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Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden
op onderstaande adressen.
Ze zijn gemakkelijk bereikbaar, zowel telefonisch als schriftelijk.

Erik Bruijn

Wil Klaassen (voorzitter)

Albert Klooster

Rudy van Vliet

Henk van der Zanden

email: alphen.rijn@fietsersbond.nl

Mocht u tijd over hebben
en u wilt ons komen helpen,
meld u dan aan als actief lid.

Dan kunnen we meer doen
voor fietsers die meer willen.

Kijk ook eens op:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Vooraf

Hier is hij weer: de nieuwste editie van de PedaalRidder. Hierin willen we
u op de hoogte brengen van de activiteiten van de Fietsersbond bij u in de
buurt. Zo

• geven we u een update van fietsknelpunten in Alphen aan den Rijn

• blikken we ook vooruit op mogelijke toekomstige verbeteringen

• zijn we niet zo blij met shared space

• kijken we terug op de fietsverlichtingsactie

• presenteren we de jongste cijfers over fietsverlichting

• laten de knelpunten in Kaag en Braassem ons ook niet onberoerd

• testen we de nieuwe stationstunnel in Alphen aan den Rijn

• bespreken we een nieuwe onbewaakte fietsenstalling bij het station in Alp-
hen aan den Rijn

• kunnen we de Fietsappel toch ook niet negeren

• gaan de schoolroutes in Nieuwkoop ons ter harte

• ploegen we ons door de sneeuw

• kondigen we de fietsrouteplanner voor Zuid-Holland aan

• en zijn we vriendelijk in het verkeer.

We wensen u veel leesplezier.

En mocht u nou denken: “Bij mij in de buurt gaat de omgeving ook op de
schop. Wat zou dat voor gevolgen hebben voor de fiets?” Neemt u dan gerust
contact met ons op. Wellicht kunnen we er samen voor zorgen dat de fietsers
erop vooruitgaan!

Status knelpuntennota Alphen aan den Rijn

In het voorjaar van 2009 is door de Fietsersbond de Knelpuntennota voor de
gemeente Alphen aan den Rijn opgesteld en aan de gemeente overhandigd.
Na ongeveer een jaar is het tijd voor een tussenbalans. Onze knelpunten-
nota is de ‘gemeentelijke molen’ in gegaan en door de verantwoordelijke af-
deling/ambtenaar goed opgepakt. Op de diverse punten is een inhoudelijke
reactie gegeven, en er ligt inmiddels een reactie bij de gemeenteraad. Kort-
om, onze nota wordt serieus behandeld en zal, hopelijk, ook invloed hebben
op de (fiets)verkeersveiligheid in Alphen in de toekomst.

Maar ook in het afgelopen jaar is er, gelukkig, al concreet het nodige ge-
beurd aan diverse door ons gesignaleerde knelpunten. Misschien niet allemaal
te danken aan onze nota, maar toch. . . Een greep uit enkele verbeteringen:
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• spoorwegovergang bij station. De slalomhekjes zijn verdwenen (zie elders
in deze Pedaalridder)

• het fietspad langs de Laan der Continenten is geasfalteerd en het fietspad
aan de westzijde is tweerichtingsverkeer geworden.

• In de bocht van de Eikenlaan ter hoogte van de SWA is een vluchtheuvel
gemaakt. Dit levert een veiliger oversteek van en naar de SWA.

• Het fietspad langs de Eikenlaan in dezelfde bocht wordt geasfalteerd (werk-
zaamheden momenteel aan de gang)

• de Oudshoornseweg wordt momenteel gereconstrueerd. Dit levert nu nog
veel hinder op voor fietsers, maar de weg wordt afgesloten voor autoverkeer
en het wegdek zal verbeteren.

• de situatie voor fietsers in de Meteoorlaan is enorm verbeterd. Hoewel de
werkzaamheden nog steeds voor veel hinder zorgen, is ook hier de afsluiting
voor auto’s een belangrijke verbetering voor de fietser(s).

• de kruising van de Oranje Nassausingel met de Kenndeylaan is momenteel
een enorme puinhoop (al maanden moet hiervoor een grote omweg worden
gemaakt), maar voor fietsers gaat dit een verbetering opleveren aangezien de
verkeerslichten op deze kruising verdwijnen.

