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Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden
op onderstaande adressen.

Erik Bruijn (voorzitter) Gerard Huiskamp

Frits Nijhof Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

email: alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Onderafdeling Kaag en Braassem

John Bakker Hans Gaarman

Lex Lamers (secretaris)

email:
kaagenbraassem@fietsersbond.nl

Johan van de Put

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

In de vorige editie van de PedaalRidder maakten we nog melding van taart
bij de Fietsersbond, ter gelegenheid van de oprichting van de onderafdeling
Kaag en Braassem. In een half jaar tijd kan er veel gebeuren. De initiator
en voorzitter van de onderafdeling, Albert Klooster, kreeg half december
te horen dat hij ernstig ziek was. Nog geen anderhalve maand later is hij
overleden.

Uiteraard staan we in deze editie stil bij Albert en bij zijn betekenis voor
onze afdeling van de Fietsersbond. We schetsen ook enkele persoonlijke in-
drukken. Maar hoe cru het misschien klinkt: het werk van de Fietsersbond
is wel doorgegaan. En daar doen we in deze PedaalRidder ook verslag van.
Ook in Kaag en Braassem zijn de zaken door de andere actieve leden weer
opgepakt. Dit sluit aan bij de wens van Albert, dat de onderafdeling door
zou gaan als hij de strijd moest opgeven.

Fietsappel genummerd

In augustus 2010 werd bij het station in Alphen aan den Rijn de Fietsappel in
gebruik genomen: een onbewaakte fietsenstalling in de vorm van een appel,
met drie-en-een-halve verdieping aan rekken. Vanwege de uitstraling van de
stalling en de speciaal ontworpen rekken riep de Fietsappel vele positieve
reacties op. Toch hoorde je af en toe een puntje van kritiek: het was moeilijk
om je fiets terug te vinden. Alle rekken lijken zo op elkaar, en de stalling is
overal even rond, dus daar kun je niet aan onthouden waar je je fiets hebt
neergezet.

En het winnende nummer is. . .
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Bij de Fietsersbond was al het idee opgekomen om met stoepkrijt vakken
te tekenen op de vloer van de Fietsappel. Uiteindelijk was dit niet nodig.
Sinds enkele maanden heeft elke pilaar op elke verdieping van de stalling een
eigen nummer van 1 tot en met 32. Misschien is het niet eens iedere gebruiker
van de Fietsappel opgevallen, maar als je het eenmaal weet en je bent in staat
om een nummertje te onthouden, dan moet het een stuk gemakkelijker zijn
om je fiets terug te vinden.

Goed nieuws! Fietsbrug Aarkanaal

De fietsbrug over het Aarkanaal (in het verlengde van de Burgemeester Bruins
Slotsingel en de Nieuwkoopseweg) komt er! 1

De gemeenteraad heeft eind januari met grote meerderheid (slechts één
partij stemde tegen) het voorstel voor de aanleg van deze belangrijke verbin-
ding aangenomen. Een zeer groot deel van de kosten van de aanleg wordt
door de provincie en met regionale subsidies gefinancierd. Desondanks was
het toch nog spannend of dit voorstel, in deze bezuinigingsperiode, overeind
zou blijven. De Fietsersbond heeft de gemeenteraad vorig jaar gewezen op de
unieke mogelijkheid de fietsinfrastructuur, en de verbetering van de veiligheid
voor fietsers, een flinke impuls te geven. Gelukkig is hier gehoor aan gegeven.

We zijn als Fietsersbond erg blij met de geplande aanleg in 2016. We
denken dat vooral in Aarlanderveen reikhalzend naar deze brug wordt uitge-
keken!

Erik Bruijn

Rotonde zonder markering

In het najaar van 2012 is een nieuwe rotonde aangelegd bij de aansluiting
van de Hoflaan op de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn. Dat was
geen overbodige luxe: het punt ligt op de kortste route van het centrum van
Alphen naar het station, maar de oversteek van de Hoflaan naar het fietspad
aan de andere kant van de Bernhardlaan (en omgekeerd) was gevaarlijk. Als
het oude Nuon terrein in de toekomst ontwikkeld wordt, gaat de rotonde ook
de toegang vormen tot dat gebied.

Vanaf november 2012 kan de rotonde gebruikt worden. Het is een fiets-
vriendelijke rotonde: fietsers hebben er voorrang op het autoverkeer dat de
rotonde nadert of verlaat. Dit is keurig ‘zoals het hoort’ in de bebouwde kom.

1Onder het voorbehoud dat de kosten van aanleg en onderhoud bij een nadere berekening niet tegenvallen.
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Alleen was die voorrangssituatie de afgelopen winter niet zo duidelijk. Door
tegenvallers bij de aanleg van de rotonde en andere prioriteiten was er geen
tijd meer om haaientanden aan te brengen op het asfalt. Ook de zebrapaden
voor de voetgangers bleven uit.

Deze situatie was gevaarlijk: juist markering op de weg wordt het best
opgemerkt door een automobilist. Als die niet doorheeft dat hij of zij een
voetgangersoversteek of een fietspad langs de rotonde kruist, kunnen er onge-
lukken gebeuren. Na een melding van de Fietsersbond werden half december
voorlopige haaientanden op het asfalt geschilderd. Dat was een verbetering,
maar ideaal was anders: de zebrapaden ontbraken nog en de haaientanden
werden al snel minder goed zichtbaar.

De nieuwe rotonde, met beperkte markering.

We vroegen ons af waarom er geen definitieve markering werd aangebracht.
Begin januari leek het weer ons namelijk goed genoeg daarvoor: droog en
zacht. Het bleek toch minder eenvoudig. De aannemers die dit werk kunnen
doen, houden hun machines ’s winters in de schuur. De kans op geschikt weer
is in het algemeen zo klein dat het niet loont om paraat te blijven voor het
geval dat.

