie ook de Nota Recreatie en Toerisme van 2 november
2009 van de gemeente Kaag en Braassem.

Trajectdeel 4

De fietser langs de nieuwe oostelijke parallelweg van de N207 komt uiteinde-
lijk bij de rotonde van de Vriezenweg en kan hier de onveilige Vriezenweg of de
onveilige Heiligegeestlaan kiezen. Beter is het om de nieuwe oostelijk parallel-
weg langs de N207 meteen door te trekken langs de N207 tot Vriezekoop-Zuid
zodat fietsers direct toegang krijgen naar Leimuiden en naar Bilderdam. In-
dien de oostelijke parallelweg niet wordt doorgetrokken (Trajectdeel 4) naar
Vriezekoop-Zuid dan heeft het ook geen nut om de verbinding tussen tra-
jectdeel 3 en 4 voor fietsers op te waarderen. De route door Rijnsaterwoude
langs de Willem van der Veldenweg is niet ideaal, maar voldoet immers wel.

Ten slotte

Het resultaat van onze aanbevelingen zal een snelle en veilige fietsroute ople-
veren vanaf Alphen aan den Rijn rechtstreeks naar Leimuiden en vice versa.
Bovendien zullen Woubrugge via de Kruisweg, Rijnsaterwoude via de Kerk-
weg, Langeraar via de Woudsedijk-Noord en Bilderdam via Vriezekoop-Zuid
goed bereikbaar zijn voor fietsers. Onze aanbevelingen kunnen wellicht een
aanzet zijn tot de realisatie van een nieuwe FIETSSNELWEG van Alphen aan
den Rijn naar Schiphol. Verder overleg met de gemeente Haarlemmermeer
en de provincie Noord-Holland is dan nodig.

Een veilige fietsroute langs de N207 is niet minder belangrijk dan een snelle
verbinding voor autoverkeer van Alphen aan den Rijn naar Schiphol. Met
name het tunneltje onder de N446 bij de Kruisweg en de beide gescheiden
fietspaden op het gedeelte waar de Herenweg en N207 van elkaar wijken tot
aan de brug over de Leidse Vaart verdienen de volle aandacht van gemeente
en provincie.

Albert Klooster
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Goede koop

Dat is geen moeilijke keuze.

Nieuwe Meerbrug te Nieuwe Wetering

In februari 2012 heeft de Fietsersbond overleg gehad met ingenieursbureau
gemeente Haarlemmermeer. Het overleg ging over het (definitieve) ontwerp
van de nieuwe Meerbrug. Een zeer prettig gesprek waarin vragen en opmer-
kingen van de Fietsersbond bijna allemaal positief werden beantwoord.

• De bouw duurt ongeveer een jaar en er komt een fietspontje.

• Fietsveiligheid op de brug: De bredere brug krijgt 2 rode fietsstroken met
duidelijke afscheiding.

• Verlichting zijde Huigsloterdijk: Op de oprit vanaf de Huigsloterdijk komt
een lantaarnpaal.

•Wachtende fietsers bij geopende brug aan zijde Huigsloterdijk in het donker:
Tussen de Huigsloterdijk en de slagboom is voldoende ruimte voor fietsers,
zodat zij niet op de rijweg hoeven te wachten.

• Gladheid wegdek in winterperiode: Men onderzoekt de mogelijkheid van
stroef wegdek en de gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het
strooien van pekel bij gladheid.

• Wegdekverwarming project: Er wordt niet ingegaan op een proefproject
van Heating Solutions International om het wegdek te verwarmen met al-
ternatieve energiebronnen (tegen de gladheid). De belangrijkste technische
reden is dat de verwarmingsplaten ruimte in de dikte van het brugdek inne-
men. In het licht van de discussie over brughoogte voor het (fiets)verkeer en
doorvaarhoogte voor schepen is dit punt gesneuveld.

• Fietsknelpunt zijde Nieuwe Wetering: De uitgang van het fietspad Mo-
lendijk op Noordveenweg en autoverkeer vanaf de brug, is niet fietsveilig.
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Dit probleem moet verder doorgesproken worden met de gemeente Kaag en
Braassem.

Albert Klooster en John Bakker

Máximabrug komt er!

De kogel is door de kerk! Donderdag 29 maart jl. werd in de gemeenteraads-
vergadering te Rijnwoude met 14 stemmen vóór en 2 tegen het sein op groen
gezet voor de realisatie van de Máximabrug. Waarschijnlijk heeft de langere
vorstperiode van deze winter daar voor gezorgd: Men is niet over één nachtje
ijs gegaan!

De gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Rijnwoude werken nu
aan de voorbereiding van het realiseren van de Máximabrug over de Oude
Rijn. Deze brug vormt een belangrijke mijlpaal in het verbeteren, c.q. op-
timaliseren van de verkeersdoorstroming in beide gemeenten. Tevens draagt
het bij aan de leefkwaliteit en bereikbaarheid van de inwoners, alsmede het
vergroten van de economische vitaliteit van de gemeenten.

In de kern van Koudekerk zorgt het verkeer al jaren voor gevaarlijke toe-
standen. Vooral het vrachtverkeer past niet in deze smalle straat. Het vele
(vracht-)verkeer zorgt verder voor geluidshinder, luchtvervuiling en trillingen.
Vaak staan er voor de brug files met dampende uitlaten dicht bij woningen.
Hulpdiensten staan vast, kinderen en scholieren op fietsen raken in de knel,
ouderen met bromfietsen of scootmobiels worden tegen de stoep gedrukt.
Kotom: dit leidt tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties.

De Máximabrug ontsluit het bedrijventerrein Hoogewaard voor zwaar ver-
keer. Dat verstopt dan niet langer de omgeving van de Koudekerkse brug.
Ook wordt de nog te bouwen woonwijk Rijnpark in Koudekerk aan den Rijn
beter en sneller bereikbaar. Hier worden bijna 300 woningen gebouwd.

Deze wijk zal ook de nodige toename van de verkeersdrukte bewerkstelli-
gen: auto’s en (brom)fieters. Als er goede en veilig fietspaden worden aange-
legd, is men zeker geneigd eerder de fiets uit de schuur te halen, dan de auto
uit de garage – met als toegift voor een parkeerplek in Alphen nog ‘even diep
in de buidel te moeten tasten’. . .

