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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 Leo van den Ouden

Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Onderafdeling Kaag en Braassem

John Bakker Hans Gaarman

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

Een nieuwe lente, een nieuwe PedaalRidder. We hebben weer genoeg te
melden, want ook in de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met
allerlei fietszaken in onze afdeling. We doen hier graag verslag van en wensen
u veel plezier bij het lezen!

Dubbellaagse fietsenstalling op station Boskoop

In Boskoop zijn in september 2013 de vernieuwde fietsparkeervoorzieningen
op het station opgeleverd.

Wat is er gebeurd?

• Een tiental (leegstaande) fietskluisjes is verdwenen om meer ruimte voor
gewone stallingsplekken te creren.

• De gewone fietsenrekken zijn vervangen door dubbellaagse rekken, mede op
de vrijgekomen ruimte van de opgeheven kluisjes.

• De bestrating en de verlichting van het stallingsterrein zijn opnieuw aan-
gelegd.

De dubbellaagse, overkapte rekken.

Het resultaat

Het terrein is erop vooruit gegaan: beter verlicht en door de nieuwe bestrating
behoeven de reizigers niet meer door de, na elke regenbui achterblijvende,
plassen te waden. Op werkdagen zijn vrijwel alle plekken op straatniveau
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bezet, van de bovenste rekken is ongeveer 15 á 20% bezet en tegen de af-
scheidingshekken staan ook nogal wat fietsen. De gemiddelde bezetting op
werkdagen schat ik daardoor op zo’n 65%, waardoor de capaciteit voldoende
lijkt te zijn om een eventuele groei de komende jaren aan te kunnen.

De mening van de gebruikers

Sedert de oplevering heb ik een aantal gebruikers naar hun mening over de
nieuwe stalling gevraagd. De meesten zijn tevreden over de nieuwe stalling,
met name over de hoge overkappingen (de fietsen, zeker die bovenin, blijven
wat beter droog) en de goede verlichting. Hoewel het plaatsen bovenin niet
heel veel moeite en kracht kost, blijkt men (zoals te verwachten was) het
liefst de fiets op straatniveau te stallen (‘Elke seconde telt. . . ’), maar met
name volwassenen met goede en/of duurdere fietsen plaatsen die graag bo-
ven, omdat men hoopt dat eventueel vandalisme eerder op benedenniveau
voorkomt.

Conclusie

Al met al is de stallingssituatie rond station Boskoop erop vooruitgegaan
en zijn de gebruikers tevreden, er is mij geen enkele negatieve reactie ter
ore gekomen. Ook de omgeving van het station is inmiddels opgeknapt,
het pleintje tegenover het Floratheater is heringericht en de roestvrijstalen
boomsculptuur, die al enige jaren opgeslagen was, fleurt de omgeving op. Er
is eigenlijk geen reden meer om het station Boskoop niet per fiets te bezoeken.

Leo van den Ouden

De rotondes aan de Zijde te Boskoop

De ongeveer vijftienhonderd meter lange Zijde in Boskoop, van Noordeinde
tot Hefbrug telt nu nog twee, en vanaf eind april drie rotondes.

Rotonde nummer 1, aan het Noordeinde zit wat ingewikkeld in elkaar,
maar levert voor fietsers niet veel problemen op, al moeten ze goed uitkijken,
want voorrang hebben ze niet!

Rotonde nummer 2 (Boezemlaan), nu nog in aanleg, wordt aangelegd vol-
gens hetzelfde principe als nummer 3 (Torenpad), en dus eveneens zonder
voorrang voor fietsers. Wel met een oversteek die fietsers die rechtdoor wil-
len, eerst enige meters rechtsaf dwingt. Nadat je dat gedaan hebt kun je aan
de linkerkant van de fietsstrook afslaan en oversteken naar de fietsstrook aan
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de overkant van de weg, daar de fietsstrook ‘terug’ nemen en weer rechtsaf
slaan om je oorspronkelijke richting te vervolgen.

Dit klinkt simpel maar dat is het in de praktijk niet!

Als je de paar meter rechtsaf bent geslagen zul je moeten stoppen om
te kijken of er geen auto’s, die echt rechtsaf willen slaan, je achterop komen.
Daartoe moet je óf je lichaam plus nek 180 graden draaien (is mij nooit gelukt)
óf je fiets alvast dwars zetten om die draaihoek te verminderen. Helaas is de
fietsstrook zo smal dat een dwars erover wachtende fietser geen ruimte voor
achteropkomende fietsers meer laat. In geval van drukte op het pad bemerken
die vaak te laat dat je je daar (dwars) opstelt met alle mogelijke gevolgen
van dien.

