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Voorwoord
Dit is al weer de vierde editie van de knelpuntennota in de historie van de Fietsersbond
afdeling Alphen aan den Rijn e.o. De eerste uitgave werd in juni 1992 uitgebracht en reeds in
maart 1993 herzien. De derde versie van de knelpuntennota dateert van maart 2000.
Met deze vierde editie van de knelpuntennota willen wij als Fietsersbond afdeling Alphen aan
den Rijn e.o. de stand van zaken met betrekking tot de fietsvoorzieningen in de gemeente
Alphen aan den Rijn evalueren, gevaarlijke situaties aan de kaak stellen, verbeteringen
voorstellen en oplossingen aandragen voor verkeerssituaties die voor fietsers gevaarlijk,
ongemakkelijk of ergerlijk zijn. Dit alles met als doel het verbeteren van de fietsvoorzieningen
en het stimuleren van het fietsgebruik in de gemeente.
Uitgangspunt van deze knelpuntennota is de knelpuntennota van 2000. De toenmalige
knelpunten worden opnieuw tegen het licht gehouden, en daarnaast wordt er aandacht
gevraagd voor diverse andere, nieuwe of toegevoegde knelpunten die fietsers in Alphen aan
den Rijn ervaren.
In de periode vanaf de verschijning van de laatste knelpuntennota in 2000 zijn er vele zaken
met betrekking tot het fietsverkeer veranderd. Zowel in de verkeersregels, als in de
(weg)inrichting van de gemeente Alphen aan den Rijn. Aan beide ontwikkelingen wordt
aandacht besteed.
Voor de samenstelling van deze knelpuntennota is gebruik gemaakt van de kennis van
ervaringsdeskundigen (fietsers) in Alphen aan den Rijn, het meldpunt “Mijn slechtste
fietspad” van de Fietsersbond, persoonlijke ervaringen van de samenstellers en het ter
plaatse beschouwen van de gesignaleerde knelpunten.
Aan het slot van deze knelpuntennota is een “top 25'' van de knelpunten samengesteld. In
deze lijst wordt aangegeven welke knelpunten volgens de Fietsersbond het snelst verbeterd
zouden moeten worden. Deze hitlijst kan voor de gemeente Alphen aan den Rijn een
hulpmiddel zijn voor de prioriteitenstelling van verbetering van de fietsvoorzieningen in de
gemeente, op basis van het Fietsplan Alphen aan den Rijn dat momenteel wordt opgesteld
door de gemeente.

Erik Bruijn,
Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn e.o., mei 2009
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
email: alphen.rijn@fietsersbond.nl
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Veilig, vlug en comfortabel
Goede fietsvoorzieningen vormen een belangrijke basisvoorziening voor een gemeente. Als
de fietsvoorzieningen, in de brede zin van het woord, goed zijn, dan zal automatisch het
fietsgebruik ook hoog zijn. Dit betekent geringere verkeersdruk en overlast van het
autoverkeer.
Voor goede fietsvoorzieningen zijn de punten veiligheid, snelheid (concurrentiepositie ten
opzichte van auto en openbaar vervoer) en comfort van belang.
Veilig
Vrijliggende fietspaden, goed wegdek, overzichtelijke situaties bij kruisingen en eenduidige
regels met betrekking tot voorrang zijn belangrijke voorwaarden voor de veiligheid van
fietsers in het verkeer.
Onder veiligheid wordt ook verstaan de sociale veiligheid (dus goede verlichting 's avonds, 's
nachts en in donkere tunnels), de aanwezigheid van bewaakte stallingsvoorzieningen of
aanbindmogelijkheden en de mentaliteit van de medeweggebruikers.
Onder de mentaliteit in het verkeer valt ook het gedrag van fietsers.
Fietsen zonder adequate verlichting, rijden tegen het eenrichtingsverkeer, door rood licht
rijden, geen richting aangeven en fietsen over voetpaden en stoepen. Dit is gedrag dat voor
andere weggebruikers hinderlijk en zelfs buitengewoon gevaarlijk kan zijn. Hier past de
fietser in het algemeen enige bescheidenheid.
Ook voor de automobilist in het algemeen geldt dat deze zich vaak schuldig maakt aan
asociaal gedrag. De automobilist moet zich daarbij bewust zijn van het feit dat hij of zij
beschermd is door de kooiconstructie van zijn/haar automobiel, de auto altijd vele malen (ca.
1000 kg versus ca. 100 kg) zwaarder is dan de fietser en dat de fietser onbeschermd is en
bij een botsing dus vrijwel altijd de onderliggende (helaas soms letterlijk) partij zal zijn.
Vlug
Voor een goede concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto (en andere
modaliteiten) is ook de snelheid van belang. Hierbij moet gedacht worden aan directe
(doorgaande) routes met zo weinig mogelijk kruisingen en obstakels, snel groen voor fietsers
bij verkeerslichten, voorrang op rotondes en afsnijdmogelijkheden ten opzichte van het
andere verkeer.
Een belangrijk voordeel van de fiets is dat de fiets over het algemeen zeer dicht bij de
bestemming geparkeerd kan worden. Hier moeten dan wel goede voorzieningen aanwezig
zijn.
Comfortabel
De weersomstandigheden zijn zeer bepalend voor het fietsplezier. Aan het weer zelf is
weinig te doen, maar de aanwezigheid van plassen op het wegdek, gladheid en onnodig
lang wachten (in de regen) bij verkeerslichten kunnen voor fietsers zeer hinderlijk zijn.
Het wegdek is voor fietsers bij voorkeur glad (geasfalteerd) en zonder hobbels en kuilen.
Ook verkeersdrempels, bedoeld voor het afremmen van het snelverkeer, zijn vaak voor
fietsers zeer hinderlijke obstakels.
Fietsroutes dienen zoveel mogelijk over vrijliggende fietspaden te gaan voor wat betreft
veiligheid. Maar ook ten behoeve van het comfort van fietsers verdient een vrijliggend
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fietspad de voorkeur, want fietsers ervaren geluid en stank (fijnstof) van bromfietsen en het
autoverkeer als hinderlijk en ongezond.
Tot slot verdienen ook de stallingsvoorzieningen aandacht. Bij winkels, restaurants, kerken,
het station, bushaltes, culturele- en gemeentelijke voorzieningen dienen altijd voldoende en
goede stallingsvoorzieningen aanwezig te zijn.

Is dit de ideale wijze van fietsen
stallen?

Dan is dit toch heel veel beter! (bewaakte fietsenstalling aan het Fossapad)
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Ontwikkelingen in de gemeente Alphen aan den Rijn
Sinds het verschijnen van de laatste knelpuntennota in 2000 hebben zich voor fietsers in
Alphen aan den Rijn vele ontwikkelingen voorgedaan. Zowel landelijk (bijvoorbeeld op het
gebied van verkeersregels) als lokaal. Kort wordt stilgestaan bij enkele belangrijke
ontwikkelingen.
Ook in de toekomst staan er voor fietsers in Alphen aan den Rijn belangrijke punten op de
agenda. Een korte, en vrijwel zeker onvolledige, opsomming wordt hieronder gegeven.
Speciale aandacht krijgt de stationsomgeving, aangezien met de uitvoering van dit project
reeds is begonnen en het station in het totale verkeer in Alphen aan den Rijn een centrale
schakel is.
Periode 2000 – 2009
Landelijke ontwikkelingen
In de periode van 2000 tot nu zijn er enkele voor fietsers zeer belangrijke wijzigingen in de
verkeersregels van kracht geworden. Het gaat hierbij met name om de regel dat fietsers van
rechts, sinds enkele jaren, net als het overige verkeer, voorrang hebben. Dit heeft voor de
weginrichting in Alphen aan den Rijn geen grote consequenties gehad, wel voor de
eenduidigheid van de verkeersregels.
Ook de regel dat bromfietsers niet langer thuis horen op het fietspad heeft veel duidelijkheid,
en verbetering van comfort(!), gebracht voor fietsers. Op diverse plaatsen, met name bij de
grenzen van de bebouwde kom, zijn naar aanleiding van deze regelwijziging voorzieningen
voor bromfietsers gemaakt om het fietspad (of juist de weg) te verlaten.
Landelijk is, naast een algemene toename van (vooral auto-) mobiliteit, de trend dat auto's
steeds groter en zwaarder worden (SUV's). Dit is een voor fietsers zeer onprettige
ontwikkeling, zeker gezien de voor fietsers botsonvriendelijkheid van zware auto's.
Daarnaast is het ruimtebeslag van deze auto's zeer groot en hebben ze voor fietsers een
agressieve uitstraling.
Een, met name voor ouderen, zeer positieve ontwikkeling is de opkomst van de fiets met
(elektrische) trapondersteuning. Het succes van deze fietsen vergroot de mobiliteit van deze
fietsers en zorgt ervoor dat ouderen langer onafhankelijk kunnen blijven.
De onlangs afgekondigde regel dat fietsverlichting ook aan kleding of tas bevestigd mag zijn
en niet mag knipperen, heeft voor duidelijkheid en voor verbetering van de zichtbaarheid van
fietsers in het donker geleid. Ieder najaar verzorgt de Fietsersbond, in samenwerking met de
gemeente, een fietsverlichtingsactie. Hierbij wordt, tegen betaling van (alleen) de
materiaalkosten, de verlichting van fietsers gecontroleerd en zo nodig gerepareerd. Ten
slotte is een goede controle door de politie, met name in de beginperiode van de winter, zeer
belangrijk om alle fietsers te motiveren hun verlichting in orde te (laten) maken.
Ontwikkelingen in Alphen aan den Rijn
In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn sinds 2000 voor fietsers diverse voorzieningen
getroffen. Een greep uit deze “oogst”:
− op grote schaal zijn de fietspaden in Alphen aan den Rijn geasfalteerd, een belangrijke
verbetering in het comfort voor de fietsers.
− op de vrachtwagen parkeerplaats bij de Rijnhaven is een afstelplaats voor (dode
hoek)spiegels van vrachtwagens gemaakt.
− in het centrum is er een gratis bewaakte fietsenstalling (aan de Hoge Zijde) bijgekomen,
terwijl de bestaande bewaakte fietsenstalling (aan de Lage Zijde) gratis is geworden.
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de fietspaden langs de President Kennedylaan zijn verbeterd. Na jaren van grote ergernis
zijn er goede tweerichtingsfietspaden gekomen aan beide zijden van een van de meest
befietste hoofdroutes in de gemeente.

