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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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Nummer 50

Het is u wellicht al opgevallen: de achterkant van deze editie van de Pedaal-
Ridder ziet er iets anders uit dan anders. De reden is een feestelijke: dit
is nummer 50 van onze halfjaarlijkse nieuwsbrief. De naam PedaalRidder
noemden we voor het eerst in nummer 4, dus strikt genomen is dit pas de 47e

PedaalRidder, maar een kniesoor die daar op let.
Om het jubileum te markeren hebben we een collage gemaakt van foto’s

van de voorkanten van eerdere edities. Kunt u ze in de juiste, chronologi-
sche volgorde zetten? Laat het ons weten, en wellicht krijgt u een eervolle
vermelding in nummer 51.

Over nummer 51 gesproken. Al jaren staat op de voorkant ook een tekening
van een Romeinse soldaat op een fiets. Passender zou natuurlijk een ridder
op een fiets zijn. Als u een mooie zwart-wit tekening aanlevert van een heuse
pedaalridder, kunt u niet alleen een eenmalige eervolle vermelding, maar ook
‘eeuwige roem’ verdienen. De mooiste creatie1 willen we namelijk gebruiken
op de voorkant van de PedaalRidder. Te beginnen bij nummer 51. En wellicht
wel tot nummer 100 aan toe.

Compliment voor gemeente Alphen aan den Rijn

Als lokale Fietsersbond zijn we natuurlijk vaak kritisch op onze gemeente.
Zie bijvoorbeeld onze knelpuntenlijst (op onze website) of de evaluatie van
de gladheidsbestrijding (zie elders in deze Pedaalridder).

Maar tijdens onze reguliere gesprekken met fietsambtenaren van de ge-
meente merken we dat de gemeente Alphen aan den Rijn werk maakt van de
verbetering van de fietsvoorzieningen . En ook in de praktijk zien we hier de
resultaten van.

We vonden het de afgelopen periode tijd om complimenten te maken voor
enkele opvallende of minder opvallende zaken:

1Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
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• Tijdens de werkzaamheden voor de vervanging van een brug op de Kort-
steekterweg (bij de IJsclub Zwammerdam) is met een ponton in de naastgele-
gen Rijn een prima voorziening voor fietsers gemaakt om de werkzaamheden
te kunnen passeren. Terwijl de weg maandenlang is afgesloten geweest voor
autoverkeer.

Noodbrug tijdens vervanging brug in Windepad.

• Ook op het fietspad / Windepad richting Ter Aar werd een brug vervangen.
Ook hier was een prima voorziening voor fietsers gecreëerd waardoor fietsers
nauwelijks last van de werkzaamheden hadden.

De nieuwe brug in de Compierekade.

• In het fietspad Compierekade, ten zuiden van Alphen (parallel aan de N11,
richting Boskoop) bevond zich altijd een zeer bijzondere houten fietsbrug.
Deze brug kenmerkte zich door abrupte hellingen, eigenlijk zodanig dat je
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met een beetje vaart al het idee had de lucht in te vliegen. Dat is verleden
tijd! Dit obstakel is vervangen door een nieuwe, prima fietsbrug

Erik Bruijn

Verkeersveiligheidsplan Alphen aan den Rijn 2021-2026

Begin van dit jaar hebben wij bij de gemeenteraad van Alphen
ingesproken over het Verkeersveiligheidsplan Alphen aan den Rijn
2021-2026.

Wij vinden dat het een goede zaak is dat de gemeente aan de slag gaat
met de veiligheid in het verkeer, want er gebeuren nog te veel ongelukken
met een slechte afloop. Uit de cijfers blijkt dat met name onder de fietsers
nog veel te veel ongevallen gebeuren.

Terecht stelt men in het plan dat snelheid in het verkeer één van de belang-
rijkste thema’s is als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid.
“Bewezen is dat met het toenemen van de snelheid tot ca. 70 km/u, ook
de kans op overlijden exponentieel toeneemt. Reden temeer om binnen de
bebouwde kom zoveel mogelijk veilige snelheden te hanteren.”

Het verbaast ons dat met het thema snelheid vervolgens weinig concreets
wordt gedaan. De Fietsersbond dringt er al enkele jaren op aan om de snel-
heid in de bebouwde kom te verlagen van 50 km naar 30 km/uur. Daarbij
zou dan begonnen moeten worden op de weggedeelten waar geen gescheiden
fietspaden aanwezig zijn. Dat kan veel, vooral ernstige ongelukken voorko-
men. Het maakt voor de kwetsbare deelnemers aan het verkeer een groot
verschil. Dat zijn dus fietsers, wandelaars en vooral ook kinderen.

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin wordt ge-
vraagd om een afwegingskader te ontwikkelen waarbij een maximumsnelheid
van 30 km/uur in de bebouwde kom als leidend principe gehanteerd wordt,
met de mogelijkheid om op doorgaande wegen hiervan af te wijken als het
veilig kan.
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Wij vragen aan de gemeente om een maximale snelheid van 30 km als
leidend principe in de bebouwde kom te hanteren.

Daarnaast missen wij in het plan nog concrete maatregelen tegen snorfiet-
sers. Wij verzoeken de gemeente om in navolging van Amsterdam voor de
snorfietsers net als de bromfietsers een helmplicht in te stellen en hen van de
fietspaden te laten verdwijnen waar dat kan. Een verlaging van de snelheid
in de bebouwde kom naar 30 km op de weg maakt zo’n maatregel ook veel
gemakkelijker. Zo wordt het op de fietspaden een stuk veiliger.

Tenslotte zouden wij graag betrokken willen worden bij de aanpak van de
zogenaamde grijze wegen. Daar is vaak sprake van onveilige situaties voor
de fietsers. Een maximale snelheid van 30 km in de bebouwde kom zou dan
uitgangspunt moeten zijn.

Onze inbreng kreeg de nodige aandacht in de Raadscommissie. Wethouder
Kees van Velzen zegde toe dat er gekeken wordt naar de 30 km. Wel stelde
hij dat herinrichting van 50 km wegen naar 30 km geld kost.

Er zal een overzicht komen van wegen die nu al 30 km als maximum
snelheid hebben. Wij worden ook betrokken bij de oplossing voor de zgn.
grijze wegen.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het Verkeersveiligheidsplan.

Wat ons betreft: om te beginnen zo snel mogelijk alle wegen zonder vrij-
liggend fietspad naar 30 km als maximumsnelheid. Daartoe is helaas nog niet
besloten.

Gerard Huiskamp

Hoe staat het met de verlichting van de fietspaden in

Alphen aan den Rijn?

Ook al heb je goede verlichting op je fiets, het rijden over een donker fietspad
geeft sommigen geen prettig gevoel.