Moeilijk achteromkijken om over te kunnen steken bij rotonde
Zijde–Torenpad (bron: Google Streetview).

Er zijn geen verkeerssituaties in Boskoop waarover ik in de loop der jaren
zoveel klachten en opmerkingen van fietsers heb gekregen, als deze rotonde.
Volgens de toenmalige gemeente Boskoop is rotonde 3 door een ingehuurde
verkeersdeskundige bedacht en zou de rotonde goed voldoen. Naar mijn me-
ning heeft deze deskundige nog nooit op de fiets zijn eigen creatie bereden,
anders zou die laatste toevoeging meteen tot fabel zijn verheven.

De situatie die ik hierboven beschrijf geldt natuurlijk niet alleen in de
richting Hefbrug, maar in alle richtingen waarop je de rotondes passeert. En
helaas, de nieuwe rotonde 2 zal dus geen verbetering voor fietsers op dit
traject brengen.

Leo van den Ouden
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Verkeerssituatie op Lagewaard te Koudekerk a/d Rijn

De Lagewaard in Koudekerk aan den Rijn is een secundaire, landelijke weg,
die als een lus door het buitengebied voert en quasi parallel aan de Hooge-
waard loopt. Het verbindt de Gnephoek met de Dorpsstraat. De Hooge-
waard voert langs het drukke bedrijventerrein en er heerst daardoor overdag
een grote verkeersdrukte. Niet alleen personenauto’s, maar met name grote
vrachtauto’s rijden continu af en aan. Van wasserij Cleanlease, RECO (bouw
- en stellingmaterialen), transportbedrijf van der Meijden, asfaltfabriek La-
texfalt, om er enkele te noemen. Om deze reden wordt de Lagewaard veel
gebruikt door fietsers. Niet alleen door de inwoners van Koudekerk, maar
ook fietsende forenzen uit Hazerswoude-Rijndijk, Leiderdorp, Leiden maken
veelvuldig gebruik van deze verkeersluwe route. Daar aan de Lagewaard veel
boerderijen liggen, wordt er ook op gezette tijden met tractoren en landbouw-
werktuigen gereden.

Tractor op de Lagewaard.

Op de Hoogewaard, langs het bedrijventerrein, geldt een maximum snel-
heid van 50 km/uur. In de bebouwde kom, van de Weidedreef tot het begin
van de Hondsdijk, is de maximum snelheid 30 km/uur. Op de Lagewaard
geldt in de bebouwde kom, van de Schinkeldijk tot het fietsbruggetje in het
verlengde van de Weidedreef ook een maximum snelheid van 30 km/uur.

Aan het begin van de Schinkeldijk/Lagewaard staat echter (nog) geen bord
30 km zone. Wél staat er zo’n bord ca 50 mtr verderop, in de bocht van de
weg, zie de volgende foto:
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Hier wel een 30 km zone-bord, nota bene ‘herhaling’.

Bij het fietsbruggetje richting Weidedreef was de maximum snelheid in
westelijke richting begin maart 2014 niet duidelijk: bij de 30 km markering
stond aan de linkerzijde van de weg een bord met maximum van 60 km/uur.
Kennelijk had een grapjas het bord omgekeerd.

Door een melding van de Fietsersbond aan de gemeente is dit misverstand
inmiddels opgelost. Het bord is teruggedraaid, en beter in de grond ver-
ankerd. Komende uit de richting Alphen aan den Rijn zie je bij het begin
van de 30 km zone nu duidelijk een bord max. 30 km/uur; rijdt men in te-
gengestelde, oostelijke richting (richting Landlustweg) een max. 60 km/uur
bord.

Zoek de verschillen met de foto op de vorige bladzijde. . .

Blijft echter nog de vraag: Is 60 km/uur op het oostelijke deel van de
Lagewaard juist? Volgens ons is 50 km/uur correct; en zeker een stuk beter
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én veiliger.

Waarom? Afgaande op de borden geldt er in de Gnephoek en op de Hooge-
waard al een maximum snelheid van 50 km/uur. Bij een wegversmalling en
een gevaarlijke, onoverzichtelijke bocht in de weg staat zelfs een bord met
aanbevolen snelheid 30 km/uur.

Als men van de Hoogewaard of Gnephoek komt en de Landlustweg/Lage-
waard op rijdt, staat er geen bord met toegestane maximale snelheid. In dit
geval zou je denken dat hier de maximum snelheid ook 50 km/uur is. Dit is
een veilige snelheid, ook bij het passeren van fietsers.

Het begin van de Landlustweg.