Deze lijst, gecombineerd met de geluiden die wij opvangen vanuit de gemeen-
te, stemmen ons positief. Maar wij signaleren ook enkele ontwikkelingen
in Alphen aan den Rijn waar wij als Fietsersbond alert op (moeten) zijn.
Opnieuw een greep:

• de aanleg van de containerterminal levert voor fietsers nadelen op. Wij zijn
attent op de ontwikkelingen.

• de ontwikkeling van de nieuwbouw in het Nieuwe Sloot gebied. Komt er
wel een aantrekkelijke fietsverbinding naar het centrum?

• de aanleg van de Maxima-brug. Levert de rondweg geen barriëres op voor
fietsers?

• de dreigende uitbreiding van ‘shared space’ in de gemeentelijke plannen
voor het Centrum Lage Zijde. Krijgen we er nog een onveilig Rijnplein bij?

• de Fietsersbond signaleert dat bij werkzaamheden fietsers regelmatig ver
moeten omfietsen of zelfs helemaal vergeten lijken te worden.

Met het verbeteren van reeds diverse knelpunten zien wij ook deze ontwik-
kelingen met vertrouwen tegemoet. Wij blijven de belangen van fietsers bij
gemeente en andere instanties onder de aandacht brengen en hopen zo dat
de fiets(er) mee genomen wordt als uitgangspunt bij de aanpak van verkeers-
technische problemen.

Erik Bruijn
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Mogelijke toekomstige verbeteringen

Bij onze knelpuntennota hadden we een Top 25 samengesteld met belang-
rijkste knelpunten. Bovenaan stonden het Raoul Wallenbergplein (op 1) en
de fietsroute tussen Gouwsluis en Beerendrecht, via Hefbrug en Steekterbrug
(op 2). Over beide punten valt enig goed nieuws te melden.

De gemeente is van plan om op het Raoul Wallenbergplein met belijning
aan te geven waar auto’s die bepaalde richtingen uit willen, het beste kunnen
rijden. In het bijzonder zouden auto’s die van de Prins Bernhardlaan afkomen
(uit een van beide richtingen) en die rechtdoor willen, dan langs de buitenkant
van de rotonde moeten rijden. Doordat ze dan niet meer ‘rechtuit’ rijden,
maar meer in een bocht, zou hun snelheid hierdoor lager worden. Fietsers
(maar ook voetgangers) zouden dan gemakkelijker en veiliger over kunnen
steken.

Inderdaad, we schrijven hier heel vaak ‘zou’. Hoe dit uitpakt, moet in
de praktijk blijken, maar we willen het zeker een kans geven. Er zijn voor
fietsers nog genoeg andere bezwaren tegen de inrichting van het Raoul Wal-
lenbergplein, maar het knelpunt kan er minder groot door worden.

Raoul Wallenbergplein.

De huidige fietsroute tussen Gouwsluis en Beerendrecht loopt ‘langs de
buitenkant’, met enkele lussen en veel klimmen en dalen. Wij pleiten in onze
nota voor een route ‘langs de binnenkant’, dat wil zeggen: aan de noordzijde
van de Hefbrug en de westzijde van de Steekterbrug. De provincie heeft laten
weten dat men het voornemen heeft om de Steekterbrug te vervangen. Dit
jaar wordt gestart met de eerste verkenningen daarvoor. De wens voor een
fietspad aan de westzijde van de brug wordt hierbij meegenomen.

Rudy van Vliet
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Shared space

Op nummer 5 in de Top 25 in onze knelpuntennota staat de chaotische situatie
op (en in de buurt van) het Rijnplein, waar bussen, maar met name ook
voetgangers en fietsers kriskras door elkaar bewegen. Dit is een voorbeeld van
shared space, een concept dat ervan uitgaat dat het verkeer veiliger wordt, als
de ruimte op straat gedeeld wordt door alle soorten verkeersdeelnemers. Dan
moet je namelijk rekening met elkaar houden, doet iedereen voorzichtiger, en
krijg je minder (zware) ongelukken.

