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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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Tot Fiets!
In de vorige PedaalRidder hebben we kort verteld over de plannen van het
gemeentebestuur om het fietsgebruik in Alphen aan den Rijn te vergroten.
Veel van deze acties worden verzameld onder de noemer ‘Tot Fiets!’.
Een van de acties van de gemeente is om alle (vrijwilligers)organisaties die
iets met fietsen hebben bij elkaar te brengen. Een leuk initiatief.
Variërend van de fietsclub Avanti, de Laura, de Sportvrouw, VVV, het
Gilde, Veilig Verkeer Nederland, ijsclub Otweg, het CAS en Fietsdocenten.
Leuk om te zien dat er zoveel mensen en organisaties actief bezig zijn om het
fietsen te stimuleren.
Het doel van de bijeenkomst was elkaar te leren kennen en, bijvoorbeeld,
ook nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Zo is er bijvoorbeeld een themaroute
langs diverse volkstuinen (de Eetbare stad) of langs monumentale bomen
bedacht.
Wij houden ons als afdeling van de Fietsersbond meestal bezig met het
verbeteren van fietsinfrastructuur, maar het is goed te zien dat er ook in
Alphen initiatieven zijn voor duo-fietsen (fietsmaatje) en fietsdocenten. En
hiermee in contact te komen.
De gemeente heeft alle organisaties aangeboden in de Week in Beeld pagina
van de gemeente (die wekelijks verschijnt in het Alphens Nieuwsblad) zichzelf
te presenteren.
Op deze pagina hebben wij een oproep gedaan om actief en/of lid te worden
van de Fietsersbond. We zijn blij dat we hier vanuit Boskoop enkele positieve
reacties op hebben ontvangen!
Erik Bruijn

Nieuwe locatie Ashramcollege onveilig?
Er bestaan plannen voor een verhuizing van het Ashramcollege in Alphen
aan den Rijn, van het Marsdiep naar een nieuwe locatie. Die locatie ligt aan
de Bijlen tegenover de atletiekbaan. Op het eerste gezicht lijkt dit een prima
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locatie. Meer centraal gelegen dan de huidige locatie, dichtbij sportvelden en
groen.
Maar is het wel zo’n prima locatie? Dat valt te betwijfelen. Die twijfel
wordt ingegeven door de veiligheid voor de scholieren. Vanuit Ridderveld
I, II, III zijn er goede en veilige fietsverbindingen en ook de leerlingen uit
Nieuwkoop en Aarlanderveen kunnen veilig fietsen naar de nieuwe locatie
want de nieuwe fietsbrug over het Aarkanaal (die zal er in de nabije toekomst
toch wel zijn neem ik aan) maakt de tocht veiliger en een stuk korter.
Maar wat te denken van de leerlingen die ten westen van de Oranje Nassausingel wonen? Dat zijn de leerlingen die wonen rond het centrum, in Kerk
en Zanen en die uit Zwammerdam, Koudekerk of Hazerswoude-Rijndijk komen. Die moeten straks de Oranje Nassausingel oversteken, een brede weg
waar auto’s 70 km/uur mogen rijden. Er zijn weliswaar verkeerslichten maar
er rijden nog wel eens (vracht)auto’s met hoge snelheid door rood en scholieren springen zelf ook niet altijd even veilig om met de oversteek. Is dat niet
vragen om ongelukken?
En dan de scholieren vanuit Kerk en Zanen: die komen voor een belangrijk deel door het centrum en door de Van Boetzelaerstraat, een belangrijke
route voor auto’s richting het centrum. Ze fietsen daarbij tegen de huidige
rijrichting van de auto’s in. Tja, ik zie het voor me. . . , ongelukken liggen
voor de hand.
Wat te doen aan die onveiligheid? Allereerst de oversteek van de Oranje
Nassausingel. Daar moet een oplossing voor komen.
Ideaal is een fietstunnel voor de overstekende scholieren. Het zal wat kosten, maar je koopt er veiligheid mee voor de scholieren. Als een fietstunnel
niet kan, dan moet de Oranje Nassausingel na de kruising met de Thorbeckestraat worden versmald naar twee enkele rijbanen met eventueel een afslagstrook naar de Bijlen, en de maximumsnelheid moet worden verlaagd naar
50 km/uur. Je zou ook kunnen denken aan een rotonde (géén turbo-rotonde)
met voorrang voor fietsers.
Dan de Van Boetzelaerstraat: een oplossing kan zijn het afsluiten als doorgangsroute voor auto’s naar het centrum; daar kun je dan niet meer komen
vanaf de Oranje Nassausingel. Het verkeer naar het centrum kan via de Thorbeckestraat; dat is toch al de bedoeling. De Van Boetzelaerstraat kan dan
vervolgens als fietsstraat worden ingericht. De auto’s zijn te gast; de bewoners van de straat kunnen er hun auto kwijt en ze wonen veel rustiger, want
al het doorgaande autoverkeer is verdwenen.
Zonder maatregelen is de nieuwe locatie een onveilige locatie. Ik weet het,
ook bij de huidige locatie moeten scholieren drukke routes oversteken. En het
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kan in de toekomst rond de school nog drukker worden als in de Gnephoek
woningen worden gebouwd en de Bruins Slotsingel wordt doorgetrokken naar
de Gnephoek en de Máximabrug. Dat neemt niet weg dat de nieuwe locatie
hoe dan ook veilig moet worden.
Gerard Huiskamp

