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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 Ton Overtoom

Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Onderafdeling Kaag en Braassem

John Bakker

kaagenbraassem@fietsersbond.nl

Paul van Buul

Hans Gaarman Piet Klein

Willem Zandvliet Cor van Zeil

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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En toen stond de wereld (bijna) stil

De maatregelen om de verspeiding van het coronavirus tegen te gaan, la-
ten ook de Fietsersbond niet ongemoeid: vergaderingen worden afgelast, we
moesten op zoek naar een andere drukker voor de PedaalRidder, en we telden
in maart nauwelijks nog fietsers in het donker. Allemaal beperkte gevolgen
natuurlijk, vergeleken met de mensen die daadwerkelijk ziek worden van het
virus, of er zelfs aan overlijden. En met hen die overuren draaien in de zorg,
of juist hun werk (al dan niet tijdelijk) kwijtraakten.

Vanuit huis konden we nog wel deze PedaalRidder in elkaar zetten. Fiet-
sen is gelukkig ook nog mogelijk. Wanneer je niet ziek bent, en je gepaste
afstand van andere weggebruikers houdt, blijft het een gezonde manier om je
te verplaatsen en om, dicht bij huis, een frisse neus te halen. De landelijke
Fietsersbond heeft op zijn website een pagina met vragen en antwoorden over
fietsen in deze tijd van corona:
www.fietsersbond.nl/nieuws/dit-moet-je-weten-als-je-nu-gaat-fietsen/
En in de fietsrouteplanner van de Fietsersbond kun je ook routes plannen
waarmee je kunt proberen drukken punten te mijden. Doe er je voordeel
mee.

Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Gefeliciteerd!

Op 9 januari 2020 werd Bike Koerier Alphen door de Vereniging Onderne-
mingen Alphen aan den Rijn uitgeroepen tot onderneming van het jaar in
de categorie ZZP’ers. De Fietsersbond feliciteert Marc Veldkamp, de man
achter dit bedrijf, van harte met deze prijs.
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Verkeerslichten

Tijdens het overleg tussen gemeente en Fietsersbond op 18 februari 2020 is
o.a. gesproken over de afstelling van de verkeerslichten voor fietsers. Twee
punten daaruit zijn vermeldenswaard. Ten eerste het gegeven dat er een
aantal voordetectielussen voor fietsers nog niet goed zijn aangesloten. Ten
tweede dat op kruispunten het autoverkeer dat rechtsaf slaat vaak voorrang
krijgt boven rechtdoor gaande fietsers. Wij vinden dat dit op een doorgaande
hoofdfietsroute niet logisch is en de fietser ten onrechte in een nadelige situatie
plaatst ten opzichte van het autoverkeer. Deze bewuste keuze moet dus in
de politieke arena worden uitgezet.

Henk van der Zanden

Fietsbrug Aarkanaal

De fietsbrug over het Aarkanaal. Die had er toch al lang moeten zijn, denkt
u nu.

Of u denkt, nou, dat komt er dus zeker nooit meer van. . .

Inderdaad zijn er inmiddels al vele generaties schoolkinderen uit Nieuw-
koop / Aarlanderveen opgegroeid met de mededeling dat ze over een tijd een
snellere, kortere en veiliger fietsroute van en naar school in Alphen krijgen.

Het geld is er, de gemeenteraad was al akkoord. Toch is dit blijven liggen.
Er was medewerking nodig van bewoners, een huis moet ervoor wijken. Er
was bezwaar. En uiteindelijk een plan, een ontwerp en de mogelijkheid om
in te spreken, danwel bezwaar te maken.

Begin april werden de plannen uiteindelijk toegelicht en in de raadscom-
missie besproken. Dit ging dit keer, vanwege de corona-maatregelen, wat
anders dan gebruikelijk. Via video-verbinding was de vergadering te volgen
waarbij alle commisieleden thuis achter hun PC of tablet zaten en via Zoom
met elkaar waren verbonden. En, het moet gezegd, dit ging best goed en
gestructureerd.

Er waren twee insprekers. De Fietsersbond was hier niet bij, aangezien
nut en noodzaak door de politiek breed wordt gedragen en de plannen een
enorme verbetering voor fietsers in de omgeving van Alphen betekenen.

Naast een bewoner, die last zegt te krijgen van de fietsbrug, werd er in-
gesproken door de Alphense Hondenbezitter, de club die aandacht vraagt
voor voldoende uitlaatplekken voor de Alphense honden. De aanleg van de
brug zou ten koste gaan van een deel van het huidige losloopgebied en de
vereniging vraagt om compensatie. Interessanter vanuit fietsersoogpunt was
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het pleidooi voor een betere scheiding tussen wandel(honden)gebied en fiets-
route, met name langs het Aarkanaal. Vanuit diverse politieke partijen was
er begrip en steun voor dit pleidooi. Het is bekend dat de afgelopen periode
helaas diverse ongelukken tussen honden en fietsers zijn gebeurd.