Deze gedachte klinkt wel sympathiek, maar de wetenschappelijke onder-
bouwing ervan is niet zo solide. Bovendien gaat het eraan voorbij dat mensen
het helemaal niet fijn vinden als de verkeerssituatie onoverzichtelijk is, een
logisch gevolg van shared space. Sommige mensen (kinderen, ouderen, men-
sen met een autistische stoornis) zijn niet in staat alle informatie die dan op
hen afkomt goed te verwerken. Of ze zijn niet behendig genoeg (meer) om
bij lagere snelheden overeind te blijven op hun fiets.

In het geval van het Rijnplein is het resultaat in ieder geval dat fietsers
de bochten afsnijden en dat voetgangers zonder uitkijken oversteken. In onze
ogen levert dat eerder onveiligheid dan veiligheid op.

Op dit punt hebben we nog geen resultaat geboekt bij de gemeente Alphen
aan den Rijn. Sterker nog: er zijn plannen om de shared space uit te breiden
tot de Lage Zijde van het centrum. Als afdeling van de Fietsersbond hebben
we al enkele keren afwijzend gereageerd op deze plannen, zowel in de media
als in rechtstreekse contacten met gemeenteambtenaren. We zijn niet van
plan het hierbij te laten. . .

Fietsverlichtingsactie 2009

Het was afgelopen najaar een drukte van belang bij de stand van de

fietsverlichtingsactie. Een van de bezoekers kon na afloop verblijd
worden met een voorwiel met naafdynamo.

Op zaterdag 31 oktober 2009 vond de jaarlijkse fietsverlichtingsactie in
onze regio weer plaats. Fietsers konden hun verlichting die dag gratis laten
controleren en zonodig (tegen alleen materiaalkosten) laten repareren. Aan
De Vest in Alphen aan den Rijn had de Fietsersbond weer een stand ingericht
waar de mensen terecht konden.

Het was inmiddels de vijftiende maal dat we de actie in Alphen aan den
Rijn organiseerden. Dit lustrum vierden we met een prijsvraag: bezoekers
van de stand konden een schatting maken van het totaal aantal fietsen dat
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die dag bij de stand ter controle zou worden aangeboden.

Dit bleek dit jaar meer te zijn dan in vorige jaren. Vrijwel de hele dag
hadden de medewerkers van de stand het druk met het controleren en repa-
reren. De teller stopte uiteindelijk bij 116 fietsen, waar we gewend waren aan
een getal van 90. Tussendoor werd bij een aantal fietsen de postcode in het
frame gegraveerd.

Van 95 bezoekers ontvingen we een formulier met een schatting, waarbij
de aantallen varieerden van 43 tot 2000 (!). Het dichtst bij het juiste aantal
kwam mw. Jolanda Goddijn; zij had 112 fietsen opgeschreven. Zij kreeg op
zaterdag 14 november 2009 een voorwiel met naafdynamo, ter waarde van
ongeveer e100,– aangeboden.

Behalve bij de stand konden fietsers hun verlichting ook laten repareren
bij achttien rijwielhandelaren in Alphen aan den Rijn, en de kernen van
Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijnwoude. Hier was de belangstelling
minder groot dan in het verleden.

Rudy van Vliet

Cijfers fietsverlichting Alphen aan den Rijn

Het is inmiddels traditie dat we in het winterseizoen (september t/m maart)
tellen hoeveel fietsers met of zonder licht rijden in het donker. Het lijkt
erop dat de fietsers zich afgelopen winter op dit punt iets beter aan de regels
hielden dan in voorgaande jaren. De cijfers van de laatste vier winters zijn
namelijk als volgt:

seizoen 1 2 3 totaal

2006-2007 672 (66,2%) 243 (23,9%) 100 (9,9%) 1015
2007-2008 1192 (70,8%) 387 (23,0%) 104 (6,2%) 1683
2008-2009 989 (69,1%) 365 (25,5%) 78 (5,4%) 1432
2009-2010 1059 (72.0%) 342 (23,3%) 69 (4,7%) 1470

Kolom 1 bevat het aantal fietsers met (goede) verlichting.
Kolom 2 bevat het aantal fietsers zonder verlichting.
Kolom 3 bevat het aantal fietsers met verlichting, die niet aan de wettelijke
voorschriften voldeed, bijvoorbeeld een groen voorlicht, of een knipperend
achterlicht of een wel erg zwak lampje.

