
De Rode Fietsloper in Alphen 
  

1. Inleiding  
Fietsen is hét transportmiddel van de 21

e
 eeuw. In alle grote steden in de wereld wordt sterk ingezet 

op het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Vrijliggende paden, leenfietsen, forenzen per fiets, een 
hele industrie is in opkomst. En Nederland is hierin, samen met Denemarken, gidsland. Amsterdam, 
Utrecht, Groningen en Houten hebben internationale bekendheid waar het gaat om fietsen (en trekken 
ook veel buitenlandse bezoekers op zoek naar inspiratie en voorbeelden), maar zijn ook naar 
Nederlandse maatstaven de beste fietssteden. Maar ook veel andere steden ontwikkelen zich.  
Een goede fietsinfrastructuur gaat samen met het werken aan gezondheid en tegen overgewicht, voor 
een groene omgeving en tegen files, voor een hoogwaardige openbare ruimte en tegen eindeloze 
rijen geparkeerde auto’s. Goede fietssteden eindigen steevast hoog in de rijtjes met meest 
aantrekkelijke steden, zowel in Nederland als wereldwijd. En wij zien grote kansen voor Alphen aan 
den Rijn. Met de Rode Fietsloper. 
 

2. Rode Fietsloper in Alphen 
Met de Rode Fietsloper wordt Alphen de beste fietsstad van Nederland. 
In buitenplaats Alphen heeft de fiets altijd voorrang. Het asfalt is breed, 
glad en duidelijk zichtbaar, de bochten zijn glooiend, auto’s wachten 
altijd op fietsers en de tocht leidt langs groen, is snel, goed verlicht en 
sociaal veilig. De Rode Fietsloper is dichtbij voor iedereen en 
garandeert een prettige fietstocht. De fietsloper is vindbaar, wijst de 
kortste of snelste weg en ligt vlak bij elk huis. Bewegwijzering, 
aankleding en een routeplanner helpen fietsers de beste route vinden, 
naar werk, school, sport , centrum en vrienden. Een aanzienlijk deel van 
het interne verkeer in Alphen wordt op de fiets afgelegd, simpelweg 
omdat fietsen zo aantrekkelijk is in deze stad. En met de in dit stuk 
voorgestelde verbeteringen kan dit sterk toenemen. Alphen kan zo een 
schoolvoorbeeld van een aantrekkelijke fietsstad worden.  

De Rode Fietsloper kan verder uitgebreid worden. Bijvoorbeeld met 
ludieke bewegwijzering, routes, of gebruiksmogelijkheid voor skaters en 
hardlopers. De Rode Fietsloper sluit naadloos aan op de routes naar 
het buitengebied, de dorpen en het Groene Hart in.  
En eigenlijk hebben we het in Alphen en omgeving bijzonder goed 
getroffen: nu al zijn veel kenmerken van de Rode Fietsloper op veel 
plekken te vinden. Er zijn veel snelle, vrijliggende en veilige fietsroutes. 
Alle wijken worden goed ontsloten. Er is veel groen en veel ruimte.  
 
Toch zien we ruimte en mogelijkheden voor verbeteringen om de Rode 
Fietsloper daadwerkelijk de status en kwaliteit te geven die deze in 
potentie heeft. En zo Alphen als beste fietsstad op de kaart te zetten. 
We zien 3 soorten verbeteringen: 

1) Er zijn in Alphen enkele plekken die echt niet voldoen aan de 
Rode Fietsloper, meestal slecht ingerichte rotondes. En er zijn wegen waar de fiets nog 
ondergeschikt is aan het autoverkeer. Ook enkele beleidsvoornemens geven bij uitvoering 
een sterke impuls aan de Fietsloper. 

2) Op bepaalde stukken kan de fietsstructuur vloeiender, om een echte rode loper te worden. Dit 
zijn met name (overbodige) verkeerslichten en het ontbreken van voorrang voor fietsers. 
Sommige wijken zijn minder bedeeld op het gebied van de fiets. Verder zijn er veel kleine 
zaken die niet passen in de Rode Fietsloper. Nutteloze obstakels, onhandige bochten, slecht 
wegdek, onveilige situaties staan een echte rode loper nog in de weg. Deze punten kunnen 
snel en goedkoop opgepakt worden en creëren direct meerwaarde.  