Wij kunnnen ons als Fietsersbond zeker aansluiten bij het voorstel voor
een scheiding tussen losloopgebied en fietspaden. Hoofdfietsroutes en losloop-
gebieden voor honden zijn geen goede combinatie.

Terug naar de fietsbrug over het Aarkanaal. Die ligt er nog steeds niet.
Maar het plan zal, bijna unaniem, worden aangenomen zodat niets de aanleg
meer in de weg zal liggen.

Erik Bruijn

Succes(je) - Uitrit nieuw bedrijventerrein Steekterweg

De plannen voor een nieuw bedrijventerrein langs de Steekterweg (de weg
van de buurt Gouwsluis in Alphen naar Zwammerdam) zagen er niet goed
uit, volgens omwonenden in de Gouwestraat.

Het geplande terrein met diverse bedrijfsunits zou de uitrit krijgen aan
de noordzijde van het terrein, waar zich ook nu al de uitrit van het perceel
bevindt, aan de kant van de Gouwestraat en hierbij het fietspad kruisen.

De huidige uitrit van het beoogde bedrijventerrein, direct aan het fietspad.

De bewonersvereniging had reeds bij de gemeente aan de bel getrokken
voor een betere oplossing, maar hier geen gehoor gevonden.
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Zo werden wij, als Fietsersbond, benaderd en hebben we de plannen be-
sproken en bekeken. Het was ons al snel duidelijk dat de door de project-
ontwikkelaar / gemeente getekende situatie veel beter, maar ook heel veel
veiliger zou kunnnen worden aangelegd!

De geplande uitrit kruist niet alleen de hoofdfietsroute van Zwammerdam
naar Alphen, maar het (vracht)verkeer vanaf de N11 kruist deze fietsroute
ook nog eens op de bestaande rotonde bij dit terrein. Zo zou het fietsverkeer
dus te maken krijgen met (veel) extra verkeer op een overigens doodlopend
stuk weg.

Wij zagen mogelijkheden om de uitrit aan te leggen aan de oostzijde van
het terrein uitkomend op het deel van de Steekterweg tussen de genoemde
rotonde en de toegang tot het Ecopark de Limes (Limeslus). En dit heb-
ben we de gemeente met een brief voorgesteld. In ons voorstel kruist het
(auto)verkeer naar het nieuwe bedrijventerrein helemaal geen fietspad, waar-
bij we aan hebben gegeven dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor een
verkeersveilige aanleg van de uitrit aan deze oostzijde.

Al snel kregen we bericht van de gemeente dat ze ons voorstel hadden
ontvangen en zouden bespreken. Enkele maanden later kregen we het bericht
van de gemeente dat de hoofduitrit van het nieuwe terrein aan de oostzijde
komt en voor een tweetal bedrijfjes de uitgang aan de noordzijde zal blijven.

Wij zijn tevreden met het feit dat de gemeente serieus met onze voorstellen
aan de slag is gegaan en denken dat de gekozen oplossing recht doet aan de
verkeersveiligheid, (fiets)comfort en de bereikbaarheid. Ook de bewoners van
de Gouwestraat waren blij met het resultaat.

Erik Bruijn

Succes(je) - Werkende lantaarnpalen

Het klinkt zo gewoon: werkende lantaarnpalen, maar voor een rijtje nieuwe
lantaarnpalen in Aarlanderveen was dat minder vanzelfsprekend. Vorig jaar
zomer waren er lantaarnpalen geplaatst langs het fietspad langs de Nieuw-
koopseweg, tussen de Treinweg en de Aarlanderveense wetering. Een stuk
fietspad waar het ’s avonds en ’s nachts erg donker kan zijn. De lantaarnpa-
len waren dus geen overbodige luxe.

Begin december kreeg de Fietsersbond de melding dat daar een fietsster
onderuit was gegaan door de gladheid. Doordat de lantaarnpalen het al
maanden niet deden was het ook niet zichtbaar dat het zo glad was. Wij
hebben dit bij de provincie Zuid-Holland, die dit fietspad beheert, aangekaart.
Er waren nog twee herhaalmeldingen van ons bij de provincie voor nodig,
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maar het resultaat is dat de lantaarnpalen het nu doen.

Enkele van de lantaarnpalen, vlak bij de nieuwe fietsbrug over de wetering.

Geen fietsstraat Javastraat/Stevinstraat

Op 22 oktober 2019 heeft de Fietsersbond een voorstel gedaan aan het Col-
lege van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn om ook in
Alphen ervaring op te doen met een fietsstraat:

Geachte College,

Hoofdfietsroutes lopen vaak langs doorgaande wegen met als gevolg het ina-
demen van schadelijke benzinedampen, fijnstof en het blootgesteld zijn aan
verkeerslawaai. Dat kan ook anders, bijvoorbeeld door de fietsroute door een
rustige woonwijk te leiden.

