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Afd. Alphen aan den Rijn e.o. 
Lupinesingel 616 
2403 ED Alphen aan den Rijn Jaargang 11 nummer 1 



Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden op 
onderstaande adressen. 
Ze zijn gemakkelijk bereikbaar, zowel telefonisch als schriftelijk. 
 
 
Ruud Hogervorst (penningmeester) 
Zaalbergstraat 9 
2405 XA Alphen aan den Rijn 
℡ 0172 493 225 
 
Wil Klaassen (voorzitter) 
Kopenhagensingel 85 
2408 EL Alphen aan den Rijn 
℡ 0172 426 130 
 
Rudy van Vliet (o.a. fietsverlichtingsactie)  
Machineweg 6 
2445 BB Aarlanderveen 
℡ 0172 571 959 
 
Arno van Zaanen (secretaris) 
Lupinesingel 616 
2403 ED Alphen aan den Rijn 
℡ 0172 443 339 
e-mail: alphen.rijn@fietsersbond.nl 
 
Henk v.d. Zanden 
Wagenmaker 65 
2401 GB Alphen aan den Rijn 
℡ 0172 444 579 
 
 
 
 
 
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. 
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VAN ACHTER HET BUREAU BEZIEN EN GEHOORD! 
 
Alphen aan den Rijn, oktober 2006. 
 
De nieuwste uitgave ligt weer voor u. Het lijkt wel weer een nummer 
vol rotondeproblematiek. Zal er ooit een eensluidende regeling 
komen met minder uitzonderingen? 
Wij gaan door met de fietsverlichtingsactie. Zal er eens 
fietsverlichting komen die minder snel kapot gaat? 
 
De positieve en minder positieve zaken, die deze keer voorbij komen 
zijn: 

 Voorrang op rotondes (Jacobswoude). 
 Presentatie van het Rapport “OV-Fiets”. 
 Fietswijzer. (Aanvragen!) 
 Met de fiets minder file. (Toch!) 
 Verzekering elektrische fiets verdwijnt. 
 Drempels in Korteraarseweg. 
 Fietsverlichtingsactie.11 november 2006. 
 Verkiezingspraat. 
 Geen rotonde Aarlanderveen. 
 Nog een gevaarlijke rotonde. 
 Korting voor leden. 
 Servicenummer van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 
 

 
Hebt u zelf iets te 
melden of te schrijven 
aarzel dan niet om het 
bekend te maken. Ook 
uw ervaring kan 
bijdragen tot een beter 
fietsklimaat in onze 
regio. 
 
Veel leesplezier 
toegewenst. 
We horen graag van u. 
 
Arno van Zaanen. 
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VOORRANG OP ROTONDES? 
 
Tijdens de raadsvergadering van de Raad in Jacobswoude op 24 
mei 2006 werd de Raad haar mening gevraagd over een motie van 
de gemeente Best. 
Deze gemeente had, met als inzet, namelijk een motie aan alle 
Nederlandse gemeenten gestuurd om de voorrangsregeling op alle 
rotondes in Nederland hetzelfde te maken. 
Het college van Burgemeester & Wethouders ontraadde de motie 
vanwege de kosten die deze motie met zich mee zou kunnen 
brengen. 
 
Namens de Fietsersbond heb ik die avond "ingesproken" en de 
Raad erop gewezen dat er nu veel verwarring is t.a.v. de 
voorrangsregeling op rotondes. 
Komt bijvoorbeeld een fietser uit Alphen aan den Rijn, dan heeft 
deze fietser voorrang op de rotonde bij Groenoord maar bij de brug 
over de Wetering in Woubrugge weer niet. Fietst hij door naar 
Noordwijk dan heeft hij daar, net als al het andere verkeer, voorrang 
op de rotondes. In Katwijk aangekomen daarentegen worden fietsers 
zorgvuldig uit de voorrang gehouden. Kortom uiterst verwarrend! 
 
Het kostenaspect waarop het College wees werd door de voltallige 
Raad van tafel geveegd omdat, naar de mening van de Raad, 
aanpassingskosten nooit boven veiligheid mogen gaan! 
 