Het 60 km bord bij het fietsbruggetje bij de Weidedreef zou mijns inziens
vervangen moeten worden door een bord voor een maximum snelheid van 50
km/uur.

We zullen dit opnemen in onze Actiepuntenlijst en bespreken met de wet-
houder van verkeer van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Frits Nijhof

Fietstocht met burgemeester en wethouder

In een van de eerste interviews met Tjerk Bruinsma, de nieuwe burgemeester
van Alphen aan den Rijn, vertelde hij graag op de fiets kennis te willen maken
met de bewoners van Alphen. Deze hint konden wij natuurlijk niet aan ons
voorbij laten gaan, en we hebben hem uitgenodigd om met ons, en de –
eveneens nieuwe – wethouder van verkeer, Tseard Hoekstra, een fietstocht te
maken in Alphen. Deze tocht is op 20 maart jl gehouden.

8



Het weer was goed en we waren met vijf actieve Alphense Fietsersbonders
(waarvan een Koudekerker) present. Het doel was op een ontspannen manier
aan de burgemeester en de wethouder te laten zien wat de goede punten voor
fietsers in Alphen zijn en waar het beter kan en/of moet. De burgemeester is
duidelijk een actieve fietser, de wethouder werd onderweg een beetje gehin-
derd door een blessure, maar we hebben er geen wedstrijd van gemaakt. . . .
Vanwege de korte beschikbare tijd hebben we onze route beperkt tot het
centrum van Alphen, inclusief het station en ’s Molenaarsbrug. Een korte
impressie van de route en de bevindingen.

De (ondergrondse) fietsenstalling aan het Fossapad (centrum Hoge zijde)
was de dag ervoor nog door de wethouder bezocht. Hij had hier een oplaad-
punt voor elektrische fietsen in gebruik genomen. We hebben gediscussieerd
over het geringe gebruik dat er van deze prachtige voorziening wordt gemaakt.
De ongelukkige, verstopte, ingang is hiervan de belangrijkste oorzaak. De
voetgangersuitgang naar het Rijnplein was voor velen onbekend! (wist u dat
eigenlijk??)

Op de fiets! Met een omweg (Alphense brug en Swaenswijkbrug) naar
het station. Hier zijn we natuurlijk de Fietsappel ingegaan. Het was geen
bezwaar dat we helemaal naar boven moesten voor de laatste beschikbare
plekken, want hier konden we genieten van een mooi uitzicht, de goede fiet-
senrekken testen en even ontspannen praten over het feit dat er 970 plekken
in de Fietsappel zijn en er (vaak) zo’n 1200 fietsen staan. Het succes van
goede fietsvoorzieningen levert dus ook problemen op.

Bovenin de Fietsappel.

Voorzichtig steppend naar beneden (want fietsen mag niet in de appel),
via de nieuwe fietsvriendelijke rotonde bij de Hoflaan en door de chaotische
Julianastraat naar de Lage Zijde. Op het Aarplein zijn we weer even afgestapt
bij de (eveneens gratis) bewaakte fietsenstalling voor de bibliotheek. We
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hebben gewezen op het belang van een goede lokatie van de stalling. Sinds
deze stalling verplaatst is in verband met de markt ligt deze minder in de
loop. De lokatie van de stalling in de nieuwe plannen voor de Lage Zijde is
nog niet bekend. Aangezien de stalling (evenals de bieb) de komende jaren
op deze tijdelijke plaats blijft, hebben we gezegd dat een overkapping van
de stalling is gewenst en dat ook de ingang veiliger zou kunnen (zie ook het
aparte artikel over de stalling, elders in deze PedaalRidder).

Op de fiets door de Hooftstraat naar de Oudshoornseweg. We bespraken
de actuele discussie over het door enkele partijen (waaronder de zichzelf fiets-
vriendelijk noemende SP en Groenlinks!!) gewenste openstellen voor auto’s
van de Oudshoornseweg. Prettig om van de (VVD) wethouder te vernemen
dat hij hier niet achter staat. Ook de burgemeerster kan zich niet inden-
ken dat door de smalle Hooftstraat meer dan alleen bestemmingsverkeer zou
moeten. Helaas blijft deze discussie in de Alphense politiek keer op keer
opspelen.

Een van de andere actuele punten is natuurlijk de ’s-Molenaarsbrug. Bo-
venop de brug hebben we gesproken over de huidige situatie (vrachtverkeer,
autoverkeer en fietsers op dezelfde rijbaan) en de toekomstige situatie als de
Máximabrug is aangelegd. De duidelijke insteek van de wethouder (en van
de plannen) is dat de ’s-Molenaarsbrug dan wordt afgesloten voor vracht-
verkeer. Een verbetering voor fietsers. Daarnaast zal er ook een 30 km/u
zone komen. De wethouder zei ook dat wordt nagedacht over plannen om te
voorkomen dat deze weg gebruikt wordt als rondweg naar de Máximabrug
(bijvoorbeeld spitsafsluiting in een richting). Tot de Máximabrug er ligt dus
nog even doorbijten (en voorzichtig zijn) op en rond de ’s-Molenaarsbrug!

