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Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden
op onderstaande adressen.

Erik Bruijn (voorzitter) Gerard Huiskamp

Frits Nijhof Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Onderafdeling Kaag en Braassem

John Bakker

kaagenbraassem@fietsersbond.nl

Paul van Buul

Hans Gaarman Piet Klein

Willem Zandvliet Cor van Zeil

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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Fietsersbond wil zebrapad terug bij Bospark

Tussen april en november 2017 is de Prins Bernhardlaan tussen het Raoul
Wallenbergplein en de Willem de Zwijgerlaan in Alphen aan den Rijn herin-
gericht. De Fietsersbond is allereerst zeer content met de verbetering van de
fietspaden aan de westzijde van de weg, met name de inrichting als tweerich-
tingsfietspad. Echter de oversteek van de Prins Bernhardlaan is voor fietsers,
en het overige langzaam verkeer, een grote(re) barrière geworden. Vooral
omdat het zebrapad ter hoogte van het Bospark is verdwenen.

Oversteek zonder zebrapad.

Als argument voor het niet terug laten keren van het zebrapad werd door
de gemeente onder meer aangevoerd dat een zebrapad schijnveiligheid zou
bieden omdat automobilisten hier toch niet voor (zouden) stoppen.

Nu de reconstructie enkele maanden gereed en in gebruik is, heeft de Fiet-
sersbond bij de gemeente gepleit voor verbetering van de oversteek ter hoogte
van het Bospark. We hebben gevraagd om de voorrangsregeling bij deze over-
steek te veranderen, door het zebrapad terug te brengen.
De belangrijkste argumenten op een rij:
• terugkeer van een zebrapad is een verbetering van de veiligheid / bescher-
ming van het langzaam verkeer (voetgangers, waaronder schoolkinderen en
ouderen, en ook fietsers)
• terugkeer van een zebrapad verbetert de oversteekmogelijkheid voor fietsers
(fietsers kunnen afstappen en van het zebrapad profiteren door even voetgan-
ger te worden)
• terugkeer van een zebrapad zal bijdragen de snelheid van het autoverkeer
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op de weg af te laten nemen
• het aanpassen van de situatie verbetert de concurrentiepositie van de fiets
ten opzichte van de auto, en sluit daarmee aan op de gemeentelijke doelstel-
ling het fietsgebruik te bevorderen
• de oversteek is ook belangrijk voor gebruikers van de bushalte (aan de
Westzijde van de weg)
• een veiliger oversteek bij het Bospark is voor fietsers een aantrekkelijk al-
ternatief voor de gevaarlijke Raoul Wallenbergrotonde

Helaas heeft de gemeente in een reactie naar de Fietsersbond laten weten
de oversteek niet te willen aanpassen. Het aanvechtbare argument schijnvei-
ligheid wordt hierbij opnieuw gebruikt. En dat fietsers en wandelaars dan
maar wat langer moeten wachten wordt op de koop toe genomen.

De Fietsersbond beraadt zich op verdere stappen en zal blijven pleiten
voor verbetering van de echte veiligheid voor fietsers.

Erik Bruijn

Wat doet die Fietsersbond allemaal?

In de PedaalRidder geven we elk half jaar een impressie van waar de Fietsers-
bond in de afgelopen periode mee bezig is geweest, of zich juist in de komende
periode mee bezig wil gaan houden. Vaak zijn het de wat grotere onderwer-
pen, die de PedaalRidder halen. We doen echter nog veel meer. Dat blijkt
uit de complete lijst met ‘adviezen’ die onze afdeling van de Fietsersbond in
2017 heeft verstrekt. Dat betreft namelijk 27 gevraagde en 41 ongevraagde
adviezen. Een vrij willekeurige greep van de adviezen:
• uitleg aan burger over gevolgen afsluiting Rijnhavenbrug
• overleg met politieke partij over het fietsen
• overleg met provincie Zuid-Holland over proef met glow-in-the-dark belij-
ning op fietspad
• overleg met gemeente Alphen aan den Rijn, over verkiezing Fietsstad 2018
en diverse knelpunten
• melding aan gemeente Alphen aan den Rijn van vervelende hobbel bij over-
steek Jeltje de Bosch Kemperstraat op route tussen Weteringpark en Heu-
velweg
• uitleg aan burger over honden op fietspad
• melding bij gemeente Alphen aan den Rijn, van onnodige afsluiting fietspad
bij werkzaamheden gebouw Rijnstaete
• melding bij gemeente Alphen aan den Rijn, van haakse bocht bij oversteek
Prins Bernhardlaan t.h.v. Bospark
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De haakse bocht uit voorgaande melding, ontstaan bij reconstructie Prins
Bernhardlaan. Na melding werd de bocht netjes rond gemaakt.

Inbreng van de Fietsersbond bij de coalitiebesprekingen

van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn

Inleiding

Er is een nieuwe gemeenteraad en er komt een nieuw college van B&W voor
de gemeente Alphen aan den Rijn. Wat ons betreft: nieuwe ronde, nieuwe
kansen. Daarom hebben we voor de gemeenteraad c.q. de toekomstige coali-
tiepartners een notitie opgesteld voor een beter fietsbeleid.

Wij wijzen in ons stuk op het belang van het fietsen in de gemeente Alphen
aan den Rijn. Er wordt al veel gefietst voor het winkelen, werken en recreëren.
Er zijn ook veel goede fietspaden en andere fietsvoorzieningen. Maar er zijn
ook nog veel knelpunten, dus het kan allemaal nog veel beter.