Gelukkig heeft de Raad van Jacobswoude de motie van de 
gemeente Best overgenomen en besloten om de Minister van 
Verkeer te vragen om duidelijkheid te verschaffen in de 
voorrangsregeling. 
En nu maar hopen dat voldoende gemeenten deze oproep steunen 
zodat er eindelijk duidelijkheid komt voor fietsers op rotondes. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Albert Klooster 
Woubrugge 
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PRESENTATIE VAN HET RAPPORT “OV-FIETS” 
 
Op 15 juni is het rapport “Gouden kansen voor de OV-fiets in Zuid 
Holland” overhandigd aan de gedeputeerde Martin Huls door de 
voorzitter William Nederpelt van de Fietsersbond in Zuid-Holland. 
In de toespraak van Nederpelt werd gememoreerd aan de reeks 
voorgangers van Martin Huls die fietsbeleid een goede plaats in het 
mobiliteitsbeleid gaven. 
Huls gaf aan dat beleid te willen voortzetten en eventueel zelfs te 
willen intensiveren. Daarbij wilde hij nadrukkelijk minder nauwkeurig 
naar de formele verantwoordelijkheden kijken. Immers de 
bestuurlijke drukte en vergaderkosten staan niet in verhouding tot de 
relatief kleine investeringen voor het fietsverkeer. Het gaat immers 
om het resultaat, en dat telt voor de burger. 
 
Het rapport is terug te vinden op de site van de Fietsersbond Zuid-
Holland (www.zuidholland.nl). 
 
Een aantal aanbevelingen, zoals het beschikbaar stellen van OV-
fietsen op het station van Zwijndrecht, Zoetermeer West, Schiedam 
Centrum en Maassluis is inmiddels opgevolgd.  
 
 

FIETSWIJZER 
 
Door de provincie Zuid-Holland is alweer de vierde “fietswijzer” 
gepubliceerd. Deze brochure is gratis en kan bijvoorbeeld door 
fietsenvakhandel worden gebruikt om aan hun klanten te geven. 
 
In de Fietswijzer staat informatie over veilig fietsen, fietsendiefstal, 
recreatief fietsen. 
 
Ook is er een handige kaart bijgevoegd met interlokale routes. 
 
De fietswijzer kan worden besteld bij de provincie Zuid Holland. 
http://www.zuid-holland.nl/service/e-
loket/publicaties/publicatieview.jsp?id=968
 
Goede raad en voorlichting hoeven niet duur te zijn. 
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MET DE FIETS MINDER FILE 
 
Onder deze titel werkt de Fietsersbond aan verbeteringen van 
fietsroutes die een alternatief kunnen vormen voor files uit de file top 
50. 
Het project is één van de projecten die uitgevoerd worden om de 
filedruk op korte termijn te verminderen. 
De A13 van Delft Zuid naar Rotterdam, de A20 van Rotterdam naar 
Gouda, knooppunt Klaverpolder, de A12 van Zevenhuizen naar 
Bleiswijk. 
Zuid-Hollandse wegen komen regelmatig voor in de File top 50. 
De Fietsersbond gaat voor 9 routes in heel “file-Nederland” de 
verbetermogelijkheden voor de fiets en de combinatie fiets en 
Openbaar Vervoer op een rijtje zetten. 
 
De vrijwilligers van de Fietsersbond leveren hiervoor veel informatie. 
De files op A 13 en de A 20 horen hierbij. Uiteindelijk is de bedoeling 
dat in 2007 bij 3 alternatieve fietsroutes de knelpunten zoveel 
mogelijk opgelost zijn. 
 
Meer informatie over de andere fileprojecten zijn te vinden op 
www.vananaarbeter.nl, onder het kopje filevermindering. 
 
 
VERZEKERING ELEKTRISCHE FIETS VERDWIJNT 

 
Lobby Fietsersbond overtuigt ministerie. 
 