Voor details van de telling: www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Knelpuntennota voor de gemeente Kaag en Braassem:

Vlug, veilig en comfortabel

Vóór de zomervakantie wil de Fietsersbond een knelpuntennota presenteren
aan de wethouder Verkeer & Vervoer over fietsroutes in de nieuwe gemeente
Kaag en Braassem.

Waarover gaat de nota?
De nota geeft een overzicht van de landelijke ontwikkelingen en een opsom-
ming van algemene knelpunten. Het belangrijkste deel van de nota gaat na-
tuurlijk over de knelpunten in de kernen Hoogmade, Oud-Ade, Kaag, Rijpwe-
tering, Nieuwe Wetering, Oude Wetering, Roelofarendsveen met het gemeen-
tehuis, Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge. Daarnaast bevat de nota
een overzicht van knelpunten tussen de kernen onderling. Een beschrijving
van het meldpunt voor klachten bij de gemeente zal de nota afsluiten.

Knelpunten van de leden

Alle leden van de Fietsersbond in de nieuwe gemeente Kaag en Braassem zijn
gevraagd om knelpunten in hun kern door te geven. Ook zijn ze gevraagd om
de fietsroutes van en naar omliggende kernen eens kritisch te bezien en nare
fietszaken te melden. Het is verheugend dat veel leden van de Fietsersbond
aan de oproep gehoor hebben gegeven met serieuze kwesties. Ook via de site
van de Dorpsraad in Nieuwe Wetering wordt fietsers gevraagd eens kritisch
om zich heen te kijken en zaken te melden.

Klachten via Witte Weekblad

Onlangs is besloten om ook via het Witte Weekblad, editie Kaag en Braassem,
een oproep te doen. Daardoor kan elke fietser in de gemeente Kaag en Braas-
sem klachten doorgeven via ons e-mail adres alphen.rijn@fietsersbond.nl. De
redactie van het Witte Weekblad heeft tot onze vreugde haar medewerking
aan deze oproep toegezegd. Alle meldingen van de leden en andere fietsers
worden gecontroleerd opgenomen in de nota.

Presentatie van de nota
Mocht het niet lukken de nota nog vóór de zomervakantie uit te brengen,
dan heeft dit te maken met het grote aantal meldingen die we van fietsers
ontvangen. En daar gaat het natuurlijk om! Alle fietsers die al gereageerd
hebben, worden bij deze hartelijk bedankt.

Albert Klooster
Coordinator knelpuntennota voor Kaag en Braassem
alphen.rijn@fietsersbond.nl
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Test stationstunnel Alphen aan den Rijn

Sinds enkele weken is de situatie voor fietsers rondom het station ingrijpend
veranderd. En verbeterd! De hinderlijke slalom die gemaakt moest worden
om de sporen over te steken is verleden tijd. En de zeer krappe doorgang
tussen hotel Toor en de toekomstige Fietsappel tijdens de werkzaamheden
levert voor doorgaande fietsers ook geen hinder meer.

Slalomhekjes worden verwijderd.

Binnenkort zal ook de nieuwe bewaakte fietsenstalling geopend worden.
Met (sinds 1 januari) verruimde openingstijden! Jawel, ook in Alphen is
de fietsenstalling geopend van een kwartier voor de eerste tot en met een
kwartier na de laatste trein. Een belangrijk succes voor de Fietsersbond, dat
landelijk is bereikt.

Voor het fietsverkeer tussen Kerk en Zanen en het centrum van Alphen
is nu een mooie en snelle verbinding ontstaan. Waarschijnlijk zullen meer
fietsers gebruik maken van deze verbinding als alternatief voor de relatief
onveilige spoorwegovergang met rotondes via de Europalaan.

Bij het ontwerp van de fietstunnel heeft de Fietsersbond gepleit voor een
sociaal veilige en dus (goed ver)lichte tunnel. En de Fietsersbond heeft ge-
waarschuwd voor eventueel hoge snelheden die fietsers zouden kunnen be-
halen bij het naar beneden rijden van de tunnel. Tevens zou een te steile
helling een probleem kunnen geven voor het omhoog rijden, voor oudere fiet-
sers en/of zwaar beladen rijders.