Een forse verhoging van het fietsgebruik past bij het “Doorbraakplan voor
een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groene stad met lef”. Om dit
plan te laten slagen zal een grote inspanning nodig zijn om het fietsgebruik te
bevorderen. Fietsen is immers bij uitstek een duurzame manier van vervoer.

“De gemeente Alphen aan den Rijn ziet grote kansen voor de fiets. De elek-
trische fiets, een goed fietsnetwerk en goede fietsvoorzieningen, communicatie
en acties om de voordelen van de fietsen te benutten, moeten de doelgroep
die gebruik zou kunnen maken van de fiets vergroten”. Aldus de inleiding op
het Actieplan Fiets 2016-2025.
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Concrete maatregelen

Het Actieplan Fiets 2016-2025 dient wat ons betreft versneld te worden uitge-
voerd, met daarbij de dan noodzakelijke verhoging van het bestaande budget.
De nadruk moet hierbij in eerste instantie liggen op het snel oplossen van de
belangrijkste knelpunten zoals opgesomd in de knelpuntenoverzichten van de
Fietsersbond Alphen aan den Rijn e.o..

Er moet daarnaast een nieuw Verkeers- en Vervoerplan worden opgesteld
voor de langere termijn, met als hoofddoelstelling een duurzaam en veilig
vervoer met een hoge prioriteit voor het bevorderen van het fietsen. Snelle
en veilige fietsverbindingen tussen wonen en werken, winkelcentra en recreatie
zijn hiervoor nodig, met daarnaast goede stallingsvoorzieningen voor de fiets.

De volgende concrete punten zouden daarbij naast het al bestaande beleid
moeten worden meegenomen:

1. De gemeente zorgt voor een robuust, snel, veilig, comfortabel en fijn-
mazig netwerk van geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe
straten; ze houdt daarbij rekening met groeiende aantallen fietsers, de minder
vaardige fietsers en de toename van e-bikes en bijzondere fietsen als driewie-
lers, transportfietsen en ligfietsen.

2. De gemeente geeft fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op alle
rotondes. Dit betekent dus ook op het Raoul Wallenbergplein en in Boskoop.

3. De fietsrotondes worden verwijderd. Ze zijn niet nodig en leiden tot
onduidelijke en daardoor gevaarlijke situaties.

4. De gemeente stelt binnen de gehele bebouwde kom (dus ook op be-
drijfsterreinen) een maximale snelheid van 30 km per uur in voor het verkeer
op alle wegen waar geen vrijliggend fietspad is.

5. Op wegen waar de gemeente 50 km als maximale snelheid wil behouden
moet dan voor het fietsverkeer een vrijliggend fietspad worden aangelegd.

6. De gemeente zorgt ervoor dat behalve de bromfietsers ook de snorfiet-
sers binnen de bebouwde kom niet meer op het fietspad rijden, maar op de
rijbaan.

7. Er wordt gezorgd voor veilige fietsoversteken van de 50 km-wegen.

8. Verkeerslichten worden fietsvriendelijker afgesteld, zodat fietsers mak-
kelijker door kunnen fietsen en (zoals in Rotterdam) bij regen extra groen
krijgen.

9. Het landbouwverkeer wordt gescheiden van het fietsverkeer en de maxi-
mumsnelheid van het landbouwverkeer wordt binnen de bebouwde kom niet
verhoogd.

10. Indien de fietsparkeercapaciteit op straat te klein is, breidt de gemeente
deze uit, zo nodig ten koste van de autoparkeercapaciteit op de straat.

6



Wij menen dat het een goede zaak is als er een structureel overleg tot stand
komt tussen de gemeente en organisaties die de belangen van de fietsers be-
hartigen en zich bezig houden met hun veiligheid. Wij denken hierbij aan
Veilig Verkeer Nederland, ANWB en de Fietsersbond.

Gerard Huiskamp

Rotondes, rotondes en fietsrotondes

De gemeente Alphen aan den Rijn kent vele rotondes in soorten en maten. Je
hebt de gewone rotondes voor auto’s en fietsers. Je hebt ook een merkwaar-
dige rotonde zoals het Raoul Wallenbergplein waarbij je als automobilist niet
goed weet welke baan je nu moet nemen en de fietser geen voorrang heeft
terwijl het plein toch echt binnen de bebouwde kom ligt. Daar wordt al járen
op gestudeerd door de gemeente; of er een einddatum voor deze studie is?
Dat weet ik even niet. Met St. Juttemis?

Dan hebben we nog de wel heel vreemde rotondes in Boskoop op de Zijde.
Geen voorrang voor fietsers en een unieke vormgeving die tot levensgevaarlijke
capriolen leidt als je al fietsend de rotonde wil ronden. Aan deze Boskoopse
creaties gaat gewerkt worden, zo is beloofd.

Fietsrotonde bij Doornenburg.

Onovertroffen zijn echter de Alphense fietsrotondes. Ze staan te hooi en
te gras op kruispunten en T-kruisingen van fietspaden;1 waarom ze op de

1Op onze website hebben we een inventarisatie gemaakt van de locaties. Weet u er meer? Meld ze bij

ons!
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ene plek wel staan en de andere niet is in elk geval voor mij onduidelijk. De
bedenker hiervan (nog werkzaam bij de gemeente?) dacht misschien dat het
handig was om midden op een kruising een lantaarnpaal en/of een paal met
richtingaanwijzers neer te zetten met een mooi rond stoepje er omheen? Ik
zou het niet weten.