De Fietsersbond is blij met de afschaffing van de verzekering voor 
de elektrische fiets. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
voor fietsen met elektrische trapondersteuning vervalt per 1-1-2007. 
Hiertoe heeft het ministerie van Justitie gisteren besloten. 
De Fietsersbond en de Ouderenbonden ijverden al enige jaren voor 
dit besluit. Voor veel 50-plussers is de verzekering een belemmering 
om een fiets met trapondersteuning aan te schaffen. Dat terwijl 
ouderen dankzij deze trapondersteuning langer kunnen blijven 
fietsen. Hetgeen goed is voor hun gezondheid. 
Van een verhoogd risico op verkeersongevallen is niets gebleken, zo 
erkent nu ook het ministerie van Justitie. 
De Fietsersbond verwacht dat door deze maatregel van het 
ministerie het fietsgebruik onder 50 plussers zal toenemen. 
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Achtergronden over de elektrische fiets. 
 
Voor het Voertuigreglement is een fiets met elektrische 
ondersteuning sinds 2005 geen motorvoertuig meer, maar een fiets. 
Dit is conform de EG-richtlijn. Het ministerie van Justitie beschouwde 
de elektrisch ondersteunde fiets echter nog steeds als een 
motorvoertuig. 
De Fietsersbond en de ouderenbonden vinden dit onlogisch en 
onredelijk voor de bezitter en vinden het geen transparante 
wetgeving. 
De Fietsersbond en de ouderenbonden ontvangen regelmatig 
klachten over het feit dat deze verzekering voor een elektrische fiets 
wél en voor een gewone fiets niet verplicht is. Mensen vinden dit 
onduidelijk en ervaren de rompslomp en de kosten als onredelijk. 
Veel ouderen in Nederland willen gezond mobiel blijven en kiezen 
regelmatig voor de fiets. 

Een fiets met 
trapondersteuning geeft 
ook fietsers die te maken 
krijgen met verminderde 
energie of kracht, de 
mogelijkheid te blijven 
fietsen. Boven de 25 
kilometer per uur valt de 
ondersteuning bij een 
elektrische fiets weg. 
Hierdoor gaat de 

elektrische fietser niet harder dan de fietser die stevig doortrapt, van 
een viaduct afrijdt of wind mee heeft. 
Ook kent de elektrische fiets niet de nadelen van de brom- of 
snorfiets: geluidsoverlast, risico van opvoeren en uitstoot van 
verontreinigende stoffen. 
Daarnaast vereist de elektrische fiets altijd een grote of kleinere 
lichamelijke inspanning. Waardoor deze fiets bijdraagt aan de 
gezondheid van de berijder. 
Verder is de elektrische fiets aan te schaffen binnen de fiscale 
regelingen om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te 
stimuleren. De elektrisch ondersteunde fiets wordt steeds 
populairder, vooral bij ouderen. 
Al een aantal jaren investeren Nederlandse fabrikanten fors in 
ontwikkeling en verbetering van dit type fiets, waarvan er naar 
schatting zo'n 100.000 rondrijden. 
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DREMPELS IN KORTERAARSEWEG 
 
In oktober worden er negen drempels in de Korteraarseweg 
aangelegd. Ze zijn bedoeld om de snelheid van het autoverkeer 
te beperken, en daarmee onder andere het fietsen op deze weg 
aangenamer te maken. 
 
Eind 2003 ontstond er in Aarlanderveen grote commotie omdat de 
gemeente het idee had opgevat om de Korteraarseweg (voorheen 
Machineweg), tussen de Oostkanaalweg en het Noordeinde van 
Aarlanderveen af te sluiten voor motorvoertuigen. De weg is namelijk 
maar drie meter breed en dat is eigenlijk te smal voor een 
combinatie van fietsers en auto's. Zeker als die auto's ook nog eens 
de maximum snelheid van 60 km/uur overschrijden. 
Bepaalde automobilisten realiseren zich kennelijk niet hoe gevaarlijk 
het is om met hoge snelheid vlak langs een stel fietsers te rijden. En 
er zijn nogal wat fietsers die van de weg gebruik maken: veel 
middelbare scholieren die vanuit Korteraar, Aarlanderveen en 
Nieuwkoop naar Alphen aan den Rijn moeten, maar ook recreatieve 
fietsers. Verder vormt de met elzen omzoomde weg ook voor 
wandelaars een aantrekkelijke route. 
 