Geslaagde fietsverlichtingsactie
Op zaterdag 3 november heeft de jaarlijkse fietsverlichtingsactie plaatsgevonden. Op tientallen plaatsen in de regio konden fietsers die dag gratis hun
fietsverlichting laten controleren en zo nodig laten repareren. Het was mooi
weer, en het was dan ook weer een gezellige drukte bij de stand van de Fietsersbond, aan De Vest in Alphen aan den Rijn. Alles bij elkaar hebben we bij
de stand 80 fietsers ontvangen, en weer van werkende verlichting voorzien.

Gezellige drukte bij de stand.

Weer meer fietsers met licht
Zoals elk jaar hebben we ook afgelopen winter (van september tot en met
maart) weer geteld hoeveel fietsers in Alphen aan den Rijn met goede, werkende verlichting in het donker fietsten. Waar dit in de vorige winter voor
nog geen 70% van de fietsers het geval was (een flinke dip), kwamen we nu
weer uit op 76%. Dit was maar net iets minder dan het record van twee jaar
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geleden. In de loop van de jaren kwamen we op de volgende aantallen en
percentages:
seizoen
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

672
1192
989
1059
1377
1523
1334
1452
1547
1599
1597
1319
1747

1: wel
(66,2%)
(70,8%)
(69,1%)
(71,8%)
(73,9%)
(74,3%)
(70,6%)
(70,2%)
(73,2%)
(73,7%)
(76,2%)
(69,9%)
(76,0%)

243
387
365
347
398
430
456
509
445
456
379
414
405

2: niet 3: niet goed totaal
(23,9%) 100 (9,9%) 1015
(23,0%) 104 (6,2%) 1683
(25,5%)
78 (5,4%) 1432
(23,5%)
69 (4,7%) 1475
(21,4%)
89 (4,8%) 1864
(21,0%)
96 (4,7%) 2049
(24,1%) 100 (5,3%) 1890
(24,6%) 106 (5,1%) 2067
(21,1%) 120 (5,7%) 2112
(21,0%) 114 (5,3%) 2169
(18,1%) 120 (5,7%) 2096
(21,9%) 154 (8,2%) 1887
(17,6%) 147 (6,4%) 2299

Hierbij bevat kolom 1 het aantal fietsers met goede verlichting, kolom 2 het
aantal fietsers zonder verlichting, en kolom 3 het aantal fietsers met ‘verkeerde’ 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

Presentatie Top 10 knelpunten
De Fietsersbond heeft op maandag 17 december 2018 aan wethouder Kees van
Velzen een lijst met de Top 10 van fietsknelpunten in de gemeente Alphen
aan den Rijn aangeboden. Voordat de formele overhandiging plaatsvond,
vertelden we hoe het overzicht van knelpunten in de afgelopen jaren is bijgehouden. Van de 108 knelpunten in de laatste knelpuntennota uit 2009 is
ongeveer 76% opgelost. In de tussentijd zijn er echter ook weer nieuwe knelpunten ontstaan, en zijn Boskoop en Rijnwoude onderdeel geworden van de
gemeente, elk met hun eigen knelpunten.
De huidige Top 10 ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Zijde, Boskoop
Raoul Wallenbergplein, Alphen aan den Rijn
Ziendeweg, Zwammerdam
kruising Gemeneweg-Dorpsstraat, Hazerswoude-Dorp
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5. centrum Hoge Zijde, Alphen aan den Rijn
6. verbinding Gouwsluis-Berendrecht, Alphen aan den Rijn
7. Dorpsstraat, Koudekerk aan den Rijn
8. ontbrekende fietsbrug Aarkanaal, Alphen aan den Rijn
9. Amerikalaan / 50km-wegen zonder fietspad, Alphen aan den Rijn
10. fietsrotondes, Alphen aan den Rijn