Wij – als Fietsersbond – zien aan de noordzijde van de brug wel enkele pro-
blemen. Wat op de ontwerptekening bijvoorbeeld niet goed is weer gegeven,
c.q. in detail is uitgewerkt, is een veilige oversteek over de Gnephoek, voor
de (brom)fietsers die vanaf de Máximabrug komen en verder willen fietsen
langs de Rijn, of juist omgekeerd. We nemen aan dat zich over dit detail nog
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een constructeur moet buigen. Tegelijkertijd moet een veilige, overzichtelijke
oversteek voor de (brom)fietsers worden gerealiseerd, welke uit de Landlust-
weg komen en de Gnephoek moeten oversteken. Dit is – ondanks de vele
verzoeken bij de gemeenten – nog steeds een onoverzichtelijke en gevaarlijke
oversteek.

De kruising Gnephoek – Landlustweg wordt dagelijks gebruikt door vele
scholieren. Deze oversteek naar het fietspad langs de Rijn gebeurt nu vaak
‘op goed geluk’.

Landlustweg: Kijk je naar rechts. . .

Kijk je naar rechts, belemmert het bruggetje je vrije uitzicht.

En kijk je naar links. . .

Kijk je naar links, zie je ca. 50 mtr verderop een scherpe bocht (met aan
weerszijden een twee meter hoge heg), waar (vracht)auto’s met (te) hoge
snelheid naderen. Ook voor automobilisten, komend uit de richting Koude-
kerk is de kruising nu ‘slechts’ vanaf 25 mtr voordien goed zichtbaar. Dit is
daarom een zaak die nauwkeurig bekeken moet worden.

De op- en afritten aan de zuidzijde lijken minder problemen op te leveren;
maar. . . ook daar willen we graag met de gemeenten over van gedachten
wisselen. Twee partijen zien altijd meer dan één, toch?
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We zullen hierover uiteraard ons steentje bijdragen en zullen ons daarom
zeer binnenkort bij de gemeente melden.

De oeververbinding over de Oude Rijn wordt gebouwd ter hoogte van
Sprey Houtimport en de Gnephoek. In 2016 moet het verkeer op deze locatie
het water over kunnen steken. Daarnaast wil Alphen aan den Rijn ook een
twee keer tweebaans(rond)weg realiseren (een weg vanaf de Gnephoek naar
de N207). Om die verbindingsweg aan te leggen moet er echter nóg een brug
komen, nl. over de Heimanswetering.

Op langere termijn blijkt de Máximabrug dus een onmisbare schakel te
worden in de voltooiing van ‘een rondje Alphen aan den Rijn’. Als dit zover
is, zullen wij ook weer met de gemeenten meedenken en onze adviezen zeker
ter tafel brengen. Met name bij de realisatie van het mobiliteitsplan rond de
Koningin Julianabrug, de Prins Bernhardlaan en het Bospark. Er zijn ideeën
om dit gebied af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. De onverwachtse
‘perikelen’ rond de afsluiting van de Koningin Julianabrug hebben laten zien,
dat mensen voor Alphense ritten dan eerder de fiets nemen.

Frits Nijhof

Julianabrug – Julianapont

In november 2011 bleek tijdens onderhoud het bewegingswerk van de Alp-
hense Koningin Julianabrug in zeer slechte conditie. Zo slecht dat de brug
per direct buiten gebruik moest worden gesteld. Voor alle verkeer. Vrijwel
direct werden voor automobilisten en (brom)fietsers alternatieve routes aan-
gegeven. En (zeer) kort daarna heeft de Fietsersbond de gemeente Alphen
aan den Rijn de suggestie gedaan een fietsers- en voetgangersveer in te stel-
len voor het langzame verkeer, omdat de brug zeker meerdere weken buiten
gebruik zou zijn.

Zeer kort daarop werd de Fietsersbond door de wethouder van verkeer,
de heer Kees van Velzen, uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen.
Tijdens deze bespreking hebben we enkele aanbevelingen gedaan voor de
inzet van een pont (zoals goede wegbewijzing en toegang tot de pont), mede
gebaseerd op de eerdere inzet van pontjes tijdens werkzaamheden aan bruggen
in Alphen. Reeds de volgende middag maakte de pont zijn eerste overvaarten!
De snelle inzet van het pontje is zeker te danken aan de daadkracht van de
wethouder, maar ook de Fietsersbond heeft hier een actieve bijdrage aan
geleverd.

En gelukkig is de inzet van het overzetveer bij de Julianabrug een groot
succes gebleken, het heeft de overlast voor fietsers (en voetgangers) beperkt
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gehouden. Vele Alphenaren hebben genoten van een kort vaartochtje over
de Rijn, op weg naar werk, winkel, school, sport of huis. Soms enkel als
toeristisch tochtje, maar meestal omdat het een kilometer omfietsen scheelde
en, belangrijker, sneller was dan het gebruik van de auto.

Het pontje steekt over.

De gemeente heeft direct onderzoek gedaan naar de wijzigingen in het auto-
en fietsgebruik in deze periode, en, zeer interessant, er bleek dat het fiets-
gebruik significant was toegenomen dankzij het afsluiten van de Julianabrug
(en vanwege het fietserspontje?). Voor ons als Fietsersbond opnieuw een be-
wijs dat (wegen)aanbod de (automobiliteits)vraag creëert! Net zoals goede
fietsparkeervoorzieningen (zie de Fietsappel bij het station) ook zorgen voor
toename van de vraag.

In onze contacten met de wethouder heeft de wethouder gevraagd of de
Fietsersbond ook wensen heeft rondom de benodigde en inmiddels in gang
gezette definitieve vervanging van de Julianabrug. En vanzelfsprekend zijn
wij graag op deze uitnodiging ingegaan.