Ik weet wel dat deze fietsrotondes overbodig zijn en vaak zelfs gewoon
gevaarlijk. Ze worden links en rechts gepasseerd. Naar links afslaande fietsers
kruisen vaak voorlangs. Als je met een driewielfiets rijdt moet je goed mikken
om tussen de stoepranden van de rotonde en die van het trottoir of de berm
te blijven, kortom die rotondes liggen gewoon in de weg. Ze zorgen ook
niet voor een geleiding van de fietsstromen en waarom is dat ook nodig? In
het centrum van Alphen heb je de shared space, er is geen belijning te zien
en daar is het toch een stuk drukker en onoverzichtelijker. En dat kan wél
volgens de gemeente.

Conclusie: weg er mee en liever vandaag dan morgen!

Gerard Huiskamp

Fietsenstalling centrum Lage Zijde

In januari j.l. kwam de gemeenteraadscommissie die zich bezig houdt met
o.a. de ontwikkeling van het centrum van Alphen bijeen om te spreken over
de laatste ontwikkelingen aan de Lage Zijde, waar het ene flatgebouw na het
andere uit de grond schiet. Dit keer was het nieuwe gebouw aan de orde
waarin de bibliotheek, een bewaakte fietsenstalling en een parkeergarage zijn
gepland.

Wij maakten ons zorgen over het plan voor de bewaakte fietsenstalling.
In het plan van de gemeente waren 398 fietsstalling plaatsen voorzien in
etagerekken, 199 plaatsen beneden en 199 boven. Daarnaast was er nog
sprake van ongeveer 12 bakfiets/brommer plaatsen.

Wij maakten duidelijk in een persbericht en onze inbreng bij de raadscom-
missie dat een fietsenstalling met etagerekken voor fietsers die boodschappen
komen doen of gaan winkelen geen goede fietsenstalling is. Bij een stations-
stalling kan het wel, want daar stalt men de fiets meestal voor de hele dag.
Maar voor kort parkeren en voor ouderen (vaak ook met e-bikes) zijn etage
rekken niet geschikt. Kom je daar voor je boodschappen, moet je de fiets
(vaak met fietstassen) ook nog op het etagerek tillen en na het winkelen er
weer afhalen. Als het beneden vol is, zet je de fiets dan toch liever op straat.
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Voorbeeld van etagerekken. Bron: www.falco.nl

Beneden zullen de 211 (maximaal misschien ruim 250) plaatsen niet genoeg
zijn. In het Fietsplan 2012 is er sprake van ten minste 350 bewaakte plaatsen
aan de Lage zijde. En dat moeten dan natuurlijk wel goed bruikbare plaatsen
zijn.

De gemeente stelde weliswaar bezig te zijn met het optimaliseren van het
plan, maar wij vroegen ons af of dit gaat lukken. Bij de totstandkoming van
de Fietsappel bij het station dacht men ook het oorspronkelijk aantal plekken
te kunnen vergroten. Uiteindelijk werden daar niet méér, maar juist minder
plekken gerealiseerd dan oorspronkelijk was gepland.

Wij wezen er op dat er in Alphen nu al een slecht functionerende fietsen-
stalling aan de Hoge Zijde is, omdat de ingang verkeerd ligt. Nu dreigde er
aan de Lage Zijde een fietsenstalling te komen, die ongelukkig zou worden in-
gericht met etagerekken en die dus ook voor een groot deel niet gebruikt zou
worden. Net als aan de Hoge Zijde zou dit leiden tot her en der geparkeerde
fietsen.

In de commissie tekende zich een grote meerderheid af die een stalling met
alleen etagerekken ook niet zag zitten. De wethouder zegde toe dat er in de
stalling deels gewone fietsenrekken en deels etagerekken zouden komen. Wij
hebben hierna een goed overleg met de gemeente gehad met als uitkomst dat
er zowel gewone rekken als etagerekken komen.

Naast de fietsenstalling moeten er op straat op logische plekken natuurlijk
ook voldoende plekken komen waar je de fiets kwijt kan. We houden de vinger
aan de pols.
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Tenslotte: de gemeente is nog bezig met het onderzoek naar een andere in-
/uitgang voor de stalling aan de Hoge Zijde, aan de kant van het Rijnplein.
Of dat gaat lukken tegen redelijke kosten is maar de vraag, want het is
bouwkundig geen eenvoudige opgave.

Gerard Huiskamp

Rijnhavenbrug geopend Waar is het fietspad gebleven?

Na bijna een jaar afsluiting van de Hoorn, vanwege de vervanging van de
Rijnhavenbrug, maakte de gemeente Alphen aan den Rijn eind december
trots bekend dat de Rijnhavenbrug weer in gebruik was genomen en de Hoorn
weer open is voor al het verkeer.

Al het verkeer?
Geschrokken constateerde de Fietsersbond dat het voor fietsers nog geheel

onmogelijk was om de brug te passeren! Het fietspad bleek verdwenen te zijn!

Een verdwenen fietspad.