Rudy van Vliet overhandigt de Top 10 aan wethouder Kees van Velzen.
Wethouder Van Velzen bedankte de Fietsersbond voor het vele werk. Hij kon
het overzicht met in totaal 64 knelpunten goed gebruiken als input voor het
Fietsbeleidsplan dat hij in maart 2019 wilde presenteren (het is inmiddels iets
vertraagd). Doel van dat plan is om de fiets structureel mee te laten wegen
in het beleid van de gemeente, zodat nieuwe knelpunten worden voorkomen.
Over diverse knelpunten in de Top 10 kon hij melden dat er concrete plannen
bestaan om de punten aan te pakken. Ten aanzien van de Zijde denkt de
wethouder ook aan alternatieve, parallelle routes, waardoor een deel van de
fietsers de Zijde kan vermijden. De Fietsersbond zal bij de planvorming
worden betrokken.
Een maand na de presentatie van de Top 10 zaten we met twee verantwoordelijke ambtenaren om de tafel. Inmiddels hebben we per knelpunt een
reactie van de gemeente ontvangen. Voor knelpunten waar die reactie in onze
ogen niet bevredigend is, zullen we ook in de toekomst aandacht blijven vragen. Met als doel dat ook van de huidige lijst met knelpunten over tien jaar
(of korter) een groot deel is opgelost.
De complete knelpuntenlijst is te vinden op onze website,
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Elk knelpunt is voorzien van een korte beschrijving en een link naar Google
Maps en Google Streetview. Knelpunten kunnen ook per kern van de gemeente geselecteerd worden. Ten slotte valt er een overzichtskaart aan te
klikken, met de locaties van alle knelpunten.

Stuiterbrug verdwijnt
Een van de knelpunten in ons nieuwste knelpuntenoverzicht is de fietsbrug
over de Aarlanderveense wetering, in het fietspad langs de Nieuwkoopseweg.
Wie ooit over die brug heeft gefietst, weet waarom het een knelpunt is: je
stuitert daar bijna letterlijk van je fiets, als gevolg van de anti-sliplaag op de
dwarsplanken van de brug.
Er is echter goed nieuws: de brug wordt vervangen door een comfortabeler exemplaar. De vervanging is onderdeel van een groter project, waarbij
ook het fietspad langs de Nieuwkoopseweg zelf, tussen de Treinweg en de
Oostkanaalweg wordt verbreed. Dit werk staat gepland voor eind juli/begin
augustus 2019.
De vervanging van de fietsbrug over de wetering en de verbreding van het
fietspad zijn extra belangrijk, als de fietsbrug over het Aarkanaal er uiteindelijk zal zijn (zie daarvoor het artikel hierna). Dan zullen dagelijks vele fietsers
gebruik maken van het fietspad.

De stuiterbrug over de wetering.
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Planning fietsbrug Aarkanaal
Al decennialang is een van de grote wensen van de Fietsersbond een brug
over het Aarkanaal tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel en de Nieuwkoopseweg. Voor fietsers tussen Aarlanderveen en Nieuwkoop enerzijds, en
Alphen-noord anderzijds zou dit een grote verbetering zijn. Het gaat naar
schatting om 1000 á 1500 fietsers per dag, waaronder vooral veel middelbare
scholieren. Nu moeten deze fietsers nog een flinke omweg maken via het
Noordeinde en de Korteraarseweg in Aarlanderveen, wegen die bovendien
niet breed zijn en gedeeld moeten worden met auto’s.
De aanleg van een speciale fietsbrug over het Aarkanaal werd een reële
mogelijkheid toen de provincie Zuid-Holland het belang ervan erkende, en er
ook geld voor beschikbaar stelde. De gemeente Alphen aan den Rijn wist
nog een tweede subsidie voor de brug binnen te slepen, en in januari 2013
stemde de gemeenteraad ermee in om het resterende bedrag voor de aanleg
te reserveren. De brug zou in 2016 worden aangelegd.
In mei 2015 stemde de gemeenteraad in met het voorgenomen tracé. En
toen werd het stil. Pas in 2018 verschenen er weer berichten in de media
dat de brug zou worden aangelegd. Het zou in 2019 gaan gebeuren. Bij
een informatieavond, begin maart 2019, bleek ook dat iets te optimistisch.
Er werd verteld dat nu eerst het bestemmingsplan moet worden aangepast,
dat er dan aanbesteed kan worden, dat er dan kan worden beginnen met
de aanleg, dat het dijklichaam voor de op- en afrit van de brug een tijd
moet zetten, en dat de brug dan pas kan worden afgerond. Het zal zeker
tot voorjaar 2022 (nog drie jaar dus!) duren voordat de brug in gebruik kan
worden genomen, en dan moet er geen vertraging optreden onderweg.
Kortom, diverse jaargangen scholieren zullen nog om moeten fietsen. Het
is echter wel een stap vooruit dat de gemeente nu een concrete planning heeft
genoemd.
Rudy van Vliet