We hebben gewezen op het ontbreken van fietspaden op de Churchill-
laan en zijn via de Albert Schweitzerbrug (met de beruchte helling) naar de
Baronie gereden. We hadden wat oponthoud omdat een mevrouw aan de
burgemeester de weg vroeg naar de Margrietlaan. Ondanks TomTom en de
verkeerswethouder was dit nog niet zo gemakkelijk. Op de fiets door het
nieuwe winkelcentrum. Er ontbreekt nog het een en ander aan de fietsvoor-
zieningen hier, maar zolang fietsers hun rijwiel dichtbij de winkels kunnen
(blijven) parkeren en de toegang vanuit het centrum wordt opgeknapt, dan
hebben de fietsers niet te klagen.

Gezien de tijd rondden we de tocht af. Dwars door het Bospark (ook hier
gaat de schop in de grond en komen extra fietspaden). Tijd voor een fotoshoot
en een nabespreking met de wethouder. In deze bespreking discussieerden
we over de voorrangsregelingen op rotondes (deze wethouder heeft daar een
andere mening over dan wij!), actuele zaken en onze wens (nog) beter op de
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hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en beter betrokken te worden bij
ontwerp en uitvoering.

Nog even met z’n allen op de foto.

Tot slot vroeg de wethouder ons wat wij doen aan gedragsverbetering van
fietsers. Wij hebben hem gewezen op onze jaarlijkse fietsverlichtingsactie en
het feit dat wij altijd proberen te bereiken dat in de weginrichting zodanige
keuzes worden gemaakt dat fietsers automatisch kiezen voor ’gewenst’ gedrag.
Maar de wethouder heeft natuurlijk een punt. Het gedrag van fietsers is vaak
een bron van ergernis en erger. Zo ontvingen wij kort geleden een melding
over hinderlijk gedrag van scholieren waardoor een oudere mevrouw met haar
fiets gevallen is. Hiermee gaan wij zeker aan de slag. Maar het is een moeilijk
punt. Heeft u misschien suggesties hoe wij in Alphen het gedrag van fietsers
kunnen verbeteren? Neem contact met ons op.

Erik Bruijn

Ontwikkelingen aan de Lage Zijde

De Fietsersbond vindt het natuurlijk ook belangrijk dat Alphen aan den
Rijn een aantrekkelijk centrum heeft waar mensen uit Alphen en omgeving
graag naar toe gaan voor hun boodschappen, om te winkelen en om wat te
drinken en te eten. Op dit moment is het aan de noordkant van de Lage Zijde
(omgeving Thorbeckeplein) echter droevig gesteld met de aantrekkelijkheid.

Daarom staan we ook positief tegenover de Nota van Uitgangspunten
Stadshart Lage Zijde, want hiermee probeert de gemeente op realistische
wijze een bijdrage te leveren met hun plannen aan de noordkant van het
centrum Lage Zijde. Men wil lelijke gebouwen slopen, het riviertje de Aar
verbreden, het Nutsgebouw laten ontwikkelen tot een grand café en daar
terrassen maken met ook uitzicht op de Rijn. Het Thorbeckeplein wordt be-
bouwd met woningen met eventueel nog wat plek voor wat winkeltjes. De

11



Hooftstraat wordt voor auto’s ontsloten die dan linksaf de Thorbeckestraat
kunnen inrijden.

De gemeenteraad is op 20 maart 2014 unaniem akkoord gegaan met het
voorstel van B&W en in september a.s. wil men al gaan slopen bij het Thor-
beckeplein. Daaraan voorafgaand was er op 6 maart een zogenaamd Beeld-
vormend Rondetafelgesprek waarbij wij ook hebben ingesproken.Wij hebben
uiteraard de belangen van de fietsers ingebracht.

Een belangrijk deel van de mensen komt met de fiets, dat kun je dagelijks
constateren als je alle gestalde fietsen ziet staan. Het is daarom van groot
belang dat de routes naar het centrum en dus ook de Lage Zijde veilig en
aantrekkelijk zijn en dat er goede stallingsmogelijkheden zijn.