Een groot deel van de Nederlandse fietspaden is goed verlicht. Dit blijkt
uit cijfers die door de Fietsersbond zijn verzameld. Met name gedurende de
wintertijd, wanneer het eerder schemerig wordt en het aantal donkere uren
aanzienlijk groter is, geeft dit de fietser een veiliger gevoel.

Uit de gegevens, die te vinden zijn in de Verkeersveiligheidsvergelijker (een
initiatief van de Fietsersbond, SWOV en Veilig Verkeer Nederland), blijkt dat
de fietspaden in stedelijke gebieden veelal goed zijn verlicht. In de landelijk
gebieden zijn fietspaden minder goed verlicht. De winnaar van de titel Fiets-
stad in 2020, Veenendaal, scoort met 91,5% verlichte fietspaden het beste. De
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gemeenten Simpelveld (89,4%) en Gorinchem (86,7%) hebben ook veel goed
verlichte fietspaden. De grote steden scoren eveneens goed; bijvoorbeeld Den
Haag 82,5%, Amsterdam 80,9%, Utrecht 80,5% en tot slot Rotterdam 70,6%.

De gemeente Alphen aan den Rijn behoort tot de middenmoot; ca. 58%
van de fietspaden is goed verlicht, ca. 5% is beperkt en ca. 36% is niet verlicht.

Recentelijk heb ik geconstateerd dat de gemeente langs het Oostvaartpad
(tussen Spookverlaat en Hazerswoude-Dorp) bezig is om verlichting aan te
leggen. De LED verlichting verkrijgt middels zonnepanelen haar energie.

Lantaarnpalen langs Oostvaartpad (links) en langs het fietspad aan de
westzijde van de Heimansweteing (rechts).

Ook langs het fietspad aan de westzijde van de Heimanswetering (tussen
Woubrugge en ’s Molenaarsbuurt) staan inmiddels lantaarnpalen met LED
verlichting op zonne-energie.

Er zal zeker op meer locaties in en om Alphen langs de buiten de dorps-
kernen liggende fietspaden verlichting worden geplaatst. Dat is een goed
vooruitzicht.

Het is belangrijk dat fietspaden goed verlicht worden. Denk bijvoorbeeld
aan de middelbare scholieren die ’s morgens vroeg, vaak in ’t donker, via deze
fietspaden naar school fietsen. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar
ook voor de sociale veiligheid van fietspaden is goede verlichting onontbeer-
lijk. Een goed functionerende verlichting op je eigen fiets is een pré, maar
verlichting van fietspaden is niet minder belangrijk. Over een donker fietspad
rijden voelt niet prettig, ook al heb je zelf goede verlichting.
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Het is logisch dat niet alle fietspaden even sterk verlicht behoeven te wor-
den. Denk bijvoorbeeld aan paden in landelijke gebieden. Er zijn goede
redenen om verlichting daar terug te schroeven. Als er weinig wordt gefietst,
dan beschouwt men de lantaarns al gauw als horizon- of lichtvervuiling.

De gemeente Alphen moet bij belangrijke fietsroutes zeker nadenken over
slimmere straatverlichting, bijvoorbeeld die aangaat als je als fietser aan komt
rijden en uit gaat als je verder fietst. Op deze wijze ‘loopt de verlichting als
het ware met je mee’.

Frits Nijhof

Verlichting fietspaden in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en
Kaag en Braassem. De vier kolommen bij een gemeente betekenen

achtereenvolgens: Onbekend, Goed verlicht, Beperkt verlicht, Niet verlicht.
(Bron: https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/)

Inbreng van de Fietsersbond bij de gemeenteraadsver-

kiezingen van 2022

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen
gaan nu al aan de slag met hun verkiezingsprogramma. Wij helpen graag
daarbij, dus hebben we onderstaande inbreng gestuurd.

Inleiding

De aandacht voor de fiets neemt steeds meer toe. Dat is ook terecht, want
meer fietsen is goed voor de gezondheid, goed voor het milieu en verbetert
de doorstroming van het verkeer. In Nederland woont 60% van de forenzen
binnen een straal van 7,5 kilometer van hun werk, maar toch pakt maar een
kwart van hen de fiets. Als meer mensen de fiets pakken in plaats van de
auto, leidt dit tot minder files en vertragingen. Bovendien geeft de fiets je
meestal de vrijheid om vlak bij je doel te parkeren.
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Vergeleken met OV- en auto verbindingen zijn fietsverbindingen zeer goed-
koop; dat geldt zowel voor de aanleg als voor het onderhoud. Als er meer
gefietst gaat worden en minder met de auto wordt gereden, hoeft er minder
geld aan infrastructuur voor de auto’s besteed te worden en komt er zo meer
geld beschikbaar voor fietsverbindingen. Geld dat ook zorgt voor verbete-
ring van de volksgezondheid, want fietsen houdt mensen fit en gezond, zowel
fysiek als mentaal.

De verwachting is dat er in het Mobiliteitsfonds van de Rijksoverheid meer
geld beschikbaar komt voor de fiets. Medefinanciering met rijksmiddelen voor
lokale en regionale fietsinfrastructuur wordt dan mogelijk, maar dan moeten
de gemeenten hiervoor ook voldoende geld beschikbaar stellen.

Een voortzetting en intensivering van het fietsbeleid zoals dat is verwoord
in het Programma Fiets van de gemeente Alphen aan den Rijn 2019-2022 is
geboden.

Een forse verhoging van het fietsgebruik past bij het ‘Doorbraak plan
voor een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groene stad met lef’.
Om dit plan te laten slagen zal ook een grote inspanning nodig zijn om het
fietsgebruik te bevorderen. Fietsen is immers bij uitstek een duurzame manier
van vervoer.

Concrete maatregelen

Er moet een vervolg komen op het Programma Fiets waarbij de bestaande
voornemens versneld worden uitgevoerd. Daarbij moet maximaal gebruik
worden gemaakt van medefinanciering van het rijk en de provincie. Een
verhoging van het bestaande budget is noodzakelijk.

De nadruk moet in eerste instantie liggen op het snel oplossen van de
belangrijkste knelpunten zoals opgesomd in het overzicht van knelpunten van
de Fietsersbond Alphen aan den Rijn e.o., zie
https://fietsersbondalphenaandenrijn.nl/knelpunten/

De volgende concrete punten zouden daarbij moeten worden meegenomen:

1. De gemeente zorgt voor een robuust, snel, veilig, comfortabel en fijn-
mazig netwerk van geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe
straten; ze houdt daarbij rekening met groeiende aantallen fietsers, de min-
der vaardige fietsers en de toename van e-bikes en bijzondere fietsen als drie-
wielers en transportfietsen. Uitgangspunt hierbij zijn de landelijke CROW-
richtlijnen.