Digitale versie
Op onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
is de PedaalRidder in digitale vorm te vinden, met uiteraard alle foto’s in
kleur. Mocht u voldoende hebben aan de digitale versie, laat het ons weten
op alphenaandenrijn@fietsersbond.nl. Dan sturen we u een email, zodra de
nieuwste editie online staat.
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Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Fietsparkeren centrum Alphen aan den Rijn
Eind februari dit jaar was de Fietsersbond uitgenodigd om aan te schuiven
bij een bespreking van gemeenteambtenaren over het fietsparkeren in het
centrum van Alphen aan den Rijn. Hier werd de stand van zaken besproken,
plannen gemaakt en ervaringen uitgewisseld.
Aan de Hoge Zijde van het centrum zijn vorig jaar in de Julianastraat de
fietsenrekken voor de Hoogvliet supermarkt weggehaald, en in plaats daarvan
zijn er in de Kerkstraat rekken bijgekomen. Dit heeft goed uitgepakt, de
uitstraling van de Julianastraat is verbeterd, en, belangrijk, je kan nog steeds
je fiets kwijt vlak voor de supermarkt.
Rondom het Rijnplein (MacDonalds en Mediamarkt / Theater Castellum) worden ook veel fietsen gestald; hier zijn op de straat weinig rekken,
maar is wel de bewaakte fietsenstalling beschikbaar (Fossapad). De (voetgangers)toegang tot de fietsenstalling vanaf het Rijnplein wordt verbeterd.
We hopen dat dit het gebruik zal bevorderen.
Aan de Lage Zijde wordt momenteel gebouwd aan de nieuwe bibliotheek.
In dit pand komt een bewaakte fietsenstalling. We zien uit naar het resultaat
en hopen dat deze goed gebruikt zal gaan worden.
Tot die tijd is het, vooral op het Aarplein, nog omfietsen en behelpen. De
gemeente zal ook de bestaande fietsenrekken (zoals bij de Albert Heijn en
voor de Hema) opknappen.
Tijdens de bespreking heeft de Fietsersbond aandacht gevraagd voor het
fietsparkeren op en rondom het Thorbeckeplein. Dit plein is mooi nieuw
ingericht, de horeca wordt goed bezocht, en veel mensen komen op de fiets!
Helaas zijn er momenteel (nog) veel te weinig fietsparkeervoorzieningen.
Op een gemiddelde zaterdagavond gaat het om ten minste tweehonderd geparkeerde fietsen. Vooral rommelig geparkeerd op en om de brug over de Aar
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en schots en scheef verspreid over het Thorbeckeplein. Samen met de vele
vuilcontainers van de horeca zorgt dit voor een onaatrekkelijk gezicht. Het
lijkt erop dat de architect van dit plein vergeten is dat er ook geleefd wordt.
Een oproep van de Fietsersbond voor het plaatsen van rekken op en om het
plein kreeg vooralsnog geen gehoor.

Geparkeerde fietsen op en rond de brug over de Aar.

1

Hopelijk krijgt de oproep om de bewaakte fietsenstalling die aan de Aarkade komt in elk geval ’s avonds ook open te stellen, wel gehoor. Dan kan de
bezoeker van restaurant en cafe op de fiets blijven komen en zijn fiets netjes
en bewaakt stallen.
Erik Bruijn

Succes Uranusstraat / fietsers niet uit de voorrang
Soms moet je als Fietsersbond de formele weg befietsen om voor de belangen
van fietsers op te komen.
In de gemeentelijke berichten van Alphen aan den Rijn (Week in Beeld)
stond afgelopen zomer een verkeersbesluit (wijziging voorrangsregeling) aangekondigd. Met de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.
De gemeente was van plan op de kruising van de Uranusstraat en de Planetensingel het fietspad dat uitkomt in de bocht van deze twee straten uit de
voorrang te halen (en haaientanden te plaatsen). Dit zou ervoor zorgen dat
fietsers dus het autoverkeer op deze kruising voorrang moeten verlenen, ook
1