Spiegelafstelplaats vrachtwagens
Rijnhaven
Naast deze zeer positieve ontwikkelingen zijn er toch op enkele belangrijke punten
verslechteringen voor fietsers ontstaan:
− de rotonde Raoul Wallenbergplein is voor fietsers een nog grotere hindernis geworden
vanwege de uitgang van de parkeergarage onder het gemeentehuis (knelpunt 1).
− de ontwikkeling van het winkelcentrum Hoge Zijde heeft een zeer onoverzichtelijke
situatie opgeleverd, waarbij fietsers de hoofdroutes (Castellumstraat-Alphense brug en
de Julianastraat) moeten delen met winkelend publiek, terrassen, reclameborden,
afvalbakken, bussen en fietsenrekken (knelpunt 2).
Stationsomgeving
In de vorige editie van de knelpuntennota was het station opgenomen met de slalomhekjes
op de spoorwegovergang (knelpunt 3). Deze situatie is sinds 2000 enigszins verbeterd door
de plaatsing van andere hekjes, die iets gemakkelijker (fietsend) te passeren zijn.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een complete renovatie van de stationsomgeving. Als
onderdeel hiervan komt er nog in 2009 een sociaal veilige tunnel onder het spoor. Hiermee zal
het knelpunt uit de oude nota definitief tot het verleden behoren.
Toch betekent dit niet per se dat de stationsomgeving knelpuntvrij wordt. Onderin de tunnel
kunnen fietsers hoge snelheden bereiken. Dit zou problemen kunnen opleveren met
bijvoorbeeld overstekende voetgangers, die zich haasten naar hun trein. Verder zullen ook de
aansluitingen van de tunnel op de rest van het fietsroutenetwerk in orde moeten zijn.
Dan zijn er de fietsenstallingen. Veel treinreizigers (landelijk een kleine 40%) komen met
de fiets naar het station. Om het fietsen aantrekkelijk te houden, moeten deze fietsen dicht bij
het station gestald kunnen worden. Daar zal dus voldoende plek moeten zijn. In de nieuwe
stationsomgeving komen, in plaats van de huidige stallingen, drie nieuwe fietsenstallingen:
een bewaakte stalling langs de inrit van de tunnel aan de zijde van het centrum (ongeveer
1300 plaatsen), een onbewaakte stalling op het stationsplein aan de zijde van het centrum
(950 plaatsen), en een onbewaakte stalling aan de zijde van Kerk en Zanen (550 plaatsen).
Op dit moment lijkt zeker de capaciteit van de als tweede genoemde stalling, de zogenoemde
Fietsappel, niet toereikend. In 2007 telde de Fietsersbond in de bestaande onbewaakte
fietsenstalling aan de centrumzijde van het station al 1000 fietsen, een groei van meer dan
20% ten opzichte van 2003. Deze fietsen zouden niet allemaal in de Fietsappel passen.
Aangezien de verwachting is dat de groei van het aantal fietsen bij het station zal doorzetten,
dreigt er een nieuw knelpunt te ontstaan (knelpunt 4). De Fietsersbond pleit daarom ook al
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enige tijd bij de gemeente voor uitbreiding van de capaciteit met circa 200 plaatsen, in de
Fietsappel of in de directe omgeving. De gemeente heeft toegezegd dat bij een toekomstig
tekort aan stallingsplaatsen het aantal stallingsplaatsen zal worden uitgebreid.
Een ander dreigend knelpunt is afgewend. De nieuwe bewaakte fietsenstalling bij het station
zou gedeeltelijk geautomatiseerd worden. In de avonduren zou er geen personeel aanwezig
zijn, en mensen zouden de stalling dan slechts via automatische poortjes kunnen binnengaan
en verlaten. Dit leek de Fietsersbond niet sociaal veilig, en bovendien niet
gebruikersvriendelijk. Gelukkig heeft de gemeente dit ook ingezien, en is uiteindelijk besloten
om de stalling toch permanent te bemensen.
Toekomstige ontwikkelingen
In de (nabije) toekomst staan er in en rondom de gemeente Alphen aan den Rijn diverse
projecten op stapel die verkeerstechnisch voor fietsers van grote invloed kunnen zijn. En
waarbij, als de fiets(er) in een vroeg stadium als uitgangspunt wordt meegenomen, het
fietsgebruik positief beïnvloed kan worden.
De Fietsersbond denkt hierbij, onder meer, aan onderstaande projecten:
− ontwikkeling van het woongebied Nieuwe Sloot.
− toekomstige halte van de Rijn Gouwelijn bij de Leidse Schouw. Er dient een goede
aansluiting te komen van fietspaden van en naar deze halte. Een suggestie is een
fietspad aan te leggen over de groenstrook aan de zuidzijde van het spoor als verbinding
tussen de Laan der Continenten en de Leidse Schouw. Vanaf dit fietspad zijn dan ook
diverse bedrijven op het industriegebied Molenwetering bereikbaar.
− de (westelijke) rondweg / Maximabrug levert voor fietsers mogelijk barrières op in de
vorm van extra verkeerslichten of omrijden. Het is voor fietsers van groot belang goede
doorstroming en korte fietsroutes als uitgangspunt te nemen voor de aanleg van deze
autorondweg.
− bij de plannen voor de ontwikkeling van de Lage Zijde (Thorbeckeplein, toegang
Thorbeckestraat) zijn er voor fietsers op de route Ridderveld – Lage Zijde zeker
verbeteringen in doorstroming te realiseren ten opzichte van de huidige situatie. Ook het
fietsparkeren verdient bij de ontwikkeling van de Lage Zijde de aandacht.
− voor de bouw van de containerterminal aan de oostzijde van de Gouwe wordt de huidige
autoweg N207 volledig omgelegd. Dit betekent dat ook fietsers vanuit en naar Boskoop
flink zullen moeten omrijden. Een volwaardig alternatief, bijvoorbeeld het fietspad aan de
westzijde van de Gouwe moet dan, ook tijdens de recent gestarte werkzaamheden(!),
worden gerealiseerd (knelpunt 5).
− de ontwikkeling van een Factory Outletcentrum in het industriegebied Hoorn West zal
extra verkeer genereren. Doorstroming voor fietsers en bereikbaarheid voor fietsers moet
bij verkeerstechnische aanpassingen als uitgangspunt worden meegenomen.
− bij de mogelijke verbreding van de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden moet
een vrijliggend fietspad worden gemaakt.
− het (mogelijk) uitbreiden van het aantal bruggen over de Rijn en het Aarkanaal zal voor
fietsers betekenen dat grote routeverkortingen mogelijk zijn ten opzichte van de huidige
situatie. Zeker als gekozen wordt voor fietsersbruggen zal de concurrentiepositie van de
fiets ten opzichte van de auto belangrijk verbeteren.
− als in de toekomst het Baroniecomplex wordt ontwikkeld, dan moet de bereikbaarheid
voor fietsers aanzienlijk verbeteren. Fietspaden ontbreken op dit moment vrijwel geheel
in de directe omgeving van dit complex (knelpunt 6).
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Knelpunten op een rij
In de volgende hoofdstukken wordt een opsomming gemaakt van problemen voor fietsers in
Alphen aan den Rijn.
Bij zo veel mogelijk knelpunten wordt een verbetering (voor fietsers) van de verkeerssituatie
voorgesteld. Voor zover van toepassing wordt een verwijzing gemaakt naar de knelpunten
die zijn besproken in de knelpuntennota van 2000.
De knelpunten worden onderverdeeld in algemene knelpunten, knelpunten op hoofdroutes
en knelpunten die verspreid over de wijken voorkomen, zoveel mogelijk gesorteerd per wijk.
Alle knelpunten zijn voorzien van een (volg)nummer, om aanduiding op de plattegrond (zie
de achterpagina van deze nota) van de gemeente te verduidelijken en om verwijzingen te
kunnen maken. Zie ook het laatste hoofdstuk met de prioriteitenlijst van de Fietsersbond (de
“top 25”).

Is een uitstekende putdeksel een vermelding als
knelpunt waard? (Wielewaalstraat)
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Algemene knelpunten
1 Slecht wegdek
Zoals vermeld in de inleiding, zijn in de afgelopen jaren op grote schaal de fietspaden
geasfalteerd. Dit heeft tot een aanzienlijke verbetering van het fietscomfort geleid. Mede
hierdoor zijn alle vijf in 2000 genoemde knelpunten met slecht wegdek verholpen.
Natuurlijk zijn er altijd punten voor verbetering vatbaar, een selectie:
− fietspad langs Willem de Zwijgerlaan, tussen Van Eijckstraat en Oranje Nassausingel
(knelpunt 7)
− fietspad langs Zegerplas ter hoogte van de watersportvereniging en het hondenstrandje
(knelpunt 8)
− Oudshoornse weg, vooral ter hoogte van café de Heul stuiter je zowat van je fiets
(knelpunt 9)
− fietspad langs Kennedylaan (westzijde) tussen Planetensingel en Polluxstraat (knelpunt
10)
− fietspad vanaf Costa Ricastraat naar Noorderkeerkring (knelpunt 11)
− fietspad langs de Eikenlaan, tussen Vennootsweg en Leidse Schouw (knelpunt 12)
− fietspad langs Laan der Continenten, aan beide zijden tussen de spoorwegovergang en
de rotonde Europaplein, maar vooral aan de westzijde (knelpunt 13)
− parallelwegen Oranje Nassausingel (zie knelpunt 61)
− bocht in fietspad vanaf Hefbrug in de richting van Zwammerdam (knelpunt 14)
Oplossing: Van belang is goede aanleg (fundering) en goed onderhoud van de fietspaden.
Bij de schijnbaar altijd onvermijdelijke graafwerkzaamheden door de nutsbedrijven is van
belang dat de wegbeheerder controleert dat de door de werkzaamheden veroorzaakte

Slecht wegdek in de Marnixstraat
(knelpunt 61)
beschadigingen netjes en glad worden afgewerkt door het nutsbedrijf.
Onder goed wegdek valt ook de afwatering van fietspaden. Enkele plaatsen waar na enige
regen van betekenis hinderlijke plassen blijven liggen:
− bovenop (!) de Julianabrug (knelpunt 15)
− fietspad langs Willem de Zwijgerlaan (tussen Van Eijckstraat en Oranje Nassausingel),
hier liggen ook op het weggedeelte voor auto's plassen. Dus ook na de regenbui voor de
fietser nog kans op een nat pak (knelpunt 7)!
− in tunnels wil het regenwater zich nog wel eens verzamelen na een flinke regenbui
(bijvoorbeeld op het Dijkslootpad). Vaak is een verstopte afvoer hier de oorzaak van
(knelpunt 16).
− de fietspaden door Park Rijnstroom staan voor een groot deel vrijwel continu onder water
(knelpunt 17).

