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Zienswijze Fietsersbond Fietspad Bedelaarsbos F274

Alphen aan den Rijn, 13 mei 2014.

Geachte Gemeenteraad,
Met belangstelling hebben we het Ontwerpbestemmingsplan Fietspad Bedelaarsbos F274
bestudeerd. Graag willen we hierbij, als belangenvereniging van fietsers in en om Alphen, onze
zienswijze op deze plannen geven.
De situatie voor fietsers op het Rietveldsepad (een belangrijke route voor fietsers tussen Alphen en
Boskoop) gaat met de huidige aanleg van de ongelijkvloerse kruising met de N11 sterk achteruit. Dit
is een constatering, hoewel we hopen op een voldoende veilige praktische uitvoering van de
kruisingen met de op- en afritten van de N11.
De Fietsersbond is natuurlijk geen tegenstander van het verbeteren van fietspaden maar denkt dat
het geld voor deze verbetering effectiever en efficiënter ingezet zou kunnen worden, en stelt de
volgende punten ter overweging voor.
1 Zonder de aanleg van een ongelijksvloerse kruising voor langzaam verkeer met de N11 vanuit Kerk
en Zanen (Burggooi) voegt de aanleg van het fietspad F274 tussen het Rietveldsepad en het
Ravelijnpad niets toe voor het dagelijks fietsverkeer en ook niet voor de recreatieve fietser, laat staan
voor de veiligheid van fietsers.
De Fietsersbond betreurt het dat de ongelijkvloerse kruising uit de plannen is verdwenen, zeker
gezien de verslechterende situatie bij de afritten van de N11, zoals hierboven benoemd. De
Fietsersbond stelt voor het schrappen van de ongelijkvloerse kruising te heroverwegen en (weer) deel
uit te laten maken van de plannen. Pas dan zal het geplande fietspad ook werkelijk gebruikt worden.
2 De Fietsersbond is van mening dat bijvoorbeeld het doortrekken van de Burgemeester ten
Heuvelhofweg naar het fietspad Compierekade aanzienlijk meer zou toevoegen voor zowel de
verbinding van Alphen met Boskoop / Hazerswoude Dorp als voor de ontsluiting van een recreatief
zeer aantrekkelijk gebied met theetuin 't Woutje, de Groene Kathedraal en Klein Giethoorn!
We nodigen u graag uit dit gebied eens op de fiets te gaan ontdekken.
De genoemde verbinding van Ten Heuvelhofweg met Compierekade betreft misschien 250 meter,
een effectiever manier om het fietspadennetwerk uit te breiden.
Wij hopen dat u in de besluitvorming, het ontwerp en uitvoering de hierboven beschreven punten in
overweging wil nemen en wij zouden als Fietsersbond graag betrokken blijven bij de verdere
ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Erik Bruijn
Fietsersbond Afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
Bijlage: Verbinding Burgemeester ten Heuvelhofweg met fietspad Compierekade