Als de foto in druk niet mooi uitkomt, bekijk dan ook de digitale editie van dit blad.
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als de fietsers van rechts komen. Wij vonden dit als Fietsersbond een slecht
idee en waren van mening dat dit zeker beter / anders kan.
Daarom hebben wij formeel bezwaar ingediend tegen dit besluit. In eerste instantie werd dit bezwaar door de gemeente ter zijde geschoven. In de
ontvangen brief werd de argumentatie van de gemeente duidelijk.
In de daarop volgende hoorzitting, voor een onafhankelijke commissie die
bezwaarprocedures behandelt, konden wij onze argumenten om te kiezen voor
een fietsvriendelijke(r) oplossing op tafel leggen.
De gemeente had betoogd dat automobilisten in de (scherpe) bocht weleens
te hard rijden en dat de veiligheid wordt verbeterd door fietsers maar te laten
stoppen. Tja. . .
Wij hebben de bezwaarcommissie kunnen overtuigen dat er allereerst maatregelen getroffen zouden moeten worden om de snelheid van het autoverkeer
af te remmen. Wij hebben daarbij diverse alternatieven voor de inrichting
van de kruising getoond waarbij de fietser niet uit de voorrang wordt gehaald
en de snelheid van het autoverkeer wordt verlaagd.
Resultaat: de geplande voorrangsregeling is afgeblazen!
Het is ons niet bekend of onze suggesties voor een betere inrichting van
dit kruispunt door de gemeente worden overgenomen. Maar wij zijn blij dat
deze veel gebruikte verbinding voor fietsers aantrekkelijk blijft.
Erik Bruijn

Kort nieuws
• Olifantenpaadje wordt volwaardig fietspad.
Tussen de Paulus Potterstraat en het fietspad langs de Julianabrug ligt al
jaren een perfect voorbeeld van een olifantenpaadje. Bij de reconstructie
van het parkje van de Van Eijcklaan wordt dit door fietsers gecreëerde
informele paadje opgewaardeerd tot echt fietspad. Fietsers kunnen zo
vanuit de wijk sneller, makkelijker en vooral veiliger de Julianabrug op
en af rijden.
• Het Nieuwe Slootpad (het fietspad van de Meteoorlaan naar de Gerard
Doustraat) is sinds enkele maanden (eindelijk) weer open en weer een
aantrekkelijke verbinding van Ridderveld naar het centrum van Alphen.
Maar in de bocht / aansluiting met de Gerard Doustraat was toch wat
mis gegaan. Fietsers moesten hierdoor een vreemde omweg maken en
kozen massaal voor een stukje trottoir. Mede op verzoek van de Fietsersbond heeft de gemeente dit inmiddels verbeterd.
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De nieuwe aansluiting van het Nieuw Slootpad op de Gerard Doustraat.
Nu alleen het voorrangsbord nog weghalen.
• Het fietspad langs de Laan der Continenten is nu aan beide kanten van
de weg een tweerichtingsfietspad. Ook de rotonde van de Laan der Continenten is voor fietsrs verbeterd.
• Fietsoversteken van het Weteringpad met Amerikalaan en de Noorderkeerkring.
Na meldingen van diverse ongelukken op deze oversteken heeft de Fietsersbond aan de gemeente voorgesteld deze oversteken te verbeteren.
Het door de Fietsersbond voorgestelde idee is niet uitgevoerd, maar we
zijn wel blij dat de gemeente ervoor kiest de voorrang voor fietsers te
handhaven. Het plaatsen van borden: ‘kijk of je gezien wordt’ is sympathiek, maar of het de veiligheid echt verbetert, is de vraag. Zeker is dat
het afremmen van de snelheid van het autoverkeer effectiever zal zijn.

Meer rekken op station Alphen
Een half jaar geleden meldden we in de PedaalRidder dat we in de onbewaakte fietsenstallingen op station Alphen aan den Rijn recordaantallen fietsen hadden geteld. We hadden vervolgens aan de gemeente gevraagd om
extra rekken te plaatsen in de zuidelijke stalling aan de zijde van Kerk en
Zanen. Die kende namelijk een bezettingsgraad van 141%: er stonden 818
fietsen, terwijl er maar 580 rekken zijn. We stelden voor om een deel van de
stalling te voorzien van een extra verdieping, zogenaamde etagerekken.
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In reactie op onze brief heeft de gemeente daadwerkelijk plannen gemaakt
om de onbewaakte stallingen op het station uit te breiden. De uitbreiding van
de bewuste stalling aan de zijde van Kerk en Zanen is echter maar beperkt:
30 rekken, in de bocht van de Aziëlaan. De noordelijke stalling aan deze
zijde van het station wordt wel royaal uitgebreid, met 180 rekken. Daarnaast
komen er in totaal 54 rekken bij op twee plekken aan de centrumzijde van
het station.
Wij zijn uiteraard blij dat we met onze brief uitbreiding van de stalling
hebben bereikt. Wel is het jammer dat juist de volste stalling maar beperkt
wordt uitgebreid. Etagerekken komen er nog niet. Toch geven we de moed
niet op. Naar aanleiding van onze telling heeft de provincie Zuid-Holland
namelijk extra subsidie beschikbaar gesteld voor stationsstallingen in de provincie. Wellicht kan de gemeente hier een deel van binnenhalen, en daarmee
alsnog de aanleg van etagerekken bekostigen.
Rudy van Vliet