De Fietsersbond heeft de gemeente direct gevraagd in actie te komen en
de veiligheid van fietsers te waarborgen door ervoor te zorgen dat fietsers
niet kiezen voor het nemen van de onveilige (maar voor de hand liggende!)
autoweg en het fietspad snel in ere te herstellen.

Kort hierop heeft de gemeente excuses aangeboden voor de onjuiste com-
municatie en beloofd het fietspad spoedig te heropenen. Dit is inmiddels naar
tevredenheid gebeurd. Het resultaat is te zien op de voorkant van dit blad.

Erik Bruijn
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Geslaagde fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 28 oktober 2017 organiseerde de Fietsersbond, samen met de
regiogemeenten, VVN en fietsenmakers in de regio weer een fietsverlichtings-
actie. Fietsers konden die dag op vele plaatsen gratis hun verlichting laten
controleren, en zo nodig laten repareren. Bij de stand van de Fietsersbond
en VVN, aan De Vest in Alphen aan den Rijn was het, na enkele mindere
jaren, weer ouderwets druk. Meer dan 80 fietsers bezochten onze stand en
konden in de meeste gevallen weer met werkende verlichting naar huis.

Minder verlichte fietsers

Zoals elk jaar hebben we ook in het afgelopen winterseizoen geteld hoeveel
fietsers in de gemeente Alphen aan den Rijn met (goede) verlichting fietsten
in het donker. Na een recordscore vorig jaar, viel het percentage verlichte
fietsers nu weer sterk terug, tot onder de 70%. Het was de laagste score sinds
2009. Waar dit door komt, weten ook wij niet. Ter vergelijking geven we
hieronder de cijfers sinds het begin van de tellingen:

seizoen 1: wel 2: niet 3: niet goed 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
2012-2013 1334 (70,6%) 456 (24,1%) 100 (5,3%) 1890
2013-2014 1452 (70,2%) 509 (24,6%) 106 (5,1%) 2067
2014-2015 1547 (73,2%) 445 (21,1%) 120 (5,7%) 2112
2015-2016 1599 (73,7%) 456 (21,0%) 114 (5,3%) 2169
2016-2017 1597 (76,2%) 379 (18,1%) 120 (5,7%) 2096
2017-2018 1319 (69,9%) 414 (21,9%) 154 (8,2%) 1887

Hierbij bevat kolom 1 het aantal fietsers met goede verlichting, kolom 2 het
aantal fietsers zonder verlichting, en kolom 3 het aantal fietsers met ‘ver-
keerde’ verlichting: een lampje van de verkeerde kleur of een erg zwak lampje
bijvoorbeeld.
Voor details van de tellingen, zie onze website

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Bezwaar voorrangsregeling Woubrugseweg-Heuvelweg

Op 20 oktober 2017 hebben wij bezwaar gemaakt tegen het besluit om een
voorrangsregeling in te stellen op de T-splitsing Woubrugseweg - fietspad
Heuvelweg. Deze T-splitsing valt binnen de 30km zone.

Ons argument is dat dit ongebruikelijk is in 30km zones en dat hierdoor
autos ongehinderd meer dan 30km/uur zouden gaan rijden op de Woubrug-
seweg, waardoor de weg gevaarlijker wordt voor fietsers. Ook zou de groen-
strook op de T-splitsing voor een optimaal overzicht beter moeten worden
bijgehouden.

Als ondergeschikt punt geldt dat fietsers moeten halt houden op een helling
naar boven, hetgeen ongemakkelijk is voor het weer optrekken, waardoor
vooral jonge kinderen en ouderen vaker kunnen vallen.

Voorrang voor het verkeer op de Woubrugseweg.
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Tevens hebben wij gevraagd de Heuvelweg tot onverplicht fietspad te ver-
klaren, waardoor er geen snorfietsers meer mogen rijden die te snel de bocht
om komen. Dat zou de direct aanwonenden wat meer rust geven en tegelijker-
tijd is dan een onduidelijke situatie opgelost: het is momenteel namelijk een
verplicht fietspad, terwijl ernaast de Jeltje de Bosch Kemperstraat ligt. Mag
je daar dan wel of niet op fietsen en moet je dan door de (soms modderige)
berm naar de woningen in de Jeltje de Bosch Kemperstraat?

Op 16 januari 2018 mochten wij ons bezwaar toelichten op een hoorzit-
ting (met alle juridische plichtplegingen die daarbij horen, zoals een formele
machtiging van het bestuur van de Fietsersbond dat wij hen daar als rechts-
persoon mochten vertegenwoordigen). Tot onze grote verbazing vernamen
wij in aanloop naar de hoorzitting dat de aanleiding tot de voorrangsregeling
een verkeersongeluk was waarbij een automobilist vanaf Woubrugge fietsers
aan het inhalen was en dus op de verkeerde weghelft reed, terwijl er op dat
moment een snorfietser vanaf de Heuvelweg rechtsaf de Woubrugseweg op-
draaide.

Wij vonden dat er borden zouden moeten komen dat er een zijweg is, en
dus inhalen verboden.

Ons bezwaar werd uiteindelijk niet gehonoreerd. Wel zal het fietspad Heu-
velweg worden afgewaardeerd tot een onverplicht fietspad (met rechthoekige
borden), en dus voortaan verboden voor snorfietsers.