Het is nu tijd voor ons voorlopige oordeel.

De uitstraling van de tunnel is mooi, ruimtelijk en overzichtelijk. En ik denk
dat we dus, vooralsnog, kunnen spreken van een geslaagde uitvoering. Soci-
aal veilig? Dat zal de praktijk uitwijzen. Maar het feit dat de fietsenstalling
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in de tunnel permanent bewaakt is (tijdens de verruimde openingstijden), is
een belangrijke voorwaarde voor de veiligheid waaraan is voldaan. Dat de
kaartjesautomaten en dergelijke na drie weken nog steeds op de oude plaatsen
staan, is treurig en hinderlijk voor de treinreizigers. Maar moet de Fietsers-
bond zich daarover druk maken?

En dan de, door enkelen, gevreesde hoge snelheden. . . . Met een test-
fiets, uitgerust met een kilometerteller, voorzien van snelheidsmeter (gewoon
verkrijgbaar bij iedere fietsenhandelaar), is de spoortunnel aan een test on-
derworpen. Het blijkt dat met enig gemak een snelheid van royaal 30 km/u
gehaald kan worden. De hellingen zijn zowel aan Kerk en Zanen kant als aan
de centrumzijde niet te steil! Een snelheid van 30 km/u is fors, maar door de
(nu) overzichtelijke situatie in de tunnel mag dit geen problemen opleveren.
Later, als de bewaakte stalling en de Fietsappel zijn geopend, zullen wij de
situatie opnieuw beoordelen.

En om de tunnel weer uit te komen, moet inderdaad even op de pedalen
gestaan worden. Maar dat lijkt een niet al te grote hindernis. In elk geval zijn
de helling niet zo steil als de hellingen bij de Swaenswijkbrug en de Albert
Schweitzerbrug!

Alles bij elkaar verdient de nieuwe tunnel voorlopig het predikaat: “goed-
gekeurd door de Fietsersbond.”

Erik Bruijn

Nieuwe fietsenstalling aan kant Kerk en Zanen station

Bij het station is de nieuwe onbewaakte fietsenstalling aan de kant

van Kerk en Zanen in gebruik. De fietsenrekken bieden daar vork-
steun, en daarmee voorkom je kromme voorwielen.

In de nieuwe stationsomgeving van Alphen aan den Rijn komen ook drie
nieuwe fietsenstallingen, ter vervanging van de oude stallingen: een bewaakte
fietsenstalling langs de inrit van de tunnel, en twee onbewaakte fietsenstal-
lingen aan weerszijden van het spoor.

De nieuwe bewaakte fietsenstalling is medio april 2010 vrijwel klaar voor
gebruik. Wellicht is hij zelfs al geopend, wanneer u deze PedaalRidder in de
bus krijgt. Over de onbewaakte fietsenstalling aan de centrumzijde van het
spoor (de Fietsappel) leest u verderop meer. Hier willen we het hebben over
de onbewaakte fietsenstalling aan de zijde van Kerk en Zanen.

Sinds 20 maart 2010, tegelijk met de opening van de tunnel onder het
spoor door, is deze laatstgenoemde stalling te gebruiken. En hij wordt ook
goed gebruikt. De oude fietsenstalling aan de kant van Kerk en Zanen is er

10



nog wel, maar staat vrijwel leeg. Ten opzichte van de tunnel en de perrons
ligt hij namelijk op een ongunstige plaats. De meeste fietsers zetten hun fiets
daarom in de nieuwe stalling.

Extra voordeel van de nieuwe stalling is het soort rekken. Deze rekken
bieden namelijk vorksteun: het voorwiel zelf zit niet in het rek geklemd,
maar de voorvork bevindt zich tussen twee armen van het rek. Als het hard
waait, of als iemand anders je fiets opzij probeert te duwen, wordt de kracht
opgevangen door je voorvork, en niet door je voorwiel. Het risico van een
krom voorwiel (vaak aangevoerd door fietsers als reden om hun fiets niet
netjes in een rek te plaatsen) behoort dan ook tot het verleden.