2. De gemeente geeft fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom
voorrang op rotondes en past hierbij de CROW-richtlijnen toe. Met name
denken wij aan de rotondes in Boskoop en het Raoul Wallenbergplein, dat
prima omgebouwd kan worden naar een normale enkelstrooksrotonde met
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langzaam verkeer in de voorrang. Het is niet erg dat daardoor in de spitsen
mogelijk wat congestie ontstaat.

3. De gemeente investeert in regionale snelfietsroutes voor met name het
woon-werk- en woon-schoolverkeer. Om te beginnen tussen Alphen en Leiden
en tussen Alphen en Gouda (via Boskoop).

4. Het ontstaan van barrières voor het fietsverkeer door aanleg van nieuwe
infrastructuur voor autoverkeer en ov wordt door de gemeente tegengegaan
of optimaal gecompenseerd.

5. De gemeente stelt binnen de gehele bebouwde kom een maximumsnel-
heid van 30 km per uur in met uitzondering van de allerdrukste verkeers-
aders. Langs 50 km/uur-wegen worden vrijliggende fietspaden aangelegd en
daar waar de ruimte ontbreekt fietsstroken van minimaal 2,00 meter breed in
rood asfalt. Zo wordt het in de bebouwde kom voor alle verkeersdeelnemers
een stuk veiliger.

6. De gemeente realiseert in de 30 km-gebieden zo veel mogelijk autoluwe
fietsroutes.

7. De gemeente zorgt ervoor dat behalve de bromfietsen ook de snorscoo-
ters binnen de bebouwde kom niet meer op het fietspad rijden, maar op de
rijbaan.

8. Er wordt gezorgd voor veilige fietsoversteken van de 50 km-wegen,
voorzien van snelheidsremmende maatregelen voor het autoverkeer en mid-
deneilanden. Indien mogelijk kruisen solitaire fietsroutes de 50 km-wegen
in de voorrang door middel van fietsrotondes (zoals bij het Europapark /
Noorderkeerkring). Op andere drukke kruispunten tussen 2x1-wegen hebben
rotondes de voorkeur boven voorrangskruispunten.

9. Verkeersregelinstallaties worden fietsvriendelijker afgesteld zodat fiet-
sers makkelijker door kunnen fietsen en bij regen extra groen krijgen. Waar
mogelijk worden verkeersregelinstallaties vervangen door rotondes met lang-
zaam verkeer uiteraard in de voorrang.

10. Kleine rotondes op kruisingen tussen fietspaden onderling (zonder
autoverkeer) worden verwijderd. Ze zijn niet nodig en leiden tot gevaarlijke
situaties en minder opstelruimte.

11. Vrijliggende fietspaden worden voorzien van kantmarkering en verlich-
ting. Op fietsroutes waar vanwege de dieren geen normale openbare verlich-
ting mogelijk is (zoals rond de Zegerplas), is kantmarkering extra belangrijk
en moet worden gekeken naar alternatieve vormen van verlichting, die beter
functioneert dan de huidige kleine zonnecellen die snel kapot gaan.

12. Het landbouwverkeer wordt gescheiden van het fietsverkeer en de
maximumsnelheid van het landbouwverkeer wordt binnen de bebouwde kom
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niet verhoogd.

13. Indien de parkeercapaciteit voor fietsen op straat te klein is, breidt
de gemeente deze uit, zo nodig ten koste van de parkeercapaciteit voor de
auto’s. Fietsenstallingen voor lang stallen (zoals bij ov-haltes en bij scho-
len) worden waar mogelijk overkapt, voorzien van aanbindmogelijkheden en
moeten voldoen aan FietsParkeur.

14. Voor een veilig en comfortabel fietsverkeer is goed onderhoud een
vereiste en er moet worden gezorgd voor het tijdig en regelmatig snoeien van
het groen langs de fietspaden en rond kruispunten om het zicht te waarborgen.

Gerard Huiskamp

Ziendeweg: afsluiten of een nieuw fietspad?

De Ziendeweg tussen Nieuwkoop en Zwammerdam is een smalle weg, slechts
3,5 meter breed, langs het natuurgebied Nieuwkoopse Plassen. Auto’s en fiet-
sers delen deze weg en dat leidt tot gevaarlijke situaties met ook ongelukken
tot gevolg. Er rijden ook veel te veel auto’s, waarvan een groot deel sluipver-
keer is van en naar Nieuwkoop. Veel auto’s rijden ook nog veel te hard. Als
fietser voelt het dan ook vaak onveilig. De Ziendeweg staat daarom ook in
de toptien van de knelpunten op onze website.

De Ziendeweg.

De provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn hebben budget vrijge-
maakt om dit knelpunt op te lossen. Een nieuw vrijliggend fietspad leek de
oplossing. Een onderzoek is gedaan en daar komen twee varianten uit: een
fietspad langs de Ziendeweg of afsluiting van de Ziendeweg voor doorgaand
autoverkeer. Deze twee varianten worden nu voorgelegd aan betrokkenen en
daarna nader uitgewerkt.
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Wij zijn ook geraadpleegd. Wij hebben een voorkeur voor afsluiting voor
doorgaand verkeer. Ook doorgaand landbouwverkeer zou geweerd moeten
worden; daartoe moet het verbod voor landbouwverkeer op de N231 tussen
Aarlanderveen en Nieuwkoop worden opgeheven. Zo krijg je een mooie en
veilige fietsroute op de Ziendeweg.

Een vrijliggend fietspad leidt natuurlijk ook tot meer veiligheid maar hal-
verwege moet het fietspad vanuit Zwammerdam van de westkant naar de
oostkant van de weg oversteken. Een kruising dus met het autoverkeer. Bo-
vendien kan bij Zwammerdam geen vrijliggend fietspad worden aangelegd
omdat er geen ruimte is wegens de woningen en bedrijven aldaar, en ook
voor het stuk tussen Zuideinde (Aarlanderveen) en Nieuwkoop is aanleg van
een fietspad niet mogelijk. Op beide stukken is er dus toch nog steeds auto-
verkeer én fietsverkeer.

Tenslotte: het duurt jaren voordat een fietspad er ligt. Vanwege de status
van Natura-2000 gebied van de Nieuwkoopse Plassen kunnen er bezwaren
komen tegen de aanleg en dat kost procedurele tijd. Een afsluiting zal ook
vast op bezwaren stuiten want de huidige autorijders die gebruik maken van
deze route moeten enigszins omrijden en komen dan in de drukte van de N207
bij Alphen terecht. Maar als hiertoe besloten wordt, kan het afsluiten snel
gerealiseerd worden. Een pluspunt daarbij is de voorgenomen verbetering
van het kruispunt N231 en Achttienkavels, want daar komt een rotonde. Als
binnenkort de Steekterbrug wordt vervangen zal dat hinder geven voor het
verkeer op de N207. Dan kan er nog meer sluipverkeer komen op de Ziendeweg
dus een besluit tot afsluiting zal vóór dat moment moeten worden genomen.