Henk van der Zanden

De verlengde Bentwoudlaan en de verkeersmaatregelen

Hazerswoude-Dorp

Het college van B&W van Alphen aan den Rijn heeft na veel bezwaren vanuit
de gemeenteraad een herzien besluit ingebracht over de verlengde Bentwoud-
laan en maatregelen voor het verbeteren van de situatie in Hazerswoude-
Dorp. De (verdeelde) gemeenteraad nam dit besluit over.

Hét probleem is de drukke N209 die dwars door het dorp heengaat en de
slechte ontsluiting van het dorp op die N209. De verlengde Bentwoudlaan
is een nieuwe weg ten westen van Boskoop en Waddinxveen die straks de
Hoogeveenseweg gaat verbinden met de A12. Deze weg komt tussen Boskoop
enWaddinxveen te liggen en vormt daardoor een barrière tussen deze plaatsen
en het nieuwe Bentwoud.

Wij zijn positief gestemd over de voorgenomen fietsvoorzieningen tussen
Boskoop en het Bentwoud. De twee kruisingen met de Verlengde Bentwoud-
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laan zijn ongelijkvloers en daar zijn we uiteraard tevreden over.

Een onderdeel van het besluit is een nieuwe fietsbrug over de N209 ten
noorden van het dorp en dat is natuurlijk veel veiliger vooral ook voor de
scholieren die daar oversteken. De Dorpsstraat blijft wel een overbelaste
weg, smal en druk in de spits. In de Dorpsstraat moet je je met je fiets langs
de auto’s wringen om bij de oversteekplaats te komen. Dat blijft een lastige
onderneming en dat probleem wordt dus niet opgelost. De gemeente wil
nieuwe ontsluitingen aan de oost- en westkant naar de N209 nader bekijken
zodat de Dorpsstraat rustiger wordt.

Hét probleem is naar onze mening dat Hazerswoude-Dorp doorsneden
wordt door een steeds drukker wordende N209, waar dan ook nog inwoners
gebruik van moeten maken en die een groot deel van de inwoners moet over-
steken om bij de winkels en scholen te komen. Wij blijven ons toch afvragen
of het niet verstandig is om na te denken over een oplossing die de kern van
het probleem aanpakt voordat je nieuwe en dure ontsluitingen gaat maken
naar de N209 ten behoeve van de oostkant en westkant van het dorp. Als je
het drukke N209 verkeer weghaalt uit het dorp, via een rondweg of via een
ongelijkvloerse kruising van het dorp met bijvoorbeeld een tunnelbak, dan
vergroot je de leefbaarheid en veiligheid van het centrum van het dorp.

De gemeenteraad heeft ook besloten dat er een onderzoek moet komen
naar een echte oplossing in de regio voor de huidige verkeersproblemen. Neem
bijvoorbeeld de Zijde in Boskoop. Daar moet toch ook echt iets aan gebeuren.
Druk (vracht-)verkeer, smalle fietspaden waar ook nog voetgangers lopen; een
onveilige situatie. Een nieuwe verbinding over/onder de Gouwe lijkt toch echt
noodzakelijk. Als daarmee de problemen op de Zijde worden opgelost zullen
de fietsers hier erg blij mee zijn.

De Provinciale Staten hebben nog geen besluit genomen omdat men twij-
felde aan de voorstellen. Binnenkort zal dit besluit worden genomen.

Gerard Huiskamp

Koudekerkse brug (slot)

Kort samengevat heb ik afgelopen jaar enkele malen overleg gevoerd met de
gemeente over onze knelpuntenmelding over de verkeerslichten bij de Kou-
dekerkse brug. Dit heeft geleid tot het herpositioneren en opnieuw afstellen
van de detectielussen op alle toe - en afritten van de brug.

Allereerst zijn op 9 en 10 november 2017 herstelwerkzaamheden verricht
aan het asfalt op de toe- en afritten van de brug. Drie weken later zijn de
lussen voor de auto’s en de fietsers opnieuw aangebracht. De oude lussen op
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de Dorpsstraat, Hoogewaard en Bruggestraat zijn verwijderd en de nieuwe
lussen werden op nieuwe locaties ingefreesd.

De fietslussen zijn groter en liggen nu dichter bij de stoepranden, zodat
de fietsers beter en sneller worden gedetecteerd. De fietsers hoeven nu niet
meer ‘midden’ op de rechter rijbaan te gaan staan om de verkeerslichten te
activeren. De fietslus aan de noordzijde op de afrit van de Bruggestraat bleek
bovendien defect (een fiets werd soms wel, soms niet gedetecteerd).

De fietslussen liggen er nu goed in, diagonaal over het fietsopstelvak.

Na het gereedkomen, c.q. uitharden van de asfaltlagen hebben we nog en-
kele controles uitgevoerd. We hebben met name de detectiegevoeligheid van
de fietslussen gecheckt, waarbij de lussen, c.q. verkeerslichten voor de auto’s
wel en niet werden geactiveerd door passerende auto’s. De vertragingstijden
tussen het rood (STOPPEN!) op de Dorpsstraat (oost- én westzijde) en het
groen (OPRIJDEN) vanaf de brug is nog iets vergroot, zodat er voldoende
tijd is om de overzijde van de brug (Hoge Rijndijk) veilig te bereiken (tenzij
men het rode licht negeert. . . ).

We kunnen hiermee weer een punt van onze knelpuntenlijst markeren met:
AFGEDAAN!