10

Knelpuntennota - Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
−

Mei 2009

fietspad Compierekade. In de bocht naar het Spookverlaat blijven plassen liggen, samen
met het regelmatig op het wegdek liggende grind (afkomstig van zandauto's) levert deze
bocht gevaar voor gladheid op (knelpunt 18).

Plassen en grind in bocht Compierekade
(knelpunt 18)
Oplossing: Door goede aanleg (het juiste dwarsprofiel) wordt het ontstaan van plassen op
wegen voorkomen.
Controle op goede afwatering hoort ook bij goed wegbeheer. Een extra controle van
fietstunnels na een regenbui is hier onderdeel van.

2 Overwoekering van fietspaden door struiken/begroeiing
Dit is een continu aandachtspunt voor de wegbeheerder. Het meldpunt van de gemeente
(servicenummer 0800-0232223) is hiervoor, bij door fietsers ondervonden hinder, de
aangewezen, en regelmatig gebruikte, weg. Hier geldt voor de weggebruiker zelf dus ook
een belangrijke taak: Klagen helpt. Als het tenminste bij de juiste instantie gebeurt.
Fietsroutes die gevoelig zijn voor overwoekering zijn onder andere:
− fietspaden in het Zegersloot-gebied (knelpunt 8)
− Eisenhowerlaan (knelpunt 19) en Prins Bernhardlaan in zuidelijke richting (knelpunt 20)
− Weteringpad (knelpunt 21)
− Compierekade (knelpunt 22)
− Veldhuizenpad langs de Zegerbaan (knelpunt 23)
− fietspad langs Steekterweg, ter hoogte van de fietstunnel naar de Gouwestraat,
struikgewas zorgt hier voor slecht zicht op het kruispunt (knelpunt 24)
Oplossing: Met name in de zomer, maar ook in de herfstperiode (vallende bladeren) is goede
controle op de begroeiing en de berijdbaarheid van de fietspaden noodzakelijk.

3 Paaltjes en overige hindernissen op fietspaden
In de knelpuntennota van 2000 werd melding gemaakt van hinderlijke klappaaltjes die
horizontaal blijven liggen na het passeren van een auto. Dit fenomeen lijkt in Alphen aan den
Rijn vrijwel uitgeroeid. De tegenwoordig veelvuldig, vooral in het centrum, toegepaste
zakpaaltjes zijn een stuk vriendelijker en veiliger.
Wel dient er goed op te worden gelet dat de zakpaaltjes op de juiste manier worden gebruikt
en op de juiste tijden omhoog respectievelijk omlaag gezet worden (knelpunt 25).
De zichtbaarheid van paaltjes moet zowel overdag als in het donker goed zijn. De op grote
schaal toegepaste donkerbruine paaltjes met een witte kop zijn in het donker vaak slecht
zichtbaar, door onvoldoende opvallende reflectie en afbladderende witte verf (knelpunt 26).
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Wegversmallingen op fietspaden door middel van paaltjes zijn bedoeld tegen autoverkeer,
maar lijken vaak bedoeld om de snelheid van fietsers af te remmen, en veroorzaken nogal
eens gevaarlijke situaties bij tegenliggers of naast elkaar fietsen (Junostraat, knelpunt 27).
De minimale afstand van 1,10 meter tussen paaltjes op fietspaden (volgens CROW) is te
krap, voor rolstoelen is 1,20 m vereist, en voor comfortabel foetsen is 1,50 m noodzakelijk.
Helaas zijn er plaatsen waar slechts 1,06 m is gerealiseerd (fietspad op bruggetje van
Dijkslootpad richting Noorderbrink, knelpunt 28).
Oplossing: De plaats van paaltjes op fietspaden moet altijd logisch zijn, en de positie van
paaltjes in een fietsroute dient te worden ingeleid door belijning op het wegdek.
De functie van paaltjes is het voorkomen van autoverkeer op fietspaden en paaltjes op
fietspaden zouden dus eigenlijk niet nodig moeten zijn.
Overige hindernissen
Wegmarkeringen op fietspaden zorgen voor onnodige hobbels (knelpunt 29)

Blokmarkering op fietspad langs A. van Leeuwenhoekweg
(knelpunt 29)
Oplossing: Door de blokmarkering juist buiten de voor fietsers bedoelde ruimte aan te
leggen ontstaat voor fietsers een comfortabeler wegdek.
Koplampenhinder van auto’s, bijvoorbeeld op het Veldhuizenpad langs de Zegerbaan
(afkomstig uit knelpuntennota van 2000), ontstaat door het gebruik van het fietspad in
tegengestelde richting van de autoweg (zie ook knelpunt 23).
Oplossing: Door het fietspad verder van de weg te leggen wordt deze hinder verminderd. Het
aanbrengen van verlichting langs het fietspad zou deze hinder kunnen verminderen en
tegelijkertijd de sociale veiligheid op het fietspad verbeteren.
4 In- en uitparkeren van auto's langs fietsroutes
De in de knelpuntennota van 2000 genoemde problemen met in- en uitparkerende auto's in
de Hooftstraat (knelpunt 31), Paradijslaan (knelpunt 32) en Lijsterlaan (knelpunt 33) bestaan
helaas nog steeds. Dit ondanks de herinrichting van de Hooftstraat. Dubbel parkeren van
auto's gebeurt hier op grote schaal.
Oplossing: Een meer fietsvriendelijke inrichting van genoemde straten, controle op
foutgeparkeerde auto's en een betere promotie van het fietsgebruik voor bezoek aan het
centrum zijn oplossingen voor genoemde knelpunten.
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5 Lange wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten
Voor een goede doorstroming van het fietsverkeer (concurrentiepositie ten opzichte van
auto), is het van belang dat fietsers op hoofdroutes korte wachttijden bij verkeerslichten
hebben.
Op enkele kruispunten met verkeerslichten (bijvoorbeeld de President Kennedylaan) zijn
detectielussen voor fietsers aangebracht. Deze zorgen voor een goede doorstroming voor
fietsers in de hoofdrichting (voor links- en rechtsafslaand verkeer zijn er de bekende
drukknoppen bij de verkeerslichten). De afstelling en de positie van de detectielussen is
echter niet altijd optimaal, bijvoorbeeld als de detectielus zich naast of bijna naast de
drukknoppaal bevindt. De beste positie voor detectielussen is een tiental meters voor het
verkeerslicht, zodanig dat de fietser gesignaleerd wordt op het moment dat deze nog in
beweging is. Direct groen betekent voor de fietser dat deze niet (veel) hoeft af te remmen en
daarna weer moet versnellen. Het is juist het versnellen dat de fietser veel energie (moeite)
kost. Naast tijdswinst is er dus ook een belangrijk voordeel in comfort te behalen door
optimale afstelling van verkeerslichten.
Enkele kruispunten met verkeerslichten waar de wachttijden voor fietsers (te) lang zijn:
kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Prins Bernhardlaan. In vrijwel alle richtingen is een
voor fietsers gunstiger afstelling mogelijk. Met name op tijdstippen met minder verkeer
(knelpunt 34).
− kruispunten Willem de Zwijgerlaan met Oranje Nassausingel (knelpunt 35) en met Van
Eijckstraat (knelpunt 7). De detectielussen zitten niet op gunstige/logische plaatsen voor
fietsers.
− kruispunt Hoorn – Leidse Schouw. Voor fietsers vaak onnodig lange wachttijd om het
fietspad richting Hazerswoude Rijndijk te bereiken (en vice versa). Detectielus in wegdek
zit niet op gunstige plaats, in beide richtingen (knelpunt 36).
− de verkeerslichten op de Prins Bernhardlaan ter hoogte van de kruisingen met de
Tolstraat en de Jan van Nieuwenhuizenstraat zijn voor fietsers niet gunstig afgesteld
(knelpunt 37).
− Bij de oversteekplaatsen van de Oranje Nassausingel ter hoogte van de Van
Boetzelaarstraat krijgen de beide richtingen op het tweerichtingsfietspad niet altijd
gelijktijdig groen (knelpunt 38).

−

Oplossing: Naast de hiervoor genoemde betere afstelling van verkeerslichten zijn er
wachttijdvoorspellers geïntroduceerd. Deze informeren fietsers, als de voorspellers
tenminste goed zijn afgesteld(!), over de tijd die nog gewacht moet worden voor groen licht.
Dit is ook een uitstekend instrument om wegbeheerders bewust te maken van de wachttijden
voor fietsers en inzichtelijk te maken hoe deze tijden zijn verdeeld.
Andere instrumenten om de doorstroming voor fietsers bij verkeerslichten te verbeteren zijn:
− geef fietsers (buiten de spits) korter maar vaker groen (twee keer per cyclus)
− bij tweerichtingsfietspaden moet het fietsverkeer in beide richtingen in elk geval tegelijk
groen krijgen. Dit voorkomt onnodig wachten voor tegemoet komende fietsers.
− alle fietsers tegelijk groen licht (met name bij veel linksafslaand verkeer is dit voordelig)
Een andere belangrijke oorzaak van oponthoud voor fietsers in Alphen aan den Rijn wordt
veroorzaakt door de lange wachttijden voor de Alphense brug(gen). Met name in de zomer
moet het verkeer rekening houden met oponthoud bij het passeren van de Rijn. De grote
drukte die ontstaat nadat de bomen weer geopend zijn, zorgt weleens voor onoverzichtelijke
situaties (zie ook knelpunt 2).
Oplossing: Een efficiënte opening van de bruggen zorgt voor minder oponthoud. Door de
centrale bediening van de bruggen is het mogelijk om openingen beter te plannen, zodat in
een opening telkens meerdere boten kunnen passeren.
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6 Gladheid
In de herfstperiode kunnen bladeren de zichtbaarheid van fietspaden, stoepranden en
hobbels beperken en daarnaast plaatselijk gladheid veroorzaken. Hierdoor kunnen
gevaarlijke situaties ontstaan. Met name op de fietspaden rondom de Zegerplas (zie ook
knelpunt 8).
Tijdens de winter wordt door de gemeente met voorrang gladheidsbestrijding uitgevoerd op
de hoofdfietspaden. Dit is een goede zaak.
Lokaal kunnen bruggen, met name de houten fietsbruggen, spiegelglad worden (knelpunt
39). Preventief strooien kan aanvriezen voorkomen.
Bij grootschalige sneeuwval lijkt de gemeente niet over het juiste materiaal te beschikken om
fietspaden met borstels goed begaanbaar te houden (knelpunt 40).
Oplossing: Goede inzet van gladheidsbestrijding, met het juiste materiaal, is van belang voor
de veiligheid van fietsers. Ook in de herfst.