Hoewel de gedachte interessant zou zijn, heeft de Fietsersbond niet gepleit
voor het weren van autoverkeer over de nieuw te bouwen brug. Een nieuwe
brug biedt zeker kansen voor verbeteringen voor het fietsverkeer in Alphen
op een belangrijke hoofdfietsroute. Te denken valt onder meer aan goede
(betere) aansluitingen met Hooftstraat en Emmalaan/Wilhelminalaan, volle-
dig vrijliggend twee richtingsfietspad (nu wordt het fietspad nog gedeeld met
voetgangers) en vooral dat de brug niet te steil wordt gemaakt. Ideaal zou
zijn een lage fietsers/voetgangersbrug gecombineerd met een hoge brug voor
het autoverkeer, die fietsers door middel van een trap en voetpad kunnen
gebruiken in het geval de fietsersbrug geopend wordt en de brug voor auto-
verkeer niet. Scheiding van autoverkeer en fietsverkeer biedt veel voordelen!
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De gemeente heeft tot nu toe niet gereageerd op onze voorstellen. We
begrijpen dat een zelfde snelle reactie als eerder bij de fietspont niet voor de
hand ligt, maar wij hopen ook hier een actieve en positieve rol te kunnen
spelen in het belang van (fietsend) Alphen.

Erik Bruijn

Nieuwe kruising Rietveldsepad-N11 kan veiliger

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is bezorgd over de vei-

ligheid voor fietsers bij de nieuwe ongelijkvloerse kruising van het
Rietveldsepad met de N11. De Fietsersbond heeft suggesties voor

verbeteringen gedaan.

Het is de bedoeling dat de aansluiting van de Goudse Schouw met de N11
(voor auto’s) ongelijkvloers wordt. Voor de veiligheid van de automobilisten,
en daar zegt de Fietsersbond natuurlijk niets van. Probleem is wel dat dit
ten koste van de fietsers gaat. De fietsers maken, evenwijdig aan de Goudse
Schouw, gebruik van het Rietveldsepad, en dat pad gaat nu veilig onder de
N11 door. Geen centje pijn, en geen last van auto’s die de N11 op of af willen.

In de nieuwe situatie zullen de verlegde Goudse Schouw en een fietspad in
één tunnel onder de N11 doorgaan, maar direct voor en na de tunnel moeten
de fietsers dan de oprit van de N11 naar Leiden en de afrit vanuit Leiden
kruisen. Dit kan vertraging en gevaar opleveren. Over dit laatste maakte de
gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zich op 26 januari 2012 zorgen, toen
hij de benodigde wijziging van het bestemmingsplan goedkeurde. Wethouder
van verkeer Kees van Velzen kreeg de opdracht om de veiligheid van fietsers
(en ook voetgangers) te verbeteren.

De Fietsersbond is hier op ingesprongen, en heeft direct een aantal sug-
gesties naar de wethouder gestuurd. We hadden deze nog liggen, omdat we
vorig jaar al een brief naar de gemeente en Rijkswaterstaat hadden gestuurd.
Onze belangrijkste suggesties zijn:

• om de oversteken van de oprit en afrit van de N11 te voorzien van ver-
keerslichten. Deze mogen best standaard op rood staan voor fietsers, als
ze maar voorzien zijn van tijdige signalering van fietsers, zodat die toch
meestal zonder te stoppen kunnen doorrijden.

• om de oversteken op een drempel te leggen, zodat automobilisten niet de
neiging hebben om er hard (misschien zelfs door rood) overheen te gaan.
Deze drempel zou overigens vlak aan moeten sluiten op het fietspad.
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We hopen dat onze suggesties door de wethouder ter harte worden genomen.
Voor de complete brief, met alle suggesties, zie

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Rudy van Vliet

Alphen Fietsstad?

Op deze uitdagende vraag is een aantal reacties mogelijk:

• Alphen is helemaal geen stad. Fietsdorp misschien. . .

• Ja, inderdaad. Alphen heeft het goed voor fietsers geregeld.

• Echt niet. Eerder autostad.

• Mooie droom. . . , maar niet zo realistisch.

• (vult u zelf maar in)

De afdeling Alphen aan den Rijn (en omstreken) van de Fietsersbond was
in elk geval verrast dat de gemeente Alphen zichzelf in 2011 kandidaat had
gesteld voor de verkiezing Fietsstad 2011, georganiseerd door de landelijke
Fietsersbond. En na een eerste sceptische reactie drong bij ons het besef
door dat er inderdaad veel goed geregeld is voor fietsers in Alphen. Er is in
elk geval heel veel goeds gebeurd voor fietsers de afgelopen jaren, hoewel er
natuurlijk nog heel veel te verbeteren valt. Maar ook het besef dat het in
omliggende gemeentes vaak minder goed geregeld lijkt te zijn. . . (maar eerlijk
is eerlijk, hierover kunnen de meningen verdeeld zijn!).

De gemeente (en dan met name wethouder Kees van Velzen van verkeer)
spreekt nadrukkelijk de ambitie uit om bij de volgende verkiezing uitgeroepen
te willen worden tot FIETSSTAD van Nederland! (want, inderdaad Alphen is
het in 2011 niet geworden). Een ambitie van de gemeente die wij als afdeling
natuurlijk van harte ondersteunen en graag helpen realiseren.

De gemeente heeft een ambitieus Fietsplan opgesteld, dat deze maand in
de gemeenteraad wordt besproken. De Fietsersbond is betrokken geweest bij
de totstandkoming van dit plan. De door de Fietsersbond in 2009 opgestelde
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knelpuntennota heeft (onder andere) als uitgangspunt voor dit plan gediend,
en wij zijn gevraagd opmerkingen te maken op het conceptplan.

Belangrijke doelstelling in de plannen van de gemeente is een aanzienlijke
groei van het fietsverkeer! Hier willen wij als Fietsersbond graag bij helpen,
en wij zullen op de gebruikelijke wijze de vinger aan de pols houden, en, be-
langrijker, graag bereid zijn om aan tafel te zitten bij het maken van plannen
en betrokken worden bij uitvoering daarvan.

In elk geval is er hevige concurrentie. Zo ben ik zelf in het paasweekend op
de fiets in Harderwijk (een van de genomineerden in 2011) geweest, en ik was
positief verrast door de goede fietspaden, verwijzingen en prettige routes. Je
kijkt toch met andere ogen naar de fietsvoorzieningen in andere plaatsen. . .