Gerard Huiskamp en Henk van der Zanden

Gladheidsbestrijding winter 2021

De winter was dit jaar kort maar zeer hevig. En dat hebben we op de fiets
gemerkt.

We hebben als Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken de ge-
meente Alphen een evaluatie van onze bevindingen gestuurd, en van de ge-
meente inmiddels ook een reactie ontvangen.

Allereerst hebben we onze waardering uitgesproken voor de gladheidsbe-
strijders die weer met man/vrouw en macht voor de verkeersveiligheid in
touw zijn geweest. En we hebben uit onze eigen ervaringen de gemeente een
beeld gegeven van punten die volgens ons beter hadden gekund of gemoeten.
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Een greep uit onze punten:

• Fietsbrug Dijkslootpad - Beethovensingel. Zelfs lopen was daar lastig, laat
staan dat je er kon fietsen. Tot de dooi was de brug spiegelglad. Ook de
andere houten bruggen over de Dijksloot werden niet geruimd.

Voetganger moet zich vasthouden aan leuning van brug over Dijksloot.
Rechtsonder zie je nog net een puntje van de Beethovensingel, die wel

schoongemaakt was. . .

• Opritten vanaf Dijkslootpad naar Kennedylaan niet geruimd en glad.

• Dijkslootpad. Het gedeelte ten oosten van de Veldbloemweg is niet geveegd,
of pas eind van de week geveegd. Onbegaanbaar.

• Fietspad voorbij fietsbrug ten zuidwesten van Basic Fit; maar 20 cm breed
geruimd (tweerichtingspad!)

• Rotonde Thorbeckestraat / Lijsterlaan. Fietspaden niet of onvolledig ge-
veegd, hierdoor onmogelijk om op fietspaden te rijden. De fietspaden van deze
rotonde zijn halverwege de week met shovels vrijgemaakt (uitzondering).

•Afrit Koningin Máximabrug - kruising met Gnephoek. Fietspad Máximabrug
onvoldoende geveegd. En kruising met Gnephoek met sneeuwrichels zeer ge-
vaarlijk.

• Oudshoornseweg (ter plaatse van fietspad). Na vier dagen sneeuw hebben
fietsers zelf een pad gecreëerd. Inhalen of passeren is onmogelijk.
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Sneeuw op oversteek Gnephoek bij Koningin Máximabrug.

• Kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Lijsterlaan/Jan van Eijckstraat. Kruis-
punt voor fietsers richting centrum na zes dagen nog steeds onbegaanbaar.

• De Verbinding, afrit van centrumzijde de stationstunnel in. Niet omhoog
te fietsen. En ook na enkele dagen nog niet sneeuwvrij.

Samengevat komt de Fietsersbond tot de conclusie dat de gladheidsbestrij-
ding de eerste dag/dagen redelijk is geweest. De (weers)omstandigheden
waren dusdanig dat er weinig gefietst werd. Later in de week is er onvol-
doende een inhaalslag gemaakt op de fietspaden. De vraag is of de gemeente
Alphen het juiste materieel heeft bij (forse) sneeuwval. Wordt er bijvoor-
beeld geborsteld of alleen met sneeuwschuivers gewerkt? Worden ervaringen
van omliggende gemeentes gedeeld/besproken? In vorige winters waren de
fietspaden in Zoeterwoude zeer goed geveegd (bij sneeuw) en dit jaar was het
in Ter Aar zeer goed fietsen.

Oversteekplaatsen bij drukke kruispunten, rotondes of verkeerslichten wa-
ren veelal nog lange tijd voor fietsers vrijwel onbegaanbaar door sneeuwrichels
of gebrek aan vegen.

De gemeente heeft ons bedankt voor onze evaluatie en aangegeven dat de
hoofdfietsroutes beter begaanbaar hadden moeten zijn.

Erik Bruijn
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Verkeerslinks

• Benieuwd naar het snelheidsgedrag op onze wegen? Met onderstaande
link kun je dit in heel Nederland op de hoofdwegen zien, dus ook in onze
gemeente. De snelheden zijn gemeten met de navigatie apparatuur in
auto’s:
https://www.bliq.report/nl-NL/NLD/2020
Als het niet werkt, probeer dan een andere browser.

• Informatie over ongevallen en wie wie aanrijdt vind je op
https://www.thecrashes.org

Dodelijke verkeersslachtoffers (verticaal), met tegenpartij in het ongeval
(horizontaal).

of direct onder de subkop: Who is killing who?

• Voor informatie over de maximum snelheden binnen de bebouwde kom
in Nederland, ga naar
https://exante.maps.arcgis.com/apps/webappviewer
(complete link te klikken in digitale versie). Hier kun je inzoomen op
Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Henk van der Zanden
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Honden en fietsen gescheiden

Fietsers willen fietsen, eigenaars van honden willen hun viervoeter uitlaten.
Als dat op dezelfde plek gebeurt, kan dat leiden tot ongemak, of zelfs conflic-
ten en valpartijen, bijvoorbeeld als een hond ineens het fietspad oversteekt.
De Fietsersbond vindt hoofdfietsroutes en losloopgebieden voor honden dan
ook geen gelukkige combinatie.

In dat opzicht is er een kleine verbetering te melden. Afgelopen winter
is er langs het (brom-)fietspad op de Westkanaalweg, ter hoogte van de Ze-
gerplas in Alphen aan den Rijn, een afrastering van gaas geplaatst. Aan de
plaszijde van de afrastering is vervolgens een pad van houtsnippers aangelegd.
Daar kunnen mensen hun hond uitlaten, zonder dat die al te gemakkelijk het
fietspad op kan rennen.

In maart heeft de gemeente aan het begin en het einde van de afrastering
ook nog een tekst ‘permanent losloopgebied’ op het fietspad aangebracht,
waarbij de honden worden verwezen naar het houtsnipperpad.

Permanent losloopgebied, rechts van het gaas.

Omdat we benieuwd waren naar de status van deze aanduiding op het
wegdek, hebben we contact opgenomen met de gemeente. De handhaver die
ons terugbelde, vertelde dat het niet verplicht is om met je hond op het
houtsnipperpad (een ‘struinpad’) te lopen. De hond mag nog steeds loslopen
op het fietspad. Vanwege de gevaarlijke situaties die dit op kan leveren,
wilde hij hondenbezitters echter dringend adviseren om met hun hond toch
het struinpad te nemen. Als Fietsersbond kunnen we dit advies natuurlijk
alleen maar beamen.
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In de praktijk lijkt het erop dat de meeste honden en hun baasjes het advies
opvolgen. Zelfs wandelaars zonder hond gebruiken soms het houtsnipperpad.
Zolang het pad niet modderig wordt en niet overwoekerd wordt door struiken,
is het hier dus een stukje fijner fietsen.