De gemeente verwachtte dat de markering eind maart 2013 (dus ruim vier
maanden nadat de rotonde in gebruik werd genomen) zou kunnen worden
aangebracht. Helaas is ook dat niet gehaald. Dit keer was niet de tijd van
het jaar, maar het weer zelf waarschijnlijk de spelbreker. Maar goed, uitein-
delijk zullen we er toch een mooie rotonde bij hebben.

Overigens zorgt niet alleen de ontbrekende markering voor gevaar. De fietsers
zelf gedragen zich ook niet allemaal even veilig. Veel fietsers vanuit het cen-
trum in de richting van het station nemen de rotonde ‘linksom’. Om 50 meter
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uit te sparen rijden ze op het fietspad van de rotonde tegen de richting in.
Als automobilisten daar niet op bedacht zijn, kan dat alsnog brokken geven.

Rudy van Vliet

Nieuwe stalling Kerk en Zanen (nog niet klaar)

Hoera! Na bijna twee jaar is er een extra onbewaakte stationsstal-
ling aan de zijde van Kerk en Zanen. Helaas is hij nog niet helemaal
klaar.

Tot voor kort was er aan de zijde van Kerk en Zanen van het station in
Alphen aan den Rijn één onbewaakte fietsenstalling, met 612 rekken. In het
voorjaar van 2011 viel het ons op dat die stalling wel erg vol was. Overvol
zelfs, want bij een telling in april 2011 kwamen we uit op 623 fietsen.

We vroegen de gemeente derhalve om de stalling uit te breiden. De ge-
meente stond daar best positief tegenover, maar had tijd nodig om te on-
derzoeken hoe en waar dat het best kon gebeuren. Ondertussen groeide het
aantal fietsen in de stalling verder: in september 2012 telden we er al 742 !

In het vroege voorjaar van 2013 heeft de gemeente dan toch een nieuwe
stalling ingericht, aan de noordwestelijke kant van de inrit naar de stations-
tunnel. De stalling kent 288 rekken. Mooie rekken, met vorksteun, net als in
de ‘oude’ stalling aan de andere kant van de inrit. Hierdoor hoef je niet bang
te zijn voor een krom voorwiel. Kortom, een goede zaak voor de fiets!

De nieuwe stalling staat nog niet vol.

Sinds begin maart kan de nieuwe stalling gebruikt worden. Tot nu toe
valt het gebruik echter tegen. Hoe dat komt? Volgens ons vooral doordat
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de loopafstand van de stalling naar de treinen nog te groot is. Sowieso ligt
de nieuwe stalling iets verder van de perrons dan de oude stalling. Op dit
moment ontbreekt er bovendien een directe verbinding van de nieuwe stalling
naar perron 4. Om vanaf de stalling bij de treinen te komen, moet je daardoor
een stuk omlopen.

We lazen in de krant dat ProRail de directe verbinding naar perron 4 (een
simpel trapje) moet aanleggen, en dat dit ‘later dit jaar’ zal gebeuren. Het
is nog onduidelijk wat ‘later dit jaar’ betekent. . .

Het trapje ontbreekt nog.

Máximabrug

Op 12 maart jl. heeft B&W van Alphen aan den Rijn het definitieve ontwerp
bestemmingsplan voor de Máximabrug ingediend bij de gemeenteraad, die
het vervolgens vast moet stellen. Het definitieve ontwerp wijkt slechts weinig
af van het plan dat afgelopen zomer was ingediend. Men wil in 2014 starten
met de bouw van de brug en in 2016 moet hij klaar zijn.

Wij konden destijds prima leven met het ontwerpplan. Te voren waren wij
betrokken bij de plannen met het oog op de fietsvoorzieningen, waarvoor wij
ook voorstellen hadden ingediend.

Op 11 december 2012 was er een informatieavond waarbij je kon zien hoe
de weginfrastructuur rond de brug er uit zou gaan zien. Wij zijn hier tevreden
over en dan vooral over de fietsvoorzieningen aan de noordzijde van de Rijn
(Gnephoek en aansluiting Landlustweg).

De gemeente wil voor het bouwen van de brug een zogenaamd Design en
Construct (D&C)contract op(laten)stellen, die de mogelijke aannemers van
het project enige ruimte geeft voor een eigen en hopelijk creatieve invulling

7



bij het uitbrengen van hun offertes. Voor dat contract moet een programma
van eisen worden opgesteld. Wij hadden met de gemeente afgesproken dat
we in maart 2013 voor de fietspaden overleg zouden hebben over de te stellen
eisen. Dat wordt iets later, namelijk eind april/begin mei.

De aanleg van de brug gaat natuurlijk de nodige overlast geven, ook voor
de fietsers. Wij gaan er van uit dat die overlast zo beperkt mogelijk wordt
gehouden, maar we houden de vinger aan de pols.

Gerard Huiskamp

Ontwerp Structuurvisie Verkeer en Vervoer Alphen

In januari hebben wij schriftelijk onze zienswijze gegeven op de Ontwerp
Structuurvisie Verkeer en Vervoer die de gemeente Alphen aan den Rijn in
het najaar van 2012 publiceerde. In deze visie geeft de gemeente aan wat
men de komende tientallen jaren wil doen met het verkeer van auto’s en niet
te vergeten fietsers.

Om met dat laatste te beginnen: de gemeente wil het fietsgebruik bevor-
deren door het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken. Uiteraard steunen
wij het streven in de ontwerpvisie om meer ruimte en prioriteit te geven aan
de fietsers en zo het fietsen een sterkere concurrentiepositie te geven ten op-
zichte van het autoverkeer. Een van de middelen hiertoe is het voorstel voor
een Stadsring voor auto’s.