Frits Nijhof
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Rijndijk West

Bij de presentatie van de ongevallencijfers enkele jaren terug bleek dat op de
Rijndijk West, het weggedeelte van de buurtschap Groenendijk tot aan de
Gemeneweg, veel ongelukken plaatsvinden. Onder andere met fietsers.

Naar aanleiding van deze rapportage heeft de gemeente Alphen aan den
Rijn besloten tot een onderzoek naar een reconstructie van deze weg. Hierop
is door de gemeente een extern bureau gevraagd een ontwerp te maken. De
ontwerpen zijn met een klankbordgroep, waarbij ook de Fietsersbond is be-
trokken, besproken. Uit de ontwerpkeuzes (hoe de weg in te richten, grofweg
de keuze tussen doorgaande weg, verkeersluw of inrichting als woonstraat
dus het compleet weren van doorgaand verkeer) is gekozen voor de verkeers-
luwe inrichting (lees: het onaantrekkelijk maken om de weg als sluiproute te
gebruiken).

Voor de fietsers is hierbij van belang dat in de gekozen variant het huidige
vrijliggende fietspad blijft gehandhaafd, en zelfs wordt verbreed. De door-
gaande autoweg wordt verkeersluw aangelegd, onder andere door plaatselijke
versmallingen.

Het fietspad blijft ‘in de voorrang’ en de diverse uitritten (waar veel van
de ongelukken plaatsvinden) worden voor zover mogelijk (wat) veiliger.

De inbreng van de Fietsersbond aan deze klankbordgroep (met voorna-
melijk bewoners van Groenendijk) was constructief. We zijn benieuwd naar
het resultaat van de reconstructie die, volgens de plannen, in het najaar gaat
plaatsvinden.

Erik Bruijn

Gevaarlijke situatie Gnephoek

Onlangs kregen wij een melding van een burger over de situatie in de buurt
van de Koningin Máximabrug. Een familielid van haar reed aan de noordkant
van de brug de afrit af, en wilde de Gnephoek oversteken naar het jaagpad
langs de Oude Rijn. Bij die oversteek hebben fietsers voorrang, maar het fa-
milielid kreeg dat niet, en werd aangereden. Dat was niet de eerste aanrijding
van een fietser bij die oversteek.

De meldster stelde vast dat de situatie onveilig was, omdat
• fietsers vaart hebben, doordat zij van de brug afrijden,
• fietsers weliswaar voorrang hebben, maar dat niet altijd krijgen,
• fietsers na de oversteek een scherpe bocht moeten maken, het jaagpad op,
wat aandacht van de fietsers vereist, zeker als er een tegenligger aankomt.
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De oversteek van de Gnephoek, met rechtsboven nog net zichtbaar het water
van de Oude Rijn.

Daarnaast vroeg de meldster aandacht voor het smalle jaagpad zelf. Dat
wordt intensief gebruikt, door fietsers met verschillende snelheid: recreatieve
fietsers, racefietsers, schoolfietsers, etc. Wanneer (tegemoetkomende of inha-
lende) fietsers elkaar passeren, is er weinig ruimte tot uitwijken als de situatie
daarom vraagt, zeker voor degene die aan de zijde van de rivier fietst.

Naar aanleiding van de melding heeft de Fietsersbond, nogmaals, bij de
gemeente aandacht gevraagd voor de gewraakte oversteek, met een pleidooi
voor betere zichtbaarheid/drempel/snelheidsremmers. De kans bestaat dat
de situatie sowieso binnenkort iets beter wordt: in mei 2018 wordt de Gnep-
hoek onder handen genomen, zodat de inrichting meer aansluit bij een 30km
zone. Daarmee moet de feitelijke snelheid van het autoverkeer omlaag ge-
bracht worden, en wellicht neemt daardoor ook het aantal auto’s af.

Ook voor de breedte van het jaagpad hebben we aandacht gevraagd. Om-
dat het echter een niet-verplicht fietspad is, waardoor er (officieel. . . ) geen
snorfietsen en bromfietsen op mogen rijden, is het de vraag of het pad ver-
breed zal worden.

Fietspad Jaagpad Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp wenst niet in te gaan op ons verzoek om handhaving
tegen de bebouwingen tegen het fietspad, Jaagpad te Leiderdorp, ten oosten
van de Does.

Daarom hebben wij op 12 maart 2018 een brief geschreven aan alle fracties
van de gemeenteraad van Leiderdorp, om daar waar dat vrijwel zonder kosten
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kan (grondeigenaar provincie en nog geen bebouwing tegen het fietspad aan-
wezig), het bestemmingsplan ter plaatse aan te passen en weer terug te vallen
op de vroegere (voor 2007) 4 meter brede zone bestemd voor verkeer in plaats
van de huidige 3 meter. Daarmee kan gedeeltelijk verdere verslechtering van
de situatie worden voorkomen.

(a) Schuwafstanden fietser in veschillende situaties. Bron: Publicatie 230
van CROW (2006), ontwerpwijzer fietsverkeer. (b) Hek langs rand jaagpad.

De weigering van gemeente en provincie om te handhaven, en het elkaar
privaatrechtelijk en publiekrechtelijk de zwarte piet toespelen maken duidelijk
dat op deze manier het probleem niet wordt opgelost.