Rudy van Vliet

Wegomleidingen Eisenhowerlaan vanwege werkzaamhe-

den (vervolg)

De herbestrating van de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn heeft lang
geduurd, en kwam in fasen gereed. (Is nu bijna afgerond).

Op verzoek van aannemer KWS heb ik een nieuwe, verkorte omleidings-
route voor de Eisenhowerlaan van noord naar zuid getest. Dat gaf toch wel
wat problemen. Dit zijn de bevindingen, komende vanaf Leimuiden:

1. Positief zijn de meestal grotere en dus beter leesbare cijfers ‘1’ op de
routeborden.

2. Op het beginpunt kruising Eisenhowerlaan - Oude Ambacht ontbreekt
het grafische kaartoverzicht van de route. Het omleidingsbord staat te
ver weg van de fietsbaan en is dus slecht te ontdekken en te lezen. Bo-
vendien zijn hier de kleine letters en cijfers gebruikt. Deze paal dient
beter in het zicht te worden geplaatst.

3. Voorbij Noorderbrink (Klompenmaker) over het bruggetje naar het Dijk-
slootpad ontbreekt het bord dat je naar links omhoog moet.

4. Op de hoek Vliestroom - Borndieppad staat foutief het bord “einde
omleiding” met een pijl naar links. Hier moet alleen een pijl naar links
staan.

5. Op de kruising Eisenhowerlaan - Vliestroom ontbreekt het bord “einde
omleiding” en de pijl naar rechts. Wie hier de weg niet kent rijdt door
naar de Bachsingel en dan Beethovensingel en De Ridderhof. Ook dient
bij het einde bord weer het grafisch kaartoverzicht aanwezig te zijn.

6. De app van KWS bevat geen update met de nieuwe, ingekorte omlei-
dingsroute.

Het proces van bebording werd me ook duidelijker: er wordt gebruik ge-
maakt van blanco borden, waarop stickers worden geplakt. Dus dat kan in-
houdelijk heel flexibel worden ingezet. Maar de partij die de borden plaatst is
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een andere, namelijk de gemeente. Met twee partijen zaken doen blijkt lastig
als er fouten zijn ontdekt. Het rechtstreekse contact met de gemeentelijke
uitvoerder is hier noodzakelijk, maar vereist aanpassing van de hierarchische
lijnen en individuele verantwoordelijkheden van de ambtenaren.

Henk van der Zanden

Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Nieuw record fietsverlichting

Zoals elke winter hebben we ook de afgelopen maanden geteld hoeveel fietsers
in Alphen aan den Rijn in het donker met en zonder fietsverlichting reden. Dit
resulteerde in een nieuw record: 78.5% van de fietsers had ‘goede’ verlichting.
Hieronder de cijfers van de afgelopen jaren.

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
2020-2021 659 (78,5%) 125 (14,9%) 56 (6,7%) 840

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.

Nu is een disclaimer wel op zijn plaats. De aantallen fietsers waarover we
percentages berekenen zijn dit jaar namelijk veel lager dan in eerdere jaren.
Vanwege corona fietste de teller afgelopen winter zelf minder vaak in het
donker, waarbij hij ook nog eens minder andere fietsers tegenkwam.

18



Daarnaast vond de telling, ook vanwege corona, vaak plaats op hetzelfde
tijdstip, tussen 18.00 en 18.30 uur. Wellicht werden dan vaak dezelfde fiet-
sers geteld, zodat de steekproef minder representatief werd. Dit kan nog
versterkt worden doordat op dit tijdstip veel maaltijdbezorgers rondrijden
op hun (elektrische) fietsen. Grofweg 10% van de getelde fietsers in het cen-
trum van Alphen was met dit doel op pad. Deze bezorgers hebben bijna
altijd goede verlichting (misschien wel eens té fel) en kunnen daarmee de
cijfers vertekenen.

Als corona (straks, ooit) voorbij is, kunnen we zien of het daadwerkelijk
de goede kant op gaat met de verlichting. We hopen natuurlijk van wel.

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.

Maatregelen Hazerswoude-Dorp

In Hazerswoude-Dorp wordt al jarenlang gesteggeld over de verkeersproble-
matiek. Doorgaand verkeer over de N209 zorgt voor files bij de verkeerslich-
ten op de kruising met de Dorpsstraat, en het dorp wordt in tweeën gesplitst
door de provinciale weg. Diverse actiegroepen mengen zich in de discussie en
vanuit het dorp wordt gevraagd om een tunnel te realiseren.

De gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie hebben nu een plan
uitgewerkt om de verkeerssituatie aan te passen. Er wordt een zuidwestelijke
randweg aangelegd, een extra rotonde aan de noordkant en wat extra rijstro-
ken her en der. Op het kruispunt met de Dorpsstraat blijven verkeerslichten
en worden meerdere afslag- en inrijverboden ingesteld.

Vanuit de bewoners is er weinig steun voor de maatregelen. Ook de Fiet-
sersbond is niet enthousiast. Met de maatregelen wordt de situatie voor over-
stekende fietsers niet beter. Een tunnel lijkt de Fietsersbond geen realistische
optie. Tijdens de commissievergadering van de gemeente hebben wij gepleit
voor een heel eenvoudige en betaalbare oplossing, namelijk de verkeerslichten
vervangen door een normale enkelstrooksrotonde, met fietsers en voetgangers
in de voorrang, zoals gebruikelijk in de bebouwde kom. Een rotonde zal de
verkeerssituatie voor iedereen verbeteren (doorstroming, oversteekbaarheid,
verkeersveiligheid, verbinden van de dorpshelften, mooi herkenbaar punt met
groen middeneiland) en het kost verhoudingsgewijs weinig.
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De door ons voorgestelde rotonde in Hazerswoude-Dorp.
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Helaas, wellicht door de overvloed aan insprekers, is er op ons voorstel niet
inhoudelijk gereageerd. Dat vinden wij een gemiste kans voor de inwoners
van het dorp en voor de gemeente en de provincie.

Bas van Viegen

Fietspad langs Bentwoudlaan te Benthuizen

Na de reconstructie van de Bentwoudlaan is er een ongelukkige aansluiting
ontstaan van het vrijliggende fietspad naar de 30 km zone. Komende vanaf
de oostelijke richting wordt je via de Dr. Albert Schweitzerlaan weer terug
geleid naar de Bentwoudlaan.

Het voorstel van de Fietsersbond is om direct ten westen van de versmal-
ling met oversteek bij het Joost van der Eijkpad, een aansluiting te maken van
het fietspad op de rijbaan. Rechtdoorgaande fietsers richting Geerweg kunnen
dan van het fietspad direct naar de rijbaan, met rugdekking van de versmal-
ling, en hoeven niet via de aansluiting op de Dr. Albert Schweitzerlaan. Dit
voorstel zal door de gemeente worden besproken in het verkeersoverleg in
april.

