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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

Zoals gebruikelijk bevat deze editie van de PedaalRidder een overzicht van
de onderwerpen waar onze afdeling van de Fietsersbond zich de afgelopen
tijd mee heeft beziggehouden. Het zijn echter niet alleen de artikelen die
iets weergeven van de ontwikkelingen. Ook de lijst met namen van actieve
leden, op de pagina hiernaast, geeft een beeld. In het bijzonder laat die zien
dat onze onderafdeling Kaag en Braassem er enkele actieve mensen bij heeft
gekregen. Het is nu nog te vroeg om daarvan de pennevruchten te plukken,
maar in de toekomst zullen ze vast en zeker verslag doen van de resultaten
in hun gemeente. Columnist Sjonnie is in ieder geval alweer terug!

In de gemeente Nieuwkoop hebben we nog geen speciale onderafdeling.
Toch kunt u verderop lezen, dat we ook daar actief zijn. Wellicht inspireert
het u om mee te helpen.

Ten slotte: voor een actieve afdeling van de Fietsersbond is het vanzelf-
sprekend dat we zelf zoveel mogelijk gebruik maken van de fiets. En eigenlijk
vonden we al een tijdje dat het mooi zou zijn als ook ons afdelingsblad op de
fiets verspreid zou worden. Die gelegenheid is er nu, want sinds enige tijd is
er in Alphen aan den Rijn een fietskoerier actief. Speciaal voor ons bezorgt
hij ook in de andere gemeenten van onze afdeling. De kans is derhalve groot
dat deze editie van de PedaalRidder tot u is gekomen via:

Mogelijk succes bij Steekterbrug

Bij de plannen voor de nieuwe Steekterbrug lijkt er goed nieuws

voor de fietser aan te komen: een fietspad in plaats van een paral-
lelweg, die fietsers zouden moeten delen met landbouwvoertuigen.

De provincie Zuid-Holland is van plan om binnen vijf jaar de Steekterbrug
te vervangen. Deze brug over de Rijn in Alphen aan den Rijn maakt onderdeel
uit van de provinciale weg N207. Bij de vervanging wordt de brug meteen
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verbreed met twee extra stroken in noordelijke richting, voor verkeer dat
linksaf de Oranje Nassausingel op wil. Verder was het de bedoeling dat er aan
de westzijde van de brug een parallelweg zou komen voor fietsers, bromfietsers
en landbouwvoertuigen (tractoren, al dan niet met aanhanger). Door in
de verdere toekomst wat met rijbanen te schuiven zou het zelfs mogelijk
worden om een directe verbinding voor auto’s tussen de Hefbrug en de Oranje
Nassaubrug te creëren. Deze zou onderdeel uitmaken van de door de gemeente
gewenste binnenring.

Op de huidige Steekterbrug is er voor fietsers een fietspad aan de oostzijde
van de brug. De verhuizing naar de westzijde van de brug zal voor veel fietsers
een verbetering zijn, maar de overgang van een fietspad naar een parallelweg
niet. De landbouwvoertuigen vormen namelijk door hun massa, omvang en
snelheid een gevaar voor fietsers.

De provincie voerde aan dat landbouwvoertuigen op de provinciale weg
ook een risico kunnen vormen. Ze zorgen voor vertraging voor de auto’s, en
wanneer die in gaan halen, kunnen er ongelukken gebeuren. Dat is de reden
dat de provincie de landbouwvoertuigen zoveel mogelijk van de provinciale
wegen af wil hebben. In de praktijk komen ze dan op parallelwegen, die ze
delen met de fietsers.

In het geval van de Steekterbrug vonden we de argumenten van de provin-
cie niet zo sterk: op en rond die brug mogen de auto’s toch maar 50 km/uur.
Landbouwvoertuigen mogen weliswaar maar 25 km/uur, maar in de praktijk
rijden ze meestal harder. Het is de bedoeling van de landelijke overheid dat ze
uiterlijk in 2017 ook officieel 40 km/uur mogen rijden. Dan is het snelheids-
verschil met de auto’s niet zo groot meer, zodat er weinig vertraging hoeft
te ontstaan. Daarnaast kent de provinciale weg ter plaatse al twee keer twee
banen, dus zo nodig kunnen auto’s de landbouwvoertuigen veilig inhalen.

In november 2014 heeft de Fietsersbond daarom een brief gestuurd naar
de provincie. Daarin vroegen we ook aandacht voor de fietsers tussen (de
richtingen) Boskoop en de Steekterweg. Hun route lijkt met de plannen
langer en lastiger te worden. Ten slotte vroegen we ook om het voetpad aan
de noordzijde van de Hefbrug open te stellen voor fietsers.