7 Fietsparkeervoorzieningen
De aanwezigheid van voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen is een zeer belangrijke
voorwaarde om het fietsgebruik te stimuleren. De twee (gratis) bewaakte fietsenstallingen
aan het Fossapad en bij de Aarhof zijn een enorme stimulans om de fiets te pakken bij een
bezoek aan het centrum en worden steeds meer gebruikt.
Naast de bewaakte stallingsvoorzieningen in het centrum moeten er ook voldoende
voorzieningen zijn om de fiets te stallen bij winkels en openbare gebouwen.
In het centrum zijn echter regelmatig onvoldoende fietsenrekken aanwezig, met name rond
de Aarhof (knelpunt 41), bij de Mediamarkt en bij Theater Castellum (knelpunt 42). Het tekort
op de laatste twee plekken komt mede doordat de ingang van de bewaakte fietsenstalling
aan het Fossapad niet direct bereikbaar is.
Voor de fietsenrekken geldt dat deze een goede aanbindmogelijkheid moeten bieden, om de
fiets eenvoudig aan de vaste wereld te kunnen binden, zodat fietsdiefstal wordt
tegengegaan. De fietsenrekken die voldoen aan het keurmerk Fietsparkeur zijn hiervoor

Bij de Mediamarkt aan het Rijnplein zijn
onvoldoende fietsenrekken (knelpunt 42)
geschikt.
De stallingsvoorzieningen bij het station van Alphen aan den Rijn zullen, na afloop van alle
werkzaamheden, verbeterd zijn ten opzichte van de huidige situatie. Van groot belang, ook
voor de sociale veiligheid, is dat de bewaakte stalling geopend zal zijn tot na de laatste
14
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treinen en deze bemenst blijft. Het totaal aantal onbewaakte stallingsplaatsen blijft echter
een punt van zorg (knelpunt 4).
Ook bij bushaltes zijn goede stallingsvoorzieningen nodig. Dit geldt met name voor de haltes
van streekbussen / Interliners. Goede aanbindmogelijkheden zijn vaak niet aanwezig en het
ontbreken van rekken zorgt voor een rommelig gezicht, zoals bijvoorbeeld de bushaltes bij
de Van Nesstraat op de Prins Bernhardlaan (knelpunt 43).

Bij de bushalte Van Nesstraat zijn geen
fietsenrekken (knelpunt 43)
De populaire Interliner van en naar Schiphol trekt zoveel (fietsende) passagiers dat de geplaatste
voorzieningen onvoldoende zijn, bijvoorbeeld halte Eisenhowerlaan (knelpunt 44).
Ook bij scholen zijn goede fietsenstallingen een vereiste. De fietsenrekken die in de laatste
jaren zijn verschenen bij diverse scholen (onder andere het ID-college in Ambonstraat en het
Scala-college langs de Kennedylaan) zijn misschien wel fraai, maar zijn ongeschikt om je
fiets op een deugdelijke manier aan vast te zetten. Zeker fietsen met een mand, lamp of
kilometerteller aan het stuur kunnen niet in deze rekken worden geplaatst. Het gevolg is dat
veel fietsen naast de rekken worden gezet, wat natuurlijk een rommelig beeld oplevert, terwijl
het zoveel beter en mooier kan (knelpunt 45)!

De fietsenrekken bij het Scalacollege zijn ongeschikt
om je fiets aan vast te zetten (knelpunt 45)
8 Voorrangsregeling op rotondes
Rotondes worden, ook in Alphen aan den Rijn, op grote schaal toegepast op kruispunten
met grote verkeersstromen. In vergelijking met verkeerslichten is de doorstroming over het
algemeen beter.
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Belangrijk is dat de voorrangsregels eenduidig zijn en dat hierbij de fietsers op de rotondes
in de bebouwde kom, zoals in CROW-richtlijn 126 en 126A genoemd, voorrang hebben net
als het overige verkeer op de rotonde.
Helaas is de voorrangsregeling op rotondes in Alphen aan den Rijn niet consequent en zorgt
dit op diverse plaatsen voor zeer gevaarlijke situaties.
Met name de rotonde van het Raoul Wallenbergplein (knelpunt 1) is voor fietsers een grote
hindernis. Automobilisten hebben hier vaak een hoge snelheid, en door de dubbele rijbanen
is het voor fietsers vaak niet mogelijk goed overzicht op het autoverkeer te hebben.
Ook op andere rotondes in de bebouwde kom hebben fietsers geen voorrang: rotonde
Europaplein (knelpunt 46) en de kruisingen Lorentzweg - van Leeuwenhoekweg (knelpunt
47) en Flemingweg - van Leeuwenhoekweg (knelpunt 48).
Behalve onveiligheid door de inconsequente voorrangsregels, leidt dit ook tot tijdverlies voor
fietsers ten opzichte van het autoverkeer.

9 Verkeersdrempels en wegversmallingen
Verkeersdrempels zijn bedoeld om de snelheid van het autoverkeer te verminderen. Fietsers
moeten deze drempels ongestoord kunnen passeren. Daarvoor moet de rechterzijde van de
drempel voor fietsers vrij gehouden worden.
Voorbeelden van voor fietsers zeer onvriendelijke drempels zijn te vinden in de
Zuiderkeerkring (knelpunt 49) en de Van Nesstraat (knelpunt 50).
Ook slalom-achtige constructies, bedoeld als snelheidsremmers voor auto's, zijn voor
fietsers onveilig. Deze slaloms nodigen automobilisten vaak juist uit tot hard rijden,
passerende fietsers komen in de knel. Voorbeeld van een ongelukkige slalom is de hindernis
in de Oudshoornseweg (zie ook knelpunt 9).

10 Verlichting / zichtbaarheid fietsroutes
In het donker moeten zowel fietser als fietspad goed zichtbaar zijn. Voldoende sociale
veiligheid speelt hierbij altijd een rol. Dus geen donkere hoeken of lange stukken fietspad
zonder verlichting (of een sociaal veilig alternatief aanbieden).
De zichtbaarheid van de fietspaden kan vaak eenvoudig verbeterd worden door het
aanbrengen van witte belijning (bij zwart asfalt) op het pad, zodat ook in het donker (met
eventueel een enkel LED-lampje als verlichting) toch het fietspad goed zichtbaar is.
Voorbeelden van donkere plekken op fietspaden zijn:
− het jaagpad langs de Rijn bij de Gnephoek (knelpunt 51)
− het fietspad van Boskoop naar Alphen aan den Rijn westelijk van de Gouwe (knelpunt
52)
− het fietspad langs de Prins Bernhardlaan, afslag naar Dr. Lovinklaan (knelpunt 53)
− het fietspad evenwijdig aan de Zegerbaan (Zegerpad, knelpunt 30) en het Veldhuizenpad
(zie knelpunt 23)
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Knelpunten op hoofdroutes
In dit hoofdstuk worden knelpunten besproken die voor fietsers op hoofdroutes door Alphen
aan den Rijn opdoemen en problemen die gesignaleerd worden door fietsers van en naar
omliggende gemeenten.
Hoofdroutes zijn hoofdverbindingen tussen wijken en aansluitingen op regionale routes.
Hoofdroutes in Alphen aan den RIjn
Verbinding tussen Gouwsluis en Berendrecht
Fietsers die vanuit Gouwsluis (maar ook vanuit de oostzijde van Kerk en Zanen / de Schans)
naar de wijk Berendrecht en het gebied Zegersloot-Zuid (sportvelden), en vice versa, rijden,
moeten hiervoor drie bruggen passeren waarbij een flinke omweg moet worden gemaakt
(knelpunt 54).
Na het passeren van de Hefbrug moet een ronde (met tegelbestrating) worden gedraaid (zie
knelpunt 14) om vervolgens linksaf het fietserstunneltje onder de Steekterweg (zie knelpunt
24) te nemen. Klimmen over het fietspad om de Steekterbrug over te gaan. En vervolgens
de brug af, scherpe bocht rechtsaf, fietserstunnel Kortsteekterbuurt onderdoor en weer
omhoog om het Aarkanaal (Oranje Nassaubrug) over te steken.
Deze route is zeer onaantrekkelijk, met veel scherpe bochten en klimmen en dalen,
afremmen en optrekken.
Oplossing: De(voet)paden aan de noordzijde van de Hefbrug en aan de westzijde van de
Steekterbrug voor fietsers berijdbaar maken.
Hoewel dit knelpunt reeds in 2000 vermeld is, is aan deze situatie voor fietsers niets
verbeterd. De hoop (en de wens) is dat bij de toekomstige werkzaamheden ten behoeve van
de omlegging van de N207 voor de aanleg van de containerterminal, de situatie voor fietsers

Fietsers maken gebruik van het voetpad van de Steekterbrug om een grote omweg te
voorkomen (knelpunt 54)
zal verbeteren.
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Verbinding station met Ridderveld / Herenhof
De fietspaden langs de Prins Bernhardlaan en de Eisenhowerlaan zijn de belangrijkste route
voor fietsers van en naar het station en het centrum vanuit de wijken rondom de Herenhof.
De fietspaden lopen in beide richtingen vlak langs het drukke autoverkeer en hebben veel
verkeerslichten en andere obstakels.
−