Dat betekent concreet bij dit onderwerp: een zodanige inrichting van de
Hooftstraat, Lijsterlaan en Thorbeckestraat dat fietsers daar veilig kunnen
fietsen. Bij de Lijsterlaan en Thorbeckestraat pleiten we daarbij voor aparte
fietspaden. De gemeente heeft hierop bij brief nog gereageerd met de me-
dedeling dat de insteek is om geen fietsverkeer op de hoofdrijbaan van de
doorgetrokken Thorbeckestraat te laten rijden. Men denkt aan een vrij lig-
gend fietspad of fietsers op de ventweg.

Het stallen van fietsen rond de Aarhof moet volgens ons blijven aan de
zuidkant, bij het Aarplein én aan de noordkant langs de verbrede Aar. Als
er geen goede stallingsmogelijkheden zijn, dan tast dat de kwaliteit aan van
je omgeving. Het zou toch zonde zijn als er straks bij de verbrede Aar een
mooi verblijfsgebied ontstaat met terrassen en er vervolgens overal in het wild
geparkeerde fietsen staan.

Gratis en overdekt stallen van de fietsen op het Aarplein dichtbij de Aarhof
is ook essentieel voor de kwaliteit van de Lage Zijde; dat moet bij de huidige
plannen een uitgangspunt zijn, ook al ligt dit buiten het plangebied. De
samenhang is onlosmakelijk.

Wij hebben ons ook uitgesproken tegen het weer openstellen voor auto’s
van de Oudshoornseweg. De winkeliers in de Hooftstraat pleiten hiervoor
omdat ze zo meer klanten verwachten, onder meer uit Koudekerk. Wij zijn
het daarmee niet eens want de veiligheid voor de fietsers is op deze route juist
dankzij de sluiting voor auto’s veel groter geworden. Bovendien, de neergang
van de Hooftstraat als winkelstraat is al veel eerder begonnen en heeft niets
uitstaande met de sluiting voor auto’s. Helaas heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen om toch weer een mogelijke opening voor auto’s te onder-
zoeken voor eenrichtingsverkeer vanuit Koudekerk en maximaal 30 km per
uur.

Wat er met de rest van de Lage Zijde gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

12



De bibliotheek blijft de komende vijf jaar nog in het huidige gebouw en de
markt zal de komende jaren ook nog wel op het Aarplein blijven. De huidige
fietsenstalling zal daar dan ook wel nog zo’n vijf jaar blijven. We hebben
daarom bij wethouder Hoekstra bepleit om deze te overdekken. Dat is niet
alleen prettig voor de fietsers maar ook voor het personeel van de stalling.

(Meer hierover in het volgende artikel)

Gerard Huiskamp

Graag verbetering ‘tijdelijke’ stalling

Een belangrijk deel van de bezoekers van het centrum van Alphen aan den
Rijn komt met de fiets. Het is daarom van groot belang dat men zijn fiets
goed en veilig kan stallen.

Tot vóór de verplaatsing van de zaterdagmarkt naar het Aarplein was er
een goede, bewaakte én overdekte fietsenstalling, op een ideale plek, tegenover
de hoofdingang van de Aarhof. Na de verplaatsing van de markt is er een
tijdelijke bewaakte fietsenstalling ingericht op het plein voor de tijdelijke
huisvesting van de bibliotheek.

Voor de fietser is de tijdelijke stalling geen verbetering. Allereerst ligt hij
verder van de ingang van de Aarhof. Daarnaast is de ingang respectievelijk
uitgang van de stalling niet erg veilig, want deze komt uit op een autoweg
vlakbij een onoverzichtelijke bocht. Bovendien is de fietsenstalling niet over-
dekt. Dit alles heeft tot gevolg dat de stalling minder gebruikt wordt dan de
oorspronkelijke stalling op het Aarplein. Hierdoor staan er ook meer fietsen
‘wild’ geparkeerd. Ten slotte lijken de werkomstandigheden voor het perso-
neel niet optimaal.

De ‘tijdelijke stalling. Vanuit de ingang/uitgang heb je geen zicht op het
verkeer achter het kantoorgebouwtje van de stallingsmedewerkers.
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Als hier sprake zou zijn van een zeer tijdelijke situatie, zou een en ander
aanvaardbaar zijn. Het is bij het uitkomen van de Nota van Uitgangspunten
Stadshart Lage Zijde echter duidelijk geworden dat de huidige ‘tijdelijke’
situatie nog jaren kan gaan duren.

Wij vinden dat de huidige fietsenstalling tekort schiet qua veiligheid en
kwaliteit. Wij zijn van mening dat deze op de korte termijn op de volgende
punten verbeterd moet worden:

• Een veiligere en overzichtelijker ingang/uitgang; dit is simpel te reali-
seren door het kantoorgebouwtje van de fietsenstalling wat verder van
de weg te plaatsen (wat meer naar het midden van het plein voor de
bibliotheek).