Al vrij snel na het versturen van de brief werd de Fietsersbond uitgenodigd
op het provinciehuis in Den Haag. Daar hadden we, begin december, een open
gesprek met twee medewerkers van de provincie, waarin de voors en tegens
van allerlei varianten aan de orde kwamen.

Ondertussen was de Fietsersbond niet als enige tegen een parallelweg.
De bewoners van de Kortsteekterbuurt waren eerder al in het geweer geko-
men. De landbouwvoertuigen zouden namelijk vanaf de parallelweg, via hun
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buurtje naar de Kortsteekterweg moeten doorsteken.

Eind januari 2015 nam de Alphense gemeenteraad unaniem een motie aan
om de provincie te vragen af te zien van een parallelweg. Twee maanden
later kregen we van een verslaggever van AD Groene Hart te horen, dat de
provincie inderdaad op een alternatief zonder parallelweg aanstuurt. Het is,
op het moment van schrijven, nog niet definitief, maar het ziet er wel goed
uit.

Rudy van Vliet

Goed bezochte fietsverlichtingsactie

Op 1 november 2014 organiseerde de Fietsersbond, in samenwerking met de
gemeenten in onze regio (verenigd in Holland Rijnland) en VVN de jaarlijkse
fietsverlichtingsactie. In Alphen aan den Rijn stonden we weer met een stand
aan De Vest, waar we gratis fietsverlichting controleerden, en zonodig repa-
reerden. We rekenden daarbij alleen de kosten van het materiaal. We deden
dit inmiddels voor het twintigste achtereenvolgende jaar.

Vanwege dit jubileum kreeg elke twintigste bezoeker bij de stand speciale
fietsverlichting aangeboden: een setje batterijverlichting met USB-aansluiting,
zodat je de batterijen kunt opladen aan je computer. Deze setjes hadden we
met korting van Gek van Fietsen gekregen.

Concentratie op het werk, zowel bij medewerkers als bezoekers van de stand.

Mede dankzij het lekkere weer, met record warmte voor 1 november, was
het de hele dag een gezellige drukte op de stand. We kregen 105 bezoekers,
waarvan we er dus vijf met een cadeautje konden verrassen. Behalve bij
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onze stand kon men deze dag bij 19 rijwielhandelaren in onze afdeling onder
dezelfde voorwaarden terecht met zijn fietsverlichting. Daar maakten nog
eens ruim 350 fietsers gebruik van.

Cijfers fietsverlichting

Zoals de laatste jaren gebruikelijk hebben we ook in het afgelopen wintersei-
zoen (september 2014 – maart 2015) weer geteld hoeveel fietsers in Alphen
aan den Rijn met en zonder verlichting fietsten in het donker. De cijfers
waren dit jaar gelukkig weer iets beter dan de afgelopen twee jaar. Wellicht
kwam dit mede doordat de politie in het najaar wat actiever controleerde.
Hieronder de cijfers vanaf het begin van de tellingen in 2006:

seizoen 1: wel 2: niet 3: niet goed 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 (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
2014-2015 1547 (73,2%) 445 (21,1%) 120 (5,7%) 2112

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.

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

Fietsenstalling Lage Zijde, Alphen aan den Rijn

Een jaar geleden hebben wij bij de gemeente om aandacht gevraagd voor
de te kleine fietsenstalling aan de Lage Zijde en de onveilige ingang hiervan.
Wij verzochten de fietsenstalling een stuk te verschuiven en te vergroten.
Daarnaast vroegen we om de fietsenstalling te overkappen.

Er kwam aanvankelijk geen reactie en het was ook moeilijk contact te
krijgen met de verantwoordelijke ambtenaren. Na enige tijd kwam er dan toch
een reactie: men was het wel met ons eens, alleen overkapping zat er niet in.
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Omdat men nog niet precies wist hoe de afbraak van het Thorbeckegebouw en
de nieuwbouw van de Lage Zijde zou verlopen was verplaatsing en vergroting
nog niet op korte termijn mogelijk. Dat vonden wij niet zo’n sterk argument
en dat hebben we ook laten weten.

Vervolgens bleek het weer moeilijk om contact te krijgen met de gemeente.
Bij de presentatie van de plannen voor de Lage Zijde in september 2014
kregen we contact met de projectleider, die vertelde dat er eind september
meer duidelijkheid zou komen. Uiteindelijk was het december voordat die
duidelijkheid er kwam.

De ingang van de verplaatste stalling.

Begin februari is de fietsenstalling verplaatst en vergroot. De ingang ligt nu
niet meer op de oorspronkelijke gevaarlijke hoek en er zijn rekken bijgekomen.
Eind goed al goed dus. Overkapping is voorlopig niet aan de orde, maar wij
blijven voor de langere termijn zeker pleiten voor een overdekte fietsenstalling
aan de Lage Zijde.