3) Als laatste willen we, om echt een rode fietsloper in de stad te hebben, de aankleding, 
inrichting en bewegwijzering verbeteren. Dit vormt het sluitstuk van de Rode Fietsloper en 
nomineert Alphen als beste fietsstad van Nederland en daarmee van de wereld. 

 



3. Knelpunten 
Op de Rode Fietsloper hebben fietsers uiteraard voorrang op ALLE 
wegen in de stad. Eenduidigheid is van groot belang. Om dit 
duidelijk te maken plaatsen we borden aan de gemeentegrenzen: 
“dit is een fietsstad, dus geven wij voorrang aan de Rode Fietsloper”.  
Een aantal rotondes past op dit moment niet in het beeld maar is 
goed aan te passen. Het gaat hierbij met name om het 
Wallenbergplein, het Europaplein en enkele rotondes op de Van 
Leeuwenhoekweg. Dit zijn ingrijpende wijzigingen in de structuur van 
de stad en van de Rode Fietsloper die sterk bijdragen aan het in 
gang zetten van veranderingen. Bovendien betreft het hier relatief 
weinig situaties met een grote potentiële meerwaarde in de 
hoofdstructuur van de Rode Fietsloper. Juist als hier snel op 
aangepakt wordt, is er veel om op verder te bouwen.  
  
Kruisingen met het spoor worden uiteraard ongelijkvloers. De tunnel bij het station is een heel 
belangrijke schakel in de Rode Fietsloper, verbindt de verschillende delen van Alphen sterk aan elkaar 
en heeft daarmee grote toegevoegde waarde in het functioneren en de beleving van de stad. Pas 
sinds de tunnel is Kerk en Zanen echt onderdeel van Alphen. Maar er bestaan meer ongelijkvloerse 
kruisingen die moeten verdwijnen. De Laan der Continenten, maar ook de Lorentzweg en vooral de 
Leidsche Schouw moeten op korte termijn een ongelijkvloerse kruising krijgen.  
 
Naast het oplossen van huidige knelpunten zorgt een aantal strategische verbeteringen voor een 
verdere ontwikkeling van de fietsloper, zowel binnen Alphen als daarbuiten. Een begin is hier het 
uitvoeren van gemeentelijke voornemens en beleidsafspraken. Fietsbrug Bruinsslotsingel naar 
Treinweg / Aarlanderveen, fietspad langs N11 bij windmolens, verbind Zuid en Noord Alphen voor 
fietsers door de Zuiderkeerkring over Molenwetering, via Kepplerweg, 
onder spoor via Caninuspad en Vennootsweg te verbinden met 
Maximabrug en Gnephoek.  
 

4. Kleinere maar belangrijke verbeteringen 
Daarnaast bestaan er verspreid door de stad een flink aantal situaties 
die weliswaar niet zeer onveilig maar op zijn minst onhandig zijn en die 
minder goed passen in het idee van de Rode Fietsloper. We willen ze 
hier dan ook bespreken. Deze situaties kunnen op 
onderhoudsmomenten structureel worden aangepast om te zorgen dat 
de Rode Fietsloper zeker verder vorm krijgt. Onderhoudsmomenten 
kunnen uiteraard naar voren worden getrokken als het idee van de Rode 
Fietsloper echt omarmd wordt.  
 
Voorbeelden zijn: 

 Alle (verkeerslicht-) kruisingen op de Prins Bernhardlaan, Eisenhowerlaan en Bruins 
Slotsingel. De vele kruisingen maken het tijdrovend en onprettig om langs deze wegen te 
fietsen of ze te kruisen. De inrichting en installaties stammen uit de jaren ‘70. Met behoud van 
de belangrijke autofunctie van deze wegen willen we bekijken of er op enkele plekken 
rotondes kunnen komen (Van Nesstraat, Vliestroom), aansluitingen kunnen verdwijnen 
(Zoutmanstraat, Nieuwenhuizenstraat) of dat er voorrang aan fietsers gegeven kan worden. 
Een voorbeeld van dit laatste is de Kennedylaan, waar fietsers zich bevoorrecht voelen met 
de voorrang die ze al fietsend krijgen bij de verkeerslichten.  