Veel voorstellen kunnen pas op de langere termijn worden gerealiseerd,
want het geld ontbreekt voorlopig om alle mooie voornemens uit te voeren.
Je zou dus kunnen zeggen: “leuk maar wat hebben we dan aan zo’n visie?”
Wij denken dat deze ontwerpvisie toch een goede zaak is, want je kunt bij
korte-termijnmaatregelen en andere plannen steeds kijken of dat klopt met
de lange termijn oftewel: worden de fietsers hier beter van?

In onze zienswijze hebben we gesteld dat al op korte termijn maatregelen
kunnen worden genomen die het fietsen in de stad aantrekkelijker maken ten
opzichte van de auto en die het gebruik van de ringstructuur ook nu al zullen
bevorderen.

Wij denken daarbij aan een andere afstelling van de verkeerslichten, o.a.
op de Prins Bernhardlaan zodat fietsers vaker groen licht krijgen, en aan het
geven van voorrang aan de fietsers op het Raoul Wallenbergplein. Dit kan op
korte termijn en tegen minimale kosten gerealiseerd worden, vooruitlopend
op een reconstructie van de infrastructuur zoals voorgesteld in de Ontwerp
Structuurvisie.

De voorrangsregels op rotondes voor fietsers zijn in Alphen een ratjetoe.
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Wij hebben daarom in onze zienswijze gezegd dat op alle rotondes binnen de
bebouwde kom fietsers zo snel mogelijk voorrang dienen te krijgen. De huidige
situatie is verwarrend en levert daardoor een vergroot risico op ongelukken
op. Ook op de bedrijventerreinen dienen de fietsers voorrang te krijgen op
de rotondes die, indien nodig, dan anders ingericht moeten worden zodat ook
vrachtwagenchauffeurs die rechtsaf slaan een goed zicht hebben op fietsers.

Met betrekking tot het voorstel voor de Stadsring gaan wij er vanuit dat
langs de betrokken wegen een afzonderlijk fietspad wordt aangelegd omdat
de grotere verkeersintensiteit dit noodzakelijk maakt. Dit is met name nood-
zakelijk op de Magazijnweg.

En dan nog een (ook landelijk) knelpunt: gezien de risico’s zouden in elk
geval op alle tweerichtingsfietspaden bromfietsen én snorfietsen (de beruchte
scooters) geweerd moeten worden.

Eind april a.s. zal de gemeenteraad de Structuurvisie vaststellen. We zijn
uitgenodigd om ons standpunt mondeling toe te lichten en dat zijn we ook
van plan. Wordt vervolgd!

Gerard Huiskamp

Kapotte vloerverwarming

Op zichzelf is het niet uniek dat een fietspad glad wordt bij vorst. Bij
stationstunnel De Verbinding in Alphen aan den Rijn had dat eigenlijk niet
moeten kunnen. Het fietspad is namelijk voorzien van vloerverwarming. He-
laas bleek er afgelopen winter een lek in de installatie te zitten. “In afwach-
ting van de benodigde reparaties” (schreef de gemeente) was de verwarming
daarom maar uitgezet. Volgend jaar beter!

9



Knelpunt ’s Molenaarsbrug

De ’s Molenaarsbrug is een gevaarlijk punt voor de fietsers in Alphen aan
den Rijn, met (vracht)auto’s op de dezelfde rijbaan in een onoverzichtelijke
situatie. Dat zou alleen maar erger worden als de nieuwe Máximabrug straks
meer verkeer aantrekt. Het is echter de bedoeling dat er dan een verbod voor
vrachtwagens komt en dat er tussen de Máximabrug en de ’s Molenaarsbrug
een 30 km zone komt inclusief een wegversmalling. Dat juichen wij natuurlijk
toe! Maar. . .

Wij vinden dat er op en rond de ’s Molenaarsbrug nu al een 30 km zone
ingesteld zou moeten worden, inclusief een herinrichting van de op- en afrit-
ten en het brugdek zelf (met fietssuggestiestroken), want het is nu ook een
gevaarlijke situatie. Zeker (maar niet alleen) als je de brug opfietst, want dan
rijd je langzamer. Daarbij ‘slinger’ je wat meer met het stuur dan normaal,
waardoor je als fietser meer ruimte nodig hebt – dat moge duidelijk zijn.
Aangezien men op dit moment bezig is met groot onderhoud van de brug,
leek het ons slim om meteen zo’n herinrichting van de weg mee te nemen.

Wij voeren hierover al een paar maanden een mailwisseling met de ge-
meente Alphen aan den Rijn, maar dit schiet niet echt op. De stelling van
de gemeente is dat er de laatste ruim 10 jaar geen ernstige ongelukken zijn
gebeurd. Wij vinden dat geen argument: moet je dan eerst wachten op het
eerste (ernstige) ongeluk? Voorkomen lijkt ons beter. We hebben eind fe-
bruari een brief naar het college van B&W gestuurd en zijn nu in afwachting
van het antwoord. Wordt vervolgd!

Gerard Huiskamp

Geen ledenkorting meer

Tot voor kort boden zo’n 500 fietsenwinkels in Nederland korting aan le-
den van de Fietsersbond. Hier zat ook een aantal winkels in onze afdeling
bij. Omdat het voor de landelijke Fietsersbond te bewerkelijk werd om deze
kortingsregeling in de lucht te houden, is de regeling dit voorjaar beëindigd.

Of toch nog wel? Oproep aan rijwielhandelaren

Misschien zijn er echter fietsenwinkels in onze afdeling die nog steeds het nut
wel inzien van een kortingsregeling. Het kan immers extra klanten opleveren,
wanneer je leden van de Fietsersbond bijvoorbeeld 10% korting biedt op
onderdelen en accessoires. Heeft u, rijwielhandelaar, hier belangstelling voor,
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neem dan contact met ons op via

alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Dan zorgen wij ervoor dat u op onze lokale website en in toekomstige edities
van de PedaalRidder wordt vermeld. Wellicht ten overvloede: de landelijke
Fietsersbond heeft geen bezwaar tegen dergelijke lokale initiatieven.