Dat kan volgens de Fietsersbond prima met de aanleg van fietsstraten.
Dat zijn verbindingen door autoluwe straten, waar de auto te gast is. Er zijn
twee varianten. Een waar de fietsers in het midden rijden over rood asfalt met
aan weerszijden een klinkerstrook, die als passeerruimte voor auto’s bedoeld
is. De andere versie heeft juist een strook in het midden. Maar hoe het ook
is uitgevoerd: je ziet aan de inrichting dat de straat voor fietsers bedoeld is.
Auto’s komen er alleen als bestemmingsverkeer.

Om ervaring op te doen met dit concept stelt de Fietsersbond afdeling
Alphen aan den Rijn en omstreken voor het traject Javastraat-Stevinstraat
als fietsstraat aan te wijzen en in te richten. Het is een belangrijke route voor
de scholieren naar het Groene Hartcollege en is ideaal gelegen in een rustige
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woonwijk. Het tunneltje onder de Willem de Zwijgerlaan is een pluspunt om
dit als een belangrijke fietsroute aan te wijzen.

De gemeente bedankte ons voor ons voorstel, maar nam het niet over. De
Javastraat is namelijk pas ongeveer vijf jaar geleden helemaal opnieuw inge-
richt in overleg met de bewoners. Het ligt niet voor de hand de straat op
zo’n korte termijn weer opnieuw in te gaan richten als fietsstraat. Met de
huidige 30 km/uur inrichting voldoet de straat, aldus de gemeente, overigens
ook goed als fietsroute.

Er komt echter een tweede kans. De gemeente onderzoekt of ze een andere
straat kan promoveren tot fietsstraat, en heeft daar al een straat voor op het
oog. Wij volgen dit uiteraard met belangstelling.

Henk van der Zanden

Fietsstad verkiezing 2020

Op 28 februari 2020 werd de uitslag bekendgemaakt van de verkiezing van de
meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland. Winnaar werd de gemeente
Veenendaal.

Hieronder worden de scores van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem,
Nieuwkoop en de winnaar weergegeven:

Beoordeling (schaal van 1 tot 5):

Gemeente: Alphen Kaag Nieuwkoop Veenendaal

Aantal enquêtes 255 56 131 1431
Geschikt voor 8-80: 3.6 3.8 3.6 4.6
Beleving: 3.6 3.6 3.6 4.5
Onderhoud: 3.5 3.7 3.8 4.4
Netwerk: 3.9 4.0 4.0 4.7
Infrastructuur: 3.5 3.7 3.6 4.5
Objectieve kenmerken

Omrijdfactor: 3.4 3.4 3.4 3.4
Rotondes: 1.0 4.0 5.0 5.0
50 km/u: 2.0 1.4 1.3 2.3
Stedelijke dichtheid: 4.5 2.0 1.5 5.0

Totaalscore: 3.4 3.4 3.4 4.5

Wat voor de gemeente Alphen aan den Rijn vooral opvalt is de slechte
score voor rotondes. Dat komt natuurlijk door het Raoul Wallenbergplein en
de rotondes in Boskoop.
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De 50 km/u score houdt verband met de mate waarin vrijliggende fietspa-
den zijn gerealiseerd op 50 km trajecten. Dat is dus in Alphen beter dan in
Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Maar het kan veel beter, want Amsterdam
scoort daar 3.1 en Delft zelfs 3.2.

Henk van der Zanden

Fietsers op rotonde Zijde / Boezemlaan in Boskoop.

Verbetering rotondes Boskoop

Zoals hierboven vermeld scoorde de gemeente Alphen aan den Rijn bij de
Fietsstad verkiezing slecht op het punt van de rotondes. Er zit echter verbe-
tering aan te komen, met name in Boskoop. In december 2019 presenteerde
de gemeente het plan om binnen twee jaar de fietsers op alle drie de rotondes
in de Zijde voorrang te geven.

Digitale PedaalRidder

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. Dat is doorgaans een week eerder dan dat het
gedrukte exemplaar wordt bezorgd.