Ton Overtoom

Aansluiting van Albert Schweitzerlaan op Bentwoudlaan, met in rood ons
voorstel. (Foto afkomstig van Google Maps)

GVVP Nieuwkoop

Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop het gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan vastgesteld. Dit plan schetst de hoofdlijnen van het
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verkeers- en vervoersbeleid voor de komende tien jaar. Om tot dit plan te
komen heeft de gemeente met diverse belanghebbenden overlegd. In de loop
van het proces is ook de Fietsersbond bij de klankbordgroep betrokken. We
hebben hierbij meegedacht over mogelijke oplossingen voor knelpunten voor
fietsers.

Hoewel natuurlijk niet al onze suggesties (onmiddellijk) konden worden
overgenomen, zijn we positief over het plan. Uitgangspunt is namelijk na-
drukkelijk dat de gemeente niet het doorgaande verkeer over haar grondgebied
wil faciliteren, en juist wel het openbaar vervoer, de voetganger en de fiets.
Ook wil men de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen verbeteren.

Voor diverse maatregelen die men de komende jaren wil treffen heeft de
gemeenteraad in december in totaal vijf miljoen euro gereserveerd. Ruim 1,4
miljoen hiervan was overigens afkomstig uit de reserve Zevenhovenseweg. Die
was bedoeld voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs die weg, wat
uiteindelijk niet doorgegaan is. We vinden het daarom logisch dat zeker ook
de fietser gaat profiteren van de maatregelen in het GVVP.

Een van de maatregelen die wordt voorgesteld in het GVVP betreft het
herinrichten van de Westkanaalweg in Ter Aar, tussen de Aardamsebrug en
de Hertog van Beijerenstraat. Dat stuk weg geldt als knelpunt voor fietsers
(en voetgangers) en kent geen vrijliggend fietspad.

Huidige grens van de bebouwde kom op de Westkanaalweg.

Voor de korte termijn wordt voorgesteld om dit deel van de weg helemaal
binnen de bebouwde kom te trekken, zodat de maximumsnelheid 50 km/uur
wordt.2 Nu ligt een deel van de weg buiten de bebouwde kom, met een

2De gemeenteraad neemt hierover op 22 april 2021, terwijl wij deze PedaalRidder afronden, een besluit.
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maximumsnelheid van 60 km/uur. Voor de lange termijn wordt gedacht aan
een vrijliggend fietspad. Dat zou echt een geweldige verbetering zijn, maar
de Zevenhovenseweg heeft geleerd dat we niet te vroeg moeten juichen.

We houden het vervolg daarom in de gaten.

Rudy van Vliet

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.

Fietsstraat Ter Aar

In Ter Aar wordt Integraal Kindcentrum (IKC) De Vaart ontwikkeld: een
multifunctioneel gebouw dat onderdak gaat bieden aan o.a. de basisschool,
kinderopvang, buitenschoolse opvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin,
maar ook aan de bibliotheek en een sporthal.

Het IKC komt aan de Westkanaalweg te liggen, ten zuiden van het huidige
kruispunt met de Aardamseweg. Dit kruispunt wordt in de loop van dit jaar
omgevormd tot een rotonde – een verbetering. Op de route naar het IKC
zullen veel meer auto’s en fietsen komen te rijden dan nu. Om te voorkomen
dat dit voor de fietsers onveilig wordt, wordt dit stukje van de weg ingericht
als fietsstraat. Dat betekent dat de fietser als hoofdgebruiker wordt gezien,
en dat de auto te gast is. De automobilist moet zijn/haar snelheid aanpassen
aan die van de fietser.

Afgelopen december werd de Fietserbond benaderd door de gemeente
Nieuwkoop, met een concept ontwerp voor deze fietsstraat, en de vraag of
wij daar nog opmerkingen bij hadden. We waren natuurlijk blij dat we hier-
bij betrokken werden, en waren in grote lijnen positief over het concept. We
hadden ook nog wel enkele vragen en opmerkingen. Eén zo’n opmerking was
om de fietsstraat niet alleen maar met borden aan te geven, maar ook met
grote markeringen op het wegdek, zodat het beter opvalt.

Of deze suggestie wordt overgenomen, weten we nog niet. Wellicht is een
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indicatie dat in de laatste nieuwsbrief over IKC De Vaart (maart 2021) bij
de uitleg over een fietsstraat precies zo’n wegmarkering als illustratie wordt
gebruikt. Dus wie weet. . .

Rudy van Vliet

Markering fietsstraat op wegdek. (Bron: Nieuwsbrief IKC De Vaart - Ter
Aar, maart 2021)

Fietsknelpunten gemeente Kaag en Braassem april 2021

Een eerste inventarisatie van 2021.

Nieuwe Wetering: Molendijk
Molendijk loopt langs de Ringvaart van Oude Wetering tot Nieuwe Wetering.
De erfgrens van de huizen loopt tot de rand van het fietspad. In de bocht
staat een schuurtje met een uitrit voor auto’s . Dit schuurtje (met vlak daar-
voor een bloemenstalletje) staat op de erfgrens en loopt dus tot de rand van
het fietspad. Het is nu een ‘blinde’ bocht met nauwelijks ‘schuwafstand’. En
daarbij met gevaarlijk weinig zicht en geen uitwijkmogelijkheid.

Oude Wetering: Alkemadelaan brug Ringvaart
De gevaarlijkste brug van de gemeente. Het fietspad over deze brug is te
smal (2,20m), er is geen duidelijke belijning, geen afstand en/of afscheiding
met het snelverkeer en geen plaats voor voetgangers. Als het hard waait is
passeren levensgevaarlijk. De brug is gevaarlijker dan vergelijkbare bruggen
in Leimuiden (fietspad is 2x zo breed en er is een hek tussen het fietspad
en het snelverkeer) en Woubrugge (apart voetpad en 30cm afstand van het
snelverkeer).

Roelofarendsveen naar Bilderdam v.v.
Deze fietsroute gaat via de pont over de Oude Wetering, langs de Heilige
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Geestlaan en de Vriezenweg naar het fietspad van de Generaal van Merleweg.
De Heilige Geestlaan en de Vriezenweg zijn smalle wegen waar hard wordt
gereden. De aanleg van een vrijliggend fietspad langs deze beide wegen is
daarom zeer gewenst.

Oude Wetering: Kruispunt Watergang, Dotterbloem en Alkema-
delaan
Dit is een kruispunt met wegversmalling en zeer fietsonvriendelijk. Bij donker
en slecht weer zelfs gevaarlijk. Er is een fietsontsluiting vanaf de Watergang
naar de Poelruit. Maar deze is zeer smal en het wegdek bestaat uit (bij regen
en vorst gladde) klinkertjes. En dus allesbehalve fietsvriendelijk.

Oude Wetering: Watergang
Drukke weg met veel geparkeerde auto’s langs de Watergang. Een nieuwe
fietsontsluiting achter de Kruidenwijk richting Rembrandt van Rijnsingel zou
een veilige en fietsvriendelijke oplossing zijn.