Verlichtingscontrole samen met politie

Afgelopen najaar hebben we, zoals inmiddels gebruikelijk, weer een regionale
fietsverlichtingsactie gehouden, op zaterdag 3 november 2012. Twee weken
later, op vrijdagavond 16 november deed de Fietsersbond mee aan een nieuw
initiatief van de politie: een vriendelijke verlichtingscontrole in het centrum
van Alphen aan den Rijn. Fietsers zonder licht werden staande gehouden
door de politie en voor de keuze gesteld. Of een boete van e45,–, plus
e7,– administratiekosten. Of een set nieuwe batterijlampjes kopen bij de
Fietsersbond, voor e5,–. Deze werden dan ter plekke op de fiets gemonteerd.

Een achterlampje wordt gemonteerd (bron: www.dichtbij.nl).

De meeste aangehouden fietsers kozen uiteraard voor het laatste. We
kregen het dan al gauw druk met het installeren en afrekenen van de lampjes.
Na verloop van tijd werd het rustiger: via de moderne media hadden mensen
elkaar kennelijk gewaarschuwd voor de controle. Alles bij elkaar hebben we
ongeveer 50 fietsers van werkende verlichting kunnen voorzien.

De reacties van de fietsers varieerden van schuldbewust en opgelucht tot
knorrig. De meesten waren echter blij dat ze er op deze goedkope manier
vanaf kwamen.

Rudy van Vliet
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Minder fietsers met licht

Zoals ieder jaar hebben we ook afgelopen winter weer gecontroleerd hoe veel
fietsers in Alphen aan den Rijn met en zonder (goed) licht rijden in het don-
ker. De afgelopen jaren was er een geleidelijke stijging te zien van het aantal
fietsers met verlichting, maar die stijging heeft zich niet doorgezet. Inte-
gendeel: het percentage verlichte fietsers daalde. Dit blijkt uit de volgende
tabel:

seizoen 1 2 3 totaal
wel niet niet goed

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 (71,8%) 347 (23,5%) 69 (4,7%) 1475
2010-2011 1377 (73,9%) 398 (21,4%) 89 (4,8%) 1864
2011-2012 1523 (74,3%) 430 (21,0%) 96 (4,7%) 2049
2012-2013 1334 (70,6%) 456 (24,1%) 100 (5,3%) 1890

Hierbij bevat kolom 1 het aantal fietsers met goede verlichting, kolom 2 het
aantal fietsers zonder verlichting, en kolom 3 het aantal fietsers met ‘ver-
keerde’ verlichting: een lampje van de verkeerde kleur of een erg zwak lampje
bijvoorbeeld.

De stijging van de afgelopen jaren verklaarden we uit (1) de aandacht
voor fietsverlichting (ook van de Fietsersbond), (2) de invoering van batter-
ijverlichting en (3) toegenomen politiecontroles. De eerste twee zaken waren
afgelopen winter zeker niet minder. We hebben de politie dan ook gevraagd
naar de cijfers van gerichte controles op fietsverlichting, specifiek in november
en december 2012. Op het moment van schrijven hebben we daar nog geen
antwoord op gekregen.

Planning werk Rietveldsepad/N11

Zoals we in de PedaalRidder van oktober 2012 al meldden, is het de be-
doeling dat de kruising (voor auto’s) tussen de Goudse Schouw en de N11
ongelijkvloers wordt. De auto’s krijgen een tunnel op de plek waar nu het
Rietveldsepad (ook voor fietsers) onder de N11 doorgaat. Direct daarnaast
(aan ‘de Leidse kant’) wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd. Terwijl fietsers
nu totaal gescheiden zijn van de auto’s die de N11 op of af willen, zullen ze
in de toekomst zowel de oprit van de N11 in de richting van Leiden, als de
afrit uit diezelfde richting moeten oversteken.
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De huidige tunnel van het Rietveldsepad onder de N11 door.

Het is de bedoeling dat de nieuwe tunnels in het derde kwartaal van 2013
worden aangelegd. Tijdens dit werk zullen de fietsers de N11 moeten over-
steken via de verkeerslichten bij het Dwarsveld. Deze verkeerslichten krijgen
een langere groentijd, zodat fietsers veilig aan de andere kant kunnen komen.

Als de tunnels klaar zijn, kunnen de fietsers weer onder de N11 door.
Pas in het voorjaar van 2014 worden de opritten en afritten van de N11
aangelegd. De fietsers krijgen voorrang bij het oversteken van de oprit en
afrit van Leiden. Voor de veiligheid van de fietsers worden de oversteken op
een drempel gelegd, zodat de automobilisten daar niet te hard kunnen rijden.
De Fietsersbond heeft gepleit voor stevige drempels, die echt effect hebben
op de snelheid van de auto’s.

Ook hebben we gevraagd om het fietspad ten zuiden van de N11 soepel aan
te laten sluiten op het Rietveldsepad, zodat fietsers niet onnodig vervelende
haakse bochten hoeven te maken.

Rudy van Vliet

Sneeuwvrij fietsen door gemeente Rijnwoude

Wat mij altijd weer opvalt is, dat er in het winterseizoen binnen de gemeente
Rijnwoude goed wordt gestrooid, met name de fietspaden worden, waar mo-
gelijk, snel en goed sneeuwvrij gehouden. In de tijd dat ik naar Den Haag
of Zoetermeer fietste, kon je aan de sneeuwgrens zien of je Rijnwoude binnen
kwam of er uitfietste. . .

’s Morgens, tussen 6.30 en 7.30, moest ik vaak afstappen. Er kwam me een
sneeuwschuif of strooiwagen tegemoet of achterop. Eerst werd het fietspad

13



goed sneeuwvrij gemaakt; daarna was de (auto)weg aan de beurt. Als ik de
gemeente Zoeterwoude of Zoetermeer binnen fietste was het uit met die pret:
je moest jezelf een weg banen door de sneeuwhopen of erger nog: afstappen!