Aan de Hoge Zijde is er overigens wel een overdekte stalling, dus als je als
fietser niet per se je fiets moet stallen aan de Lage Zijde, dan kun je daar
voor kiezen. Plaats zat daar.

Gerard Huiskamp

Centrum Lage Zijde Alphen aan den Rijn - Aarplein

Nu de herontwikkeling van de Lage Zijde en de bouwwerkzaamheden daad-
werkelijk zijn begonnen heeft de Fietsersbond bij de gemeente aandacht ge-
vraagd voor de veiligheid voor fietsers rondom het Aarplein. De huidige situ-
atie van het Aarplein, met de verplaatste fietsenstalling, de tijdelijke locatie
van de bibliotheek, de verplaatste bushalte en de markt op de woensdagen en
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zaterdagen is weliswaar tijdelijk, maar zou met enkele eenvoudige ingrepen
enorm verbeterd kunnen worden.

Met name op zaterdagen, tijdens de markt, is er sprake van chaotische
taferelen, vooral rondom de bewaakte fietsenstalling. Dat deze fietsenstal-
ling, mede op verzoek van de Fietsersbond, is verschoven om het overzicht
beter te maken is dan ook een goede beslissing geweest, zie elders in deze
PedaalRidder.

Maar ook op de straat tussen de bibliotheek en de markt en aan de ach-
terzijde van de bibliotheek doen zich vrijwel continu gevaarlijke en onover-
zichtelijke situaties voor.

Onoverzichtelijke situatie tussen bibliotheek en markt.

De Fietsersbond heeft bij de gemeente voorgesteld met enkele eenvou-
dige maatregelen de situatie voor fietsers te verbeteren. Zowel wat betreft
veiligheid als aantrekkelijkheid. Want momenteel krijgen automobilisten op
vrijwel alle punten voorrang op fietsers en is er geen (aantrekkelijke) route
voor fietsers over het Aarplein.

De ingrepen zijn, wat ons betreft, het aanpassen van de voorrangsrege-
lingen op de diverse kruisingen en het maken van een fietsroute tussen de
(verplaatste) fietsenstalling en de bibliotheek door. Daarnaast zou op de
weg achter de bibliotheek naar de Thorbeckestraat een fietspad of fietsstrook
aangelegd moeten worden.

We hebben onze brief eind maart verstuurd, dus we hebben van de ge-
meente nog geen reactie op onze voorstellen ontvangen. We hopen hier echter
toch op korte termijn een verbetering voor de veiligheid te bereiken.

Erik Bruijn
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Julianabrug Alphen aan den Rijn

De werkzaamheden voor het opknappen van de Julianabrug zijn inmiddels
van start gegaan. Het brugdek en het bewegingswerk worden opgeknapt
zodat deze nog wat jaartjes mee kunnen.

Voor fietsers is interessant dat de trappen van en naar de Hooftstraat en de
Emmalaan worden verbeterd. Deze worden wat minder steil, dus wat beter
om, met de fiets, op en af te komen.

Tijdens de werkzaamheden de komende maanden wordt er dit keer geen
pontje ingezet. Maar dit betekent niet dat er niet aan fietsers is gedacht. . . ,
want er komt een tijdelijke (ophaal)brug voor het langzaam verkeer!

Dezelfde brug is enkele jaren geleden ook in Koudekerk gebruikt tijdens on-
derhoud aan de Koudekerkse brug. De brug zal worden bediend, en ’s nachts
geopend zijn (dus dat betekent omfietsen, maar dat zou met een veerpont
ook zo zijn). Al met al een goede voorziening voor fietsers.

Wil je echter in Alphen graag met een veerpont oversteken, dan heb je tot
eind april nog de mogelijkheid bij de Hefbrug. En we hopen ook op de inzet
van een veerpont tijdens de geplande werken aan de Zegerbrug.

Erik Bruijn

P.S.: De provincie heeft ons laten weten dat het groot onderhoud aan de Zegerbrug is

uitgesteld tot eind 2015 of begin 2016. Wij houden dit uiteraard in de gaten.

Succes in Ter Aar

Mede met dank aan de Fietsersbond wordt de rotonde in Ter Aar,
aan de oostkant van de Aardammerbrug, niet onveiliger. Daarnaast

krijgt de rotonde een extra aansluiting voor fietsers op de Prinses
Irenestraat.

De provincie Zuid-Holland voert binnenkort (waarschijnlijk nog in 2015)
groot onderhoud uit aan de N460, de Oostkanaalweg tussen Ter Aar en de
N207. Hierbij wordt ook gekeken naar de rotonde ten oosten van de Aardam-
merbrug. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de rotonde voorzien zou
gaan worden van een fietsstrook, vlak naast de autorijbaan. De huidige in-
richting, met auto’s en fietsers op dezelfde rijbaan, werd namelijk onveilig
gevonden.