−

−

−

de eerder genoemde rotonde op het Raoul Wallenbergplein (knelpunt 1) is voor fietsers
in alle richtingen een enorm obstakel. Zowel voor wat betreft de veiligheid als het
oponthoud vanwege het ontbreken van voorrang voor fietsers op deze rotonde.
fietsers in noordelijke richting moeten een flink (onaantrekkelijk!) stuk omrijden om de inen uitgang van de parkeergarage onder het gemeentehuis te passeren. Met fietsers in de
voorrang op de rotonde is de omweg voor fietsers niet nodig!
naast de rotonde moeten fietsers in beide richtingen nog een vijftal verkeerslichten
passeren, met het bijbehorende oponthoud (zie knelpunt 37). Zie voor de fietsvriendelijke
afstelling van verkeerslichten algemeen knelpunt 5.
in zuidelijke richting is met name de afdaling van de Albert Schweitzerbrug (7%) voor
fietsers een gevaarlijke situatie. Een snelheid van 30 km/h (en hoger!) is zo bereikt en
direct na deze afdaling volgt een kruising met het fietspad richting Hoorn. Een tegen het
verkeer in rijdende fietser (brug op) leidt tot een zeer gevaarlijke situatie, mede door het
slechte overzicht over het fietspad (knelpunt 55).
Zoals reeds in de knelpuntennota van 2000 is genoemd is beter zicht op de tunnel nodig
door de bocht te verleggen. In elk geval moeten de verkeersborden geen reden voor

Fietspa
d Prins Bernhardlaan bij de tunnel onder de Hoorn
(knelpunt 55)

onduidelijkheid opleveren, zoals nu het geval is.
−

−

het fietspad in zuidelijke richting van de Albert Schweitzerbrug tot aan het Raoul
Wallenbergplein is te smal voor het verwerken van grote hoeveelheden fietsers. Inhalen
van fietsers is hierdoor problematisch. Daarnaast ontbreekt hier deels een voetpad, zodat
ook voetgangers van dit fietspad gebruik maken. Dit knelpunt stond ook reeds genoemd
in de knelpuntennota van 2000. Hoewel het fietspad in de achterliggende periode is
verbreed, is de breedte onvoldoende voor een hoofdfietsroute (knelpunt 56).
fietsers vanaf het station naar een bestemming ten westen van de Prins Bernhardlaan
(voorbij het Raoul Wallenbergplein) moeten twee keer de Bernhardlaan oversteken
(knelpunt 57). Oplossing: het fietspad ten westen van de Bernhardlaan in ieder geval tot
de Prinses Irenelaan tweerichtingsverkeer maken (en dan natuurlijk ook verbreden).

Verbinding west – oost (Rijnhaven - Ridderveld)
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De belangrijkste fietsroute van de wijk Ridderveld van en naar het industriegebied Rijnhaven,
met veel werkgelegenheid maar ook met zwembad de Hoorn, winkels en scholen, is de route
Prinses Irenelaan - Willem de Zwijgerlaan - President Kennedylaan.
Ook hier loopt de hoofdfietsroute parallel aan de hoofdroute van het autoverkeer en zorgt dit
voor de nodige hinder voor fietsers.
− de sociale veiligheid van de fietspaden langs de Kennedylaan tussen de Paddestoelweg
en Batenstein, wordt met name 's avonds als zeer onplezierig ervaren (knelpunt 58). Op
diverse plaatsen zijn donkere hoeken, terwijl voor deze belangrijke route geen goed
alternatief bestaat. Dit knelpunt is sinds de knelpuntennota van 2000 helaas niet
verbeterd (voorgestelde oplossing: het verhogen van het fietspad tot op rijniveau van het
autoverkeer).
− door het ontbreken van een tiental meters fietspad op de Irenelaan zijn fietsers in
oostelijke richting gedwongen een vervelende oversteek te maken naar het fietspad aan
de noordzijde van de Irenelaan (stukje tegen het verkeer in!) of de oversteek pas te
maken bij de Ambonstraat, waarvoor twee (!) extra verkeerslichten moeten worden
gepasseerd (knelpunt 59).
− het wegdek op een groot deel van deze route is, nog steeds, zeer slecht. Zie knelpunten
7 en 10.
− komend vanuit Ridderveld richting centrum kiezen veel fietsers voor de route door de
Meerkoetstraat (om een dubbele oversteek te ontlopen). Deze route is hiervoor eigenlijk
niet geschikt, mede vanwege de drukke en onoverzichtelijke kruising met de Lijsterlaan
(knelpunt 60). In de tegenovergestelde richting is deze route overigens niet (meer)
aangegeven.
Verbinding Rijnland Ziekenhuis met Berendrecht
De kortste en snelste verbinding voor fietsers vanuit Berendrecht en omgeving naar het
Rijnland Ziekenhuis (en de Herenhof en omgeving) is over de parallelweg van de Oranje
Nassausingel en de Meteoorlaan.
− de fietsroute over de parallelwegen van de Oranje Nassausingel (Rembrandtlaan,
Wielewaalstraat en Marnixstraat) is voor fietsers buitengewoon oncomfortabel. Het
wegdek is bijzonder slecht, verkeersdrempels maken het nog erger en op diverse
plaatsen staan auto's vaak voor fietsers hinderlijk geparkeerd. Voor een goed en breed
fietspad is in principe voldoende ruimte tussen de parallelwegen en de Oranje
Nassausingel (knelpunt 61).
− de oversteek van de Willem de Zwijgerlaan met verkeerslichten zorgt voor lang
oponthoud en bevat daarnaast onduidelijke fietsrotondes (zie knelpunt 35).
− de oversteek van de Gerard Doustraat (eerder vermeld in de knelpuntennota van 2000) is
door de afsluiting van de Meteoorlaan voor autoverkeer enorm verbeterd, maar nog
steeds is deze kruising buitengewoon onoverzichtelijk (knelpunt 62).
− het fietspad langs de Meteoorlaan is in slechte staat (knelpunt 63).
Verbinding Kerk en Zanen met centrum
Voor de fietsroute van de wijk Kerk en Zanen naar het centrum van Alphen aan den Rijn
bestaan twee mogelijkheden: de route via het station en via de spoorwegovergang op de
Laan der Continenten.
− gedurende de werkzaamheden aan de nieuwe fietserstunnel onder het spoor bij het
station is de oversteek van het spoor hier nog een grote hindernis. De fietserstunnel zal
voor veel fietsers een belangrijke verbetering betekenen. Wel verdient de direct
aansluitende oversteek van de (drukke) Prins Bernhardlaan bij de oplevering van de
tunnel goede aandacht. Zowel de oversteek naar de Stationsstraat als de oversteek naar
de Hoflaan moeten voor fietsers aantrekkelijk zijn (zie knelpunt 3).
− het fietspad dwars door de wijk Kerk en Zanen (de Oude Wereld, Europapark,
Provinciepassage) is een goede en snelle verbinding door de wijk. Met name de
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oversteek van de Noorderkeerkring met fietsers in de voorrang is een belangrijke
voorziening. Maar in de Provinciepassage is het fietspad vervolgens “zoek”. De weg moet
worden gedeeld met winkelend publiek, reclameborden en geparkeerde fietsen. Dit is
onduidelijk en zorgt voor verwarrende situaties. Het aanbrengen van belijning op het
wegdek zou de situatie voor fietsers en voor wandelaars veiliger maken (knelpunt 64).
de rotonde op het Europaplein is voor fietsers een vervelend obstakel omdat hier het
autoverkeer voorrang moet worden verleend (zie knelpunt 46). Behalve verwarrend is het
bij deze rotonde ook onnodig.
voor fietsers richting het centrum is de inrit van het Kluwer-gebouw een bijzonder
vervelende situatie. Het fietspad wordt zomaar onderbroken voor een vreemde in- en
uitrit naar de hoofdingang. Onduidelijk is of fietsers hier voorrang hebben (knelpunt 65).

Fietspad Laan der Continenten wordt onderbroken
door inrit van het Kluwer-gebouw (knelpunt 65)
−

Na de rotonde bij de Sacharovlaan (met fietsers wel in de voorrang!) hebben fietsers de
keuze om links of rechts van de Laan der Continenten te rijden. In beide gevallen is de
oversteek van de rotonde op het Raoul Wallenbergplein het volgende obstakel. Veel
fietsers richting noorden (Prins Bernhardlaan) kiezen ervoor door het Bospark te fietsen.
Deze route is hiervoor niet aangelegd (voetpaden!), maar zou voor fietsers geschikt
gemaakt moeten worden. Een alternatief is het fietspad aan de westzijde van de Prins
Bernhardlaan in twee richtingen berijdbaar te maken (zie knelpunt 57).