9

https://www.fietsersbondalphenaandenrijn.nl/


Tweerichtingsfietspaden op rotondes

Seniorennieuws is het blad van de gezamenlijke ouderenorganisaties in Alphen
aan den Rijn. In de editie van april 2020 schreef Peter Dobbe, de voorzitter
van de Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn, een stukje over,
met name, tweerichtingsfietspaden op rotondes. Hij sprak de Fietsersbond
aan op diens standpunt. Wij namen de handschoen op, en hebben hem ge-
antwoord:

Geachte heer Dobbe,

In Seniorennieuws van april 2020 schreef u over voorrang voor fietsers op ro-
tondes, maar vooral over tweerichtingsfietspaden op rotondes. Het verbaasde
u dat u de Fietsersbond wel vaak hoorde over de gewenste voorrang voor
fietsers op het Raoul Wallenbergplein, maar nooit over de onveiligheid van
tweerichtingsfietspaden op rotondes. U poneerde de stelling dat het ophef-
fen van het tweerichtingsverkeer voor fietsers op rotondes veiliger is voor de
fietsers, en de verkeersveiligheid in het algemeen ten goede komt.

Ook de Fietsersbond heeft leden die Seniorennieuws lezen. Namens de
afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van onze bond wil ik graag op uw stelling
reageren. Onze reactie komt er in het kort op neer dat de situatie minder
eenvoudig is dan u suggereert. Ik wil echter beginnen met twee kleinere
punten in uw betoog.

Voetgangers
U stelt vast dat niet alleen fietsers op veel rotondes in beide richtingen mogen
fietsen, maar dat ook voetgangers niet met de verkeersstroom mee hoeven
over te steken. Nu ben ik zelf nog maar 51, maar ik kan me niet herinneren
dat voetgangers ooit wél met de verkeersstroom moesten oversteken. Op het
voetpad, en ook bij het oversteken van wegen mag je als voetganger altijd al
in beide richtingen lopen.

Uw leden
U meldt ook als veelgehoorde klacht onder uw leden dat zij met name op
de rotondes voor en na de spoorwegovergang in Kerk en Zanen ogen tekort
komen om veilig de rotondes te passeren. Het is mij niet helemaal duidelijk op
welke leden u doelt. Automobilisten zitten immers betrekkelijk veilig in hun
auto, en als ze zich niet door andere automobilisten op laten jagen, hebben
ze in principe tijd genoeg om zonder ongelukken een tweerichtingsfietspad
te kruisen. Automobilisten moeten immers ook op een kruising voor alleen
auto’s twee (of meer!) richtingen in de gaten houden bij het oversteken. Als
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u doelt op uw fietsende leden: die hebben gelukkig altijd de keuze om de
rotonde ‘gewoon’ tegen de richting van de klok in te passeren, in dezelfde
richting als de auto’s. Niemand is gedwongen om ‘tegen de richting in’ te
rijden.

Tweerichtingsfietspad op het Europaplein.

Twee richtingen
Maar dan nu uw eigenlijke stelling. Het is u vast niet ontgaan dat fietsers
niet alleen op rotondes, maar ook langs steeds meer wegen in twee richtingen
op een fietspad mogen rijden. Dat is niet voor niets. Dan hoeven zij minder
vaak de weg over te steken: eerst naar de ene kant van de weg omdat ze daar
zouden moeten fietsen, en dan weer terug, omdat daar hun bestemming ligt.
Minder vaak oversteken is niet alleen fijn voor fietsers, omdat hun route dan
korter wordt. Het is ook goed voor de verkeersveiligheid, en bovendien goed
voor de doorstroming van het autoverkeer. Win-win-win dus!

Ja, er zijn ook nadelen. Tweerichtingsfietspaden sluiten vaak, ergens, toch
weer aan op eenrichtingsfietspaden, zodat de verleiding kan ontstaan om ver-
volgens ook daar in twee richtingen te fietsen. Of ze sluiten aan op rotondes.
Het resultaat kan zijn dat fietsers als vanzelf ook op die rotondes in twee
richtingen gaan rijden, ook wanneer dat niet is toegestaan. Wij willen dat
absoluut niet goedpraten, maar wanneer de gekozen route logischer is dan de
officiële route, moet je als wegbeheerder soms pragmatisch zijn.

De Fietsersbond kan daarom begrijpen dat op dergelijke rotondes een twee-
richtingsfietspad wordt aangelegd. Zeker, in principe is dat minder veilig,
maar door het fietspad op een verhoging/drempel te leggen, waardoor auto-
mobilisten extra reden hebben om af te remmen en de tijd te nemen, kun je
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die extra onveiligheid weer wegnemen. Uiteindelijk wordt het dan niet min-
der veilig, maar juist veiliger dan als je het niet toestaat dat fietsers in beide
richtingen rijden, maar het in de praktijk wel gebeurt. Bovendien spaart het
met de klok mee rijden op een rotonde opnieuw regelmatig twee kruisingen
met autostromen uit. Goed voor de veiligheid. Uiteraard moet voor zowel
auto’s als fietsers duidelijk worden aangegeven waar fietsers in twee richtingen
mogen rijden, en waar niet.