In het najaar van 2013 kwam dit de Fietsersbond ter ore, en het leek
ons geen goed plan. Weliswaar is de huidige inrichting niet ideaal, maar een
fietsstrook vlak langs de rotonde is nog veel onveiliger. Probleem met zo’n
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strook is namelijk dat automobilisten die de rotonde willen verlaten, slecht
zicht hebben op fietsers schuin achter hen. Terwijl de automobilist afslaat,
wordt hij ingehaald door de fietser, met een aanrijding als mogelijk gevolg.
Met auto’s en fietsers op één rijbaan speelt dat probleem veel minder, omdat
de fietser achter de auto blijft, of andersom.

Door te verwijzen naar normen voor de inrichting van rotondes konden we
de provincie overtuigen. De plannen werden aangepast, en uiteindelijk blijft
de indeling van de rotonde zoals die nu is.

Gelukkig gingen de plannen niet in hun geheel van tafel, want er zat ook
een goed onderdeel voor fietsers in. In de huidige situatie is de aansluiting van
de Prinses Irenestraat op de rotonde namelijk bijzonder ongelukkig. Fietsers
moeten ter hoogte van de Prinses Beatrixstraat de Oostkanaalweg op, of,
omgekeerd, de Oostkanaalweg oversteken.

Dat gaat veranderen, ook in de aangepaste plannen. Er komt een directe
aansluiting voor fietsers tussen de rotonde en de Prinses Irenestraat.

Rudy van Vliet

Ongelukkige lampjes

In december 2013 heeft de Fietsersbond via het algemene email-adres van de
provincie contact gezocht met de provincie. Aanleiding waren de lampjes op
zonne-energie die één of twee jaar daarvoor waren aangebracht in de mid-
denas van het fietspad langs de provinciale weg N462, de Schilkerweg tussen
Papenveer en Nieuwveen.

Een lampje in het fietspad langs de Schilkerweg.

Deze lampjes zijn bedoeld om te voorkomen dat fietsers in het donker
van de weg raken, en zeker voor fietsers in de richting van Nieuwveen (die
gemakkelijk verblind kunnen worden door tegemoetkomende auto’s op de
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N462) is dat geen overbodige luxe. Aan de andere kant vormen de lampjes
vervelende hobbels in het wegdek, die, zeker bij nattigheid, ook glad kunnen
zijn. Voor groepen fietsers (scholieren of wielrenners b.v.) kan dat zeer
gevaarlijk zijn.

Wij vroegen de provincie of ze deze nadelen had overwogen bij de keuze
voor de betreffende lampjes. We wezen daarbij op vlakkere (en daarmee
minder hinderlijke) lampjes die de gemeente Alphen aan den Rijn op dat
moment al op enkele fietsroutes gebruikte, bijvoorbeeld op de Westkanaalweg.

De provincie antwoordde ons dat de lampjes nu eenmaal boven het asfalt
dienden uit te steken omdat “de fietser aangeschijnd dient te worden.” Tevens
werd gemeld dat alle lampjes gecertificeerd en getest waren.

In eerste instantie hebben we genoegen genomen met dit antwoord, in de
hoop dat de provincie in het vervolg toch fietsvriendelijker lampjes uit zou
kiezen. Dat dit echt mogelijk is, bewees opnieuw de gemeente Alphen aan
den Rijn: eind 2013 / begin 2014 bracht de gemeente in fietspaden ten westen
van de Zegerplas lampjes aan, die nog kleiner en vlakker waren dan die in
de Westkanaalweg. Hier heb je als fietser in het geheel geen last van, terwijl
ze nog steeds prima zichtbaar zijn. Het argument van de provincie, dat de
lampjes boven het asfalt uit dienen te steken, klopt dus niet.

Helaas bleek in september 2014 dat de provincie niet geleerd had van de
gemeente Alphen aan den Rijn. Toen werden namelijk bij groot onderhoud
aan de N231 aan de oostkant van Nieuwveen dezelfde hinderlijke lampjes
gëınstalleerd als eerder langs de N462. We zullen daarom nogmaals contact
opnemen met de provincie. We willen vragen
• of wij een testrapport van de gebruikte lampjes kunnen ontvangen
• of de provincie in de toekomst lampjes wil gebruiken die minder hinder-
lijk/gevaarlijk zijn voor fietsers
• of de lampjes in de twee fietspaden bij Nieuwveen vervangen kunnen worden
door fietsvriendelijker lampjes.

Met een beetje geluk ligt de brief inmiddels (als u dit leest) al op het
provinciehuis.