Erik Bruijn

Binnen vijf jaar nieuwe Steekterbrug

Heet van de naald: op donderdag 12 april 2012 is het Fietsplan van de ge-
meente Alphen aan den Rijn in de raadscommissie besproken. Hierbij maakte
wethouder Kees van Velzen bekend dat de provincie Zuid-Holland binnen vijf
jaar de Steekterbrug wil vervangen. Dat biedt de mogelijkheid om ook aan
de westzijde van de brug een fietspad aan te leggen. Als het voetpad aan de
noordzijde van de Hefbrug wordt opengesteld voor fietsers, hoeven fietsers
tussen Gouwsluis en Beerendrecht dan niet meer om te rijden met drie lussen
en enkele keren omhoog en omlaag! Nu zijn er al veel fietsers die illegaal de
voetpaden aan de ‘binnenzijde’ van de route berijden, maar dan zou de korte
route dus echt zijn toegestaan.

Oversteek fietspad stationstunnel veiliger

In december zijn in de stationstunnel in Alphen aan den Rijn hekjes
langs het fietspad gezet. De oversteek van het fietspad is hierdoor

veiliger geworden.

Bij de opening van de Fietsappel (de opvallende gratis fietsenstalling op
het station in Alphen aan den Rijn) in augustus 2010 bleek de uitgang on-
deraan de stalling gevaarlijk te zijn. Wanneer je als fietser of voetganger uit
de Fietsappel komt, heb je slecht zicht op de fietsers die van rechts uit de
stationstunnel komen. Aanrijdingen kunnen dan het gevolg zijn.

De Fietsersbond kaartte dit direct aan bij de gemeente, maar die zag het
probleem niet. Uiteindelijk in oktober 2011, na vele aanrijdingen en bijna-
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aanrijdingen, was de gemeente ook overtuigd van de ernst van de situatie, en
werden er maatregelen aangekondigd. Deze sloten precies aan bij de sugges-
ties van de Fietsersbond:

• een klein hekje op de hoek onderaan de Fietsappel, zodat mensen ge-
dwongen worden om iets verder van die hoek het fietspad over te steken.
Dan hebben ze tenminste nog enig zicht op het verkeer in de tunnel.

• een langer hek tussen fietspad en voetpad in de stationstunnel, zodat
voetgangers van Fietsappel naar de perrons en vice versa het fietspad
niet meer schuin oversteken, en dus onnodig lang op het fietspad lopen.

Op donderdag 22 december 2011 werden de hekjes geplaatst. Zeker het
tweede hek functioneert heel goed. Voetgangers steken hier niet meer schuin
over. Het eerste hekje helpt wel wat, maar de dode hoek wordt er niet hele-
maal mee opgelost. Fietsers en voetgangers vanuit de Fietsappel moeten nog
steeds op (willen) letten. Vanaf deze plaats willen we de gebruikers van de
Fietsappel daar dan ook graag toe oproepen!

De oversteek gaat goed.

Gegeven de omstandigheden lijkt er niet veel meer mogelijk. De Fietsersbond
is dan ook tevreden over de uitgevoerde maatregelen.

Rudy van Vliet

NS zorgt voor vertraging

Nog altijd is de onbewaakte fietsenstalling aan de kant van Kerk
en Zanen niet uitgebreid. De oorzaak van de vertraging lijkt bij

NS te liggen.

17



In het voorjaar van 2011 stelde de Fietsersbond vast dat de onbewaakte
fietsenstalling op het station van Alphen aan den Rijn, aan de kant van Kerk
en Zanen, te klein was. Op een totaal van 612 rekken werden al eens 623
fietsen geteld. We riepen de gemeente daarom in mei 2011 op om de stalling
uit te breiden. De gemeente zag het probleem in, en ging onderzoeken op
welke manier de stalling uitgebreid kon worden.

Duidelijk vol.

Omdat we hiervan verder weinig vernamen, trokken we in november 2011
middels een persbericht nogmaals aan de bel. Bij nieuwe tellingen hadden
we immers nóg meer fietsen aangetroffen dan in het voorjaar, maximaal zelfs
682.

De gemeente was er nog niet uit. Nadat men eerst onderzocht had of de
stalling niet in de hoogte (met een extra verdieping met rekken) uitgebreid
kon worden, koos men uiteindelijk voor een uitbreiding in de breedte. Kort
daarop kregen we te horen dat gedacht werd aan een extra stalling aan de an-
dere zijde van het fietspad. Vanuit de stalling zou men over de stationstunnel
heen naar perron 4 kunnen lopen.

De Fietsersbond had hierbij enige bedenkingen: zouden mensen niet toch
onderlangs naar de perrons 2 en 3 lopen, waarbij ze net als vanuit de Fiets-
appel op een gevaarlijke manier het fietspad van de stationstunnel zouden
oversteken? Kon de bestaande fietsenstalling, aan de zuidoostzijde van het
fietspad, niet gewoon wat groter gemaakt worden?

Tijdens een informatieavond op donderdag 15 december 2011 liet project-
leider A. van Klaveren van de gemeente weten dat men geleerd had van de
situatie bij de Fietsappel: men zou voorkomen dat voetgangers op een ge-
vaarlijke manier het fietspad over kunnen steken. En groter maken van de
bestaande fietsenstalling zou een wijziging van het bestemmingsplan vergen.
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Dat kost tijd, en gezien de urgentie van het probleem moest de stalling zo
snel mogelijk uitgebreid worden. Tja, daar kon de Fietsersbond natuurlijk
niets tegenin brengen.

Inmiddels zijn we al weer vier maanden verder, en is er nog niets van een
uitbreiding van de stalling te merken. Navraag bij de gemeente leerde dat men
daar nu wacht op NS. Die moet namelijk toestemming geven om de nieuwe
stalling aan te sluiten op perron 4. En vervolgens moet de gemeenteraad nog
geld beschikbaar stellen.

In eerste instantie is het dus wachten op NS. Ervaren treinreizigers weten
dat dat soms lang kan duren. Het laatste nieuws is echter dat NS / ProRail
iemand heeft aangewezen als contactpersoon voor dit dossier zaak. Er lijkt
dus voorzichtig enige beweging in de zaak te komen.