Regionaal
Nieuwkoop / Aarlanderveen
Fietsers vanuit Nieuwkoop naar Alphen aan den Rijn (veel scholieren) moeten, om het
Aarkanaal te passeren, kiezen tussen de route via de Oranje Nassaubrug of de Zegerbrug.
Voor beide routes geldt dat een zeer groot stuk moet worden omgereden (knelpunt 66). De
meest logische en gunstige plaats om het Aarkanaal over te steken is ter hoogte van de
Nieuwkoopseweg. Het bericht dat deze hoofdverbinding is opgenomen in de provinciale
plannen en een fietsersbrug op termijn zal worden aangelegd, is zeer goed nieuws voor de
bereikbaarheid van Alphen aan den Rijn voor fietsers vanuit Aarlanderveen en Nieuwkoop.
Koudekerk
Fietsers van en naar Koudekerk hebben een mooie route over het oude jaagpad langs de
Rijn. Maar bij het passeren van de 's-Molenaarsbrug moeten fietsers het smalle wegdek
delen met grote stromen autoverkeer, waaronder veel zwaar vrachtverkeer! Dit levert zeer
regelmatig angstige situaties op. Fietsers komen hier vaak letterlijk in de verdrukking
(knelpunt 67).
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Een relatief eenvoudige oplossing voor deze gevaarlijke situatie zou zijn de voetpaden aan
beide kanten van de brug voor fietsers geschikt te maken. Dit is reeds voorgesteld in de
knelpuntennota van 2000.
Als bij de ontwikkeling van de Gnephoek de Burgemeester Bruins Slotsingel wordt
doorgetrokken tot over Heimanswetering, dan zou de 's-Molenaarsbrug autovrij moeten
worden.
Voor fietsers is de afsluiting van de Oudshoornseweg voor autoverkeer een enorme
vooruitgang. Hoewel de maximum snelheid 30 km/u is, was de weg hier niet naar ingericht.
Vooral de slalommen voor het autoverkeer zijn juist voor fietsers vervelende hindernissen.
De zeer slechte staat van het wegdek op de Oudshoornseweg is, ondanks de afsluiting voor
autoverkeer, nog niet verbeterd (zie knelpunt 9).
Hazerswoude Rijndijk
Het fietspad langs de Rijn is een goede en snelle verbinding. Bij de toekomstige ontwikkeling
van de zone tussen het spoor en de Rijn is het mogelijk voor fietsers een belangrijke
verkorting van de route te realiseren door vanaf de Eikenlaan een fietsroute rechtdoor aan te
leggen (knelpunt 68).
Een goede oversteek van de drukke weg Leidse Schouw / Hoorn verdient hierbij aandacht
(zie ook knelpunt 36).
Hazerswoude Dorp
De fietsroute vanuit Hazerswoude Dorp via het Spookverlaat is een mooie landelijke en
rustige route, en het fietspad (Weteringpad) door de groenstrook tussen industriegebied en
woonwijk levert een mooie en directe verbinding met (het centrum van) Alphen aan den Rijn.
Het doortrekken van het Weteringpad achter de Euromarkt langs is een prachtige
verbetering voor fietsers vanuit het centrum. Fietsend richting centrum moet je echter aan
het einde van het fietspad, om de Laan der Continenten over te steken, een stuk
terugfietsen. Dit is een ongewenste situatie (knelpunt 69) en nodigt fietsers uit om tegen het
verkeer in het fietspad in te rijden of op een andere manier (bij de spoorwegovergang) de
Laan der Continenten over te steken, beide opties leveren zeer gevaarlijke situaties op! Door
het fietspad in twee richtingen berijdbaar te maken wordt dit knelpunt opgelost.
Boskoop
Het fietspad langs de Gouwe (aan de westzijde) heeft ter hoogte van het aquaduct ineens
een zeer vreemde omlegging (knelpunt 70). Tijdens de werkzaamheden aan het aquaduct is
het fietspad destijds (tijdelijk) omgelegd, een slechte oplossing die vergeten lijkt om later aan
te passen. Fietsers moeten nu scherpe bochten maken en een heuveltje op en af rijden. De
situatie is daarnaast onoverzichtelijk.
Zoals bij de beschrijving van knelpunt 52 is vermeld, zou het fietspad aan de westzijde van
de Gouwe voorzien moeten worden van verlichting of in elk geval goede belijning om deze
fietsroute ook in de winter aantrekkelijk te houden voor fietsers.
Zwammerdam
Het verkeersluw maken van de Steekterweg na de opening van de N11 richting Bodegraven
is voor de fietsers van en naar Zwammerdam een enorme verbetering. De fietspaden zijn
breed en goed geasfalteerd.
Fietsers richting het centrum die de Oranje Nassaubrug over willen, moeten echter een groot
stuk om fietsen. Als de Steekterbrug zou worden voorzien van een fietspad aan de westzijde
(zie knelpunt 54), dan scheelt dat ook voor fietsers van en naar Zwammerdam een groot
stuk.
De voor fietsers ook zeer aantrekkelijke route over de Kortsteekterweg (aan de noordzijde
van de Rijn) is soms behoorlijk druk met autoverkeer (knelpunt 71). Door de weg
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verkeersluwer in te richten, krijgen fietsers meer ruimte en wordt de snelheid van het
autoverkeer verminderd. Door het bestaande jaagpad, nu voetpad, als fietspad in te richten
zou voor fietsers een zeer mooie en veilige route ontstaan.
Woubrugge
De kortste fietsroute van en naar Woubrugge gaat via de gevaarlijke en drukke
Woubrugseweg, met hinderlijke slalompaaltjes (wegversmallingen voor auto's). Hoewel deze
voor fietsers zeer vervelende hindernissen in beheer van de gemeente Kaag en Braassem
zijn, levert dit ook voor Alphense fietsers hinder op (knelpunt 72).
Om de Woubrugseweg vanuit het Weteringpark te bereiken, passeren fietsers bij de
oversteek van de Jeltje de Bosch Kemperstraat naar de Heuvelweg, ter hoogte van de
Marga Klompéstraat, een vervelende hobbel. Deze hobbel halverwege de oversteek is
behalve hinderlijk ook nutteloos en gevaarlijk (knelpunt 73).
Ter Aar
Fietsers komend vanuit Ter Aar, kunnen over het landelijke Windepad rijden, via het
Dijkslootpad, of langs het drukkere Aarkanaal (Westkanaalweg).
De Westkanaalweg is voor fietsers, ondanks de herinrichting, zeer gevaarlijk gezien de hoge
snelheden van het autoverkeer en het ontbreken van een fietspad langs deze weg (knelpunt
74). De aanleg van een vrijliggend fietspad zou de veiligheid voor fietsers op deze route
enorm verbeteren. Veel schoolkinderen maken van deze route dagelijks, op drukke tijden,
gebruik!
Via het Dijkslootpad worden fietsers geleid via de onaantrekkelijke (slecht wegdek) route
Veldbloemweg-Saffierstraat-Edelsteensingel. Als het Dijkslootpad een volwaardige
aansluiting zou krijgen (in beide richtingen) met de President Kennedylaan levert dit een
logische(r) route op (knelpunt 75).

23

Knelpuntennota - Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn e.o.

Mei 2009

Knelpunten per wijk
Verspreid over diverse wijken in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn ook knelpunten voor
fietsers geïnventariseerd. De verschillende knelpunten, voor zover nog niet in eerdere
hoofdstukken vermeld, zijn per wijk of gebied gegroepeerd.
Centrum hoge zijde
De situatie voor fietsers in het centrum van Alphen aan den Rijn is, hoewel het centrum de
afgelopen periode enorm is opgeknapt, niet optimaal (knelpunt 2). De inrichting van de
Julianastraat, Castellumstraat, Pieter Doelmanstraat en het Rijnplein is onduidelijk.
Winkelend publiek, fietsers, bromfietsers en bussen moeten de beschikbare ruimte rondom
terrassen, fietsenrekken, reclameborden en overig straatmeubilair delen zonder duidelijke
aanduiding. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op, mede vanwege de vervelende en
onoverzichtelijke kruispunten.
Daarnaast is de regengoot in de Julianastraat voor veel fietsers een hinderlijk obstakel.
Overigens zijn zowel de route Julianastraat-Rijnplein-Wilhelminalaan als de route
Castellumstraat-Pieter Doelmanstraat-Van Boetzelaarstraat hoofdfietsroutes (toeristische
lange afstandsroutes!) door de gemeente Alphen aan den Rijn.
Oplossing: Het aanbrengen van belijning op het wegdek zou de situatie voor zowel
wandelaars, buschauffeurs als fietsers enorm verduidelijken. Hetzelfde geldt voor de
fietsroute van het Raoul Wallenbergplein naar de Castellumstraat, en vice versa (knelpunt
1). Fietsers neigen er nu naar om vlak langs de gebouwen te rijden, en dat is waarschijnlijk
niet de bedoeling.
Het beperken van de terrassen op de (openbare) weg en het vrijhouden van een fietsstrook
(waarbij de regengoot niet hoeft te worden gekruist) voor doorgaand fietsverkeer zou de
situatie in het centrum duidelijker en overzichtelijker maken.
De oversteek van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Ambonstraat is voor fietsers
een grote hindernis (knelpunt 76). Naast lange wachttijden voor fietsers voor de
verkeerslichten is de oversteekplaats voor fietsers regelmatig geblokkeerd door auto's die
wachten voor de verkeerslichten op de kruising met de Prins Bernhardlaan. Het aanbrengen
van een groot kruis op de weg ter plaatse van de oversteekplaats voor fietsers zou deze
situatie aanmerkelijk verbeteren.
Daarnaast zijn deze verkeerslichten 's avonds buiten gebruik.
Het verplaatsen van de bushalte (Stadhoudersplein) in de richting van de Julianabrug,
enkele maanden geleden, heeft de oversteek voor fietsers zeer veel onveiliger gemaakt,
aangezien de reclame van het bushokje het uitzicht over de Willem de Zwijgerlaan blokkeert.
Het bushokje zou voor de verkeersveiligheid van fietsers op de oude plaats terug geplaatst
moeten worden!
Fietsend in de Hoflaan in de richting van het station hebben auto's komend vanaf de
parkeerplaats in de Paradijslaan voorrang (knelpunt 32). Deze voorrangsregel is in deze
situatie gevaarlijk en onnodig omdat het overzicht voor fietsers vaak slecht is en de
parkeerplaats beschouwd kan worden als een uitrit.
Centrum lage zijde
De verkeerssituatie in de Hooftstraat, tussen de Julianabrug en de W.M.C. Regtstraat is,
ondanks de recente opknapbeurt, voor fietsers structureel gevaarlijk en onoverzichtelijk
(knelpunt 31). In- en uitparkerende auto's, dubbel geparkeerde auto's (met name ter hoogte
van de coffeeshops), de (te) smalle stoepen, ladende- en lossende vrachtauto's en de enge
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bocht Regtstraat-Hooftstraat maken dat fietsers deze straat in beide richtingen als gevaarlijk
ervaren.
Oplossing: Het aanbrengen van duidelijke(r) wegmarkering voor fiets(suggestie)stroken
(vooral in de genoemde bocht) geeft de fietsers een duidelijker positie. Meer controle op
foutparkeren is absolute noodzaak. En daarnaast had bij de herinrichting van de Hooftstraat
gekozen moeten worden voor een fietsvriendelijker inrichting, om conflicten tussen in- en
uitparkerende auto's en fietsers te voorkomen.
Fietsend in noordelijke richting over de Hooftstraat is de kruising met de Blijenbergstraat
gevaarlijk (knelpunt 77) aangezien het verkeer uit de Blijenbergstraat voorrang moet worden
verleend. Oplossing voor deze onduidelijke situatie is het verkeer op de Hooftstraat voorrang
te geven. Automobilisten worden dan direct gedwongen snelheid te minderen, wat de
veiligheid ten goede komt. Alternatief voor de wijziging van de voorrangssituatie is het
aanleggen van een verkeersdrempel voor het autoverkeer in de Blijenbergstraat.
De voorrangssituatie aan beide kanten van de Swaenswijkbrug (knoopunt 78) is voor fietsers
gevaarlijk en onoverzichtelijk. De (te) steile hellingen van de brug zorgen voor hoge
snelheden van fietsers komend vanaf de brug. Dat fietsers gedwongen worden af te remmen
is goed, maar het ontbreken van goed overzicht over zowel de Prins Hendrikstraat als de
Raadhuisstraat levert gevaarlijke situaties op. Het is onbegrijpelijk dat aan beide zijden van
de brug uitzichtbeperkende muren/gebouwen zijn (bij)geplaatst. Dit ondanks de vermelding
van dit knelpunt in de nota van 2000.
Overigens worden de steile hellingen van de brug door met name ouderen en zwaar beladen

De Swaenswijkbrug met steile hellingen en onoverzichtelijke
kruisingen (knelpunt 78)
fietsers (boodschappen!) als een grote hindernis ervaren.