Rudy van Vliet

Station Hazerswoude-Koudekerk wordt concreet

Het ziet ernaar uit dat in 2018 een droom van de Koudekerkers en Hazers-
woudenaren eindelijk uitkomt. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de
inwoners van de dorpskernen van de voormalige gemeente Rijnwoude dan
weer ‘naast de deur’ op de trein stappen.
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Vanaf 2018 gaan op de spoorlijn tussen Utrecht en Leiden in beide rich-
tingen vier treinen per uur rijden: twee sneltreinen en twee sprinters. De
sprinters zullen stoppen bij het station Hazerswoude-Koudekerk. De snel-
treinen rijden door.

Het is niet de bedoeling dat het station eenzaam in het weiland komt
te liggen. Binnen de gemeente zijn er plannen om rondom de halte een
woonwijk aan te leggen. Deze gaat Westvaartpark heten. Er wordt gedacht
aan de bouw van 285 woningen.

Maar. . . voor het zover is, zijn er heel wat liters water door de Oude Rijn
gevloeid. . .

De Fietsersbond heeft zich in de afgelopen maanden ingezet om de situatie
rond het nieuwe station zo fijn en veilig mogelijk te maken voor met name
de fietsers. Al in een vroeg stadium is er in het reguliere dorpsoverleg in de
dorpskernen met de inwoners gesproken over de drie mogelijke varianten:

1. Fietsviaduct over het spoor, met, vanaf de Potgieterlaan een helling/dijk
aan de westzijde van de Gemeneweg. De op-/afrit aan de kant van de
N11 bevindt zich eveneens aan de westzijde van de Gemeneweg.

2. Fietsviaduct over het spoor, met, vanaf de Potgieterlaan een helling/dijk
aan de oostzijde van de Gemeneweg. De op-/afrit aan de kant van de
N11 bevindt zich aan de westzijde van de Gemeneweg. Het viaduct
kruist dus ‘schuin’ het spoor.

3. Fietspad(en) geheel naast de openbare weg (Gemeneweg), met gelijk-
vloerse overweg aan westzijde van het geplande station (richting popu-
lierenbos; het toekomstige Westvaartpark).

‘Helikopterview’ van variant 3.
Bron: variantenstudie van het station.

Met name vanwege inspraak van de inwoners van de wijk die direct grenst
aan de locatie van het station en de Gemeneweg, en om technische redenen
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is er gekozen voor variant 3. Bij de andere varianten zouden de omwonenden
immers direct geconfronteerd worden met een ingrijpende wijziging van hun
woon en leefomgeving: ze zouden zich ‘opgesloten’ voelen door de dijk. Ook
zou de uitvoering aanzienlijk duurder worden. Er komt dus geen fietsbrug
over het spoor, met hoge dijk aan weerszijden van het spoor.

De Fietsersbond heeft na overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn
een lijst met wensen, vragen en opmerkingen opgesteld naar aanleiding van
de plannen. Hierop staat onder meer:

• Volgens de plannen worden de Gemeneweg en het naastgelegen fietspad in
westelijke richting omgelegd (omweg ca 150 meter). De route is nagenoeg
vlak.

Echter: een gelijkvloerse kruising van spoor/fietspad (spoorwegovergang)
heeft zeer zeker niet onze voorkeur. De spoorbomen zitten vaak dicht, met
name in de spits. Rond deze tijd gaan ook veel woon-werk-fietsers, alsmede
honderden scholieren van Hazerswoude-Dorp richting Leiden en omgekeerd.

• Er wordt verondersteld dat door de ligging van een gasleiding van de Gas-
unie de aanleg van een fietstunnel niet te realiseren is. Wij vragen ons af
waar deze leiding exact ligt. In 2011 werd over deze gasleiding geschreven
dat hij niet meer aan de toen geldende normen voldeed. Had dat destijds
niet een goede gelegenheid geweest (of misschien nu nog steeds wel) om de
gasleiding om te leggen, zodat een fietstunnel alsnog mogelijk is?

• Als mogelijk alternatief voor de nu geplande gelijkvloerse kruising zou een
(fiets)tunnel op diezelfde, westelijke locatie onderzocht kunnen worden. Der-
gelijke tunnels liggen bijvoorbeeld al bij de molen in Groenendijk, dus zouden
ook hier goed uitvoerbaar zijn.

Uit de richting HazerswoudeDorp ga je dan bij het station per fiets ‘bergje
af’, onder het spoor door, ‘bergje op’ en kom je ca. 40-50 meter verder weer
omhoog (in het populierenbos). Vandaar kan weer worden aangesloten op
het geplande fietspad.

• Een geopperd alternatief in de vorm van een langere tunnel, die ook onder
de N11 doorgaat lijkt niet realistisch en zelfs niet gewenst. De N11 is daar
verdiept aangelegd en we denken dat zo’n tunnel niet sociaal veilig zou zijn.