• Vergroting van de stalling, zodat er meer fietsen geplaatst kunnen wor-
den.

• Overdekking, zodat de stalling aantrekkelijker wordt voor fietsers en de
werkomstandigheden voor het personeel verbeterd worden.

Voor de langere termijn pleiten wij ervoor dat de stalling weer dichter bij de
ingang van de Aarhof wordt gesitueerd.

Als er geen goede stallingsmogelijkheden zijn, tast dit de kwaliteit aan
van het centrum van Alphen. Gratis, overdekt én veilig stallen van fietsen
dichtbij de Aarhof is daarom essentieel voor de kwaliteit en daarmee van de
aantrekkelijkheid van de Lage Zijde.

We hebben een brief aan het College van B&W gestuurd met dit pleidooi.
Kijken of het helpt!

Gerard Huiskamp

De Fietsersbond Knelpuntennota Alphen aan den Rijn

van 2009: voor 38% opgelost

In 2009 bracht de Fietsersbond een knelpuntennota voor de gemeente Alphen
aan den Rijn uit. Deze haalde ruimschoots de pers, met als kop: 108 fiets-
knelpunten in Alphen. Nu, bijna vijf jaar later, hebben wij gëınventariseerd
hoe de stand van zaken is met betrekking tot die 108 punten. Natuurlijk
leggen niet alle punten een even groot gewicht in de schaal, maar gemiddeld
genomen kunnen wij enigszins tevreden vaststellen dat reeds 38,2% van deze
punten is opgelost. Voor de details kunt u op onze website de totale lijst
inzien.
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Blijft het hier nu bij? Nee, zeker niet. Wij verwachten dat dit percentage
de komende jaren nog flink zal kunnen stijgen en zullen u op de hoogte
houden. Ook zullen wij een nieuwe lijst met knelpunten opstellen, waarin
ook de gemeentedelen Boskoop en Rijnwoude zullen worden opgenomen.

Henk van der Zanden

Stationstrap klaar

In maart 2013 werd er op het station in Alphen aan den Rijn een extra
onbewaakte fietsenstalling geopend aan de zijde van Kerk en Zanen. De
bestaande stalling aan die zijde stond namelijk overvol, en de Fietsersbond
had dit (in mei 2011 !) aangekaart bij de gemeente.

Helaas was de nieuwe stalling bij opening nog niet helemaal klaar. Een
directe verbinding naar perron 4 (en via dat perron naar de stationstunnel)
ontbrak. ProRail moest hiervoor zorgen, maar maakte daar weinig haast mee.
Eind november 2013 begon men dan toch met de aanleg en drie maanden
later, eind februari 2014 was het zover: de stationstrap was klaar. Mensen
die hun fiets in die hoek van de stalling zetten, hebben nu een kortere route
naar hun trein.

De trap tussen de nieuwe stalling en perron 4.

Echt gunstig zou de nieuwe trap zijn als er treinen zouden vertrekken van
spoor 4. Gezien de jongste ontwikkelingen op het station (hekken aan de
rand van perron 4) lijkt dat de eerste tijd echter niet zo waarschijnlijk. . .

Rudy van Vliet
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Overbodige paaltjes in Alphen aan den Rijn verdwijnen

Jaarlijks vallen in Nederland onder fietsers doden en gewonden, doordat tegen
een paaltje wordt gereden. Ook in Alphen waren er ongelukken die vaak niet
gemeld werden. Veel fietsers nemen het zichzelf kwalijk dat zij een paaltje
niet hebben opgemerkt. De echte oorzaak is dikwijls de onopvallendheid van
het obstakel. De ernst van het letsel neemt toe door de populariteit van
snellere E-bikes. Vandaar dat de Fietsersbond en gemeenten in actie komen
om overbodige paaltjes te verwijderen en de paaltjes die echt nodig zijn beter
zichtbaar en zo veiliger te maken. In onze knelpuntennota van 2009 zijn er
al een aantal benoemd.

Onlangs heeft de gemeente voor een deel van Alphen een inventarisatie
van de aanwezige paaltjes gemaakt: in totaal 189 (locaties met) paaltjes,
waarvan er 27 volgens de gemeente weg kunnen en er een groot aantal beter
zichtbaar zal worden gemaakt.

Jammer dat het paaltje op het bruggetje bij Noorderbrink (knelpunt 28
uit onze knelpuntennota), waar de scootmobiel maar aan een zijde door kan,
volgens de lijst van de gemeente niet wordt verwijderd. Ook jammer dat de
hekjes tussen Dijkslootpad en Beethovensingel niet worden verbeterd.