Minder vrachtverkeer / sluipverkeer in Koudekerk en
Hazerswoude-Rijndijk door Máximabrug?
Een belangrijke reden voor de aanleg van de Koningin Máximabrug was dat
daardoor minder vrachtverkeer door het smalle centrum van Koudekerk aan
den Rijn zou hoeven te rijden. Om deze vermindering aan te tonen werd
door de gemeente gedurende twee periodes een verkeerstelling uitgevoerd, te
weten: vóór ingebruikname van de Máximabrug en na openstelling van de
brug. Van de laatste telling werden onlangs resultaten bekendgemaakt.
Voordat we deze resultaten uit de doeken doen, is eerst een stukje voorgeschiedenis noodzakelijk. De Koningin Máximabrug is 21 december 2016
opengesteld voor autoverkeer. Vanaf dat moment heeft de gemeente maatregelen getroffen om het verkeer in Koudekerk in te dammen. Er zijn borden
geplaatst om aan te geven dat doorgaand vrachtverkeer niet meer is toegestaan in Koudekerk, en om aan te geven dat er een 30km zone geldt.
In de periode dat de Rijnhavenbrug werd aangepast (zo’n beetje heel 2017),
was hierdoor de Hoorn ook afgesloten. Dat was de reden dat de hulpdiensten
de Churchilllaan en Gnephoek als alternatieve route gebruikten. Het gevolg
was dat deze wegen nog niet konden worden afgesloten voor het aanbrengen
van snelheidsremmende plateaus.
Wel werden in die periode de toeritten voor Koudekerk alsmede de asfaltering van het fietspad gerealiseerd. Na de voltooiing van de Rijnhaven14

brug werden de plateaus afgemaakt en restwerkzaamheden uitgevoerd. In
het vierde kwartaal van 2018 was dit gereed.
In oktober 2016 was de eerste verkeerstelling uitgevoerd, in november
2018 kon dan uiteindelijk de tweede telling gedaan worden, inclusief een
kentekenonderzoek op de toegangswegen van Koudekerk aan den Rijn en
Hazerswoude-Rijndijk. In dit onderzoek werd door de gemeente gemeten
hoeveel auto’s dóór Koudekerk rijden (doorgaand verkeer) en hoeveel auto’s
náár Koudekerk rijden (bestemmingsverkeer).

Meetpunt met camera op Dorpsstraat ter hoogte van ’t Torentje.
De voorlopige uitslagen van het kentekenonderzoek van november zijn in
maart 2019 door de gemeente alvast verstrekt aan de Stichting Hoogewaard
Bedrijvig (SHB) en Stichting Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn. Wij
citeren hieronder van de website van het Dorpsoverleg.
In totaal zijn ruim 225.000 motorvoertuigen geregistreerd op zeven meetpunten in Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Op deze manier
kon geanalyseerd worden of een voertuig binnen 13 minuten weer door een
andere meetpunt zouden komen (doorgaand verkeer), dan wel dat het langer
dan 13 minuten duurde (bestemmingsverkeer). Uit de meting is gebleken
dat op een werkdag gemiddeld slechts 5 á 10 vrachtwagens van het dorp
gebruikmaken als ‘doorgaand verkeer’.
Deze aantallen zijn uiteraard mooi, maar het streven is om voor het doorgaande vrachtverkeer nul per werkdag te scoren (dit is destijds in de enquête
onder de bewoners als wens geuit).
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Verbodsborden bij nadering rotonde ten zuiden van Koudekerkse brug,
vanuit westen (links) en oosten (rechts).
Eén van de aandachtspunten was bijvoorbeeld dat de bewegwijzering op
de aanvoerwegen naar bedrijventerrein Hoogewaard zou moeten verbeteren.
Dit met name met het oog op de uitbreiding van het bedrijventerrein (deze
uitbreiding is op dit moment nog in volle gang). Toegezegd is dat de gemeente
nogmaals bij de fabrikanten van de navigatieapparaten, c.q. -kaarten gaat
vragen om het vrachtwagenverbod op de Hoogewaard in te bouwen.
Verder is uit het kentekenonderzoek gebleken dat ongeveer 1 op de 4 personenauto’s, die rijden vanaf de Koudekerkse brug en de Hondsdijk richting Alphen doorgaand verkeer is. Uit het onderzoek van de meting in HazerswoudeRijndijk bleek dat ongeveer 1 op de 7 personenauto’s vanuit de Hondsdijk
doorrijdt richting de N11 en/of Hazerswoude-Dorp en dus eveneens doorgaand verkeer is.
Er is bij de publicatie van deze resultaten op de site van het Dorpsoverleg
Koudekerk aangegeven, dat bewoners of andere geı̈nteresseerden zich konden
melden bij de Werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Koudekerk. Ik heb
dit namens de Fietsersbond gedaan, niet alleen bij het Dorpsoverleg Koudekerk, maar ook in de overige drie dorpskernen van voormalig Rijnwoude:
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Hazerswoude-Rijndijk (incl. buurtschap Groenendijk), Hazerswoude-Dorp en
Benthuizen. Op het moment van schrijven heb ik van het Dorpsoverleg in
Benthuizen een respons, c.q. uitnodiging voor een eerstvolgend overleg ontvangen.
Frits Nijhof