• Op het stationsplein komen oplaadpunten voor E-bikes en Hybride-autos.

• Vóór het stationsplein (aan noordzijde) komt een rotonde, met fietspad er
omheen. Dit biedt ook de mogelijkheid om een aansluiting te maken naar
het fietspad langs het spoor in oostelijke richting (Oostvaartpad).

• Vanaf de rotonde naar de Potgieterlaan een tweerichtingen fietspad aan de
oostzijde van de Gemeneweg. Dit biedt bewoners van Hazerswoude-Rijndijk
de mogelijkheid direct naar het station te fietsen (men hoeft bij de Potgie-
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terlaan geen lange, dubbele oversteek te maken). Bovendien hoeven fietsers
vanaf de Rijndijk (Leiden, Koudekerk) niet het stationsplein ‘kris-kras’ over
te slingeren om bij de stalling te komen, of naar het Oostvaartpad te fietsen.

• Aan weerszijden van het station komt een fietsenstalling met voldoende
ruimte. Hierover bestaan nog enkele onduidelijkheden, die moeten worden
weggenomen:

Welke vorm krijgt de stalling? Wordt hij overdekt? Welk type rek wordt
gekozen? Is het ook geschikt voor E-Bikes?

• Komt er bij het station een voetgangersbrug of trap met fietsgoot?

• De gevaarlijke kruising / oversteek bij de T-splitsing van de Gemeneweg
met de Potgieterlaan moet tegelijk in deze plannen worden meegenomen.

• Op de tekening is aan de zuidzijde van het spoor een (doodlopende?) weg
getekend. Waar dient deze voor?

De Fietsersbond heeft op korte termijn een gesprek met de provincie over
onze lijst met punten.

Frits Nijhof

Bron: www.rijnstreekmagazine.nl

Rijnwoude en Boskoop fietsvriendelijker

Samen met de inwoners van Rijnwoude, Boskoop en Alphen streven

we naar een fietsvriendelijkere regio in het Groene Hart.

In 2009 publiceerden we een nota met knelpunten voor fietsers in de (toen-
malige) gemeente Alphen aan den Rijn. We voerden vervolgens overleg met
de gemeente en vonden weerklank bij onze gesprekspartners. Nog niet alle
punten werden tot nu toe (helemaal) opgelost, maar alles bij elkaar was vorig
jaar al meer dan 50% gedaan.

Nadat op 1 januari 2014 Rijnwoude en Boskoop bij Alphen waren gevoegd,
werd het idee geopperd om ook voor de vijf ‘nieuwe dorpskernen’ naar de
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knelpunten te gaan kijken. Om deze reden plaatsten we in november vorig
jaar in de lokale kranten een oproep, waar de inwoners werden aangespoord
om ons fietsknelpunten te melden in of rondom de vijf dorpskernen. Het
resultaat was verbluffend: jong en oud meldde spontaan grote, complexe,
maar soms ook kleine, simpele punten. We noteerden tot nu toe ruim 50(!)
meldingen. Onze mailbox begon nog net niet rood te kleuren. . . . Iedereen
nogmaals hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage. Er zijn zeer waardevolle
zaken bij.

Zoals gezegd, waren er enerzijds simpele zaken bij, welke met geringe in-
spanning zijn te verhelpen, of zelfs al verholpen zijn. Anderzijds zijn er ook
complexere knelpunten, die niet even 1-2-3 zijn op te lossen. Deze vergen na-
dere bestudering, langere voorbereiding, én: er hangt veelal een prijskaartje
aan.

We hebben al uw meldingen gëınventariseerd en in een overzicht samen-
gevat. Dit overzicht hebben we aan de gemeente voorgelegd en we hadden
eind januari ons eerste overleg met de verantwoordelijke medewerkers op het
gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. Alle ingebrachte knelpunten werden
hierbij behandeld. Hierop hebben we inmiddels de eerste respons van de
gemeente ontvangen.

We gaan zeker binnenkort weer met de gemeente om de tafel om de status
van de punten te bespreken om samen een passende oplossing te zoeken.

Het overzicht

U vindt het overzicht van de (nieuwe) knelpunten als een Excel bestand op
onze website.

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Behalve een lijst met alle knelpunten, bevat het bestand ook een score
per dorpskern. We hebben binnen elke kern 3 knelpunten geselecteerd, welke
volgens ons met prioriteit (1, 2, 3) aangepakt dienen te worden. Op het
tabblad van de betreffende dorpskern vindt u in de meest rechtse kolom de
actuele status van elk knelpunt. Uiteraard houden wij u via de media en via
onze website van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Mocht u in de toekomst op uw (fiets-)pad nog problemen tegenkomen:
Schroom niet! Meld deze alsnog. Dit kan zijn: een gevaarlijk kruispunt,
vervelende rotonde, de omgeving van de weg of het fietspad, onacceptabel
verkeersgedrag, verkeerslichten, etc. U kunt uw problemen,wensen of ideeën
nog steeds per mail melden op: alphenaandenrijn@fietsersbond.nl.