 De (nieuw aangelegde) kruising bij het station zorgt voor veel vertraging en verstopt op drukke 
momenten. Afwaarderen van de autoweg, prioriteren van fietsers betekent hier een stap 
vooruit. Hetzelfde geldt voor de Noorderkeerkring bij de Afrikalaan en Amerikalaan. Aanleg 
van een rotonde zorgt voor meer zicht en veiligheid en een verbeterde doorstroming, waarvan 
ook het autoverkeer meeprofiteert.  

 Aandacht verdienen verder drukke wegen die minder veilige oversteken kennen. Voorbeelden 
zijn bijvoorbeeld de Molenwetering bij de Amerikalaan en de Bruins Slotsingel bij Amigo. 
Verbeterde zichtbaarheid en remmende maatregelen voor auto’s zijn hier op hun plaats.  

 Sociaal onveilige situaties moeten verbeterd worden door bijvoorbeeld verlichting, zicht en de 
aanwezigheid van anderen. Met name vrouwen, kinderen en ouderen stellen eisen op dit 
gebied. Een voorbeeld van een onprettige situatie is het fietspad langs de Kennedylaan ter 



hoogte van de Sterkenburg en Geerestein: velen fietsen hier liever niet in het donker maar 
nemen andere routes door de woonwijk heen. Een andere inrichting of het bieden van goede 
alternatieven zou hier helpen.  

 Deze lijst kan verder aangevuld worden, bijvoorbeeld met de Knelpuntennota van de 
Alphense Fietsersbond of door ideeën en knelpunten op te halen bij Alphenaren.  

 
In de stad en gemeente zijn verder veel zaken die niet direct onveilig zijn, maar wel achterhaald, 
onhandig of onprettig. Met relatief weinig middelen zijn deze situaties snel op te lossen. Actie hierop 
geeft een sterke impuls aan het totale netwerk van de Rode Fietsloper: fietsen (en andere sporten) 
wordt er prettiger en aantrekkelijker door. Gevolg hiervan is een stijging van gebruik en beleving, met 
als extra meerwaarde vermindering van autoverkeer, toename van bewegen en gezondheid en een 
toename van de sociale samenhang in de stad. 
We bespreken een aantal voorbeelden waarvan meerdere vergelijkbare situaties in Alphen te vinden 
zijn. Deze lijst kan goed aangevuld worden met verdere ideeën van Alphenaren.  
 
Verspreid door Alphen zijn er veel plekken waar fietsers oorspronkelijk voorrang hadden, maar waar in 
de loop der jaren deze situatie gewijzigd is. Het lijkt er op dat men het oorspronkelijke idee (eigenlijk 
het idee van de Rode Fietsloper) bij deze wijzigingen uit het oog is verloren: in plaats van de situatie 
veiliger te maken voor fietsers door bijvoorbeeld auto’s te vertragen, is de situatie zo gewijzigd dat 
fietsers moeten afstappen, omrijden, remmen of zwalken terwijl auto’s ruim baan krijgen. Dit is 
natuurlijk precies niet hoe het zou moeten. De Rode Fietsloper staat juist voor stimulering van de fiets, 
de veiligheid en de kwaliteit. In de stad is de auto te gast, rijdt deze rustig en wordt deze begeleid 
waar hij fietsers kruist. Onderstaand slechts enkele van vele voorbeelden. 