Overigens zou wat ons betreft de verhoging waarop het tweerichtingsfiets-
pad ligt bij een rotonde, soms best wat hoger = dwingender mogen zijn. Voor
een verdere vergroting van de veiligheid op rotondes. Misschien kunnen we
wel samen met u optrekken om die wens bij de gemeente te bepleiten.

Met vriendelijke groet, namens de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de
Fietsersbond,

Rudy van Vliet

Snelfietsroute Gouda-Alphen aan den Rijn

De provincie Zuid-Holland is bezig met het uitwerken van een snelfietsroute
tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. De betrokken gemeentes (Gouda,
Waddinxveen en Alphen aan den Rijn) zijn daar uiteraard bij betrokken maar
ook de Fietsersbond-afdelingen in deze emeentes. Dat stellen wij natuurlijk
zeer op prijs en we zouden dat graag vaker willen zien.

Eenvoudig is het niet om zo’n route te creëren. De kortste route tussen
Alphen en Gouda is buitenom ten oosten van Waddinxveen en Boskoop naar
Alphen aan den Rijn. Maar daar hebben de inwoners van Waddinxveen
en Boskoop geen baat bij. Gekozen is voor een route die tot de noordkant
van Boskoop zo veel mogelijk in de buurt van, of langs de spoorlijn Gouda-
Alphen loopt. Dat is geen eenvoudige zaak en levert een hoop uitzoekwerk op.
Kruispunten moet veiliger worden, woonstraten moeten fietsstraten worden,
bestaande paden (o.a. de Compierekade) moeten verbreed worden, en er zijn
eventuele nieuwe verbindingen die moeten worden aangelegd. Ik denk dat dit
een goede doorfietsroute kan worden en dat is een goede zaak.

Intussen is deze fietsroute een onderdeel geworden van het overleg over de
totale infrastructuur aan de zuidkant van Alphen (Verlengde Bentwoudlaan,
nieuwe verbinding Oost-west Boskoop, Bodegravenboog etc). Of dit nu echt
helpt? Voorlopig leidt het tot een hoop ruis, maar wellicht is dit dé manier om
het nodige budget voor deze snelfietsroute c.q. doorfietsroute te verwerven.

Gerard Huiskamp
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Cees Erkelenspad

Tussen de Westzijdeweg en de Hoogeveenseweg loopt lang de HSL het Cees
Erkelenspad. Dit vrijliggende fietspad is een veilig fiets alternatief voor de
Westzijdeweg, b.v. voor de schooljeugd van Hazerswoude naar Zoetermeer.

Veeroosters die weinig vee tegenhouden.

Halverwege het Cees Erkelenspad ligt een groot veerooster waarvan mij de
functie niet duidelijk is: eventueel vee kan er gewoon langs lopen. Ik heb de
gemeente verzocht dit rooster, zo mogelijk, te verwijderen of op zijn minst
de losse bevestigingsstrip vast te zetten. Dit laatste is door de gemeente
gedaan; over de functie van het rooster is verder geen mededeling gedaan.
Het is in het verleden een keer voorgekomen dat de veeroosters 90 graden
zijn gedraaid, zodat ze in de lengterichting lagen!!

Tevens heb ik de gemeente afgelopen najaar verzocht om de vervaagde
as-markering van de weg opnieuw aan te brengen en te voorzien van Solar
wegdekverlichting. Hierop heeft de gemeente het volgende geantwoord:

De toezichthouder is gëınformeerd om de belijning voor het fietspad
te laten ophalen. Het is echter nu een mindere periode om dit aan te
brengen. Het kan dus even duren voordat dit is uitgevoerd. Voor de
verlichting kan u gemeld worden dat het op het wensenlijstje wordt
gezet om dit voor elkaar te krijgen.

In de reguliere bespreking met de gemeente hebben we nog eens aangedrongen
op de Solar wegdekverlichting.

Ton Overtoom
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Knelpunten tijdelijk opgelost

In oktober en november 2019 waren twee van de grootste knelpunten voor
fietsers in de gemeente Alphen aan den Rijn tijdelijk opgelost. Doordat de
hefbrug in Boskoop plotseling moest worden afgesloten, verdween bijna al het
autoverkeer op De Zijde (nr 1 in onze Top 10 van knelpunten van december
2018). Fietsers konden daardoor de straat en ook bij de rotondes gemak-
kelijker oversteken. Doordat de Zwammerdamsebrug en de Ziendebrug een
opknapbeurt nodig hadden, was er ook op de Ziendeweg (nr 3 in de Top 10)
veel minder sluipverkeer. Je kon er rustigen en vooral veiliger fietsen.

De gemeente Alphen aan den Rijn verdient overigens een compliment:
fietsers hadden in de bewuste anderhalve maand weinig last van de afslui-
ting/afwezigheid van de bruggen: zij konden de Gouwe, de Oude Rijn en de
Ziende gewoon (eventueel lopend) oversteken, met een veerpont, pontonbrug-
gen en een noodbrug.