Daarom verzoeken wij de raadsfracties van de gemeente dit probleem op
te pakken en het bestemmingsplan waar mogelijk snel administratief te laten
aanpassen. Ook verzoeken wij de fracties toe te zien op realisatie van de
beloofde fietsvriendelijke omleiding via de Achthovenerweg (in een 30km zone
graag) en fietsvriendelijke oversteken om dit probleemgebied als fietser te
kunnen omzeilen.

Ook hebben wij gevraagd wie de initiatiefnemer was om in het bestem-
mingsplan 2007 van de 4 meter verkeerszone langs de Oude Rijn naar 3 meter
te gaan. Het blijft namelijk moeilijk te verteren dat door het bouwen van een
hek tegen het fietspad, je volgens de CROW richtlijn van 2006 al één meter
van het twee meter smalle fietspad weggeeft aan schuwafstand.

Henk van der Zanden
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Verkeerstudie Westkanaalweg/Oostkanaalweg Ter Aar

In najaar 2017 werd de Fietsersbond benaderd door een adviesbureau dat
was gevraagd om een verkeersstudie uit te voeren naar de Westkanaalweg en
de Oostkanaalweg tussen de Aardammerbrug en de Papenbrug in Ter Aar.
Het bureau was benieuwd welke knelpunten voor fietsers wij op die wegen
zien, en ook of wij suggesties hebben voor mogelijke oplossingen.

Enkele knelpunten die wij noemden waren: (1) het ontbreken van een
fietspad op de Westkanaalweg tussen de Aardammerbrug en de Hertog van
Beijerenstraat, (2) de vele uitritten aan zowel Westkanaalweg (90 á 95) als
Oostkanaalweg (± 55), die zeker voor snellere fietsers gevaar kunnen opleve-
ren, (3) het open karakter van de Oostkanaalweg, dat auto’s uitnodigt tot
hard rijden en (4) de onoverzichtelijke kruising ten westen van de Aardam-
merbrug. Omdat de Westkanaalweg belangrijker lijkt voor fietsers dan de
Oostkanaalweg, stelden wij voor om de Oostkanaalweg te gebruiken als pro-
vinciale weg, in plaats van de Westkanaalweg, die dat nu is. Voor de fietsers
die op de Oostkanaalweg moeten wezen, zou de situatie dan wel veiliger ge-
maakt moeten worden.

Het adviesbureau sprak uiteraard ook met andere belanghebbenden, en
in februari 2018 kwam hun rapport uit, met knelpunten en oplossingsrich-
tingen. Als mogelijke oplossingsrichtingen werden onder andere vrijliggende
fietspaden genoemd, en de aanleg van rotondes op diverse kruisingen. Som-
mige oplossingsrichtingen waren misschien realistischer dan andere. Eén van
de door ons genoemde knelpunten stond al op de nominatie om opgelost te
worden: naar de kruising ten westen van de Aardammerbrug was namelijk
in 2016 al onderzoek verricht. De conclusie daarvan was dat een rotonde op
die plaats de beste oplossing zou zijn.

Schets voor rotonde ten westen van Aardammerbrug. Bron: rapport Iv-Infra.
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Uit alle oplossingsrichtingen van de nieuwe verkeersstudie was nog geen
keuze gemaakt. Om de keuze in de (voor de fietser) goede richting te sturen,
hebben we doorgegeven wat wij van de verschillende mogelijkheden vinden.

Rudy van Vliet

Toch weer paaltjes?

Tot onze vreugde zijn in 2016 en 2017 in Kaag en Braassem bijna alle ‘fiets-
paaltjes’ verwijderd en waar echt nodig vervangen door nieuwe palen die
voldoen aan de normen van CROW Fietsberaad (16 cm breed, 50% rood
50% wit retro-reflecterend, volledig uitneembaar en voorzien van goede be-
lijning). Volgens ons is er toen toegezegd dat voor de uniformiteit en de
veiligheid voortaan (waar palen echt nodig zijn) alleen nog maar van zulke
palen geplaatst zouden worden.

Daarom waren we onaangenaam verrast door nieuwe, andere palen (smal-
ler, minder wit dan rood, geen belijning) in de nieuwbouwwijk ‘De Oevers’ in
Roelofarendsveen. We hebben de gemeente daarover aangesproken. Ze lieten
weten dat het hier echter geen fietspad betreft, maar een voetgangersgebied.
De wegbeheerder gaf aan dat daarom in het gehele gebied (De Oevers) deze
paaltjes worden gehanteerd.

Paaltjes in nieuwbouwwijk ‘De Oevers’.

Wij zien nu dat het hier inderdaad om een andere situatie en een ander
risico gaat dan bij de palen op de fietspaden. Ook in vergelijkbare bestaande
wijken staan nog allerlei paaltjes in verschillende kleuren en maten. Over de
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(on)wenselijkheid daarvan willen we ons nader beraden.

Fietsersbond Kaag en Braassem
Cor van Zeil

Ongelukkige grasbetontegels

We hebben begin april op twee plaatsen in onze gemeente geconstateerd dat er
grasbetontegels werden gelegd. Het betreft in Hoogmade de parkeerstroken
van het Noordeinde dat op dit moment gerenoveerd wordt, en in Roelofa-
rendsveen een voetpad met grasbetontegels ernaast omdat dit pad ook dienst
moet kunnen doen als calamiteitenroute

Wat opvalt is dat de grasbetontegels in beide gevallen niet dwars, maar
met de sleuven in de lengterichting zijn gelegd. Een rondje op internet beves-
tigde dat deze toepassing van dit soort grastegels niet wenselijk is. Menige
fietser zal (per ongeluk?) uitwijken voor een tegenligger en mogelijk terecht
komen in een sleuf van de grasbetontegels. Met het oog op de vele eenzijdige
fietsongevallen, vinden wij dat we deze tegels niet op deze manier moeten
toepassen.