Korteraarseweg zonder drempels 

Om verschillende redenen waren veel Aarlanderveners tegen dit 
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idee. Sommige automobilisten zagen het niet zitten dat ze een heel 
stuk zouden moeten omrijden als de weg afgesloten zou worden. 
Boeren waren bang dat ze met hun tractoren niet meer gemakkelijk 
bij hun land langs de weg konden komen. Andere bewoners 
verwachtten dat het Noordeinde en de Dorpsstraat veel gevaarlijker 
zouden worden omdat het autoverkeer dat nu nog over de 
Korteraarseweg rijdt, zich naar die straten zou verplaatsen. Juist via 
deze straten fietsen tientallen kinderen naar basisschool “De 
Viergang”. Ook de Kerkweg in Ter Aar zou meer verkeer te 
verwerken krijgen. Ten slotte bestond de vrees dat de 
Korteraarseweg sociaal onveiliger zou worden. Kwaadwillenden die 
fietsers (met name vrouwelijke fietsers) lastig willen vallen, zouden 
door het ontbreken van autoverkeer ongestoord hun gang kunnen 
gaan. De sociale controle zou wegvallen. De bezwaren van de 
verplaatsing van het autoverkeer en de sociale veiligheid leefden 
ook bij de Fietsersbond. 
 
Hoewel de gemeente niet echt overtuigd was door al deze 
argumenten, zag ze wel in dat een afsluiting van de weg met zo veel 
weerstand moeilijk te handhaven zou zijn. Het was immers niet de 
bedoeling om de weg met fysieke maatregelen voor alle vormen van 
motorverkeer af te sluiten. In het najaar van 2004 werd het idee dan 
ook afgevoerd van de gemeentelijke agenda. 
 
Desondanks vond vrijwel iedereen (ook de bezwaarmakers) dat er 
iets moest gebeuren om ervoor te zorgen dat de motorvoertuigen 
zich op de Korteraarseweg aan de maximum snelheid zouden 
houden. Drempels leken daarvoor de aangewezen oplossing. Er was 
echter niet direct budget beschikbaar om die neer te leggen. Nu is 
het dan eindelijk zover. Van 11 t/m 17 oktober worden er negen 
drempels aangelegd, waarvan vier bij twee onoverzichtelijke bochten 
in de weg. Wanneer u dit stukje leest, zijn de werkzaamheden 
waarschijnlijk al achter de rug. 
 
De drempels zijn puur bedoeld om extreme snelheden te 
voorkomen. Met 60 km/uur kan men er zonder schade overheen. 
Verder worden het drempels over de volle breedte van de weg, 
zodat ook fietsers eroverheen moeten. Als Fietsersbond waren we 
hier geen voorstander van, maar hopelijk hebben fietsers er door 
hun lagere snelheid ook weer niet al teveel last van. 
 
Rudy van Vliet 
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11 NOVEMBER 2006: FIETSVERLICHTINGSACTIE 
 
Het is weer bijna zover. Op zaterdag 11 november a.s. vindt in 
onze regio de jaarlijkse Fietsverlichtingsactie plaats. Iedereen 
kan op die dag op diverse locaties gratis zijn fietsverlichting 
laten controleren. Wanneer dat nodig is, kan de verlichting 
gerepareerd worden, waarbij men alleen voor het gebruikte 
materiaal hoeft te betalen. 
 
Het is weer herfst. 's Avonds wordt het vroeger donker en 's 
ochtends blijft het langer donker. Ook als fietser zul je dan je licht 
weer aan moeten zetten. In de eerste plaats voor je eigen veiligheid, 
maar ook om te voorkomen dat andere weggebruikers schrikken als 
ze je op het laatste moment pas zien aankomen. 
 