Pontonbrug naast de Zwammerdamsebrug.

De N209 en Hazerswoude-Dorp

De N209 snijdt Hazerswoude-Dorp in tweeën en dat is zoals bekend een knel-
punt voor de inwoners en ook voor de automobilisten die in de spits door het
dorp rijden. Buiten de spits is er trouwens weinig aan de hand. Dan rijd je er
zo doorheen. Daarnaast hebben we nog de Dorpsstraat die de N209 kruist.
Die is te smal en in de spits te druk. Bovendien raast er met regelmaat zwaar
(landbouw)verkeer door de straat. Daar is wel eens een soort horror-video
van verschenen. Als de Verlengde Bentwoudlaan wordt aangelegd, gaat de
N209 nog drukker worden.
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Om de het probleem op te lossen hadden de provincie en de gemeente
Alphen aan den Rijn twee oplossingen bedacht met rotondes in de N209 ten
noorden en ten zuiden van het dorp en nieuwe ontsluitingen voor de west-
en oostkant van het dorp. Deze oplossingen zouden nader worden onder-
zocht. Afgelopen februari was er een informatie avond en toen bleken de
twee oplossingen niet goed te zijn voor de doorstroming van het verkeer. Tot
verbazing en ook wel boosheid van de aanwezigen werd er een geheel nieuwe
oplossing gepresenteerd. Dit was de zgn. Voorkeursvariant. Deze variant is
nu de besluitvormingsmolen ingegaan.

Ook deze variant kent zijn tekortkomingen. Rustige woonstraten krijgen
straks veel meer verkeer te verwerken en kijkend naar de tekeningen van
deze variant lijkt de fietstunnel onder de N209 aan de zuidkant van het dorp
te verdwijnen. Het enige pluspunt lijkt dat het verkeer op de N209 beter
doorstroomt. Tja, je geeft zo miljoenen uit aan rotondes etc. en in de spits
stroomt het autoverkeer dan beter door, maar voor de inwoners verbetert er
weinig en een deel van de inwoners krijgt veel meer verkeer door hun straat.

Dit lijkt ons geen goed idee. Het is allemaal heel duur knip- en plakwerk.
Hét knelpunt voor Hazerswoude-Dorp is dat het dorp in tweeën wordt gedeeld
door een doorgaande weg die in de spits files en een te drukke Dorpsstraat-
West tot gevolg heeft. Haal dus die doorsnijding weg.

Als je dat niet wilt, geef dan geen miljoenen uit voor pleisters op de wonde.
Beperk je tot een rotonde op het kruispunt in het dorp (vorig jaar door de
Fietsersbond voorgesteld) die leidt tot een wat betere doorstroming van het
verkeer, en realiseer een fietsviaduct over de N209 aan de noordkant van het
dorp voor scholieren en inwoners.

Als je de doorsnijding van het dorp wel wilt opheffen dan is er een aantal
varianten:

• Een ongelijkvloerse kruising maken; een tunnel of een viaduct voor de N209.
Groot nadeel: jarenlang is het centrum van het dorp een puinhoop en het is
kostbaar.

• Een rondweg aanleggen rond het dorp zodat er geen druk doorgaand verkeer
meer dwars door het dorp rijdt. Dat gaat ten koste van groene ruimte en
levert elders hinder op.

• Verlengde Bentwoudlaan doortrekken naar de N11 maar dat roept nog meer
bezwaren op qua groene ruimte én natuur.

Ik wens de bestuurders en leden van de Provinciale Staten en de gemeente-
raad veel wijsheid toe, en een luisterend oor naar de inwoners, Fietsersbond,
en anderen.

Gerard Huiskamp
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Geslaagde fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 2 november 2019 werd de jaarlijkse, regionale fietsverlichtings-
actie gehouden. Bij zeventien rijwielhandelaren in onze afdeling en bij de
stand van de Fietsersbond in het centrum van Alphen aan den Rijn konden
fietsers hun verlichting gratis laten controleren, en zo nodig laten repareren.

Voor de stand moesten we, vanwege de bouwwerkzaamheden op het Aar-
plein, op zoek naar een nieuwe locatie. We kozen voor een plek op de hoek
van de zaterdagmarkt, vlak bij de in aanbouw zijnde nieuwe bibliotheek-en-
fietsenstalling. Dit lag weliswaar niet aan een doorgaande fietsroute, maar
het was wel een plek waar veel bezoekers van de markt hun fiets neerzetten.

De taart voordat die ten prooi viel aan de wind.