De grastegels in Hoogmade.

Dat hebben we onze contactpersoon bij de gemeente laten weten. We heb-
ben ook foto’s meegestuurd van andere plaatsen waar het beter geregeld is.
Zoals op het Westeinde in Roelofarendsveen en op de Molendijk in Nieuwe
Wetering (sleuven dwars op de rijrichting). Of beter vinden we het type gras-
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tegels met vierkante gaten, o.a. gelegd in Nieuwe Wetering langs de Voorweg
en de Oostveenweg.

We kregen snel een mail terug waarin we bedankt werden voor de melding
en onze opmerkzaamheid. De adviseur verkeer en vervoer van de gemeente
deelde onze zorgen en heeft onze oproep doorgestuurd naar de projectleiders
van beide werken (Noordeinde Hoogmade en De Akkers Roelofarendsveen)
Ook constateerde hij dat de gemeente geen standaard uitvoering heeft van
grasbetontegels in hun LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). Hij
zegde toe zijn best te doen om deze in een nieuwe versie van het LIOR wel
op te nemen, waarbij inderdaad de tegels met de richel in de lengterichting,
parallelweg aan de rijbaan, ongewenst zijn.

Tot slot gaat hij bekijken of het nog mogelijk is de tegels in Hoogmade te
draaien.

Fietsersbond Kaag en Braassem
Cor van Zeil

Door weer en wind: Sigaretje roken op de fiets

Elke morgen kom ik fietsers tegen, met een sigaretje in de
hand of zelfs in de mond. Sigaretje moet toch zo opgebrand
zijn? Fietser hoop ik niet.

Maar zelf rook ik ook op de fiets, 1 of 2 sigaretjes per dag. Rook ik dan?
Nee, maar ik inhaleer wel het een en ander. Van twee- en viertakt scooters.
En de (oudere) diesels, met name landbouwverkeer.

Er is wel veel discussie over diverse onderzoeken betreffende de luchtver-
vuiling van de scooters. Hoe schoon blijken nieuw verkochte en vervolgens
de oudere (opgevoerde of slecht onderhouden)? Fabrikanten, onderzoekers en
winkeliers wijzen naar elkaar. Maar uit onderzoek (o.a. TNO en Universi-
teit Utrecht) blijkt sowieso: bij een stoplicht wachten achter een stationair
draaiende scooter (2-takt, maar soms toch ook 4-takt), is zeer slecht voor de
gezondheid. Ook een passerende scooter is meestal slechter voor de gezond-
heid dan een passerende vrachtauto. Dat is wel schrikken.

De Nederlandse ontwerper Daan Roosegaarde heeft een plan ontwikkeld
(in samenwerking met partners in zwaar vervuilde steden in China) voor een
‘smog free’ fiets. De lucht waar je doorheen fietst eerst filteren met behulp
van ionisering, om deze vervolgens rondom de fietser vrij te laten komen.
Een prachtig plan, maar eigenlijk te gek voor woorden. De lucht die je wilt
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inademen eerst zelf schoon maken. Laat de vervuiler dit zelf doen!
Onderweg naar m’n werk, tezamen met vele andere forensen en scholieren,

filteren we dus met z’n allen heel wat luchtverontreinigingen weg met onze
longen. Voor deze ‘groene lucht’ die we weer uitademen, zouden we beloond
moeten worden. De Ecotax direct uitkeren aan de ‘schoonmakers’. Maar ik
heb tot de dag van vandaag nog niets mogen ontvangen. Ook geen ‘groene
lucht’ kortingen op mijn nieuwe fiets. Wel een ‘mager’ fietsplan (inmiddels
omgezet in ‘Werkkostenregeling’), in schril contrast met de duizenden euro’s
subsidie per elektrische auto.

Als oom agent mij binnenkort aanhoudt, omdat ik wachtend achter een
scooter toch door het rode stoplicht ben gefietst, kan aan de enorme lijst van
smoezen eentje toegevoegd worden: “Sorry, maar ik kon toch echt niet langer
mijn adem inhouden.”

Sjonnie

Bron: Facebook ‘Eerlijke brommer’

Digitale versie

Op onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

is de PedaalRidder in digitale vorm te vinden, met uiteraard alle foto’s in
kleur. Mocht u voldoende hebben aan de digitale versie, laat het ons weten
op alphenaandenrijn@fietsersbond.nl. Dan sturen we u een email, zodra de
nieuwste editie online staat.
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Geschikt voor mannen, vrouwen en hun baby. . .

Op een fietsbeurs kwamen we het volgende plaatje tegen, met begeleidende
tekst, uit de oude doos:

De hoge bi is een fiets voor avontuurlijke rijke jonge mannen. Een fiets die
snel rijdt en gevaarlijk is. En dus – volgens de tijdgeest – totaal ongeschikt
voor vrouwen. Alternatieven zijn er wel: drie- en vierwielers met een lager
zwaartepunt. Enkele zelfs als tandem uitgevoerd, zodat de man de vrouw kan
helpen bij het zware trappen. . .
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