Frits Nijhof
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Enkele voorbeelden

Dorpsstraat, Koudekerk aan den Rijn, voor verkeerslicht bij Kou-
dekerkse brug.

Auto met aanhanger op de fietsstrook.

Afslag Gemeneweg naar Katjesweg, Hazerswoude-Dorp

Hoe moeten fietsers hier rechts afslaan naar de Katjesweg (toegang naar
o.a. zwembad De Hazelaar, sportvelden en een locatie van het Groene Hart
Lyceum)? Of omgekeerd vanaf rechts op het fietspad zien te komen?
Ere wie ere toekomt: dit knelpunt hadden burgers niet bij ons gemeld, maar
bij de gemeente.
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Dorpsstraat, Hazerswoude-Dorp, westzijde

Omdat auto’s helemaal rechts staan opgesteld, wachtend voor het
verkeerslicht, zijn fietsers genoodzaakt over het trottoir te fietsen.

Door weer en wind:

Hilarische fietspad wegopbrekingen

Bijna 15 jaar fiets ik van Oude Wetering naar Lisse (grens
Hillegom). En in deze jaren heel wat fietspad- en wegopbre-
kingen moeten trotseren.

Heel diep in mijn geheugen zit nog de zeer langdurige wegopbreking fiets-
pad Molendijk, nabij het aquaduct. Dit vanwege verbreding A4 en aanleg
HSL. Er was heel even sprake van complete afsluiting van het fietspad! Ge-
lukkig werd daar een stokje voor gestoken. Een extra fietsbrug werd aange-
legd en deze was bijna altijd goed bereikbaar en veilig. Dus een compliment
waard.

Ook was de verbreding van de A4 over de Lisserweg een behoorlijke klus.
Het viaduct werd geheel gesloopt en vervangen. Hier werd zelfs een heuse
fietstunnel tijdelijk aangelegd. Prima geregeld.

Vervolgens nog de aanleg van een zeer grote rotonde op kruispunt Lisser-
weg en Hoofdweg. De oude parallelbrug bleef lang aanwezig voor de fietsers.
Ook hier prima geregeld.

Bij de vervanging van de Meerbrug in Nieuwe Wetering werd een ’gezellig’
fietspontje ingezet. Bij mooi weer mis ik deze zelfs nog een beetje.
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Maar dan zijn er ook minder plezierige wegopbrekingen.

Renovatie van Hoofdweg in Abbenes

Op een ochtend wil ik de Hoofdweg oversteken, maar deze is volledig versperd
door asfalteer werkzaamheden. Ik kan over het verse zachte asfalt oversteken.
Dacht het niet. . . Loop een stukje terug, neem de fiets op de schouder, stap een
halve meter omlaag en ploeg door los zand naar de overkant. Kom onderweg
een jongedame in strak knierokje met pantykousjes en naaldhakken tegen.
Nauwlettend gadegeslagen door een groep wegarbeiders prikt zij zich een
weg door het mulle zand. Bij de bushalte kan ze haar schoenen weer legen.

Vrachtauto en modder

Het is nog donker als ik op het onverlichte en donkere fietspad (langs de
A44) halverwege een geparkeerde vrachtauto en zwaar landbouwvoertuig te-
genkom. De dimlichten verblinden mij. Zie werkelijk niets en ik stap af. De
vrachtauto verspert het gehele fietspad en ik moet door de berm. Ik aarzel,
want dat zou wel eens een modderpoel kunnen zijn. En jawel, op mijn werk
schoenen en sokken schoongemaakt. Achteraf wel een beetje spijt over wat
ik de chauffeur verwenst heb.

Er staat een fikse zuiderstorm

Als ik vanuit Lisserbroek het fietspad Lisserweg op fiets, zie ik naast het
fietspad op de rijbaan een wegafzetting. Verderop zie ik een kraanwagen op
de rijbaan. Buffelend met een forse zijwind, kom ik op de plaats van werk-
zaamheden. Een agent houdt mij tegen. Ik mag er niet door. Te gevaarlijk.
Voor de werkzaamheden? Iedereen staat ruimschoots binnen de gevarenzone
van de kraan en werkzaamheden.