In de afgelopen winter heb ik weer ervaren dat de doorgaande fietspaden
er schoon en goed berijdbaar bij lagen; bijvoorbeeld het fietspad langs de
Gemeneweg, of het Jaagpad richting Leiderdorp, dan wel richting Alphen
aan den Rijn. Zelfs het ‘achterlangs weggetje’ De Lage Waard lag er spic
en span bij; deze wordt in de regel als een van de eerste schoongeveegd ten
behoeve van de scholieren.

Tja, en dan specifiek de Koudekerkse Brug: het stukje straat tussen de
Rijndijk en de Dorpsstraat ligt er Tip-Top bij – ’s winters wordt er zeer goed
gestrooid, sneeuw geschept; met name het trottoir en fietspad krijgen een
grondige beurt! Als wandelaar of fietser voelt dat alsof je ‘over een rode
loper wandelt of rijdt!’ Chapeau!

Heeft het toevallig ‘s nachts gesneeuwd, dat moet de brug sneeuwvrij ge-
maakt worden, respectievelijk gehouden worden. En als de sneeuwschuiver
nog niet is geweest, gebeurt dit handmatig. Anders kan de brug, door het
extra gewicht, niet omhoog . Als (brom)fietser ervaren we dit al als de nor-
maalste zaak van de wereld; maar wist u dat de mannen van de brug dit ook
doen voor uw veiligheid? Met andere woorden: Steek uw hand eens op! Of:
toon op een andere wijze eens een blijk van dank.

Frits Nijhof

Samenwerking afdelingen Alphen aan den Rijn/Boskoop

In 2014 fuseren de gemeentes Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop.
Dit heeft voor onze Fietsersbondafdeling (waar nu onder andere Alphen aan
den Rijn en Rijnwoude onder vallen) natuurlijk ook de nodige gevolgen. Wij
willen het geen fusie noemen, maar we gaan zeker samenwerken met de hui-
dige afdeling Boskoop. Hoe we dit gaan doen, daar gaan we de komende
bijeenkomst over spreken.

In elk geval hebben we, vooruitlopend op de gemeentelijke fusie en de
komende gemeenteraadsverkiezingen, onze wensen voor de fietsvoorzieningen
in de fusiegemeente kenbaar gemaakt aan de diverse politieke partijen in de
ABR-gemeentes (zie hierna).

In de volgende PedaalRidder (najaar) zullen we nader berichten over de
samenwerking met Boskoop.
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De drie fusiegemeentes (bron: www.zuid-holland.nl).

Programmapunten gemeenteraadsverkiezingen 2013

Per 1 januari 2014 fuseren de gemeentes Alphen aan den Rijn, Boskoop en
Rijnwoude tot een nieuwe gemeente onder de naam Alphen aan den Rijn.
In november 2013 worden er daarom gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
De Fietsersbond heeft de plaatselijke politieke partijen een aantal suggesties
gedaan voor de verkiezingsprogramma’s.

Algemeen

1. De gemeente zet in op groei van het fietsgebruik en neemt belemmeringen
daarvoor weg, zodat een schaalsprong in het fietsbeleid mogelijk wordt.

2. De gemeente regelt een budget voor fietsbeleid binnen de begroting en
voert de projecten van het Fietsplan 2012-2020 uit.

3. De gemeente breidt dit Fietsplan uit naar de gebiedsdelen Boskoop en
Rijnwoude.

4. De gemeente betrekt de fiets niet alleen bij het verkeersbeleid, maar
ook bij het klimaatbeleid, actieplannen voor betere luchtkwaliteit en
maatregelen tegen overgewicht en bewegingsarmoede . Bij plannen op
het gebied van ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgegaan van de fiets en
de potentie daarvan als ruimtelijke drager.

Een excellente fietsinfrastructuur

5. De gemeente zorgt voor een robuust, snel, comfortabel en fijnmazig net-
werk van geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en/of fietsroutes; ze houdt
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daarbij rekening met groeiende aantallen fietsers, fietsers met verschil-
lende vaardigheden, de toename van e-bikes en bijzondere fietsen en een
verdere groei van het aantal fietsers in de toekomst. Bij aanleg wordt
minimaal uitgegaan van de landelijke (CROW-)aanbevelingen.

6. De gemeente onderhoudt de fietspaden goed en regelmatig en vergeet de
(hoofd)fietsroutes niet bij de gladheidbestrijding. Bezuinigingen mogen
niet ten koste gaan van het onderhoudsniveau.

7. Het ontstaan van barrières voor het fietsverkeer door aanleg van nieuwe
infrastructuur voor auto’s of OV wordt door de gemeente tegengegaan
en/of gecompenseerd.

8. De gemeente draagt er zorg voor dat fietsers vanuit de stad binnen tien
minuten in de recreatieve ruimte kunnen zijn om een ommetje te maken.

9. De gemeente investeert in snelfietsroutes binnen het eigen gebied en ook
naar omliggende gemeenten voor woon-werk verkeer en recreatie.

10. De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van
fietsers en voetgangers. Wijken worden fiets- en kindvriendelijk inge-
richt.

11. De gemeente bevordert fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie
en stimuleert werkgevers binnen de gemeente om hetzelfde te doen.

Veilig fietsen en fietsgebruik

12. De gemeente stemt het Fietsplan en haar eigen knelpunten af met de
Knelpunten nota van de Fietsersbond (2009) en voert de maatregelen
ook daadwerkelijk uit.

13. Overbodige paaltjes worden verwijderd, fietsers kunnen overbodige paal-
tjes melden bij het gemeentelijk meldpunt. Haakse bochten worden af-
gerond.

