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Rijnhavenbrug geopend – Waar is het fietspad gebleven?  
 

Na ruim een jaar afsluiting van de Hoorn, vanwege de vervanging van de Rijnhavenbrug, 
maakte de gemeente Alphen aan den Rijn afgelopen week trots bekend dat de 
Rijnhavenbrug weer in gebruik is genomen en de Hoorn weer open is voor al het verkeer. 
Al het verkeer? 
Geschrokken constateert de Fietsersbond Alphen aan den Rijn dat het voor fietsers nog 
geheel niet mogelijk is om deze brug te passeren! Het fietspad blijkt verdwenen te zijn! 
Komend vanuit de richting Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk is het fietspad vanaf de 
Ondernemingsweg opgebroken en afgeschermd met een groot hek. Fietsers naar het 
centrum van Alphen hebben hier de keus de weg (Hoorn) op te gaan tussen het 70 km/h 
rijdende autoverkeer of, veiliger, de Ondernemingsweg in te gaan en via de Eikenlaan te 
rijden, circa 2,5 km omfietsen. Er staan voor fietsers in het geheel geen borden of 
waarschuwingen. 
Fietsers die vanuit Alphen richting Koudekerk / Hazerswoude Rijndijk rijden lopen al bij de 
rotonde van de Hoorn met de Van Foreestweg helemaal vast. Ook aan deze kant van de 
Rijnhavenbrug is het fietspad volledig verdwenen, en is het volstrekt onduidelijk waar 
fietsers heen moeten en wordt de fietser ook hier aan zijn lot overgelaten. 
 
De Fietsersbond roept de gemeente op direct in actie te komen en allereerst 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!) rijweg. De gemeente  moet vervolgens met 
dezelfde spoed ervoor zorgen dat het fietspad in ere wordt hersteld en het fietsverkeer ook 
weer gebruik kan gaan maken van de Rijnhavenbrug. 
De verbinding over de Rijnhavenbrug is voor fietsers sinds de opening van de Maximabrug 
de snelste route van Koudekerk naar het centrum van Alphen. 
 