Het nieuwe fietsenrek met vorksteun.

Het aantal rekken in de nieuwe stalling is overigens kleiner dan in de oude
stalling: 612 in plaats van 667. Vooralsnog is dat geen probleem, maar we
houden dit natuurlijk in de gaten.

Weesfietsen in de oude stalling?

Zoals gezegd ligt de oude stalling aan de kant van Kerk en Zanen niet handig
als je met de trein wil verder reizen. Fietsers zetten hun fiets in de nieuwe
stalling. En dat biedt kansen voor een eenvoudige analyse: er staan tegen-
woordig nog maar een kleine veertig fietsen. Het merendeel hiervan staat
daar waarschijnlijk al heel lang: het zijn weesfietsen, die door hun eigenaar
(of door een fietsendief. . . ) op het station zijn achtergelaten en wellicht nooit
meer worden opgehaald. Op een totaal van ruim 500 fietsen aan deze kant
van het spoor zou je dan (met de nodige voorbehouden) kunnen concluderen
dat meer dan 5% niet meer gebruikt wordt.

Rudy van Vliet
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Nieuwe vertraging Fietsappel

In elkaar en weer uit elkaar. Het zit allemaal niet mee bij de bouw
van de Fietsappel.

Er was al veel over geschreven de afgelopen jaren, maar in maart 2010
werden dan toch de contouren zichtbaar van het meest opvallende onderdeel
van de nieuwe stationsomgeving in Alphen aan den Rijn: de Fietsappel, een
onbewaakte fietsenstalling die plaats moet bieden aan ongeveer 970 fietsen.
De winterse weersomstandigheden in de voorafgaande maanden hadden voor
de nodige vertraging gezorgd, maar nu was het geraamte van de stalling, met
het kroontje erop in het echt te bewonderen.

Het geraamte van de Fietsappel.

Binnen een maand moest het bouwwerk alweer worden afgebroken. De
coating (de verflaag) liet los, en dat moest in de fabriek hersteld worden,
voordat er verder gebouwd kon worden. Op dat moment een terechte beslis-
sing, maar toch wel een kleine blamage voor de aannemer.

Inmiddels wordt de Fietsappel weer opgebouwd, maar de verwachting is
dat de oplevering van de stalling met enkele weken extra vertraagd wordt.
Zonder verdere tegenvallers betekent dit dat de Fietsappel in de loop van
juli/augustus 2010 in gebruik kan worden genomen.

Schoolroutes Nieuwkoop

Als afdeling van de Fietsersbond zijn we er ook voor de fietsers in (bijvoor-
beeld) Nieuwkoop. Begin dit jaar werden we geattendeerd op een onveilige
verkeerssituatie bij drie basisscholen in de kern Nieuwkoop. We zijn daar
wezen kijken, en hebben vervolgens de volgende brief naar de gemeenteraad
van Nieuwkoop gestuurd:
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Alphen a/d Rijn, 28 maart 2010

Geachte raadsleden,

Op uitnodiging van het Comité Verkeersveiligheid Schoolroutes Nieuwkoop
heeft ondergetekende op 17 maart een bezoek gebracht aan Nieuwkoop en de
situatie voor de drie basisscholen aan de Ladderhaak in ogenschouw genomen.
De oude gemeenteraad heeft over de verkeersveiligheid ter plaatse al een motie
aangenomen.

De Fietsersbond Alphen a/d Rijn en omstreken, waaronder Nieuwkoop
valt, is er een voorstander van dat het fietspad ononderbroken wordt en langs
de velden van de v.v. Nieuwkoop wordt doorgetrokken, zodat er een directe
verbinding ontstaat met het autobedrijf Maas. Dit heeft het grote voordeel
dat de fietsers en de automobilisten die naar de Kiss and Ride-zone gaan, niet
meer in elkaars vaarwater terechtkomen. De Fietsersbond is ook voorstander
van een herinrichting van het zgn. wachteiland met het aanleggen van nieuwe
fietsparkeerplaatsen, waardoor een aantal fietsparkeerplaatsen vlakbij de v.v.
Nieuwkoop kunnen vervallen. In het algemeen is de Fietsersbond ervoor dat
de situaties met de schoolroutes, ook elders in Nieuwkoop, zoveel mogelijk in
overeenstemming met het genoemde Comité geregeld worden.