Het weer was wisselend. Tijdens een bui met hevige windvlagen ging de
tafel met alle spullen ondersteboven. Het ergste was dat ook de taart op
zijn kop op straat belandde. Dit kon de stemming slechts tijdelijk drukken.
Alle spullen werden opnieuw geordend, en het werk werd hervat alsof er niets
gebeurd was. Vooral ’s middags was de aanloop van klanten ook goed. In
totaal kwamen we op zo’n 60 klanten, en dat was gezien de omstandigheden
een goede score.

Omdat het de 25e editie van de actie in Alphen was, hadden we voor de
25e en de 50e klant een verrassing: een gratis setje batterijverlichting, die je
met een USB-aansluiting kunt opladen. We konden alles bij elkaar terugzien
op een geslaagde actie.
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Weer veel verlichte fietsers

Zoals gebruikelijk hebben we ook afgelopen winterseizoen (nou ja, winter. . . )
geteld hoeveel fietsers in Alphen aan den Rijn met en zonder (goed) wer-
kende verlichting reden in het donker. Van de 1680 getelde fietsers hadden
er 1278 (76.1%) goede verlichting. Dat is net een-tiende procent minder dan
het record van drie jaar geleden. De afgelopen vijf jaar kwamen we tot de
volgende aantallen:

seizoen 1: wel 2: niet 3: niet goed totaal

2015-2016 1599 (73,7%) 456 (21,0%) 114 (5,3%) 2169
2016-2017 1597 (76,2%) 379 (18,1%) 120 (5,7%) 2096
2017-2018 1319 (69,9%) 414 (21,9%) 154 (8,2%) 1887
2018-2019 1747 (76,0%) 405 (17,6%) 147 (6,4%) 2299
2019-2020 1278 (76,1%) 291 (17,3%) 111 (6,6%) 1680

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

Cijfers over de jaren 2006–2015 vindt u bijvoorbeeld in de PedaalRidder van
april 2019, die ook op de website te vinden is.

Geen fietspad Zevenhovenseweg

We hebben in de PedaalRidder enkele keren aandacht besteed aan de wens
om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Zevenhovenseweg, tussen
rotonde ’t Haasje en Korteraar. Een speciaal opgerichte lokale werkgroep had
deze oude wens begin 2016 weer nieuw leven ingeblazen. De werkgroep kreeg
liefst 1727 handtekeningen onder een petitie, en kreeg ook politieke steun.
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Nieuwkoop waren bereid om hier
elk anderhalf miljoen euro voor uit te trekken.

Helaas gaat het plan toch niet door. Om het fietspad te verwezenlijken,
moest grond worden aangekocht, omdat de weg zelf te smal is. De grond-
eigenaren wilden daar echter niet aan meewerken, en er leek onvoldoende
juridische grond te zijn voor een onteigeningsprocedure. Zowel de werkgroep
als de Fietsersbond legt zich hier bij neer. Alle inspanningen hebben ove-
rigens wel kleine maatregelen ter verbetering van de veiligheid opgeleverd.
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Drempels kwamen in de plaats van chicanes. Ook worden er LED lampjes in
het wegdek gelegd om de fietssuggestiestroken te accentueren.

De Fietsersbond in Nieuwkoop

De afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond omvat niet alleen de
gemeente Alphen aan den Rijn, maar ook de gemeentes Kaag en Braassem en
Nieuwkoop. In Kaag en Braassem bestaat al jaren een aparte onderafdeling,
maar in Nieuwkoop waren we de laatste jaren slechts incidenteel actief.

Omdat we ook graag in Nieuwkoop de belangen van de fietsers wilden
behartigen, hebben we afgelopen najaar een oproepje gedaan in de pers.
Josephine Könst uit Zevenhoven reageerde hierop, en samen hebben we de
eerste stappen gezet.

Zo hebben we een gesprek gehad met de gemeentelijke verkeersambtenaar.
In zekere zin kwamen we op een goed moment, want de gemeente is bezig
om een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) op te stel-
len. Weliswaar waren hiervoor al enkele bijeenkomsten met belanghebbenden
geweest, maar wij werden wel uitgenodigd voor de afrondende bijeenkomsten.

De eerste daarvan, op 10 maart 2020, ging onder meer over de Westkanaal-
weg en de Oostkanaalweg in Ter Aar. Dit zijn wegen met veel autoverkeer, en
voor het grootste deel zonder fietspad. Alleen het deel van de Westkanaalweg
tussen de Hertog van Beijerenstraat en de Papenbrug kent een (tweerichtings)
fietspad.

Typerend beeld: twee fietsers kiezen verschillende routes bij de oversteek

naar de Hertog van Beijerenstraat.
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Behalve de wegen zelf vormen ook de oversteek bij de Hertog van Beijeren-
straat, naar deze straat zelf maar ook naar het fietspad aan de andere zijde
van de Westkanaalweg, en de kruisingen aan weerszijden van de Papenbrug
een knelpunt voor fietsers.