 
Assumburg / Sterkenburg: Huidige situatie   Wenssituatie 

 
In Ridderveld zijn veel van dit soort voorbeelden te vinden. Voorbeelden zijn de situatie bij Het 
Rondeel en de brug van Dijksloot naar Componistenwijk. Rare kruisingen en oversteken zijn 
bijvoorbeeld de kruisingen bij Binkhorst en Aalhorst en de nieuw ingerichte Bachsingel vanuit het 
zuiden (waar rijden, hoe oversteken?). 
Als je er dankzij de Rode Fietsloper met nieuwe ogen naar kijkt zie je in Ridderveld veel voorbeelden 
van situaties die niet meer optimaal zijn. In al deze situatie zijn fietsremmers aangebracht waar auto’s 
en fietsers elkaar kruisen. Beter zou het hier zijn de auto te remmen (bijvoorbeeld door uitstekende 
plantenbakken, drempels) en de fiets juist zichtbaarder en gewenster te maken.  
 
In Kerk en Zanen valt op dat de structuur van de wijk opgezet is rond 6 
doorgaande fietsverbindingen. Een deel van deze verbindingen 
bestaat en is goed ingericht, een deel is door de jaren heen verzwakt 
en een deel is zelfs nooit aangelegd. De oorspronkelijke opzet van 
Kerk en Zanen past juist zeer sterk in de Rode Fietsloper. 
Onderstaande lijst aandachtspunten zorgt ervoor dat deze opzet 
teruggebracht wordt in het straatbeeld en zo de kracht van deze wijk 
weer naar boven brengt.  
 
Van west naar oost, groot en klein en rijp en groen door elkaar en niet 
uitputtend: 

 Molenwetering 
o wildroosters extra plank aan rechterkant. 
o Fietsbrug Zuiderkeerkring-Keplerweg doortrekken naar Maximabrug 

 Europalaan-Noorwegenstraat-Mexicostraat-Boliviastraat-Waterscheerling-Speenkruid 
o Samenhang verbeteren! 
o Rotonde Europaplein voorrang fietsers. 



o Voorrang fiets, verbeteren samenhang, bestrating, (auto’s minder voorrang) 
o Paaltjes, vluchtheuvels en op / afritten op de weg in plaats van op het fietspad, 

zicht verbeteren 
o Einde loopt weg / dood op Waterviolier. Hier doortrekken naar Speenkruid / 

Avanti en fietspad beter integreren in de wijk (stoepranden, inrichting) 

 Atlas, Europapark, De Oude Wereld, Kandinskypark, Platolaan, Dominicanenlaan  
o Atlas: moeilijk ivm voetgangers, winkelend publiek. Duidelijker inrichting nodig. 

Schermen bij Noorderkeerkring weg? 
o Evenaar knippen voor auto’s? 
o Schoolplein Oude Wereld duidelijker (en leuker) inrichten, fiets te gast 
o Tegelpad Oude Wereld omzetten naar asfalt (let op brommers) 
o Einde bij Platolaan kan beter ingericht (nu meer woonerf dan Rode Fietsloper)  

 Oslopad, Indiapad, Copepad, Rietveldsepad 
o Woonerf rond Oslopad: hekjes weg, andere straatindeling tbv fietsers 
o Oversteek Lissabonstraat en Evenaar duidelijker, veiliger, betere voorrang 
o Straatprofiel Indiapad e.v. uitstraling veranderen: fietsers verwelkomen 
o Einde bij brug Rietveldsepad is goed! 

 Afrikalaan / Kroospad 
o Afrikalaan fietsstrook. Of eerder oversteek naar overzijde water maken / Kroospad 

verlengen.  
o Kroospad goed.  

 Aziëlaan  
o Saai maar goed incl. voorrang en zichtbaarheid. 
o Bomen tussen fietspad en weg plaatsen maakt straat aantrekkelijker.  

 Rietveldsepad 
o Lantaarns zijn verstopt tussen de bomen en het pad is daardoor erg donker 
o Kruising met N11 is gevaarlijk geworden. 

 
In Kerk en Zanen valt verder op dat de druk gebruikte Amerikalaan één van de weinige 
50km-wegen in Alphen is zonder apart fietspad. In combinatie met de geparkeerde auto’s 
levert dit onprettige situaties op voor fietsers, net als op de minder drukke Afrikalaan.  
 