Rudy van Vliet

Doorgaand fietsverkeer door Botenwijk Oude Wetering

Er zijn geen goede fietsroutes vanaf de Kruidenwijk en vervolgens door de
Botenwijk in Oude Wetering. Omdat de routes om de Botenwijk heen niet
veilig en/of niet aantrekkelijk zijn, wordt er echter wel veel door deze wijk
heen gefietst/geslalomd, over voetpaden en tussen auto’s door. Dit levert
ergernis, onveiligheid, en schade aan geparkeerde auto’s op.

Er zijn nu diverse fietsbelemmerende maatregelen genomen en het resul-
taat is dat het probleem zich verplaatst naar andere plekken. Er werd onder
andere door de speeltuin Aak gefietst. Dit bevestigt de complexiteit van het
probleem, met maar één oplossing: het ontwerpen van een goede fietsontslui-
ting van de Botenwijk en Kruidenwijk.

John Bakker

Fietsentelling knelpunt Oud Ade

In de Fietsknelpuntennota voor Kaag en Braassem uit maart 2011 heeft de
Fietsersbond de fietsdoorgang in de kern van het dorp Oud Ade als fietsknel-
punt aangewezen. Dit omdat de fietspaden aan beide kanten van Oud Ade
stoppen en het fietsverkeer vervolgens over deze smalle Leidseweg hun weg
moeten vervolgen. En het fietsverkeer vanuit Leiden moet ook nog eens twee
keer deze Leidseweg oversteken; vanaf en naar het fietspad.

Vele mogelijkheden tot verbetering van dit fietsknelpunt zijn inmiddels met
de gemeente Kaag en Braassem doorgesproken. Zelfs Hoogheemraadschap
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Rijnland is benaderd, voor een mogelijkheid van wegverbreding ten koste van
een gedeelte van de naastgelegen sloot. Maar helaas zijn alle besprekingen
vastgelopen. Er zijn tot nu toe nog geen oplossingen realiseerbaar.

Onlangs heeft een lid van de Fietsersbond het aantal fietsen geteld. In de
vroege morgen, op een doordeweekse dag van 7:30 tot 8:15 uur in het hart
van het dorp Oud Ade. In drie kwartier passeerden 260 fietsers. Elke 10
seconden een fietser en dat sowieso drie kwartier lang! Dit bevestigt dat deze
smalle dorpsweg, zonder fietspaden of fietsstroken, een serieus fietsknelpunt
is. De Fietsersbond is nog volop in beraad om verdere mogelijkheden te
onderzoeken en aan de gemeente Kaag en Braassem voor te leggen. Want
deze fietstelling geeft duidelijk aan dat dit fietsknelpunt opgelost behoort te
worden.

John Bakker

Obstakels op straat, deel 3

Zoals waarschijnlijk bekend heeft de Fietsersbond bezwaar aangetekend tegen
het beperkt handhaven van de regels voor obstakels in de Julianastraat, in het
bijzonder de terras uitbreiding van Alle Hens. In onze Alphense knelpunten-
nota van mei 2009 maakten we al melding hiervan: de onoverzichtelijk situatie
in het nieuwe centrum met haar reclameborden, fietsenrekken, uitstallingen
en terrassen. En een regengoot die regelmatig moet worden overgestoken.

De bezwarencommissie heeft de partijen gehoord op 19 april 2011 en advies
uitgebracht aan het College van B&W. De gemeente heeft ons op 1 juni 2011
gemeld dat de bezwarencommissie heeft geconcludeerd dat ons verzoek om
handhaving te beperkt was opgevat door de gemeente. De gemeente zou
voor 18 juli 2011 een nieuw besluit op ons bezwaar nemen. Dat besluit is,
na betaling van een boete van e180,– wegens overschrijding van de termijn,
inmiddels genomen en op 15 december 2011 verzonden. Helaas is dat besluit
niet in het voordeel van de fietsers.

Ondanks het aanvankelijke voornemen tot handhaving en een brief aan de
exploitant op 1 juni 2011 om ’s avonds op te ruimen, het scherm maximaal
1,4 meter te maken, en de vaste parasols verrijdbaar te maken, ligt er nu een
gedoogbesluit en het voornemen van het College van B&W om de Nadere
Regels Terrassen voor de zomer aan te passen.

Het gedoogbesluit bevat een aantal slordigheden. Ten eerste kloppen de
afmetingen die zijn genoemd niet. Ingeklapt is het scherm van het terras
2,21 en niet 1,80 meter breed. Ten tweede is het besluit onduidelijk over het
’s nachts opruimen. Er wordt gesuggereerd dat er dagelijks wordt ingeklapt,
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maar zelfs voordat het gedoogbesluit genomen was, werd er al een vaste
skihut omheen gebouwd zodat dit inklappen onmogelijk was. De exploitant
van Alle Hens overschrijdt duidelijk de grenzen van het betamelijke. Het
laden en lossen in de ochtenduren levert geregeld zeer onoverzichtelijke en
hinderlijke situaties op voor het voetgangers- en fietsverkeer in de straat.

Laden en lossen tussen de uitstallingen in de Julianastraat.

Ten derde noemt de burgemeester in het besluit dit deel van de Julianastraat
een wandelpad, waar fietsen is toegestaan, terwijl het een hoofdfietsroute is.
Bovendien voert deze route naar de enige voor fietsers prettige lage brug over
de Oude Rijn.

Een verzoek om een nieuwe hoorzitting bij de commissie bezwaarschrif-
ten werd afgewezen. Wel is inmiddels de skihut afgebroken, en worden de
schermen regelmatig weer ingeklapt.

Bij de besprekingen van het Fietsplan van de gemeente zullen wij dit punt
zeker weer inbrengen. De gemeente zal toch iets moeten doen om fietsstad
van het jaar te kunnen worden. Wij zullen extra alert blijven op de ‘shared
space’ gebieden.

Henk van der Zanden

En heet van de naald: er is inmiddels een concept van de nieuwe Nadere

Regels Terrassen. Op de inhoud kunnen we hier niet ingaan, maar we zullen

er als Fietsersbond zeker goed naar kijken.