Het oplossen van deze knelpunten is niet eenvoudig, maar het was goed om
te zien dat de gemeente en de andere belanghebbenden de knelpunten erken-
nen. De gemeente is ook bereid om in de oplossing te investeren. Door het
afblazen van het plan voor een vrijliggend fietspad langs de Zevenhovense-
weg is er enig geld beschikbaar. Wat ook goed was om te zien, was dat de
gemeente ernaar streeft om verkeer dat alleen maar door de gemeente heen-
rijdt, en er dus geen herkomst of bestemming heeft (op sommige wegen in
de gemeente wel 50% van het autoverkeer) te beperken. Verkeersmaatregelen
mogen dan ook ten koste gaan van de doorstroming van het autoverkeer.

Het is natuurlijk nog afwachten wat het resultaat uiteindelijk zal worden.
De Fietsersbond is van plan om hier actief de vinger aan de pols te houden.
Vooralsnog is een tweede bijeenkomst over het GVVP, over losse knelpunten
in de kernen van de gemeente Nieuwkoop, afgelast vanwege de coronacrisis.

Rudy van Vliet

Oproep: fietsknelpunten in Nieuwkoop

In het knelpuntenoverzicht op onze website staan ongeveer vijftien knelpunten
voor fietsers in de gemeente Nieuwkoop. We kunnen ons echter voorstellen
dat er meer punten zijn die gevaarlijk of gewoon vervelend voor fietsers zijn.
Woont u in een van de kernen, of fietst u er regelmatig, dan weet u er vast
meer. Meld ze ons, op het adres alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Wanneer we een ‘volledig’ overzicht hebben, willen we dat officieel aan de
gemeente aanbieden.

Door weer en wind: Fietsen en Corona

Corona heeft voor iedereen het dagelijkse leven veranderd.
De maatschappij is abrupt tot stilstand gekomen en ont-
wricht. En behoorlijk ook. Om in ICT termen te spreken:
Het dagelijkse leven heeft een harde reset gekregen.

Op de fiets naar mijn werk is het rustig. Lege fietspaden en stoplichten
met nauwelijks verkeer. Ook het geluid van vliegverkeer is minimaal. Als ik
op frisse ochtenden met een zwakke noordoosten wind door het dorp Abbenes
in de Haarlemmermeer polder fietste, viel er regelmatig (ja echt waar!) een
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‘deken van kerosine lucht’ over mij heen. En nu fiets ik door een ‘deken van
rust en schone lucht’.

Privé zijn grote inkopen, verjaardagen, bezoekjes, vakantie, vrijwilligers-
werk, verplichtingen, sport en zelfs op kleindochter oppassen, allemaal ver-
vallen en/of vooruitgeschoven. Op mijn werk is het stil. Thuisgekomen is
het rustig. Totaal geen planning. Leven van dag tot dag. Kleine klusjes,
beetje lezen, beetje wandelen, (alleen) leuke TV, beetje niks. Social media en
Whatsapp groep berichten exploderen, dus een aantal heb ik uitgezet. Het
leven vertraagt. Misschien is dit het leven wat ik vaker wil?

Verder onderga ik deze maatschappelijke ontwrichting gelaten. Zoals een
uitgelopen afspraak bij de huisarts, die weggeroepen is voor een spoedgeval.
Zowel nu, als bij de huisarts, heb ik het volste vertrouwen dat het uiteindelijk
allemaal wel goed komt. Het volste vertrouwen in onze sterke Nederlandse
maatschappij. Het volste vertrouwen in elkaar. Hoewel dat laatste soms wel
wat minder is, door gedragingen van menigeen.

Ik spreek over dit alles uiteraard wel voor mijzelf. Want er zijn mensen,
bedrijven en instanties, die er nu heel veel slechter voor staan. En dat is
spijtig. Want dát heeft menigeen niet verdiend.

Ik wandel nu heel veel. In onze gemeente zijn vele rustige stukken te
vinden, langs water of door polder en weilanden. Met dit mooie weer geen
straf. Leuk en frappant dat onderweg mensen je (meer dan anders) groeten,
en je tegelijkertijd ook weer ruimschoots ontwijken. Een verontschuldigende
groet?

En fietsen? Hoofdzakelijk naar mijn werk en voor de noodzakelijke bood-
schappen. Recreatief nog even terughoudend geweest. Want past het recrea-
tieve fietsen in de gevraagde afspraken van de regering? Wacht nog even op
het vrijgeven van meer bewegingsvrijheid. En met het voorjaar en stijgende
temperaturen, komt het recreatieve fietsen dan wel weer vanzelf.

Iedereen heel veel gezondheid. En voor straks: lekker fietsen.

Sjonnie
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