14. Waar mogelijk zorgt de gemeente voor ontvlechting en/of scheiding van
gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. Shared space in drukke gebieden
wordt met behulp van suggestie-belijning veiliger gemaakt.

15. De gemeente zorgt voor een veilige schoolomgeving en veilige fietsroutes
naar de scholen.

16. De gemeente geeft fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op roton-
des.

17. De gemeente zorgt ervoor dat snorfietsen (en bromfietsen) binnen de
bebouwde kom niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan.

18. Verkeersregelinstallaties worden fietsvriendelijker afgesteld, zodat fiet-
sers makkelijker door kunnen fietsen.
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19. De gemeente geeft een routekaart uit welke aangeeft waar toestemming
is verleend aan LZVs (lange zware vrachtwagens, 25,25 meter en 60 ton)
binnen de bebouwde kom.

20. De gemeente gaat dodehoekongelukken tegen door het ontvlechten /
scheiden van verkeer en het aanpakken van gevaarlijke kruispunten (zoals
apart groen voor fietsers en een opstelstrook vóór de auto’s).

21. De gemeente stimuleert dat jongeren, ouderen en allochtonen blijven
of gaan fietsen, bijvoorbeeld door het aanbieden van fietslessen van de
Fietsschool van de Fietsersbond. Speciale aandacht is nodig voor vaar-
digheidscursussen voor de e-bike. De gemeente zorgt ervoor dat de fiets-
infrastructuur veilig is en als veilig ervaren wordt door minder ervaren
en/of meer kwetsbare fietsers.

22. In het kader van de WMO verstrekt de gemeente (aangepaste) fietsen.

De Fietsappel, voorbeeld van een goede stalling.

Goed en veilig stallen

23. De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoor-
zieningen (stallingen en rekken, die voldoen aan de normen van Fiets-
parkeur) in de centra, in wijken, bij trein- en busstations en bij publieks-
voorzieningen.

24. De gemeente investeert in de stationsomgeving, zorgt voor aantrekkelijke
fietsparkeermogelijkheden en verwijdert regelmatig weesfietsen.

25. De gemeente ziet toe op een goede uitvoering van de opnieuw verplichte
fietsenberging bij nieuwbouw bij woningen.

26. Voor bedrijven en voorzieningen ontwikkelt de gemeente fietsparkeernor-
men, die in bestemmingsplannen en bouwplannen worden opgenomen.
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Met als doel het fietsparkeren voor het hele bestemmingsgebied te verbe-
teren en daarmee het fietsen te stimuleren. Vervangen van autoparkeren
door fietsparkeren wordt mogelijk.

27. De gemeente stelt geen algemene fietsparkeerverboden in die het fiets-
gebruik ontmoedigen.

28. De gemeente zorg ervoor dat er zowel bij stations als in de dorpscentra
voldoende gratis parkeermogelijkheden blijven.

29. In bewaakte fietsenstallingen zijn oplaadpunten voor e-bikes aanwezig.

30. De gemeente pakt fietsdiefstal aan met een integraal plan.

Toestand fietspad Ruigekade in gemeente Leiderdorp

Met de gemeente Leiderdorp zijn wij sinds mei 2012 in gesprek over het
fietspad langs de Does – de Ruigekade, achter in de polder Achthoven. Reden
is dat het fietspad in zeer slechte staat verkeert: het asfalt is afgebrokkeld en
bevat scheuren, gras groeit door het asfalt heen, zelfs tijdelijke rijplaten zijn
overwoekerd door begroeiing. Gevolg is dat het zeker in het donker niet meer
veilig is om hier te fietsen. Hierbij een korte chronologische samenvatting.

Het asfalt brokkelt gevaarlijk af.
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Sinds februari 2009 zijn er al plannen voor renovatie van het fietspad aan
de Ruigekade (Achthoven Polder). Door diverse oorzaken (samenspraak met
bewoners en eigenaren in de polder, budgettering, offerteaanvragen, planning,
winterse omstandigheden) is dit project bij de gemeente wat in de vergeethoek
geraakt. Wel zijn inmiddels in oktober 2010 de twee houten bruggen aan de
Ruigekade gerenoveerd.

In maart 2012 heeft de Leiderdorpse raad het definitieve inrichtingsplan
Polder Achthoven vastgesteld. In dit inrichtingsplan werden voorstellen ge-
daan om de polder duurzaam open en groen te houden. Dit om te voorkomen
dat de polder in de toekomst verder onder druk komt te staan van verste-
delijking. De raad heeft dit plan met een aantal wijzigingen in april 2012
geaccordeerd; een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd conform het definitieve
plan. Echter: het grootste, belangrijkste deel, de renovatie van het fietspad,
is nog steeds niet ten uitvoer gebracht. Het deel van de Ruigekade dat onder
de gemeente Rijnwoude valt, is al wel gerenoveerd; de gemeentegrens is op
het fietspad dan ook duidelijk zichtbaar.

Gemeentegrens Rijnwoude – Leiderdorp (richting Mattenkade).

Nu de vorstperiode voorbij is, wordt er binnenkort met de voorbereidingen
gestart. Het asfalt voor de Ruigekade mag bij een temperatuur van boven de
12 graden worden toegepast; dit gooide in maart 2013 nog roet in het eten.

Huidige status:
Een aannemer is bezig met voorbereidingswerkzaamheden zoals het aanvra-
gen van vergunningen en opslag van materialen. Daar een gedeelte van het
werkterrein in de gemeente Kaag en Braasem ligt, leidt dit volgens de ge-
meente Leiderdorp tot (extra?) vertragingen. Voor er definitief met de reno-
vatiewerkzaamheden gestart kan worden, dienen eerst opbreekwerkzaamhe-
den te worden uitgevoerd.