Omdat niet bij iedereen de 
fietsverlichting het doet, 
organiseren we in Alphen aan 
den Rijn sinds 1995 een 
Fietsverlichtingsactie. Sinds 
1999 wordt de actie gedragen 
door de RPV Rijnstreek 
(Regionale Projectgroep 
Verkeersveiligheid Rijnstreek), 
zodat fietsers in de hele regio 
geholpen kunnen worden. Dit 
jaar wordt de actie gehouden 
op zaterdag 11 november. Op 
die dag zal er aan De Vest bij 
de Aarhof een kraam staan 
met o.a. vrijwilligers van de 
Fietsersbond. Voorzien van 
batterijen, snoertjes, 
reserveonderdelen en met 
allerlei gereedschap kunnen 
wij de verlichting doormeten, 
defecten opsporen en deze 
verhelpen. Hierbij rekenen we 
geen arbeidsloon, maar hoeft 
men alleen de gebruikte 
materialen te betalen. 
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Zoals inmiddels gebruikelijk, bieden we ook de mogelijkheid om in 
de kraam postcodes in fietsen te laten graveren. Fietsen die na 
diefstal worden teruggevonden, kunnen daardoor sneller bij de 
eigenaar worden terugbezorgd. Ten slotte hebben we een passend 
cadeautje klaarliggen voor ieder die met werkende fietsverlichting de 
kraam verlaat. 
 
Behalve deze stand zullen er in de regio nog twee stands zijn voor 
de Fietsverlichtingsactie, waar onder dezelfde voorwaarden wordt 
gewerkt. 
Daarnaast werken vele rijwielhandelaren in 
de regio aan de actie mee. Ook zij rekenen 
op de actiedag geen arbeidsloon voor 
controles en reparaties van de 
fietsverlichting. Als je op 11 november 
verhinderd bent, kun je in de 
daaropvolgende week, tot en met 18 
november, nog met je fiets bij deze 
rijwielhandelaren terecht. Dan krijg je 10% 
korting op de totale kosten van reparatie van 
fietsverlichting (materiaal + arbeidsloon). 
 
Na de actiedag zal de politie gericht gaan 
controleren op het voeren van verlichting 
door fietsers in het donker. Een extra reden 
om te zorgen dat je de verlichting op orde 
hebt. 
 
Regels: 
• Zaterdag 11 november: gratis controle van fietsverlichting; bij 

reparatie hoeft alleen materiaal betaald te worden. 
• 13-18 november: 10% korting op reparatie van fietsverlichting 

(materiaal + arbeidsloon) 
 
Boetes: 
• niet werkend voorlicht:    € 15,-- 
• niet werkend achterlicht:    € 15,-- 
• niet werkend voor- en achterlicht:   € 25,-- 
• ontbrekende reflectie:    € 25,-- 
 
Lokaties: 
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• stand aan De Vest, bij ingang Aarhof, Alphen aan den Rijn (open 
van 9:30 uur tot 15:30 uur) 

• 3 in 1 Fietsshop, Stuifzwam 8, Alphen aan den Rijn 
• Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 43, Alphen aan den Rijn 
• Gek van Fietsen, Frederik Hendrikstraat 2, Alphen aan den Rijn 
• De Bruin Bike Totaal, Aarkade 1, Alphen aan den Rijn 
• Hans van der Louw, Hooftstraat 225, Alphen aan den Rijn 
• Fietspoint Oldenburger, Stationsplein 4a, Alphen aan den Rijn 
• Bike-Center Samplonius, Oudshoornseweg 164, Alphen aan den 

Rijn 
 
Andere lokaties zijn bij het ter perse gaan van deze editie nog niet 
bekend. Houd daarvoor de lokale bladen in de gaten. 
 
Rudy van Vliet 
 
 

VERKIEZINGSPRAAT 
 
Het Rijnplein in Alphen aan den Rijn en de omliggende straten 
krijgen geen belijning. De verschillende soorten verkeer moeten 
zelf hun weg maar zien te vinden. Mooie woorden over de zin 
van belijning bleken toch verkiezingspraat. 
 
Vóór de gemeenteraadsverkiezingen lieten de meeste politieke 
partijen, en ook wethouder Groen in 't Wout van het CDA, weten dat 
het een goed idee zou zijn als er belijning zou worden aangebracht 
rond het Rijnplein. 
 
De bussen, fietsers en voetgangers zouden dan minder door elkaar 
heen krioelen, waardoor het voor iedereen veiliger zou worden. 
Uiteindelijk heeft het college van B 
& W hier toch van afgezien. Als 
argument wordt aangevoerd dat 
met belijning elke soort verkeer zijn 
`eigen' gebied gaat opeisen, 
waardoor er harder gereden gaat 
worden. Er valt wel wat te zeggen 
voor dit argument, maar echt 
overtuigend is het niet. Aan de 
Lage Zijde van het centrum, in de Van Boetzelaerstraat, is met 
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verschillende kleuren straatstenen wel een indeling aangegeven, en 
dat bevalt prima. 
 