Tellingen verkeer Julianastraat

Om harde cijfers te hebben over het belang van de Julianastraat voor fietsers,
hebben we de afgelopen maanden twee keer in de ochtendspits alle soorten
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van verkeer in de Julianastraat geteld, ter hoogte van het terras van Alle
Hens.

Bij de eerste telling vroor het minstens vijf graden. Bovendien was de
Hoogvliet wegens een verbouwing gesloten. We waren dan ook verrast door
het grote aantal fietsers dat we telden. Bij de tweede telling was het weer wat
milder (net boven nul), en telden we nóg meer fietsers. De preciese resultaten
van de tellingen, opgesplitst naar richting (C → S = vanuit centrum, in
richting station; S → C = vanuit richting station, naar centrum), zijn:

2 februari 2012 15 maart 2012
07:30–09:00 07:00–09:00

C → S S → C totaal C → S S → C totaal

fietsers 189 435 624 391 569 960
voetgangers 52 70 122 60 59 119
brom-/snorfietsers 7 6 13 5 8 13
personenauto’s 8 7 15 5 4 9
vrachtauto’s 3 3 6 6 5 11

De tweede keer hebben we dus een half uur langer geteld dan de eerste keer,
maar in dat eerste half uur telden we relatief weinig fietsers: 76 + 19 = 95.

Met name tussen 07:45 en 08:30 kwamen er heel veel fietsers langs, met
name ook scholieren. Deze gingen vooral in de richting van het centrum, en
sloegen vaak rechtsaf richting de Alphense brug.

De grote meerderheid van de fietsers ging dus in de richting van het cen-
trum. Het zijn juist deze fietsen die uit moeten wijken voor de terrassen aan
de Rijnzijde van de straat. De uitkomsten van de tellingen zijn voor ons dan
ook een stimulans om ervoor te blijven pleiten dat terrassen na sluitingstijd
opgeruimd worden. Dan heeft het verkeer in de ochtendspits, vóór opening
van de horecagelegenheden er tenminste geen last van.

Amerikalaan wordt veiliger

Het fietsen langs de Amerikalaan in Alphen aan den Rijn wordt

veiliger. Ook de kruising met het Weteringpad wordt beter.

Langs de Amerikalaan in de wijk Kerk en Zanen zijn nauwelijks voorzienin-
gen voor fietsers, terwijl de ruim opgezette weg automobilisten wel uitnodigt
om hard te rijden. Reden voor de Fietsersbond om de situatie op te nemen
in de Top 10 van knelpunten in zijn Alphense knelpuntennota uit 2009. Ook
de oversteek van het Weteringpad over de weg blijkt in de praktijk gevaar-
lijk voor fietsers. Hierover stuurde de brief in juni 2011 een brief naar de
gemeente. Vanaf augustus 2012 gaat de gemeente werken aan verbeteringen.
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Allereerst komt er ter hoogte van het nieuwe sportpark Kerk en Zanen een
tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van de weg. Uiteraard moeten fietsers
dit nieuwe fietspad gemakkelijk en veilig kunnen bereiken. Hiertoe worden er
enkele rotondes in de Amerikalaan aangelegd, waar fietsers (met voorrrang!)
naar de andere kant van de weg kunnen komen. De rotondes dwingen tevens
af dat de snelheid van het autoverkeer enigszins beperkt blijft.

Ter hoogte van het Weteringpad komt er een prominentere drempel in de
Amerikalaan. De fietsers op het Weteringpad, die op deze kruising voorrang
hebben (en houden), worden daardoor beter beschermd. Om de automobi-
listen extra te attenderen op de kruising wordt het Weteringpad ter plekke
in rood uitgevoerd. Ten slotte gaat de maximumsnelheid op de Amerikalaan
op dit punt terug naar 30 km/uur.

Ten aanzien van de fietspaden langs de Amerikalaan heeft de Fietsersbond
eigenlijk nog wel meer wensen, maar de maatregelen bij het Weteringpad
sluiten precies aan bij onze brief uit 2011. Al met al kunnen we dus best
tevreden zijn over de plannen van de gemeente. Nu maar hopen dat de fietsers
tijdens de werkzaamheden niet maaaaandenlang ver om moeten rijden.

Rudy van Vliet

Zorgen over Lage Zijde

De Lage Zijde van het centrum van Alphen aan den Rijn wordt de
komende jaren op de schop genomen. De Fietsersbond is niet op

alle onderdelen van de plannen helemaal gerust.

Een van de onderdelen van de plannen is dat er ook aan de Lage Zijde
van de Alphense brug een vorm van ‘shared space’ wordt ingevoerd. Op
dit moment staan er links en rechts van het midden van dit deel van de
Van Boetzelaerstraat lage muurtjes en rijen fietsenrekken. Deze zorgen op
een natuurlijke wijze voor een soort scheiding tussen fietsers en voetgangers.
Weliswaar kunnen voetgangers de weg overal oversteken, maar ze doen dat
toch iets gecontroleerder dan aan de Hoge Zijde van het centrum. De ver-
keerssituatie is dan ook minder rommelig en minder gevaarlijk. De muurtjes
zijn ook bijzonder geschikt voor het wandelende, winkelende publiek om op
uit te rusten en op het gemakje naar de gezellige drukte te kijken.

De muurtjes komen niet terug in de plannen voor de Lage Zijde, en aan één
zijde van de straat komen ook de fietsenrekken niet terug. De Fietsersbond
is bang dat dit leidt tot toestanden als aan de Hoge Zijde.

Ook lijkt het erop dat er in het midden van de straat een regengoot zal
worden aangelegd, net als in de Castellumstraat en Julianastraat aan de Hoge
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Zijde. Ook hier zou de Fietsersbond niet gelukkig mee zijn. Zo’n goot in de
rijrichting is hinderlijk (en potentieel gevaarlijk) als je naar de andere zijde
van de weg wil, bijvoorbeeld omdat je moet uitwijken voor een voetganger.

De plannen bieden ook kansen. Al jarenlang is het aantal fietsenrekken
verspreid over het centrum veel te klein. Op drukke momenten (de zaterdagen
bijvoorbeeld) worden dan ook veel fietsen lukraak op het trottoir geparkeerd.
Dat geeft een rommelig beeld, en kan hinderlijk zijn voor de voetgangers.
Dit probleem is bij de gemeente bekend. De renovatie van de Lage Zijde is
een goede gelegenheid om althans aan deze zijde van het centrum voor extra
rekken te zorgen.