Stationsomgeving
Met de (recent gestarte) bouw van de fietserstunnel onder het spoor bij het station zal een
belangrijk knelpunt voor fietsers, de beruchte slalomhekjes, tot het verleden behoren.
Aangezien duizenden fietsers dagelijks van deze verbinding gebruik (gaan) maken, verdient
een fietsvriendelijke inrichting prioriteit (zie knelpunt 3).
De problematiek van de (hoeveelheid) stallingsplaatsen is hierbij continu aandachtspunt
(knelpunt 4).
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Ridderveld
Het fietspad van het Dijkslootpad dat rechtstreeks naar de Geerestein (het Rondeel) leidt,
wordt ter hoogte van de Sandenburg zeer vreemd onderbroken door buitengewoon
fietsonvriendelijke hekjes (knelpunt 79). Ondanks het feit dat het autoverkeer voorrang moet
verlenen aan de fietsers, worden fietsers gedwongen af te stappen voordat de weg
overgestoken kan worden. Een bijzonder hinderlijk, en volstrekt onnodig, obstakel voor
fietsers.
Oplossing: hekjes verwijderen of automobilisten laten slalommen tussen deze hekjes.

Fietsonvriendelijke hekjes op fietspad Rondeel
(knelpunt 79)
Eenzelfde oplossing wordt voorgesteld voor de hekjes geplaatst bij het bruggetje tussen
Beethovensingel (ter hoogte van de Chopinsingel) en het Dijkslootpad (knelpunt 80),
eveneens een hinderlijke situatie, reeds vermeld in de knelpuntennota van 2000.
De veiligheid kan verbeterd worden door een verkeersdrempel aan te leggen om de snelheid
van het autoverkeer te verminderen.

Nogmaals fietsonvriendelijke hekjes,
Beethovensingel (knelpunt 80)
Voor fietsers is de oversteek van de Bachsingel naar de Dijksloot (komend vanuit de richting
van het ziekenhuis) zeer gevaarlijk (knelpunt 81). Als fietser moet je hier aan (auto)verkeer
uit drie verschillende richtingen voorrang verlenen. De oversteekplaats is zodanig geplaatst
dat er slecht overzicht is voor fietsers. Dit knelpunt, dat ook al een prominente plaats had in
de knelpuntennota van 2000, kan verbeterd worden door de voorrangsregeling te
veranderen of door de fietsoversteekplaats zodanig te verplaatsen dat een beter overzicht
ontstaat.

26

Knelpuntennota - Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn e.o.

Mei 2009

Het Dijkslootpad (onderdeel van hoofdfietsroute vanuit Ter Aar) heeft een zeer slechte
aansluiting op de President Kennedylaan (knelpunt 75). Aan de westzijde van de
Kennnedylaan moeten fietsers langs een trap omhoog. Er is hier voldoende ruimte om voor
fietsers een, niet te steile, helling aan te leggen, zodat fietsers niet langer hoeven af te
stappen.
Ook aan de oostelijke zijde (bij zwembad de Thermen) is de aansluiting onhandig, met veel
smalle en scherpe bochten en een slecht uitzicht op fietsers die uit de fietserstunnel komen.
Het verdient aanbeveling deze situatie te verbeteren als met de herbouw van het zwembad
wordt begonnen.
Op het Dijkslootpad is ook de tunnel onder de Eisenhowerlaan bij de Herenhof
onoverzichtelijk (knelpunt 82). Fietsers hebben hier in beide richtingen hoge snelheden, een
smal pad, en daarnaast een zeer slecht zicht op eventueel tegemoetkomend verkeer, zie
foto.
Belijning toevoegen op fietspad helpt de situatie overzichtelijker te maken. Eventueel kan
een spiegel geplaatst worden om tegemoetkomend verkeer aan te zien komen. Maar een
betere oplossing, reeds in de knelpuntennota van 2000 voorgesteld, is het fietspad iets
verder rechtdoor te laten lopen en de bocht te verplaatsen richting oosten.

Tunnel onder Eisenhowerlaan bij de Herenhof
(knelpunt 82)
Vanaf de Burgemeester Bruins Slotsingel ontbreekt een goede doorsteek voor fietsers naar
bijvoorbeeld het Valeriusplein (knelpunt 83) en ook het Carmenplein (knelpunt 84), een
belangrijke doorsteek voor fietsers naar de Ridderhof, zie foto. De aanleg van een korte
fietsverbinding voorkomt dat fietsers gebruik maken van stoep of voetgangersgebied.

De toegang voor fietsers naar de Ridderhof
loopt dood (knelpunt 84)
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Een rariteit is de aansluiting voor fietsers van de Mozartsingel richting Diepenbrockweg
(knelpunt 85). De fietsers moeten daar eerst te ver doorrijden en vervolgens een vreemde
bocht maken om een verkeersmiddenberm in de vorm van een ellips te ontwijken.
De oplossing is een eerdere afbuigmogelijkheid en het weghalen van het elliptische obstakel.

Mozartsingel (knelpunt 85)

Zo moet je er dus kunnen inrijden

Kerk en Zanen
Langs de Afrikalaan hebben fietsers voor een groot deel een mooi fietspad (Kroospad) met
een goede verbinding in de richting van het Rietveldsepad. Het is jammer dat op het drukste
deel van de Afrikalaan geen vrijliggend fietspad aanwezig is, hoewel hiervoor voldoende
ruimte is (knelpunt 86). Ook is het jammer dat een fietser vanaf de zuidpunt van de
Afrikalaan niet direct (via het Kroospad) naar het Rietveldsepad kan (knelpunt 87).
De Amerikalaan is, zeker nu deze weg is doorgetrokken naar de Leidse Schouw /
Flemingweg, een zeer drukke autoweg. Op een groot deel van deze weg ontbreekt een
(vrijliggend) fietspad, zeer noodzakelijk aangezien er op deze weg vaak hard wordt gereden
(knelpunt 88).
De snelheidsremmende wegversmallingen ter hoogte van de scholen, zijn fietsonvriendelijk.
Daarnaast is de verkeerssituatie voor fietsers ter hoogte van het Europapark niet duidelijk
(knelpunt 89). Fietsers delen hier de weg met (steeds meer) autoverkeer, omdat het
alternatief voor fietsers (de Spanjesingel en de Argentiniësingel) onvoldoende comfortabel is.
Een vrijliggend fietspad langs de gehele Amerikalaan is hier de gewenste oplossing
De prettige fietsroute vanaf de Goudse schouw over het Copepad en het Indiapad wordt ter
hoogte van het Oslopad hinderlijk onderbroken door idiote hekjes (knelpunt 90). Als deze
obstakels worden weggehaald, ontstaat een aantrekkelijke doorgaande fietsverbinding van
het station naar de Goudse Schouw (industriegebied Schans II). Naast dit obstakel is ook de
kruising met de Zuiderkeerkring een knelpunt. Hoewel fietsers bij deze oversteek voorrang
op het verkeer in de Zuiderkeerkring hebben, wordt het autoverkeer hier onvoldoende
afgeremd. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, met recent een ongeval. Het verdient
aanbeveling (fietsvriendelijke) snelheidsremmende voorzieningen in de Zuiderkeerkring ter
hoogte van deze kruising aan te brengen (knelpunt 91).
De aansluiting van het fietspad Weteringpad op de Zuiderkeerkring (aan de westzijde) is
ongelukkig. De paal op het fietspad is onnodig en tevens is de bocht in het fietspad
overbodig (knelpunt 92).
Door de verwijdering van de paal en het rechttrekken van de bocht in het fietspad zullen
fietsers niet langer over de stoep rijden.
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De paal en bocht in het fietspad zijn
overbodig (knelpunt 92)
In het fietspad van de Costa Ricastraat richting de Noorderkeerkring zit een hinderlijke
onderbreking door een vluchtheuvel (zie ook knelpunt 11). Als ook de Noorwegenstraat als
fietsverbinding wordt aangelegd, dan ontstaat een aantrekkelijke verbinding aan de westzijde
van Kerk en Zanen, die zeker als alternatief voor de drukke Amerikalaan kan gaan dienen.

Hinderlijke onderbreking in fietspad richting
Noorderkeerkring (knelpunt 11)
De drempels in de Zuiderkeerkring zijn helaas ook voor fietsers (zie knelpunt 49) vervelende
obstakels. De smalle weg en de aan de beide kanten geparkeerde auto's maken deze weg
voor fietsers toch al niet aantrekkelijk.
Zegerslootgebied
Een rondje Zegerplas is, met name op zondagmiddag, een populair ommetje, zowel voor
wandelaars als voor fietsers. Fietsers en wandelaars moeten over vrijwel de gehele route het
(fiets)pad delen. Het zou voor beide groepen recreanten prettig zijn als een vrijliggende
wandelroute wordt aangelegd rondom de Zegerplas (knelpunt 93).
Het fietspad langs de Sportlaan is onlangs geasfalteerd, een verbetering van het comfort
voor fietsers. In de weekenden wordt het fietspad echter vaak als parkeerplaats gebruikt,
waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (knelpunt 94).
De sociale veiligheid van deze fietsroute wordt als niet prettig ervaren, reden waarom veel
ouders hun kinderen (met de auto) naar sport(training) brengen. Hetgeen de veiligheid voor
fietsers weer verder verslechtert.
De aansluiting van de Sportlaan op de President Kennedylaan, aan de zijde van het
Bowlingcentrum, is ongelukkig. Fietsers moeten, onnodig, een stuk over de weg fietsen. Het
zou logischer zijn het fietspad direct vanaf de parkeerplaats te laten beginnen en in twee
richtingen berijdbaar te maken.
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De Cooperbaan van sportpark de Bijlen is in zeer slechte staat en, mede door de bouw van
het fitnesscentrum aan de President Kennedylaan, al tijden afgesloten. Een verbinding
(knelpunt 95) vanaf het kruispunt Oranje Nassausingel – President Kennedylaan zou, ook
voor wandelaars en hardlopers, een mooie en aantrekkelijke verbinding opleveren met het
Zegerslootgebied vanaf de omgeving van de Julianabrug.
De oversteek voor fietsers van de Oostkanaalweg bij de Machineweg (omgeving Zegerbrug)
is zeer onoverzichtelijk (knelpunt 96). Door de bocht in de (auto)weg hebben fietsers hier
slecht overzicht. Gecombineerd met de (relatief) hoge snelheden van het autoverkeer
ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties. Het plaatsen van een spiegel kan hier helpen de
oversteek voor fietsers (en automobilisten) veiliger te maken.
Heimanswetering
Op de belangrijkste doorgaande weg van het industriegebied Heimanswetering, de
Kalkovenweg, ontbreekt een fietspad aan beide zijden van de weg (knelpunt 97). Gezien de
beschikbare ruimte is de aanleg van een fietspad zeker mogelijk, eventueel zelfs aan beide
zijden van de weg. Dit zou de veiligheid van fietsers zeer veel verbeteren.
De verkeerssituatie voor fietsers op de zeer drukke Churchilllaan is bijzonder slecht
(knelpunt 98). In beide richtingen is slechts op een deel van de weg een fietspad aanwezig.
Fietsers worden ter hoogte van de bushalte plotseling de weg opgestuurd en moeten hun
plek vervolgens afdwingen. Het verdient absoluut aanbeveling om, in beide richtingen, het