Maar goed, extreem gevaarlijk is het in de huidige situatie aan de 
Hoge Zijde ook weer niet. Als iedereen een beetje rekening met 
elkaar houdt, zijn ongelukken niet nodig. 
 
Rudy van Vliet 
 

GEEN ROTONDE AARLANDERVEEN 
 
Het onmogelijke lijkt toch mogelijk. Het plan van de provincie 
om in Aarlanderveen een rotonde aan te leggen, lijkt alsnog te 
sneuvelen. 
 
In de PedaalRidder hebben we er al meermalen over geschreven: 
jaren geleden heeft de provincie Zuid-Holland het plan opgevat om 
op de kruising van de provinciale weg N231 (Nieuwkoopseweg) met 
de Dorpsstraat van Aarlanderveen een rotonde aan te leggen. Doel 
daarvan is het autoverkeer op de provinciale weg te dwingen om 
vaart te minderen bij het passeren van het dorp. Er was al een 
gedetailleerde tekening van de rotonde, en een artikel 19-procedure 
was al in gang gezet. De gemeente Alphen aan den Rijn werkte hier 
tot voor kort braaf aan mee. 
 
Als Fietsersbond hadden we ernstige bedenkingen bij deze rotonde. 
In eerste instantie omdat de fietsers volgens de rotonde geen 
voorrang zouden krijgen op de kruisende stromen van autoverkeer. 
En dat terwijl de rotonde binnen de bebouwde kom zou liggen, en de 
provincie zich achter een landelijke richtlijn heeft geschaard om bij 
rotondes binnen de bebouwde kom fietsers ook voorrang te geven. 
Verder zouden er voor voetgangers geen zebrapaden komen. De 
provinciale weg zou hierdoor definitief voor het langzame verkeer 
een barrière vormen tussen het noordelijke deel en het zuidelijke 
deel van Aarlanderveen. 
 
Daarnaast stelden we vast dat er in de huidige situatie eigenlijk 
helemaal geen ruimte is om een rotonde aan te leggen. Dat bleek 
ook uit de tekening van de provincie: de rotonde lag niet netjes 
midden op de huidige kruising, want daar was geen plek. In plaats 
daarvan was hij verschoven in de richting van Nieuwkoop. Voor 
fietsers die de provinciale weg van zuid naar noord willen 
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oversteken, zou dit betekenen dat ze een hele omweg, een `rondje 
Nieuwkoop', zouden moeten maken. Waarschijnlijk zouden veruit de 
meesten dat niet doen: ze zouden gewoon de autobaan pakken en 
daarmee meteen profiteren van de voorrang. Omdat automobilisten 
hier niet op rekenen, zouden er gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. De term `duurzaam veilig' waarmee de provincie schermde 
om de rotonde te promoten, leek ons in dit geval uiterst twijfelachtig. 
En dan zou de aanleg ervan een beetje zonde van het geld zijn. 
Voor de omwonenden zou de rotonde veel extra overlast opleveren, 
in de vorm van lawaai, lichtinval in de woningen en trillingen van de 
slappe grond. 