Roelofarendsveen: Noordeinde en Zuideinde
Drukke smalle wegen met veel geparkeerde auto’s. Aanpassingen aan deze
wegen zijn niet of nauwelijks haalbaar. Maar de maximum snelheid verlagen
van 50km naar 30km is wel haalbaar. Dit is trouwens ook al een voorstel dat
in de Tweede Kamer is aangenomen.

Roelofarendsveen: Noordeinde
De zuidelijke toegang van het Noordplein is fietsonvriendelijk. Voor de win-
kels (Hema etc.) mag geparkeerd worden. Bij in- en uitparkeren geeft dit
onoverzichtelijk en gevaarlijke situaties voor fietsers. Deze parkeervakken
zouden fietsstroken en/of fietsenstallingen moeten worden.

Roelofarendsveen: Zuideinde
In/Uitrit vanaf Welkoop aan Noordzijde van de brug is, komende vanuit
Zuideinde nagenoeg onzichtbaar door de hoogte van de brug. Voor minder
mobiele fietsers een gevaarlijke situatie.

Oude Wetering: Googermolenweg
Een smalle weg met (tussen De Baan en Kruidenwijk) een gevaarlijke ‘blinde’
bocht. In deze bocht halen automobilisten toch fietsers in. En bij tegemoet-
komend verkeer worden fietsers afgesneden.

Rijpwetering: Kruispunt Poeldijk en Ripselaan
Richting Rijpwetering is voor invoegen fietsers te weinig ruimte. En vlak
voordat het invoegen begint, heeft verkeer van rechts vanuit Poeldijk voor-
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rang. Dus voor fietsers onoverzichtelijk.

Leimuiden: Kruispunt Tuinderij en Dokter Stapenséastraat
Dit kruispunt is inmiddels aangepast, maar behoeft nog verdere aanpassin-
gen en optimalisaties. Er komen nog bewegwijzering fietsbordjes en verdere
aanwijzingen. Het inrijden van het nieuw fietspad Tuinderij-kruispunt N207
wordt veiliger gemaakt. Maar voor fietsers vanuit Leimuiden richting brug
Ringvaart, zou een nieuwe fietsontsluiting vanaf Grietpolderweg rechtdoor
naar fietspad langs N207, een fietsvriendelijke en veilige oplossing zijn.

Afwatering fietspaden
Als de afwatering niet goed is, levert dat ongemak op bij hevige regenval en
extra gevaar bij sneeuw, ijzel en bevriezing. Op het Joop Zoetemelkpad nabij
de botonde en op het Viaductpad ten westen van de viaducten, is regelmatig
gevaar door al dan niet bevriezend lekwater uit de hoger gelegen bermen.

Belijning fietspaden
Op sommige fietspaden is de belijning er niet, niet meer, of nauwelijks zicht-
baar. Zeker op niet verlichte fietspaden moeten duidelijke reflecterende zij-
markering en/of een onderbroken middenmarkering komen.

En niet te vergeten bij alle fietspaaltjes de ononderbroken lijn die overgaat
in 5 m ribbelstrepen, uitlopend tot een breedte van 70cm bij de paal (totale
lengte van de markering 2x 10 tot 15 m).

Afscheidingen fietspaden
Op diverse plekken worden langs fietspaden (in het donker onzichtbare) grijze
betonranden gebruikt. Deze moeten minimaal wit, maar het liefst reflecte-
rend worden.

John Bakker

Kruising N207 Dr Stapenséastraat Leimuiden

In april 2019 hield de provincie een informatieavond over de plannen voor
een herinrichting van het kruispunt Stapenséastraat / N207 / Burgemeester
Bakhuizenlaan. In de spits loopt het verkeer soms vast op zowel de Sta-
penséastraat als de N207.

Doel van de provincie is: betere doorstroming. Dat willen ze bereiken
door 1. Betere afstelling verkeerslichten. 2. Verplaatsing van de noordelijke
bushalte naar de zuidkant. 3. Het laten vervallen van de voet/fietsoversteek
aan de noordkant op de N207. Wij hebben er die avond als leden van de
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Fietsersbond op gewezen dat passeren van het kruispunt lastiger en gevaar-
lijker zou kunnen worden voor fietsers. We hebben suggesties gegeven en er
is naar ons geluisterd.

In de winter van 2021 is het kruispunt volledig op de schop gegaan.

Eind maart en begin april ben ik zes keer ongeveer een half uur gaan kijken
wat het resultaat is geworden en hoe het verkeer nu functioneert.

Wat verbeterd is: 1. De doorstroming van het snelverkeer en de wachttij-
den per oversteek voor de fietsers zijn mijns inziens korter. 2. De drukknop
voor fietsers richting Haarlemmermeer staat na jaren niet meer links, maar
rechts van het fietspad. 3. Er is een 3m breed tweerichtingen fietspad vanaf
de N207 langs de Bakhuizenlaan en langs de Stapenséastraat en een vrijlig-
gend fietspad naar de Tuinderij. 4. Langs dat pad is er een prachtige nieuwe
fietsenstalling.

Toch ben ik ervan geschrokken hoe onveilig het kruispunt voor de fietsers
nog is. Na mijn eerste waarnemingen heb ik thuis alle veilige en onveilige
routes op de kaart gezet en alle 18 fietsstromen in een schema gezet (zie
aan het eind van dit artikel). Daarin kun je zien hoe vaak een route gekozen
wordt. En dat is nu vaak niet de veiligste route. De fietsers worden nauwelijks
gestimuleerd om de veiligste optie te kiezen. Enkele concrete voorbeelden.

27



1. Een fietser gaat vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan naar het centrum.
Na het oversteken van de N207 fietst ze over de linker fietsstrook van de
Stapenséastraat tot de oversteek bij de fietswinkel, stapt daar af, steekt
lopend met haar fiets over en fietst dan weer verder (route 4b). Een
illegale, gevaarlijke route, maar er wordt vanaf de Bakhuizenlaan niet
duidelijk aangegeven dat je na het oversteken van de N207 eerst rechtsaf
moet.

2. Een wielrenner die van de Tuinderij via de Stapenséastraat richting de
Haarlemmermeer wilde, stak al over voor de verhoogde betonnen afschei-
ding (route 1b). Dat is niet de bedoeling maar voor een snelle fietser
misschien wel zo veilig?

3. Bijna alle auto’s die vanuit de Tuinderij rechtsaf de Stapenséastraat in
rijden, gaan met hun rechterwielen over de rode fietsstrook en/of met
hun linkerwielen over de middenstreep. Ze willen niet tegen de betonnen
scheiding tussen fietsers en auto’s aan rijden. Ze willen niet botsen op
een tegenligger. Ze willen op tijd bij het verkeerslicht zijn. Ze hebben
dus waarschijnlijk geen aandacht meer voor een fietser die niet ver genoeg
achterom heeft gekeken voordat hij oversteekt en deze tijd van het jaar
bij helder weer in de ochtendspits slecht zichtbaar is vanwege de lage
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ochtendzon.