Hoe dan ook zijn we blij dat de gemeente werk maakt van de paaltjes.
En inmiddels is het echte werk ook begonnen: begin april is bijvoorbeeld
op grote schaal ribbelmarkering aangebracht bij paaltjes die moeten blijven
staan. Als je een paaltje over het hoofd gezien hebt en er recht op af rijdt,
word je door de markering onverbiddellijk wakker geschud, letterlijk.

Henk van der Zanden

Ribbels bij een paaltje.
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Minder fietsers met verlichting

Al vele jaren tellen we in het winterseizoen hoeveel fietsers met of zonder
(goede) verlichting rijden in het donker. Zo ook de afgelopen maanden. De
eerste jaren van de telling steeg het aantal fietsers met licht, wellicht mede
door de introductie van batterijverlichting en strengere politiecontroles. Aan
deze trend kwam vorig jaar een abrupt einde, en afgelopen winter herstelde
dat niet. Integendeel: het percentage fietsers met verlichting zakte nog iets
verder. Kijk maar naar 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
2013-2014 1452 (70,2%) 509 (24,6%) 106 (5,1%) 2067

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.

We hebben de indruk dat de minder goede cijfers van de laatste twee jaar
mede te wijten zijn aan minder aandacht bij de politie voor fietsverlichting.
Als wij de politie vragen naar de controles, kunnen ze ons geen antwoord
geven. De cijfers over gerichte controles op fietsverlichting zijn volgens hen
niet uit de administratie te halen. Wij vrezen echter het ergste. . .

Voor details over onze tellingen, zie onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Obstakels op straat, deel 5

We hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht besteed aan de obsta-
kels die je als fietser tegenkomt op straat, en dan met name in het zuidelijke
deel van de Julianastraat in Alphen aan den Rijn. Dit is een voetgangers-
gebied, met fietsenrekken, terrassen van de horeca-ondernemers, en reclame-
borden van diverse winkels.
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Het is hardstikke mooi dat je hier mag fietsen, want deze straat ligt op een
hoofdfietsroute. We beseffen ook best dat je hier als fietser rekening moet
houden met de andere gebruikers van de ruimte. De hinder van het terras van
Alle Hens vonden we echter teveel. In het bijzonder het feit dat Alle Hens
zijn terras regelmatig ’s nachts liet staan, zodat fietsers in de ochtendspits
over de regengoot heen en weer door de straat moesten slalommen. Het ’s
nachts laten staan is ook niet toegestaan volgens de gemeentelijke regels voor
terrassen, ook niet na de recente versoepelingen van deze regels.

Omdat de gemeente (terecht!) graag alle horeca-ondernemers gelijk wil
behandelen, heeft ze in het voorjaar van 2013 projectmatig gecontroleerd wie
zich wel en wie zich niet aan de terrasregels hield. Overtreders kregen een
waarschuwing.

In november 2013 bouwde Alle Hens zijn terras desondanks om tot een
‘skihut’, met de kennelijke bedoeling deze maandenlang dag en nacht te laten
staan. Dat was voor ons reden om de gemeente te vragen de regels voor
terrassen nu echt te handhaven. Dat gebeurde, waarna Alle Hens de skihut
eind december vervroegd ontmantelde. Sindsdien wordt het ‘gewone’ terras
aan het eind van de avond netjes opgeruimd.

De Fietsersbond realiseert zich dat Alle Hens een belangrijke bijdrage le-
vert aan de gezelligheid van het centrum van Alphen aan den Rijn. Daar
hebben we absoluut waardering voor. Deze gezelligheid zal wat ons betreft
echter samen moeten gaan met de andere gebruikers van de ruimte, waaron-
der de fietsers. In het verleden hield Alle Hens hier volgens ons onvoldoende
rekening mee.

Rudy van Vliet

Versmalling van Jaagpad aan de Oude Rijn, deel 2

Hoewel Leiderdorp tot de afdeling Leiden van de Fietsersbond behoort, doen
wij daar toch ook (met goedvinden van de buurafdeling) regelmatig meldin-
gen. Zoals we in de vorige PedaalRidder beschreven, hebben we op 22 mei
2013 een verzoek gedaan bij de gemeente Leiderdorp tot handhaving en ver-
wijdering van de geplaatste bouwwerken vlak langs de rand van het Jaagpad.
Door deze bouwwerken (hekken, schuurtjes) wordt het toch al smalle pad in
de praktijk nóg smaller.