In Alphen-centrum is de situatie vaak anders: hier zijn veel 30km wegen en bestaat een 
meer historisch gegroeide bebouwing. Aandachtspunten hier zijn de bestrating, de 
zichtbaarheid en de ruimte op straat, bijvoorbeeld in combinatie met parkeren. Meer oog voor de 
fietser zou al veel schelen bij de inrichting. 
Blijvend aandachtspunt is het Alphense stadscentrum, dat nou juist de enige plek 
is waar de Rode Fietsloper Hooftstraat tot Julianastraat hoort te wijken voor 
terrassen en winkelend publiek. Stedelijkheid is hier belangrijker dan 
fietsdoorgang.  
 
Fietsers zijn net mensen. Waar de inrichting van wegen op de tekentafel gebeurt, 
zijn er situaties in de stad waar de praktijk anders is. Fietsrotondes zijn hier een 
mooi voorbeeld van. Waar rotondes bij autoverkeer een remmende werking 
hebben, voorrang regelen en zorgen voor meer veiligheid, doen ze op fietspaden 
het tegenovergestelde. De situatie op en rond de rotonde wordt 
onoverzichtelijker, de resterende rijbaan wordt smaller en niemand weet meer 
hoe zich te gedragen. Fietsrotondes zijn op de tekentafel door een automobilist 
bedacht maar werken niet voor de fiets en horen niet in de Rode Fietsloper thuis. 
 

    
Fietsrotonde bij Nieuwe Sloot: huidige en gewenste situatie 

 
 



Olifantenpaadjes zijn een ander voorbeeld. Fietsers “snijden af”. Dit wordt vaak 
met boomstronken of hekjes tegengewerkt. Er zijn echter situaties waar het 
goed is naar de gebruikers te luisteren en olifantenpaadjes of sporen in de 
sneeuw te gebruiken om het fietsnetwerk verder te vervolmaken. De oprit van de 
Julianabrug bij de Paulus Potterstraat en de toegang tot het Bospark bij de Laan 

der Continenten zijn mooie voorbeelden.  
Ook bij het Bospark bestaat een bijzondere historisch gegroeide situatie.  
De hele oversteeksituatie is hier slecht ingericht: de oversteek ligt op de 
verkeerde plek en fietsers worden bijna gedwongen tegen het verkeer in te 
fietsen om het Bospark in te komen. De vuilnisbak (links de werkelijke situatie) is 
tekenend voor hoe deze situatie in de loop der jaren is gegroeid).  

  
 
Wildroosters (bijv. bij Molenwetering) zijn een prachtige manier om in de stad 
“wilde” koeien te laten rondlopen. De bijbehorende wildroosters zijn acceptabel. 
Maar om fietsers (en wandelaars) net even dat beetje meer welkom te laten 
voelen, zou het goed zijn de metalen strips die wel aan de ene zijde zijn gelast, 
ook aan de andere zijde te lassen. Zo kunnen fietsers normaal hun baan 
houden, kunnen tegenliggers elkaar ook op de wildroosters passeren, en 
worden deze voorzieningen een normaal onderdeel van de routes, in plaats van 
een onhandig obstakel waar je elkaar moeilijk kunt passeren. Juist hier, waar de 
route door Alphen onderdeel is van een LF-route.  
  

5. Het buitengebied 
Het buitengebied is één van de grootste kwaliteiten van Alphen: hier zijn stad en Groene Hart 
verbonden. De Rode Fietsloper heeft hier nog meer dan in de stad ook een functie voor recreanten en 
forenzen. Snelle, logische, duidelijke en veilige verbindingen met en in het Groene Hart en naar de 
omliggende steden vormen een essentiële meerwaarde voor Alphen. Met de Rode Fietsloper worden 
deze extra zichtbaar en sterk. De interne Rode Fietsloper wordt doorgetrokken naar het buitengebied. 
Ook deze verbindingen zijn al voor een groot deel kwalitatief goed en ruim aanwezig. Maar ook hier is 
ruimte en aanleiding voor verbeteringen. 
De Maximabrug, de fietsbrug over het Aarkanaal bij de Bruins Slotsingel en een fietspad langs de N11 
zijn belangrijke en zeer welkome schakels in het verbeteren en sluitend maken van het 
fietsroutenetwerk rondom Alphen. Ook de verbindingen met de dorpen in de gemeente profiteren hier 
sterk van. Al deze voorzieningen zijn al gepland en voorzien, er hoeft alleen werk gemaakt te worden 
van de uitvoering. De Rode Fietsloper IN Alphen wordt hiermee doorgetrokken als Rode Fietsloper 
rond Alphen en in de rest van de gemeente. 
 