Dat dit goed gebeurt, is overigens geen uitgemaakte zaak. In de plannen is
sprake van twee min of meer geconcentreerde fietsenstallingen. We hopen dat
er ook voldoende fietsenrekken ‘los’ op straat worden geplaatst. Belangrijk
voordeel van de fiets ten opzichte van de auto is namelijk dat je vlak bij je
bestemming kunt parkeren. Zeker als je gericht bij één bepaalde winkel langs
wilt, is het belangrijk dat je niet verplicht bent om ver te lopen vanaf het
fietsenrek of de stalling.

We hebben bovengenoemde punten, met nog enkele andere, in augustus
en december 2011 bij de gemeente ingebracht. We wachten nog op antwoord,
maar navraag heeft geleerd dat dat niet zo lang meer hoeft te duren. Voor
het overige hopen we actief door de gemeente betrokken te worden bij de
uitwerking van de plannen. Voor onze comlete brief van december 2011, zie

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Rudy van Vliet

Lampjes in asfalt

De oplettende fietser heeft het misschien al gezien: op diverse wegen/paden in
Alphen aan den Rijn zijn het afgelopen jaar lampjes in het asfalt aangebracht.
Ze werken op zonne-energie: overdag laden ze op, en als het donker is gaan
ze licht geven.

De eerste lampjes werden in de zomer van 2011 gesignaleerd op de West-
kanaalweg, tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel en de Zegerbrug. De
lampjes liggen daar in de belijning van de fietssuggestiestroken. Meteen bleek
dat dit soort lampjes leuke gadgets zijn: binnen anderhalve week waren er
al twee uit het asfalt geschroefd. En nadat die vervangen waren, duurde het
niet lang voordat er opnieuw zes lampjes verdwenen waren. De gemeente was
dan ook gedwongen om de lampjes beter vast te zetten. Dat is gebeurd in
het najaar van 2011, en nu blijven ze dan ook zitten.
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Een lampje in het asfalt.

Na de Westkanaalweg werden er in 2011 ook nog lampjes aangebracht in
het asfalt van het Zegerpad (midden in het pad), en in dat van de Treinweg
(opnieuw in de belijning van de fietssuggestiestroken). Ook de gemeente
Nieuwkoop kent (minstens) een fietspad met lampjes in het asfalt: het pad
langs de Schilkerweg tussen Papenveer en Nieuwveen. Hier liggen de lampjes
weer midden in het pad. Vergeleken met de ‘Alphense lampjes’ zijn deze
lampjes boller. Het is daardoor vervelender als je er onverhoopt overheen
zou rijden.

De Fietsersbond is hoe dan ook blij met de lampjes. De fietssuggestie-
stroken worden zo in het donker beter zichtbaar voor het autoverkeer. En op
het donkere Zegerpad (knelpunt 30 in de Alphense knelpuntennota uit 2009)
zorgen de lampjes ervoor dat je niet van de weg raakt in het donker. Iets der-
gelijks geldt voor de Schilkerweg: als je daar richting Nieuwveen fietst, kun
je in het donker gemakkelijk verblind worden door tegemoetkomende auto’s
op de provinciale weg naast het fietspad. De lampjes kunnen ervoor zorgen
dat je desondanks op de weg blijft.

Op een ongedachte manier kunnen de lampjes zelfs aanrijdingen voor-
komen, zoals ondergetekende op het Zegerpad heeft ervaren. Doordat een
lampje aan het zicht werd onttrokken door een voetganger, werd de voetgan-
ger (in het donker natuurlijk) opgemerkt, en daardoor niet aangereden.

Dat de lampjes op sombere winterdagen niet voldoende licht opvangen om
de hele lange nacht te branden, is een technisch detail. Het lijkt aannemelijk
dat dit probleem met de voortschrijdende techniek vanzelf wordt opgelost.

Rudy van Vliet
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Pleidooi voor fietspad langs De Bijlen

De Fietsersbond pleit ervoor om het fietspad langs de Sportlaan in

Alphen aan den Rijn door te trekken tot op De Bijlen. Daarmee
zouden in één keer drie knelpunten kunnen worden opgelost.

Met enige regelmaat krijgt de Fietsersbond meldingen van burgers over
knelpunten voor fietsers. Zo ontvingen we drie meldingen over het gebied
van de Sportlaan en De Bijlen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De eerste melding ging over de onveilige route van Ridderveld naar de
Olympiaweg, via de Sportlaan en De Bijlen. De tweede melding betrof de
onlogische route vanuit de Van Boetzelaerstraat naar het gebied: eerst bij de
verkeerslichten de Oranje Nassausingel oversteken, dan meteen naar rechts en
opnieuw met verkeerslichten De Bijlen oversteken, en dan linksaf De Bijlen
op. De overgrote meerderheid van de fietsers houdt zich overigens niet aan
deze voorgeschreven route, en rijdt na de eerste oversteek, tegen de richting
in, schuin De Bijlen op. Maar als ouder wil je je meefietsende kind toch graag
het goede voorbeeld geven. De derde melding had betrekking op de overlast
van geparkeerde auto’s op de fietsroute. Ook de wegversmalling in De Bijlen,
vlakbij de parkeerplaats voor vrachtauto’s zorgt voor hinder.

In reactie op deze meldingen heeft de Fietsersbond in maart 2012 een brief
naar de gemeente gestuurd. We stellen daarin voor om het niet-verplichte
tweerichtingsfietspad langs de Sportlaan door te trekken tot aan De Bijlen,
en vervolgens rechts om de hoek tot aan de Oranje Nassausingel. Het zou wél
een niet-verplicht fietspad moeten blijven, zodat fietsers vanuit de Van Len-
nepstraat niet gedwongen worden om twee keer over te steken, bijvoorbeeld
als ze naar de Olympiaweg of de zuidkant van de Zegerplas willen. Verder
mag wat ons betreft de wegversmalling in De Bijlen vervangen worden door
een drempel.