En waarom staat op het fietspad geen wegafzetting? En zelfs niet eerder,
zodat ik op tijd een andere route kan kiezen? Het antwoord is dat hij daar
ook niets aan doen. Ik moet terug (tegen wind!) en een aantal kilometers
omrijden. Inmiddels groeit gestaag het aantal (brom)fietsen dat tegengehou-
den wordt. De agent krijgt het steeds drukker. Ongehoorzaam glip ik aan
de andere kant van de rijbaan door de berm. Maar aan de andere kant van
de afzetting kom ik nog een agent tegen, die mij staande houdt. Ik lieg heel
overtuigend: “Ik mocht van je collega”. In het moment van zijn verwarring,
stap ik op mijn fiets en rij verder. Dit was wel heel ongehoorzaam en fout.
Maar waar lag de bron van de oorzaak van mijn gedrag?
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Het heeft gestormd afgelopen nacht

Bij de Lisserweg is het Heijepad fietspad langs de A44 met een rood-wit hek
afgesloten. Er staat geen reden bij en er is niets te zien van werkzaamheden.
Ga als ongehoorzame burger toch het fietspad op. Blijkt verderop een boom
omgewaaid te zijn. Er zijn geen opruimactiviteiten. Ik kan door de berm
eromheen. Dan verwacht ik aan het einde van het fietspad weer een rood-
wit hek aan te treffen. Maar dat is er niet. Dus het was een eenzijdige
afsluiting. De gedachten en redenen van gemeentewerkers zijn vaak moeilijk
te doorgronden.

Snoeiwerkzaamheden Heijepad fietspad langs A44

Op een ochtend fiets ik in het donker op het onverlichte fietspad bijna tegen
een rij oranje pionnen, die dwars over het fietspad gezet zijn. Zie geen enkele
activiteit en boos schop ik deze in de berm en fiets door. Verderop fiets ik
langs een wagen met een hovenier erin, druk bezig met zijn telefoon. Vervol-
gens rij ik wederom in het donker bijna tegen een tweede rij oranje pionnen
aan. Deze schop ik ook weer boos de berm in. Voel me niet schuldig, maar
vind dat ik een goede daad heb verricht voor (brom)fietsers met slecht licht
en hoge snelheid.

Renovatie N208 Lisse - Hillegom

Op een ochtend is door de provincie het fietspad aan de westzijde, parallel
aan de N208 afgezet. Honderden fietsers (grote groepen scholieren) moeten
tweeemaal de zeer drukke N208 oversteken. Chaotische taferelen. Gemeente
Lisse slaat alarm en de volgende dag staan er verkeersregelaars.

Helaas gebeurt het nog regelmatig dat kortstondig overdag het fietspad
langs de N208 wordt afgezet, zonder veilige voorzieningen voor fietsers, zo-
als verkeersregelaars. Ik heb via gemeente Lisse een contactpersoon van de
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provincie rechtstreeks benaderd (gemaild), maar geen enkele reactie mogen
ontvangen. De provincie moet nog veel leren over fietsveiligheid.

Aanleg gasleiding onder Lisserweg

Op een ochtend staan er gele borden op het fietspad: ’Fietsers afstappen’.
Maar er is totaal niets te zien van werkzaamheden, alleen een bouwkeet. Dit
duurt een aantal dagen. Dan ligt er op een middag een 1,5 meter hoge,
tijdelijk aangelegde weg van slakkenzand over het fietspad. Tja, nu is het
bord ’Fietsers afstappen’ overbodig geworden. Je moet wel. Dit duurt enkele
maanden. Nadat de berg slakkenzand verwijderd is, staan de bordjes ’Fietsers
afstappen’ nog ruim een week. Fietsertjes pesten?

Renovatie Turfspoor Lisserbroek

Op weg naar huis kom ik bij het Turfspoor een bordje met fietsomleiding
richting Lisserweg tegen. Ik zie over het Turfspoor geen enkele activiteit van
wegwerkzaamheden. Dus als ongehoorzame burger fiets ik het Turfspoor op
en jawel; geen wegopbrekingen. Dit duurt ruim anderhalve week. Dan zijn de
wegwerkzaamheden werkelijk begonnen. En volg ik trouw de wegomleiding.
Bij deze wegomleiding kom ik bordjes tegen van ’Fietsers afstappen’. Maar
omdat de wegwerkzaamheden opschuiven, zou je in de loop van de tijd bijna
een kilometer te vroeg ’afstappen’. Nadat de wegwerkzaamheden afgerond
zijn, blijven de bordjes van de fietsomleidingen nog geruime tijd staan. Hoe
komt het toch dat ik zo vaak heel ongehoorzaam de fietsmeldingen negeer?

Op een ochtend staat een van de bordjes van fietsomleiding eindelijk goed.
Deze is weggezakt en wijst omhoog naar een grote kruin van een boom. En
jawel, nu klopt het bordje. Alle fietsers kunnen de boom in.

Sjonnie

20