Het recreatieve fietsnetwerk ten zuiden van Alphen, rondom Kerk & Zanen en het Zaanse Rietveld, 
krijgt een enorme impuls door een verbinding tussen de Compierekade en de Ten Heuvelhofweg. Het 
betreft hier zo’n 300 meter weiland met 3 sloten, waardoor de kosten van deze verbinding meevallen 
terwijl de opbrengsten groot zijn. Vanuit Alphen ontstaan nieuwe mogelijkheden voor fiets-, skate- en 
hardlooprondjes. Hierdoor wordt recreëren aantrekkelijker, gevarieerder en zal het gebruik toenemen.  
De huidige grote omweg naar ’t Woutje verdwijnt waardoor de bekendheid, bereikbaarheid en het 
draagvlak groter wordt. Ook Klein Giethoorn profiteert hiervan mee, net als Polderflora, Jeu de Boer 
en andere voorzieningen tussen Alphen, Boskoop en Hazerswoude. Intensiever gebruik van dit 
gebied biedt mogelijkheden voor nieuwe voorzieningen aan deze kant van Alphen.  

   



Dit is het meest sprekende, maar lang niet het enige voorbeeld waar een relatief beperkte inspanning 
en investering een enorme meerwaarde met zich mee brengt. De dorpen zelf zijn nog onvoldoende in 
dit onderzoek betrokken. Deze verdienen meer aandacht, waarbij bovenstaande aandachtspunten 
goede aanknopingspunten zijn. Bekende knelpunten op dit terrein zijn de Ziende in Boskoop, de 
Rijndijk in Koudekerk en de kruising van de N209 in Hazerswoude-dorp. 
 

6. Overige toevoegingen 
Om de Rode Fietsloper echt een plek in het stedelijk weefsel van Alphen te geven, zijn andersoortige 
toevoegingen mogelijk. Hier zijn al een aantal voorbeelden van in Alphen te vinden. De lussen bij 
verkeerslichten die zorgen dat fietsers sneller groen krijgen, de Fietsappel die het fietsparkeren op de 
kaart zet en de gratis stallingen in het centrum zijn hier goede voorbeelden van.  
Een goede eerste toevoeging zou een groot bord bij de grenzen van de stad zijn met de mededeling: 
“dit is een fietsstad, dus geven wij voorrang aan de Rode Fietsloper”. 
En er kan meer. Dit onderwerp leent zich bij uitstek voor bewonersparticipatie, kunstuitingen, ludieke 
ontwerpen. Juist die extra toevoeging kan de Rode Fietsloper in Alphen, maar ook ver daarbuiten de 
status geven die dit concept verdient. Alphen kan dan werkelijk fietsstad van het jaar worden. Maar dit 
heeft alleen zin als de basis (de grote en kleine knelpunten en de relatief kleine verbeteringen) eerst 
een voldoende niveau van de Rode Fietsloper heeft opgeleverd.  
Te denken valt aan zeer uiteenlopende maatregelen als rood asfalt (met groene randen) 
aantrekkelijke of ludieke wegwijzers, fietsstraten (“auto te gast”, Utrecht), verkeerslichten met 
regensensoren als in Groningen (fietsers meer voorrang bij regen), bijzondere verlichting in het 
fietspad (Sterrennacht V. Gogh, Nuenen, Daan Roosegaarde), zonnecellen (Krommenie) LEDs 
(Utrecht) in het fietspad of aan bijzondere apps die een nieuwe dimensie aan het fietsen geven. 
 

 

 