Rotonde in het midden van Hazerswoude-Dorp
Zoals bekend is de N209 ofwel de Gemeneweg een plaag voor HazerswoudeDorp. Dwars door het dorp stromen auto’s in de spits, er zijn files en het is
veel wachten voor de verkeerslichten voor het verkeer in de Dorpsstraat, dus
ook voor de fietsers die willen oversteken.
De provincie is nu in overleg met de gemeente bezig om plannen voor
aanpassingen uit te werken. Dat betekent een rotonde aan de zuidkant en
aan de noordkant van Hazerswoude. Vooral aan de noordkant zou dat nog
wel eens aardig in de papieren kunnen lopen. Op het huidige tracé van
de Gemeneweg valt een rotonde aan de noordkant niet zo eenvoudig aan te
leggen. Dus zal de Gemeneweg verlegd moeten worden.
Wij hebben bij de provincie geopperd dat het wellicht slim is om op de
kruising van de Gemeneweg en Dorpsstraat een rotonde aan te leggen. Volgens ons is daar best wel ruimte voor, als je die maar wil maken. Een stuk
van het parkeerterrein weghalen, de benzinepomp verplaatsen en het lelijke
gebouw in de noordwesthoek van het kruispunt verwijderen. Het verkeer zal
sneller doorstromen dan nu het geval is met de verkeerslichten. Je kunt dan
ook vanaf de Gemeneweg linksaf de Dorpsstraat inrijden. Voor de fietsers
kun je een mooi fietspad rond de rotonde maken. Met voorrang voor fietsers natuurlijk, want ja, het is de bebouwde kom. Je maakt dan de dure
rotonde aan de noordkant overbodig. Een ongelijkvloerse oversteek voor fietsers (scholieren) blijft wel nodig aan de noordkant met een verbinding naar
de school. We vragen ons af of dit niet veel goedkoper is dan de huidige
ideeën.
De echte oplossing is natuurlijk het verminderen van het doorgaande verkeer. De plannen die nu worden gemaakt voor een extra verbinding van
Boskoop tussen oost en west, al of niet onder de Gouwe door, kunnen hier
flink aan bijdragen. Zijn dure oplossingen voor de Gemeneweg dan wel verstandig?
Gerard Huiskamp
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Fietskeuring
Op maandag 8 april vond weer de fietskeuring plaats van de basisschoolleerlingen van groep 7. Alleen al in de kern Alphen aan den Rijn werden in totaal
800 fietsen gekeurd.

De fietskeurmeesters nemen hun taak serieus.

De Fietsersbond in Boskoop en Nieuwkoop
De Fietsersbond is de belangenbehartiger voor fietsers in Nederland, met
35.000 leden en meer dan 1500 vrijwilligers, verdeeld over vele lokale afdelingen.
Onze afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken omvat ook de gemeenten
Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Met name in Boskoop en Nieuwkoop
zoeken wij naar actievelingen die ons willen voorzien van informatie zodat ook
daar de fietsbelangen maximaal worden behartigd. Met meer leden kunnen
we meer doen. Met meer ogen en oren kunnen we de knelpunten nog beter
inzichtelijk krijgen.
Wij zetten ons voornamelijk in voor het verbeteren van de infrastructuur
voor fietsers, zowel op grote schaal (verkeerscirculatieplannen) als op kleine
schaal (knelpunten rapportage en het doen van meldingen). Op basis hiervan
hebben we overleg met de wegbeheerders: gemeentebestuur, provincie en
waterschap.
Actief lid worden? Meld je aan bij de afdelingssecretaris:
alphenaandenrijn@fietsersbond.nl.
Henk van der Zanden.
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Ontbrekende verkeersregel
Vroeger, toen het nog rustig was op de weg, kreeg ik autorijles bij een rijschool
in Rijswijk (Z-H) waar veel politieagenten wat bijkluswerk deden. Ik heb het
ervaren als een goede rijschool. Een van de zaken die mij is ingeprent is
de stelregel: “Gij zult niet rijden op de verkeerde weghelft (tegengestelde
rijrichting) nabij een kruising of T-splitsing.”
Naar aanleiding van een ernstig verkeersongeval in Alphen aan den Rijn
waarbij deze regel was overtreden, ging ik op zoek in de wegenverkeerswet.
Deze richtlijn blijkt er NIET in te staan.
Dus deed ik navraag bij de deskundigen van de (landelijke) Fietsersbond
en de ANWB. Als antwoord van beide organisaties kreeg ik: het is niet nodig,
we hebben immers Artikel 5:
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de
weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer
op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Dit moet maar voldoende zijn. Ik vind dit een vreemde zaak.
Henk van der Zanden