Het laatste nieuws (op het moment van schrijven) is dat er in de tweede
week van april een proefvak met nieuw asfalt wordt aangelegd. Als dat bevalt,
zal ook het resterende deel op dezelfde wijze hersteld worden.
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We gaan ervanuit dat dit project bij het verschijnen van de volgende Pe-
daalRidder is afgerond en dat wij u dan foto’s kunnen tonen van een mooi
geasfalteerd en vlak gelegen fietspad, dat de komende jaren door jong en oud
weer veilig gebruikt kan worden. Het ligt immers op een vrij intensief ge-
bruikte, doorgaande fietsknooppunten route in ons Groene Hart!

Frits Nijhof

In memoriam: Albert Klooster

Op vrijdag 25 januari 2013 is Albert Klooster over-
leden. Met een onderbreking vanwege werk in de
gemeentepolitiek is Albert vele jaren actief geweest
voor de Fietsersbond in de afdeling Alphen aan den
Rijn e.o. Als inwoner van Woubrugge was hij onze
contactpersoon in de gemeente Jacobswoude en la-
ter, na de fusie met Alkemade, de gemeente Kaag
en Braassem.

De inbreng van Albert beperkte zich niet tot zijn eigen gemeente. Hij dacht
ook mee over Alphense fietszaken. En als ‘buitengebiedman’ zette hij zich in
bij knelpunten voor fietsers in de andere kleinere gemeenten in de afdeling.
Een voorbeeld hiervan was een gevaarlijk flexibel paaltje in Vrouwenakker.
Alberts foto hiervan werd door diverse media overgenomen, en het paaltje is
vervolgens door de wegbeheerder verwijderd.

Eind 2009 vatte Albert het idee op om een knelpuntennota voor de ge-
meente Kaag en Braassem samen te stellen. Hij kreeg veel respons op zijn
oproep om knelpunten voor fietsers te melden, zowel van leden als niet-leden
van de Fietsersbond. Het was dan ook een grote klus om alle knelpunten te
analyseren en te beschrijven, maar het resultaat mocht er zijn. In het voorjaar
van 2011 konden we de knelpuntennota aanbieden aan de verantwoordelijke
wethouder.

Het bleef niet bij het schrijven van een nota. Albert hield in de gaten dat
er daadwerkelijk in Kaag en Braassem iets aan de knelpunten ging gebeuren.
Hierbij werd hij ondersteund door andere fietsers in de gemeente. Uiteindelijk
wist Albert zoveel mensen te mobiliseren dat er in de zomer van 2012 een
eigen onderafdeling van de Fietsersbond voor de gemeente Kaag en Braassem
kon worden opgericht. Albert werd hiervan de voorzitter.

Half december 2012 werden we opgeschrikt door het bericht dat Albert
ernstig ziek was. Hij bleek een kwaadaardige tumor met uitzaaiingen te
hebben. Al gauw werd duidelijk dat behandeling weinig zin zou hebben.
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Hoewel zijn toestand snel achteruit ging, was Albert nog wel in staat om het
werk en het archief van ‘zijn kindje’, de onderafdeling Kaag en Braassem,
op een goede manier over te dragen. Op vrijdag 25 januari 2013 is hij op
69-jarige leeftijd overleden.

We hebben Albert leren kennen als een man die enthousiast en bevlogen
opkwam voor de belangen van fietsers in onze afdeling. En niet minder
belangrijk: het was bijzonder aangenaam om met Albert samen te werken,
en met hem over fiets- en privézaken te praten. We zullen Albert missen. We
wensen zijn vrouw Wil, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om
met dit verlies om te gaan.

Rudy van Vliet

Ontwikkelingen Kaag en Braassem

Zoals u elders in de PedaalRidder kunt lezen is onze nieuwe (onder)afdeling
Kaag en Braassem aangeslagen door het overlijden van Albert Klooster. Hij
was de motor en spreekbuis van de afdeling. We kunnen hem niet zomaar
vervangen! We gaan natuurlijk wel door op de door hem ingeslagen weg,
met het verbeteren van de fiets infrastructuur binnen de gemeente Kaag en
Braassem.

Omdat de gemeente bestaat uit 11 dorpskernen, hebben we deze verdeeld
over 4 clusters:

1. Nieuwe Wetering • Oude Wetering • Roelofarendsveen;

2. Woubrugge • Hoogmade;

3. Kaag • Oud Ade • Rijpwetering;

4. Rijnsaterwoude • Leimuiden • Bilderdam.

Per cluster zijn er 2 actieve leden, die de knelpunten in en rond deze kernen
in de gaten houden. Voor cluster 4 (Rijnsaterwoude • Leimuiden • Bilder-
dam) hebben we nog 2 vacatures. Komende maanden worden erg belangrijk
voor dit cluster met de verbreding van de N207 en aanpassingen daarbij in
Leimuiden en Rijnsaterwoude. Leden van de Fietsersbond uit die plaatsen
worden hartelijk uitgenodigd om met ons mee te denken, zodat de fietsers
niet vergeten worden bij deze belangrijke aanpassingen.

Op dit moment heeft elk cluster de fietsknelpunten met de verantwoor-
delijke gemeente-ambtenaar besproken. De gemeente staat heel open voor
onze aanbevelingen. Bij gepland groot onderhoud van wegen in de gemeente
worden we op voorhand betrokken.
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De wegen binnen de gemeente worden zoveel als mogelijk binnen de be-
bouwde kom 30 km/u en buiten de bebouwde kom 60 km/u. Bij het on-
derhoud aan deze wegen wordt de inrichting hierop aangepast, met fiets-
suggestiestroken en fietsvriendelijke snelheidsremmers. Alleen wegen die de
categorie ‘gebiedsontsluitingsweg’ hebben blijven respectievelijk 50 km/u en
80 km/u. Een voorbeeld is de van Alkemadelaan in Roelofarendsveen (50
km/u) en alle provinciale wegen (80 km/u).