Hierop werd in een informele brief van 6 september 2013 geantwoord dat
het pad overal breed genoeg zou zijn (meer dan 2 meter), en dat op sommige
plaatsen zelfs 3 meter zou kunnen worden benut door gebruik te maken van
de berm. Kortom: de gemeente wilde geen actie ondernemen.
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De werkelijkheid is iets anders dan de gemeente beschrijft. Het pad is
bijna overal smaller dan 1,95 meter, alleen op de eerste 20 meter is het 2,10
meter en kun je de betonnen kade met enige moeite ook gebruiken om te
passeren. Verderop is fietsen in de berm een gevaarlijke bezigheid. ‘Rijdt u
maar door de berm om te passeren’ is geen goede oplossing voor het illegaal
bouwen tegen de rand van het fietspad.

Zou u hier graag in de berm fietsen?

Op 25 februari hebben we opnieuw een verzoek tot handhaving verzonden,
met het verzoek om een formeel besluit te nemen (inclusief de vermelding van
bezwaar en beroep mogelijkheden die daarbij horen).

Henk van der Zanden

Fietsersbond teleurgesteld over plannen N207

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden wordt de komende jaren
grondig aangepast. De Fietsersbond had gehoopt dat de plannen ook voor
fietsers de nodige verbeteringen zouden brengen. Hiervoor hebben we diverse
suggesties gedaan, maar helaas zonder resultaat.

We hebben met name gepleit voor de aanleg van een fietstunneltje onder
de Kruisweg (de N446). Deze tunnel staat al langer op de verlanglijst van de
fietsers. Tellingen van de Fietsersbond wijzen uit dat een grote meerderheid
van het fietsverkeer op deze drukke kruising in Noord-Zuid en omgekeerde
richting plaatvindt. Dat betekent dat fietsers, waaronder veel schoolgaande
jeugd, deze drukke weg ook straks moeten oversteken. Deze oversteek met
verkeerslichten zorgt voor wachttijd voor de fietsers, maar ook voor het ove-
rige wegverkeer op zowel N207 als de Kruisweg. Een fietstunnel zou daarbij
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de veilgheid van de kruising verbeteren. Aangezien het kruispunt op de schop
gaat, zou de aanleg van een tunneltje in de uitvoering meegenomen kunnen
worden.

Naast de vurig gewenste tunnel onder de Kruisweg heeft de Fietsersbond
gepleit voor vrijliggende fietspaden langs de N207 en langs de Herenweg /
Willem van der Veldenweg tussen Rijnsaterswoude en Leimuiden. Maar ook
voor deze wens vinden we bij de gemeente Kaag en Braassem en de provincie
geen gehoor. We vinden dat er in de plannen onvoldoende prioriteit wordt
gegeven aan de veiligheid voor fietsers.

Erik Bruijn

Door weer en wind: Rode kerstverlichting

Inmiddels is de lange donkere winterperiode van fietsen ach-
ter de rug. In het donker van huis vertrekken en in het donker
weer thuis komen. Met name in het donker thuis komen vind
ik altijd erg onaangenaam. Je hebt het gevoel dat je een ’dag
gemist’ hebt.

Maar in deze donkere periode had ik in mijn ochtendrit toch vrolijke licht-
puntjes. Langs de Ringvaart richting Kaagdorp, reed ik altijd een bewegende
streng van rode lichtjes achterop. Het leek wel rode kerstboom verlichting,
zwaaiend in de wind. Het bleken achterlichten te zijn van een grote groep
scholieren die ik elke morgen inhaalde. Krioelend door elkaar en druk met
elkaar kletsend. Dus de achterlichten gaven altijd een leuk lichtspel.

Kinderen willen altijd graag voorin de bus zitten. En deze scholieren
vertoonden hetzelfde gedrag, want zij wilden allemaal altijd vooraan fietsen.
Dus menigmaal kon ik er ternauwernood nog links voorbij. Automobilisten
hadden hier duidelijk meer moeite mee. En deze groep fietsers had duidelijk
een groepsgedrag: als ik hen inhaalde werd ik altijd zeer joviaal en uitbundig
begroet.

De laatste tijd is deze fraaie rode kerstboom verlichting wel aan het verva-
gen. Hoogstwaarschijnlijk raken de batterijen van de achterlichten uitgeput?
Dus het is maar goed dat we inmiddels weer in het licht fietsen. Wel zo
prettig. En voor deze scholieren wel zo veilig. Maar ze willen wel nog steeds
allemaal ’voorin de bus’. Het record staat volgens mij op 9 fietsers breed.
En met een snelheid van ’bijna omvallen’. Dus heb ik inmiddels de bijnaam
’Speedy Gonzales’ gekregen.

Sjonnie
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