Route 1a is nu wel legaal, maar niet echt veilig. Alle 46 fietsers die dins-
dagmiddag 30 maart tussen 16:55 en 17:25 hier reden, hadden niet hier in de
Stapenséastraat moeten zijn. Ze hadden eerder vanaf de Tuinderij rechtsaf
moeten slaan het nieuwe fietspad op (route 2a) en via de goed afgestelde
verkeerslichten veiliger en toch vrij snel hun weg kunnen voltooien. Waarom
doen ze dat echter niet? Ik heb een vermoeden.

Op de Tuinderij bij het begin van het nieuwe fietspad staat geen bord
”doorgaand fietsverkeer rechtsaf”. Er is daar een haakse bocht naar rechts
en geen inleidende rechtsaf-strook voor de fietsers. Nu moet je eerst een
slinger naar links maken op de Tuinderij om goed het fietspad op te rijden
(=schrikken voor achteropkomend verkeer en dus gevaarlijk). De paal die
daar staat kan weg omdat er halverwege het fietspad al een paal staat.

Afslag van Tuinderij naar nieuw fietspad.

Fietsers die van Aalsmeer richting Alphen of vice versa gaan kunnen de
kruising N207 vermijden door de route over de Oosterweg te nemen. Ze
moeten dan wel stevige kuiten hebben, want de helling naar de Bakhuizenlaan
was 13% en is nu na de herinrichting 18%.

We hebben onze bevindingen naar onze contactpersoon (adviseur verkeer
en vervoer) van de gemeente gestuurd. Die reageerde direct, dankte ons voor
onze bevindingen en schreef dat ze nog druk bezig waren met de puntjes op
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de i. De bewegwijzering wordt nog aangepast om de vindbaarheid van het
pad te verbeteren. De kolk bij de haakse bocht zou nog een probleem kunnen
zijn voor het maken van een ronde bocht.

Wij vinden dat dat probleem opgelost moet worden en vinden dat er alles
aan gedaan moet worden om er voor te zorgen dat straks de grootste fiets-
stromen over het dan ‘veilige’ fietspad gaan.

Cor van Zeil

Fietsbewegingen over 18 legale en illegale routes op de begin 2021
vernieuwde kruising Stapenséastraat-N207:

 

Tellingen  
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  Aantal minuten 30 15 15 30 

vanuit  naar     

1 

Tuinderij naar 

 Stapenseastr 

a Nw oversteek bij fietsenwinkel 37 

** 

1 4 

** 

5 

b Als a voor verhoogde scheiding 0 1 

c Oude illegale route 4 0 0 0 

d Aanbevolen veilige route 4 0 0 0 

e Richting Aalsmeer 1 1 0 0 

f Richting bushalte x 0 0 0 

2 Nwfietspad 

ri N207 

a Richting Haarlemmermeer 11 2 0 0 

b Richting Aalsmeer x 1 x 1 

3 H.meer 

naar kruising 

N207 

a Centrum of richting Alphen 45 0 6 7 

b Nieuwe fietspad x 0 x 0 

c Richting Aalsmeer x 0 x 4 

4  Burge- 

meester 

Bakhuizen 

laan 

a Nieuwe fietspad x 0 x 0 

b  route op linkse fietsstrook 3 0 4 1 

c Centrum Leimuiden 7 0 1 0 

d Richting Haarlemmermeer  15 0 1 0 

5  

centrum dorp 

a Richting bushalte of Aalsmeer x x x 8 

b nieuwe oversteek ri  H.meer x x x 2 

c Langs of op trottoir ri  H.meer x x x 2 

Opmerkingen 

/ weer 
  17 C 

*** 

 2ö C 3ö C 

Totaal geteld   127 5 16 31 

X =niet geteld. ** 1a en 1b samen. Veel wielrenners kozen route 1b 

*** Flinke foutmarge  vanwege eerste keer tellen.  
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Door weer en wind: Oeps, sorry!

ECHT WAAR!
Vanaf begin 1900 kwamen de eerste auto’s op de weg en
gold niet het recht van de sterkste, maar het recht van de
zwakste! Er werd een morele verantwoordelijkheid voor au-
tomobilisten gepropageerd. De verantwoordelijkheid lag bij
de sterkste. De automobilist moest, door sociaal rijgedrag,
de zwakke verkeersdeelnemers beschermen.
MAAR HELAAS.
Inmiddels heeft het autoverkeer een dominante positie ingenomen. Doorstro-
ming heeft een hoge prioriteit. En tel daarbij de haast, stress en telefoonge-
bruik nog eens bovenop. Vanaf het moment dat de eerste auto’s de weg op
gingen tot de huidige situatie, is de verantwoordelijkheid volledig omgekeerd.
En die laat zich maar heel moeizaam weer terugdraaien.

Jeugdige fietsers, zwakke verkeersdeelnemers, krijgen op school verkeers-
lessen waarin hen op het hart wordt gedrukt, vooral goed uit te kijken in het
verkeer. Met name jonge kinderen zijn zich totaal niet bewust van gevaren en
zeker niet op de weg. En (jeugdige) automobilisten die autorijlessen nemen?
Wordt hun tijdens de autorijles op het hart gedrukt, vooral goed uit te kijken
voor de zwakke verkeersdeelnemers? Jaarlijks vallen onder de fietsers duizen-
den gewonden en ruim tweehonderd doden. Vooral op 50 km wegen binnen
de bebouwde kom. Als ik naar het huidige verkeersgedrag kijk, lijkt dit voor
menigeen een geaccepteerde situatie. En dat is heel triest. Realiseren wij ons
wel wat wij elkaar aandoen?
‘Oeps, sorry!’, gebaart de automobilist die mij over het hoofd zag.
‘Oeps, sorry!’, gebaart de automobilist die druk met zijn telefoon bezig is.
‘Oeps, sorry!’, zal de automobilist wel gebaren, achter zijn slecht schoonge-
maakte ramen.
‘Oeps, sorry!’, is voor mij bijna wekelijkse kost.

Een aantal jaren geleden is door de VVN een webdocu ’Martijn is boos’
gemaakt, over onderling gedrag van automobilisten. Daarin komt normver-
vaging naar voren, met vaak als doel het behalen van eigen voordeel. En
boosheid, omdat je van mening bent dat iemand anders jou benadeelt. Ik
heb er zin in om er zelf een te maken. ‘Sjonnie is boos en geef ons de straat
terug!’ (geefdestraatterug.nl)
Veel (veilig) fietsplezier komende zomer.

Sjonnie

31



1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

32


