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Alphen aan den Rijn, 28 maart 2015.

Geachte Heer Aalders,

Nu de herontwikkeling van de Lage Zijde en de start van de bouwwerkzaamheden daadwerkelijk zijn 
begonnen wil de Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn aandacht vragen voor de veiligheid voor 
fietsers rondom het Aarplein.
De huidige situatie van het Aarplein, met de verplaatste fietsenstalling, de tijdelijke lokatie van de 
bibliotheek, de verplaatste bushalte en de markt op de woens- en zaterdagen is een compleet 
gewijzigde situatie ten opzichte van de situatie op het Aarplein enkele jaren geleden. Toch is de 
weginrichting, op enkele kleine punten na, gelijk gebleven.
En deze inrichting is volgens de Fietsersbond momenteel niet veilig en zou met enkele eenvoudige 
ingrepen enorm verbeterd kunnen worden.

Met name op zaterdagen, tijdens de markt, is er sprake van chaotische taferelen, vooral rondom de 
bewaakte fietsenstalling. Dat deze fietsenstalling, mede op verzoek van de Fietsersbond, is 
verschoven om het overzicht beter te maken is dan ook een goede beslissing geweest.
Maar de straat tussen de bibliotheek en de markt is ook de toegangsweg tot de parkeergarage, en dit 
zorgt hier voor gevaarlijke situaties. Hieronder een foto die dit illustreert.

Ook de situatie aan de achterzijde van de bibliotheek is voor fietsers gevaarlijk, onoverzichtelijk en 
onplezierig. De tijdelijke weg van de Thorbeckestraat achter de bibliotheek langs naar de 
parkeerplaats op het Aarplein is druk en heeft enkele zeer onoverzichtelijke en gevaarlijke punten.
Zo is de kruising op onderstaande foto voor fietsers, met name vanuit het centrum in de richting van 
Ridderveld erg lastig gezien de voorrangsregeling.



Ookhet fietspad tussen de bibliotheek en de Aar (Aarkade) sluit ongelukkig aan op deze nieuwe weg. 
Fietsers moeten hier voorrang verlenen aan het overige verkeer. Zie onderstaande foto.

Wij willen als Fietsersbond het belang benadrukken van een veilige, aantrekkelijke en comfortabele 
situatie voor fietsers rondom het Aarplein. En we willen graag enkele suggesties doen om de situatie te 
verbeteren. Gezien de tijdelijke (maar toch in elk geval wel enkele jaren durende) situatie begrijpen we 
dat kostbare ingrepen niet gewenst zijn, maar met enkele kleine ingrepen is de situatie aanmerkelijk te 
verbeteren op het gebied van veiligheid en aantrekkelijkheid!

Onze suggesties:
1 momenteel hebben fietsers vanuit (grofweg) de Lijsterlaan naar het centrum (of dit nu de markt is of 
bijvoorbeeld Alphense brug maakt geen verschil) geen duidelijke, aantrekkelijke fietsroute. Het 
fietspad over de Aarkade wordt niet veel gebruikt, met name omdat dit niet aantrekkelijk is(feitelijk 
loopt dit fietspad dood tot aan Halfords). Veel fietsers kiezen dan ook de route achter de bibliotheek 
langs (tweede foto). Het verdient aanbeveling de fietsers te verleiden het fietspad over de Aarkade te 
laten kiezen. Dit kan eenvoudig door de voorrangregeling (derde foto) aan te passen, de bochten beter 
aan te snijden en, vooral, een fietspad te voorzien tussen de fietsenstalling en de bibliotheek. Deze 
route zorgt ervoor dat auto- en busverkeer gescheiden wordt van het fietsverkeer.
Op bijgevoegde scan is deze voorgestelde fietsroute duidelijk ingetekend.

2 De voorrangsregeling voor het fietsverkeer met het (vooral op zaterdag vele) autoverkeer van en 
naar de Aarhof-parkeergarage zou aangepast moeten worden ten gunste van de fietsers (kruising De 
Vest). Ook dit is ingetekend op bijgevoegde scan.

3 De tijdelijke weg achter de bibliotheek (tussen Thorbeckestraat en Aarplein) zou voorzien moeten 
worden van fietsstroken of, ten minste, fietssuggestiestroken.



Een nog betere situatie wordt verkregen door een vrijliggend fietspad aan te leggen op de oostrand 
van het bouwterrein, grenzend aan de tijdelijke weg (ingetekend als optie voor fietspad in bijgevoegde 
scan). Deze kan dan gebruikt worden voor een mooie aansluiting op het fietspad genoemd onder punt 
1 (tussen Bibliotheek en fietsenstalling).

4 Het herzien/herbeoordelen van de voorrangsregelingen op de diverse kruisingen. Met name: kruising 
Ortolaanstraat-Thorbeckestraat, kruising Aarplein-Thorbeckestraat, kruising fietspaden Aarkade – 
Aarplein en de onder punt 1 en 2 genoemde kruisingen.
Grofweg komt, wat de Fietsersbond betreft, dit punt neer op het weghalen van de haaientanden.

De Fietsersbond hoopt hiermee goede en constructieve oplossingen te hebben aangedragen voor een 
actueel en belangrijk onderwerp. Zeker aangezien de bouwwerkzaamheden nog niet in volle gang zijn 
en ook het bouwverkeer een weg moet vinden.
Graag ben ik bereid in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden voor verbetering van de veiligheid en 
de bereikbaarheid van de Lage Zijde verder met u bespreken. We hopen u hiermee in elk geval een 
aantal goede ideeen aangedragen te heben en hopen dat u deze punten in overweging neemt.

Met fietsvriendelijke groet,

Erik Bruijn
Fietsersbond Afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
06-10059678