Tekent met achting voor u, namens de Fietsersbond Alphen a/d Rijn e.o.,

W.J.M. Klaassen

Sneeuw op je pad

Afgelopen winter werd gekenmerkt door veel sneeuw. Leuk om mee te spelen,
voor jong en soms ook oud. Maar ook wel hinderlijk voor het verkeer. Hoe
langer het duurde, hoe zwaarder dat laatste aspect in de beeldvorming ging
tellen. En hoe kritischer er werd gekeken naar de overheden die ervoor zouden
moeten zorgen dat de wegen begaanbaar blijven. In onze regio viel met name
op zondag 20 december 2009 erg veel sneeuw.

Onze indruk was dat in Alphen aan den Rijn de hoofdfietspaden behoor-
lijk goed te gebruiken waren, ook eind december. In de omgeving van het
Rijnplein en in de directe omgeving van het station werd het al lastiger. In
de woonwijken was het soms werkelijk onmogelijk te fietsen. Dit laatste is
natuurlijk jammer, maar we willen dit de gemeente niet verwijten: het weer
was ook wel extreem, en dan moet de gemeente prioriteiten stellen.

De overvloedige sneeuw had in het centrum van Alphen aan den Rijn ook
een positief effect op het verkeer: in de buurt van het Rijnplein ontstond
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op natuurlijke wijze iets van belijning. De sneeuw werd op de doorgaande
routes namelijk meer weggereden of platgereden dan direct daarnaast. Deze
belijning van sneeuw bleef net wat langer zichtbaar dan de stoepkrijt die wij
in augustus 2009 hadden aangebracht.

Onze indruk was dat de hoofdfietspaden in Alphen aan den Rijn beter
begaanbaar waren dan in omliggende gemeenten. Maar misschien denkt u
daar als lezer uit Alphen aan den Rijn of juist een omliggende gemeente wel
anders over. Laat het ons gerust weten!

Fietsrouteplanner Zuid-Holland van start

Een aantal jaren geleden was Zuid-Holland de eerste provincie waar werk
werd gemaakt van een fietsrouteplanner. Leden van de Fietsersbond werkten
hieraan mee, maar uiteindelijk was deze samenwerking geen succes.

Andere provincies namen het stokje over, en ontwikkelden samen met
de Fietsersbond een andere planner, met vele extra mogelijkheden. Deze
draait inmiddels in de provincies Utrecht, Gelderland, Friesland, Drenthe,
Flevoland, Overijssel en Noord-Holland. De planner van de provincie Zuid-
Holland, die inmiddels toch ook draaide, sluit hier niet bij aan. Om te komen
tot een landelijke fietsrouteplanner, beginnen Zuid-Holland en de Fietsers-
bond opnieuw.

Met hulp van vele vrijwilligers wordt eerst een complete digitale fiets-
padenkaart van Zuid-Holland geconstrueerd. Hierbij worden ook kenmerken
opgeslagen zoals het wegdek, verlichting, verkeershinder en natuur. De lokale
kennis van velen komt op die manier in één systeem bij elkaar.

De planner kan met deze informatie een route op maat maken voor de
gebruiker. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een route die autoluw is, of voor
een route die langs water, door de natuur of zoveel mogelijk over asfalt gaat.

Het is de bedoeling dat de planner van Zuid-Holland in het najaar van
2010 in gebruik genomen kan worden.

Vriendelijk Verkeer

Op donderdag 25 maart 2010 is de landelijke Fietsersbond de campagne
Vriendelijk Verkeer gestart. Doel daarvan is dat verkeersdeelnemers meer re-
kening met elkaar houden, waardoor het verkeer plezieriger en veiliger wordt.

Als fietsers moeten we hierbij ook naar onszelf kijken. Zoals we in de vorige
editie van de PedaalRidder (oktober 2009) al schreven, valt er best wat aan te
merken op het gedrag van fietsers in het verkeer. We moeten nog bepalen op
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welke manier we als afdeling van de Fietsersbond aan de campagne meedoen,
maar we staan er wel van harte achter.

