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16 maart 2021 
 
Evaluatie gladheidsbestrijding winter 2021 
 
Onze waardering voor alle gladheidsbestrijders die weer met man/vrouw en macht voor de 
verkeersveiligheid in touw zijn geweest! 
Het zwaartepunt van de afgelopen winterperiode was in de week van grofweg 6 tot en met 
14 februari. De eerste dagen viel er veel sneeuw en heeft de gemeente veel hoofdfietsroutes 
begaanbaar gemaakt. Later in de week is door ons geconstateerd dat er eigenlijk weinig aan 
de situatie op de fietspaden veranderde. 
Opmerking: onze observaties zijn vaak momentopnames en geven zeker geen compleet 
beeld. 
 
Een greep uit onze punten: 

- Fietsbrug Dijkslootpad – Beethovensingel. Zelfs lopen was daar lastig, laat staan dat 
je er kon fietsen. Tot de dooi lag de brug er zo bij. Ook de andere houten bruggen 
over de Dijksloot werden niet geruimd. 
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- Opritten vanaf Dijkslootpad naar Kennedylaan niet geruimd en glad. 
- Fietspad westkant Kennedylaan even ten noorden van de rotonde bij de 

Troubadourweg: gras geruimd i.p.v. het pad; toegang tot fietspad rotonde versperd 
door sneeuwrand. 

- Dijkslootpad. Het gedeelte ten oosten van de Veldbloemweg is niet geveegd, of pas 
eind van de week geveegd. Onbegaanbaar. 

9 februari (’s avonds) – 
foto vanaf Windepad met rechts Zegerpad en rechtdoor het Dijkslootpad  

- Windepad tussen Ridderbuurt en Zegerbaan: begaanbaar 

9 februari (’s avonds) 
 

- Het Windepad richting Ter Aar vanaf de Ridderbuurt was perfect schoon. 

 9 februari (’s avonds) 
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- Fietspad voorbij fietsbrug ten ZW van Basic Fit; maar 20 cm breed geruimd 

(tweerichtingspad!) 
- Rotonde Thorbeckestraat / Lijsterlaan. Fietspaden niet of onvolledig geveegd, 

hierdoor onmogelijk om op fietspaden te rijden. De fietspaden van deze rotonde zijn 
halverwege de week met shovels vrijgemaakt (uitzondering). 

- Afrit Maximabrug – kruising met Gnephoek. Fietspad Maximabrug onvoldoende 
geveegd. En kruising met Gnephoek met sneeuwrichels zeer gevaarlijk. 

12 februari (’s avonds) 
- Oudshoornseweg (ter plaatse van fietspad). Na 4 dagen sneeuw hebben fietsers zelf 

een pad gecreëerd. Inhalen of passeren is onmogelijk. 

12 februari (’s avonds) 
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- Kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Lijsterlaan/Jan van Eijckstraat. Kruispunt voor 
fietsers richting centrum na 6 dagen nog steeds onbegaanbaar. 

14 februari (’s ochtends) 
- Van Boetzelaerstraat. Als de dooi al de meeste sneeuw heeft doen smelten resteert 

nog een gevaarlijk obstakel op de fietsstrook bij de ingang van de Van 
Boetzelaerstraat. 

 
- Melding  aan gemeente van woensdag 10 februari, 14.00 uur: 

> Melding: gladheid 
> 
> De Verbinding, Alphen aan den Rijn 
> 
> Afrit van centrumzijde de stationstunnel in. 
> Tweede vraag: is het mogelijk om de groentijden voor fietsers te verlengen. Door 
de sneeuwresten die juist bij kruisingen van wegen/paden zijn achtergebleven kost 
het meer tijd om over te steken, ook bij verkeerslichten. Gisteren stelde ik vast dat 
de auto's al weer groen kregen, terwijl ik nog aan het oversteken was. 
> Derde vraag: gebruikt de gemeente ook sneeuwschuivers/-borstelers voor 
fietspaden (en niet alleen zoutstrooiers)? Die zouden hier en daar nog wel wat 
schoon kunnen vegen. 
 
Waarbij opgemerkt kan worden dat De Verbinding natuurlijk 
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een hoofdfietsroute is, waar je op dinsdagavond nog niet tegenop kon fietsen 
(en naar beneden heel voorzichtig). Ook op donderdag was de route nog niet 
sneeuwvrij. Ik heb alleen de oprit/afrit aan de centrumzijde geprobeerd. 
Hoe het aan de zijde van Kerk en Zanen was, weet ik niet. 
 
Het is vooral storend dat dit enkele dagen na de sneeuwval van zondag 
7 februari nog zo was. Je zou denken dat er in de tussentijd wel gelegenheid 
zou zijn geweest om de sneeuw op te ruimen. 

- Melding 17-02-21. 

Hier liggen hier op de Hoogewaard K'kerk diverse bulten (rest)sneeuw en met name 
tussen de vluchtheuvels en trottoirs en dat is precies op de fietsstrook (links zowel als 
rechts). Als fietser moet je dus links langs de verkeersheuvel/-zuil / slalommen- en 
dat is vlg de regels niet toegestaan. 

17 februari – (middag) 
 
 
Samengevat komt de Fietsersbond tot de conclusie dat de gladheidsbestrijding de eerste 
dag/dagen redelijk is geweest. De (weers)omstandigheden waren dusdanig dat er weinig 
gefietst werd. Later in de week is er onvoldoende inhaalslag gemaakt op de fietspaden. De 
vraag is of de gemeente Alphen het juiste materieel heeft bij (forse) sneeuwval. Wordt er 
bijvoorbeeld geborsteld of alleen met sneeuwschuivers gewerkt? Worden ervaringen van 
omliggende gemeentes gedeeld/besproken? In vorige winters waren de fietspaden in 
Zoeterwoude zeer goed geveegd (bij sneeuw) en dit jaar was het in Ter Aar zeer goed 
fietsen. 
Oversteekplaatsen bij drukke kruispunten, rotondes of verkeerslichten waren veelal nog 
lange tijd voor fietsers vrijwel onbegaanbaar door sneeuwrichels of gebrek aan vegen. 
 
Met fietsvriendelijke groet, 
 
Erik Bruijn 
Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken 