Door weer en wind:
Waar zal ik het over hebben ?
Bij dit stukje, zat ik even naar een blanco schermpje te staren. Waar zal ik nu eens over schrijven?
Over al mijn kleine en grote ergernissen? De irritante hoogteverschillen
bij fietspad overgangen? En die zeer vervelende, haakse bochten? Op de
tekentafel leuk ontworpen.
Of moet ik het hebben over het appen op de fiets? Gelukkig nu echt verboden. Maar desondanks letten pubers soms wel heel slecht op in het verkeer.
Door nonchalant gedrag? Tja, het schijnt dat deze leeftijdsgroep het gevolg
van hun acties nog slecht kan overzien.
Of komt het misschien door gebrek aan kennis van de benodigde verkeersregels? Naast het verkeersdiploma op de basisschool, zou er een op het Voorgezet Onderwijs geen overbodige luxe zijn.
Of moet ik het hebben over ouderen, die vaak slecht omkijken voordat ze
linksaf slaan. Tja, dat kan natuurlijk komen door leeftijd en stijfheid van het
lichaam. Verplichte ’achteruitkijk’ gymnastiek voor oudjes?
Of moet ik het hebben over het strooi beleid van de afgelopen winter? Ik
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heb voor het eerst in al die jaren enkele honderden meters moeten lopen.
De doorgaande weg door Abbenes (inclusief het viaduct over de A44) was
door het ontbreken van strooizout over honderden meters een onbegaanbare
ijsplaat geworden.
Of moet ik het hebben over de zwaar gesubsidieerde elektrische auto’s, in
contrast met de marginale vergoeding voor alle (elektrische) fietsen die ik de
afgelopen jaren versleten heb? Voor mijn E-speed pedelec heb ik een verplichte WA verzekering. Maar daarnaast ook nog een speciale helmplicht.
Geen standaard fietshelm, maar een mix van fiets- en bromfietshelm, met de
daarbij extra (onnodige?) kosten.
Of moet ik het hebben over mijn collega’s die ’niet uit de auto te krijgen’
zijn? Het klimaatakkoord staat volop in de belangstelling, maar dat heeft
blijkbaar weinig invloed op hen. Een aantal wonen zelfs binnen 5 kilometer
en bij mooi zomerweer toch nooit op de fiets naar het werk. Een collega heeft
zelfs helemaal geen fiets. Gekker moet het toch niet worden.
Nee, dan heb ik het liever over mijn fietsroute, elke dag naar mijn werk
door de Haarlemmermeer. In de vroege ochtend, vaak fietsend in zoveel rust.
Want soms zijn er zelfs nauwelijks medeweggebruikers. En het noordwestelijke gedeelte van het fietspad langs de Lisserweg heeft al geruime tijd een
prachtige asfaltering gekregen. Tegels eruit en asfalt erop. Fietst als een
zonnetje. Na een jaar(!) van werkzaamheden door Tennet aan de wintrackmasten, is het fietspad langs de A44 gelukkig weer opengesteld. Weer een
heerlijk stuk fietspad bereikbaar. En je verzint het niet: Ruim een jaar geleden was dit fietspad voorzien van prachtig nieuw asfalt. Dus helaas even
moeten wachten voordat ik hiervan kon gaan genieten. En onlangs zijn langs
dit fietspad lantaarnpalen geplaatst. Gelukkig, het was er altijd zo pikkedonker.
Ja, daar wil ik het over hebben. Over mijn geluk en werkelijkheid. Laat
het voorjaar en de zomer maar komen. Jonge, prille gewassen op landbouwgronden. Bloeiende tulpenvelden. De geur van hyacinten waait over het
fietspad. In een slootje een reiger in een stijve houding. Soms in de verte
zelfs de zeldzame grote witte zilverreiger. In het boerenland een roofvogel
op een verloren paaltje. Fazant fladdert geschrokken uit het gewas. Haas
observeert, kaarsrecht overeind, de omgeving. Wederom een lange file op de
A44. Fris regenbuitje tikt op mijn fietsbril. Regenboog pronkt zijn kleuren
aan de horizon. Boer bewerkt in verre eenzaamheid zijn land.
Lekker fietsen.
Sjonnie
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