We zijn benieuwd naar de reactie van de gemeente. We hebben echter wel
enige hoop op snelle verbetering. De gemeente is namelijk toch al van plan
om in 2012 en 2013 in dit gebied aan het werk te gaan. Onze ideeën kunnen
daar meteen bij meegenomen worden.

Rudy van Vliet

Fietsverlichtingsactie 2011

Op zaterdag 5 november 2011 is in onze regio weer de jaarlijkse fietsver-
lichtingsactie gehouden. Bij de stand van de Fietsersbond, aan De Vest in
Alphen aan den Rijn, en bij zeventien rijwielhandelaren in de Rijnstreek kon-
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den fietsers die dag gratis hun verlichting laten controleren, en zo nodig laten
repareren. Mede dankzij het fraaie weer konden we bij onze stand een kleine
honderd klanten verwelkomen. In veruit de meeste gevallen konden we de
verlichting repareren, zodat de mensen met een goed gevoel weer naar huis
gingen. Het was derhalve ook dit jaar een geslaagde actie.

Cijfers fietsverlichting Alphen

Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft de Fietsersbond ook afgelopen winter-
seizoen (september 2011–maart 2012) weer geteld hoeveel fietsers in Alphen
aan den Rijn met of zonder verlichting reden. De resultaten van de tellingen
door de jaren heen zijn als volgt:

seizoen 1 2 3 totaal

2006-2007 672 (66,2%) 243 (23,9%) 100 (9,9%) 1015
2007-2008 1192 (70,8%) 387 (23,0%) 104 (6,2%) 1683
2008-2009 989 (69,1%) 365 (25,5%) 78 (5,4%) 1432
2009-2010 1059 (71,8%) 347 (23,5%) 69 (4,7%) 1475
2010-2011 1377 (73,9%) 398 (21,4%) 89 (4,8%) 1864
2011-2012 1523 (74,3%) 430 (21,0%) 96 (4,7%) 2049

Hierbij bevat kolom 1 de fietsers met goed licht, kolom 2 de fietsers zonder
licht, en kolom 3 de fietsers met licht dat niet aan de regels voldoet, zoals een
oranje voorlicht, een knipperlicht, of een te zwakke lamp.

De trend van de laatste jaren lijkt zich dus voorzichtig door te zetten:
steeds meer fietsers rijden met verlichting. Opvallend is nog wel dat de cij-
fers in november en december 2011 beduidend hoger waren dan in de andere
maanden van deze winter. Komt dat wellicht door onze fietsverlichtingsactie
van begin november? Of doordat er in die periode ook nog wel eens door de
politie wordt gecontroleerd? Of zijn aan het eind van de winter de batterijen
van de verlichting zo’n beetje op, en vindt men het dan niet meer de moeite
om er nieuwe in te stoppen? Hier ligt een uitdaging voor een gedegen weten-
schappelijk onderzoek!

Details van de cijfers vindt u op
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Door weer en wind: Oom agent

Dagelijks fiets ik naar mijn werk van Oude Wetering naar Lisse Noord. In-
middels al meer dan 10 jaar 27 km per dag, door weer en wind. Op een
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degelijk stalen ros. Of ’s zomers op mijn ligfiets. En dan maak je van alles
mee, wat ik graag met iedereen wil delen.

Nadat ik de nodige kilometers door de polder (veelal tegen wind) heb
gefietst, passeer ik de brug van Lisse. Daar tref ik de eerste stoplichten. Met
zweet op de rug en veel adrenaline in het bloed, valt het niet altijd mee netjes
te wachten voor rood.

Halverwege de Kanaalstraat rechtsaf de Oranjelaan op. Voorheen mochten
hier de fietsers altijd direct rechtsaf, over een speciale fiets-invoegstrook. Nu
moet je wachten op groen licht. De fiets-invoegstrook is enkele jaren geleden
verdwenen door de aanleg van een bushalte. Een zeer fietsonvriendelijk actie.

Vroeg in de morgen is vaak het gehele kruispunt leeg en kijk ik goed naar
links om vervolgens rechtsaf te slaan. Totdat ik op een morgen rechtsaf, recht
in het gezicht van oom agent kijk. Oeps. Foute boel. Maar blijkbaar had de
beste man andere opdrachten, want ik werd niet achtervolgd.

Verderop op de Oranjelaan ligt een verplicht stukje fietspad achter een
(volgende) bushalte. Een zeer fietsonvriendelijk stukje tegelwerk. Vroeg in
de morgen is er nauwelijks autoverkeer en blijf ik op het gladde asfalt fietsen.
Totdat op een morgen ook hier een oom agent stond. En deze hield mij wel
aan. “U volgde niet het verplichte fietspad.” Antwoord: “Nee, agent” “U
krijgt hiervoor een bon.” Reactie: “Vind ik niet leuk agent.”

De beste man pakt het bonnenboekje en vraagt o.a. om de reden van
mijn fietsactie. Antwoord: “De overgang van asfalt naar het fietspad heeft
een fikse hobbel. Er ligt soms glas van de gesloopte bushalte. Na het week-
end ligt soms kapot bierglas of blikjes bier op het fietspad. Bij slecht weer
liggen takken, bladeren en soms modder op het fietspad. In de winter wordt
dit fietspad niet gestrooid. Er steken vaak niet-op-fietsers-lettende, slaap-
dronken busgangers het fietspad over. Er steken vaak honden over om in
de bossages naast de bushalte te snuffelen of hun behoefte te doen. Soms
zelfs inclusief overstekende, uitgerolde hondenlijnen. En ik ben vast nog iets
vergeten.” Ietwat verbluft kijkt oom agent mij aan. Ik gluur op het bonnen-
boekje en reageer: “De reden past niet in het vakje waar de reden genoteerd
moet worden.” Oom agent slaat het half ingevulde bonnenboekje dicht en
sommeert mij door te fietsen.

En elke morgen moet ik nog meer opletten: Sowieso op onverantwoorde
automobilisten en scooter-idioten. En op kapot glas, bierblikjes, takken, mod-
der, slaapdronken busgangers, loslopende honden. En nu ook nog op agenten.
Het leven van de fietser valt heus niet mee.

Sjonnie
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