Enkele grote en actuele actiepunten:
Cluster 1 Nieuwe Wetering • Oude Wetering • Roelofarendsveen

Herinrichting Langeweg.
De fietsverbinding tussen de woonwijk Bloemen via de rotonde naar de
Stationstraat.
Nieuw geplande fietsverbinding Nieuwe Wetering-Westeinde-Floraweg-
Braassemdreef-Veenderveld.

Cluster 2 Woubrugge • Hoogmade
Herinrichting Kerkstraat in Hoogmade.
Deze weg is aan groot onderhoud toe en zal 30 km/u worden.

Cluster 3 Kaag • Oud Ade • Rijpwetering
Herinrichting Koppoellaan/Ripselaan in Rijpwetering.
Herinrichting van de Leidseweg in Oud Ade.
Deze wegen zijn aan groot onderhoud toe en zullen 30 km/u worden.

Cluster 4 Rijnsaterwoude • Leimuiden • Bilderdam
Reconstructie van de N207 en de aansluitingen daarop.

Zijn er fietszaken die u onder onze aandacht wilt brengen, mail deze dan naar
kaagenbraassem@fietsersbond.nl

Lex Lamers

Fietsmonument

Gespot in Norrkoping, Zweden, zomer 2012.
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Albert Klooster onze fietsvriend

Vier jaar geleden stuurde ik een mailtje naar de Fietsersbond Nederland,
met een kleine informatieve vraag. En voordat ik het wist zat ik aan tafel
bij de Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn. Met een aantal enthousi-
aste fietsvrienden, waaronder Albert. En voordat ik het wist werd ik in het
enthousiasme van Albert meegenomen, in de oprichting van de Fietsersbond
onderafdeling Kaag en Braassem. Krantenartikel oprichting onderafdeling
Kaag en Braassem: ”Onder de bezielende leiding van Albert Klooster uit
Woubrugge. . . ”. Want dat was Albert voor de Fietsersbond. Enthousiast,
zich verantwoordelijk voelend en vol energie.

Het overleg met de gemeente Kaag en Braassem was vruchtbaar. De ge-
meente had soms moeite met de uitdrukking van Albert: ”We moeten dit,
we moeten dat. . . ”. Maar er moet ook nog zoveel gebeuren in het belang van
de fietsers in de gemeente.

We zullen Albert missen. De fietsers in de gemeente Kaag en Braassem
ook, hoewel zij zich dat niet zullen realiseren. Het is een lege plek aan de
vergadertafel. De glimlach, de humor en het enthousiasme.

Op weg naar mijn laatste bestemming
Omhoog, tegen wind
Waar ik misschien mijn rust vind

Op weg naar mijn laatste bestemming
Die lange mooie, maar zware weg
Nu zwoegend in de laagste versnelling

Op weg naar mijn laatste bestemming
Onderweg zwaai ik iedereen uit
En kijk ik naar beneden
Waar ik vandaan kom
Maar draai me weer om
Aanschouw mijn laatste bestemming

Met mijn laatste kracht
En uit alle macht
Bereik ik de top
En kijk ik verdrietig terug
Naar wat ik achterlaat
Trots en voldaan
Het leven is gedaan

John Bakker
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Pedelec (pedal electric cycle)?

Ik moet iets bekennen. Ik heb overwogen een elektrische
fiets te kopen. Waarom? Vooral in het najaar word ik die
vochtige zwoele temperatuur in mijn regenpak een beetje zat.
Vooral als het buiten mijn regenpak fors waait met klamme
temperaturen.

En een alsmaar groeiende frustratie: Jonkies en oudjes op elektrische
fietsen, met een tegenwind-rechtopzittende-iedereen-inhalende-altijd-vrolijk-
fietsers houding. Dus ik ben bij de plaatselijke fietsenhandelaar Profile bin-
nengestapt. Wat adviezen gevraagd en verder thuis op internet gespeurd naar
modellen en reviews.

Mijn eisenpakket. Weinig onderhoud, dus een gesloten kettingkast. En dan
komt de motor vanzelf in het voorwiel. Geen accu op bagagedrager, want dat
is ongunstig voor het zwaartepunt van de fiets en lastig met een (fiets)tas. En
anders dreigt ook nog mijn zaterdagochtend ritueeltje te vervallen; achterop
een vers kratje bier halen bij de Digros. Dus dat wordt een accu in het frame.

Dus hup naar de Profile en testritjes maken en dat is zeer nuttig. Ook als
je oudere mensen wilt adviseren; test de fiets zelf ook even.

Er zijn elektrische fietsen die al ondersteunen (lees: snelheid maken), als
je je voet op het pedaal zet. Dat is wel prettig, maar hier klaagde mijn vader
ook over. Het lijkt wel of de fiets vanzelf wil. Sterker nog, als je stopt met
trappen hebben sommige modellen de neiging nog even een seconde langer
te ondersteunen. En dat vond ik tijdens de testritten een beetje eng. En
laat staan voor oudjes met trage reacties. Mijn advies: de fiets moet gaan
ondersteunen als je duidelijk druk uitoefent op de pedalen. Hoe meer druk,
hoe meer ondersteuning. En geen druk, moet geen ondersteuning geven.

De Sparta Ion DT gaf mij hierin een goed gevoel. Ondersteuning als ik
duidelijk druk op de pedalen geef. Goed zwaartepunt en onderhoudsvrij.
Ook nog leverbaar in een grote frame maat. En in een sportief model, met de
mogelijkheid een vlinderstuur te laten monteren. Oeps, de totaalprijs helaas
wel boven de e2000,-

Of zal ik nog even wachten op de Speed pedelec, die met trapondersteuning
tot 45km/uur haalt?

Ik droom nog maar even verder. En nog even leren omgaan met die
tegenwind-rechtopzittende-iedereen-inhalende-altijd-vrolijk-fietsers.

Sjonnie
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