Ontbreken van een deel van het fietspad langs de
Churchilllaan levert gevaarlijke situaties op (knelpunt
98)
fietspad tot aan de Oudshoornseweg door te laten lopen.
Hoorn
Bij zwembad de Hoorn worden op grote schaal auto's op het fietspad geparkeerd. Dit levert
gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties op (knelpunt 99). Door te stimuleren om met de fiets
naar het zwembad te gaan, kan de overlast van auto's beperkt worden. Maar het
aanbrengen van paaltjes op en om het fietspad om foutparkeren te ontmoedigen is
waarschijnlijk de meest effectieve oplossing.
De kruising van de Van Foreestlaan met de Prinses Margrietlaan is voor fietsers zeer
gevaarlijk, in alle richtingen (knelpunt 100). De aanleg van een fietspad (tussen de Van
Foreestlaan en de Eikenlaan) langs de (drukke) Prinses Margrietlaan zou de situatie op deze
kruising en verder op de Margrietlaan enorm verbeteren. Gezien de indicatie als primaire
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hoofdfietsroute in het fietsplan van de gemeente verdient verbetering van deze situatie
prioriteit.

Kruising Van Foreestlaan met Margrietlaan (knelpunt
100)
Industriegebied Rijnhaven
Aansluitend op de drukke Prinses Margrietlaan is de situatie bij de Rijnhaven en de
vrachtwagenparkeerplaats aan de Eikenlaan eveneens erg onoverzichtelijk en gevaarlijk
(knelpunt 101).
Een fietspad is op deze primaire hoofdfietsroute onontbeerlijk.
De oversteek, komend vanuit de Eikenlaan (zijde Baronie), is voor fietsers bijzonder moeilijk.
Door de wegversmalling wordt de doorgang voor fietsers door overig verkeer vaak
geblokkeerd. De oversteek zelf in de bocht, met veel vrachtverkeer, is vervolgens een
waagstuk.
Voor fietsers is het oversteken van de Eikenlaan in de bocht naar de SWA zeer gevaarlijk en
onoverzichtelijk (knelpunt 102). Juist zwakkere verkeersdeelnemers (werknemers van de
SWA, gehandicapten) moeten hier op een hoek oversteken (dit geldt ook voor voetgangers).
In deze drukke hoek is veel vrachtverkeer en is het met name tijdens spitsuur zeer druk. Een
speciale oversteekplaats met fietsers in de voorrang of een zebrapad zou voor de veiligheid
en de onafhankelijkheid van deze verkeersdeelnemers een enorme verbetering betekenen.
Voor fietsers die van de Eikenlaan naar de Leidse Schouw (toekomstige halte RijnGouwelijn)
willen, zou een (fiets)pad achter de SWA, langs het spoor, een belangrijke routeverkorting
opleveren (knelpunt 103).
De Magazijnweg is een drukke toegangsweg van het industriegebied Rijnhaven voor verkeer
dat vanuit de Molenwetering komt. Ook voor fietsers is dit een belangrijke route, met name
voor woon-werkverkeer. Deze weg is echter zeer krap, en met het vele vrachtverkeer voor
fietsers zeer gevaarlijk (knelpunt 104). Het verdient aanbeveling om ook langs deze weg
(aansluitend op het fietspad langs de Lorentzweg) een fietspad aan te leggen.
Industriegebied Molenwetering
De rotonde Flemingweg-van Leeuwenhoekweg, komend vanuit de N11 de eerste rotonde op
de Van Leeuwenhoekweg, is wel zeer fietsonvriendelijk aangelegd (zie knelpunt 48).
Fietsers moeten op deze rotonde veel omfietsen en het autoverkeer voorrang verlenen. Een
ongunstige, en niet consequente situatie.
De rotonde Van Leeuwenhoekweg-Lorentzweg is eveneens zodanig aangelegd dat fietsers
geen voorrang hebben op de rotonde en veel om moeten fietsen (zie knelpunt 47).
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De uitgang van tuincentrum de Bosrand naar de Leidse Schouw is voor fietsers
onoverzichtelijk (knelpunt 105). Het fietspad is niet duidelijk aangegeven, hetgeen ook voor
automobilisten veel onduidelijkheid oplevert. Duidelijker wegmarkering, of de aanleg van een
extra stuk fietspad levert meer duidelijkheid op en verbetert dus de veiligheid.
Zwammerdam
In Zwammerdam is de rotonde op de Steekterweg ter hoogte van de Vinkebuurt voor fietsers
in de richting van Alphen aan den Rijn zeer onhandig aangelegd (knelpunt 106). De rotonde
moet namelijk linksom worden genomen, en dit leidt tot een zeer groot stuk omfietsen ten
opzichte van de route rechtsom. Het moet voor fietsers mogelijk worden gemaakt de rotonde
ook rechtsom te kunnen nemen.
De Ziendeweg is voor fietsers zeer gevaarlijk (knelpunt 107). De snelheid van het
autoverkeer is vaak (te) hoog en de weg (te) smal. Bij de uitwijkhavens komen fietsers vaak
letterlijk in de knel.
Aarlanderveen
In Aarlanderveen is de oversteek van de provinciale weg (Nieuwkoopseweg) een belangrijk
knelpunt (108). De herinrichting van dit knelpunt is echter stopgezet nadat de bevolking van
Aarlanderveen zich in een enquête massaal tegen de aanleg van een rotonde had gekeerd.
De huidige situatie levert echter nog steeds gevaarlijke situaties op.
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Meldpunten voor klachten
Het servicenummer van de gemeente Alphen aan den Rijn (tel: 0800-0232223) is voor
inwoners van Alphen de aangewezen weg om klachten over het onderhoud van wegen,
gevaarlijke verkeerssituaties en dergelijke direct bij de wegbeheerder te melden
De Fietsersbond heeft al enkele jaren een meldpunt voor klachten over slechte fietspaden
(“Mijn slechtste fietspad”) op internet (www.fietsersbond.nl). Op deze website kunnen
klachten over slechte fietsvoorzieningen worden geplaatst, waarmee de Fietsersbond
vervolgens aan de slag gaat. Op deze manier zijn door het hele land grote en kleine
ergernissen, gevaarlijke situaties en problemen voor fietsers in beeld gebracht en voor een
groot gedeelte verbeterd en/of opgelost.

33

Knelpuntennota - Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn e.o.

Mei 2009

Prioriteitenlijst Fietsersbond (“Top 25”)
Natuurlijk zouden wij, als Fietsersbond, het liefst alle omschreven knelpunten gelijktijdig en
direct opgelost, dan wel verbeterd, zien. Maar om behulpzaam te zijn bij het stellen van
prioriteiten, door gemeentelijke beleidsmakers, hebben wij een “top 25” samengesteld.
De verkeerssituaties die voor fietsers gevaarlijk zijn hebben wat ons betreft prioriteit en
daarnaast vinden wij dat met enkele ingrepen in de hoofdfietsroutes het comfort en snelheid
van de fiets (ten opzichte van andere transportmodaliteiten) sterk verbeterd kunnen worden
en dus ook voorrang verdienen in het gemeentelijke beleid.
De “top 25” van de Fietsersbond:
1
Rotonde Raoul Wallenbergplein (knelpunt 1)
2
Voetpad aan noordzijde van Hefbrug en aan westzijde van de Steekterbrug moet
fietspad worden (knelpunt 54)
3
's Molenaarsbrug (knelpunt 67)
4
Situatie rondom Rijnhaven (knelpunt 100 en 101)
5
Centrum Hoge Zijde (knelpunt 2)
6
Ontbreken fietsverbinding over Aarkanaal ter hoogte van Nieuwkoopseweg
(knelpunt 66)
7
Aanleg containerterminal (knelpunt 5)
8
Westkanaalweg (knelpunt 74)
9
Ontbreken van fietspad Amerikalaan (knelpunt 88)
10
Churchilllaan (knelpunt 98)
11
Aarlanderveen – kruising Nieuwkoopseweg (knelpunt 108)
12
Fietsparkeren stationsomgeving (knelpunt 4)
13
Fietspad langs en door Bospark (knelpunt 57)
14
Laan der Continenten fietspad (knelpunt 13, 65 en 69)
15
Aansluiting Dijkslootpad op President Kennedylaan (knelpunt 75)
16
In- en uitparkeren auto's Hooftstraat (knelpunt 31)
17
Tekort aan fietsenstallingsplekken Aarhof en Rijnplein (knelpunt 41 en 42)
18
Magazijnweg (knelpunt 104)
19
Fietspad Prinses Irenelaan (knelpunt 59)
20
Oversteek Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van Ambonstraat (knelpunt 76)
21
Parallelwegen Oranje Nassausingel (knelpunt 61)
22
Ontbreken van fietspad Kalkovenweg (knelpunt 97)
23
Sociale onveiligheid Kennedylaan (knelpunt 58)
24
Stallingsvoorzieningen bij bushaltes (knelpunt 43 en 44)
25
Voorrangssituatie rotonde Europaplein (knelpunt 46)
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Het belangrijkste knelpunt voor fietsers in Alphen
aan den Rijn, het Raoul Wallenbergplein
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Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
email: alphen.rijn@fietsersbond.nl
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