De landelijke campagne richt zich op het gedrag tussen fietsers en auto-
mobilisten, fietsers onderling en tussen fietsers en voetgangers. Een van de
thema’s die aan de orde zal komen is het richting aangeven. Veel fietsers zijn
dat niet gewend. Het lijkt misschien ook wat tuttig: richting aangeven, dat
doe je bij het verkeersexamen op de basisschool, maar daarna nooit meer.

Toch zijn er heel goede redenen om wél je hand uit te steken bij het
afslaan. Andere verkeersdeelnemers worden dan niet verrast door plotselinge
zijwaartse bewegingen. Ze houden er al rekening mee, en dat is goed voor de
verkeersveiligheid.

Voor wie dat niet voldoende argument is: het rekening-houden door de an-
dere verkeersdeelnemers kan ook betekenen dat ze je voorrang geven. Voor-
rang waar je soms gewoon recht op hebt, maar soms ook niet. Je krijgt
het dan, omdat bijvoorbeeld een automobilist niet zeker is of jij hem wel
ziet. Voor de zekerheid, om aanrijdingen te voorkomen, laat hij je dan soms
voorgaan. Kortom: hoffelijkheid loont!

Meer informatie: www.vriendelijkverkeer.nl

Geen brommers in de fietsenstalling

Een persoonlijke mening

De afgelopen weken is er in de media bericht dat er in de nieuwe bewaakte
fietsenstalling bij het station in Alphen aan den Rijn geen plaats zal zijn
voor brommers en voor fietsen met hulpmotoren. Over bakfietsen werd niet
gesproken, maar daarvoor zal wel eens hetzelfde kunnen gelden. Reden is dat
daar in de huidige stalling toch nauwelijks gebruik van wordt gemaakt en het
gaat ten koste van de capaciteit. Er is gekozen voor zoveel mogelijk (gewone)
fietsplekken.

Op zichzelf is dat laatste mooi, en we zijn natuurlijk geen bromfietsers-
bond. Maar persoonlijk vind ik dat er best wat ruimte gereserveerd had
kunnen worden voor dergelijke tweewielers. Op het moment dat die niet
gebruikt wordt, kunnen mensen er altijd nog gewone fietsen neerzetten.
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Als tweede argument voor het weren van de bromfietsen uit de stalling
werd genoemd dat er buiten de bewaakte stalling voldoende ruimte voor
bromfietsen zou zijn. Ik weet niet waar dan precies aan gedacht wordt, maar
in de Fietsappel zal dat niet zijn. Die wordt al te klein voor de fietsen, en elk
hoekje dat binnen de constructie beschikbaar komt, is bestemd voor fietsen,
is ons verteld.

Het is te hopen, in ieder geval voor de fietsen met hulpmotoren en de
bakfietsen, dat die op een gunstige plek neergezet kunnen worden. Niet te
ver van het station, en ook een beetje veilig.

Rudy van Vliet

Korting voor leden

Leden van de Fietsersbond kunnen korting krijgen bij 500 fietsenwinkels in
heel Nederland. Een compleet overzicht vindt u op

www.fietsersbond.nl/winkels

Op dit moment kunt u in onze regio bij de volgende zaken korting krijgen op
vertoon van uw lidmaatschapskaart:
• Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 39-43, Alphen aan den Rijn,
• Bike-Center Samplonius, Ouvertureweg 141-143, Alphen aan den Rijn,
• Hans Janssen Tweewielers, Dorpsstraat 91, Benthuizen,
• Tweewielercentrum Van der Post, Dorpsstraat 45a, Koudekerk aan den
Rijn,

In het algemeen geven bovenstaande zaken 10% korting op onderdelen en
accessoires. De precieze voorwaarden per winkel vindt u op bovengenoemde
website.

Servicenummer gemeente

Als u in Alphen aan den Rijn klachten hebt over:
• het onderhoud van wegen,
• overwoekering van fietspaden door begroeiing,
• gevaarlijke verkeerssituaties,
• slechte verlichting,
• enzovoorts,
kunt u via het (nieuwe!) servicenummer van de gemeente verbetering van de
situatie bereiken: 14-0172
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