Kruispunt Nieuwkoopseweg met de Dorpsstraat 

Alle bezwaren werden door provincie en gemeente echter 
genegeerd. En de uitwerking van de plannen werd steeds concreter. 
Totdat ..., ja totdat de Belangenvereniging Aarlanderveen in het 
voorjaar van 2005 een enquête organiseerde onder de bewoners 
van Aarlanderveen. Volgens de uitslag van de enquête was een 
grote meerderheid van de bewoners tegen de rotonde. Toen 
vervolgens verschillende fracties in de gemeenteraad zich achter de 
bezwaren schaarden, bleek er ineens een raadsmeerderheid tegen 
de rotonde te zijn. 
Het duurde nog even tot dit leidde tot een afwijzing van de rotonde in 
de gemeenteraad. Men wilde de provincie namelijk eerst de 
gelegenheid geven om de plannen voor de rotonde nog één keer toe 
te lichten. Nadat de provincie dit in eerste instantie botweg weigerde, 
kwam gedeputeerde Huls op 5 september 2006 alsnog naar een 
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vergadering van de raadscommissie. Ook de Fietsersbond was bij 
deze vergadering aanwezig, en sprak in, tegen de rotonde, net als 
bewoners van Aarlanderveen. Aan het eind van de avond 
concludeerde de raad dat men geen nieuwe argumenten voor 
aanleg van de rotonde had gehoord. In de gemeenteraad van 21 
september leidde dit tot een motie waarin de rotonde wordt 
afgewezen. 
In plaats daarvan moeten er andere snelheidsbeperkende 
maatregelen komen, waarbij gedacht wordt aan flitspalen of een 
herinrichting van de weg. De motie werd unaniem aangenomen. 
 
Rudy van Vliet 
 

EEN “ONGELUKKIGE” ROTONDE 
 
Het Raoul Wallenbergplein is niet alleen voor fietsers vervelend. 
Ook voor auto's is deze rotonde niet ideaal. 
 
Als afdeling van de Fietsersbond hebben we het al langer niet zo op 
het Raoul Wallenbergplein in Alphen aan den Rijn. Omdat de 
doorstroming van het gemotoriseerde verkeer zo belangrijk wordt 
gevonden, mogen de fietsers en de voetgangers fijn wachten. 
Fietsers hebben geen voorrang als ze de rotonde willen passeren, 
en voor de voetgangers liggen er geen zebrapaden. Sinds begin dit 
jaar mogen fietsers niet meer aan de oostzijde (= stadhuiszijde) van 
de rotonde rijden. 
 
Afgelopen zomer gebeurden er vlak na elkaar twee ongelukken met 
auto's op de rotonde. Eerst werd een auto, die op de 
tweebaansrotonde plotseling van baan veranderde, geraakt door 
een andere auto. Een week later raakte een hard rijdende auto in de 
slip. 
Beide ongelukken zijn terug te voeren op de ongelukkige 
vormgeving van de rotonde. Om de doorstroming van het 
gemotoriseerde verkeer te bevorderen, is de rotonde ingericht als 
tweebaansrotonde. In de praktijk levert dit echter niet zoveel winst 
op. Met de extra baan schijnt de rotonde slechts 10% extra verkeer 
te kunnen verwerken. De tweede baan heeft echter wel een duidelijk 
neveneffect: er is veel meer ruimte om lekker door te rijden op de 
rotonde en dat doen de auto's dan ook. Gevaarlijke situaties bij de 
fietsers- en voetgangersoversteken zijn geen uitzondering. Deze 
zomer bleek dus dat de automobilisten niet eens fietsers en 
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voetgangers nodig hebben om ongelukken te veroorzaken. De 
rotonde als duurzame veilige oplossing lijkt ook in dit geval niet te 
kloppen. 
 
Rudy van Vliet 
 

KORTING VOOR LEDEN 
 
Leden van de Fietsersbond kunnen korting krijgen bij 500 
fietsenwinkels in heel Nederland. Op dit moment kunt u in onze regio 
bij de volgende zaken korting krijgen op vertoon van uw 
lidmaatschapskaart: 
• Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 43, Alphen aan den Rijn 
• Bike-Center Samplonius, Oudshoornseweg 166, Alphen aan den 

Rijn 
• De Bruin Bike Totaal, Aarkade 1, Alphen aan den Rijn 
• Tweewielercentrum Van der Post, Dorpsstraat 45a, Koudekerk 

aan den Rijn 
In het algemeen geven bovenstaande zaken 10% korting op 
onderdelen en accessoires. De precieze voorwaarden per 
rijwielhandelaar vindt u op www.fietsersbond.nl/winkels. Verder 
wordt de website `dagelijks uitgebreid', dus er kunnen meer zaken in 
onze regio bijkomen. 
 

SERVICENUMMER GEMEENTE 
 
Als u klachten hebt over: 

 het onderhoud van wegen, 
 overwoekering van fietspaden door begroeiing, 
 gevaarlijke verkeerssituaties, 
 slechte verlichting, 
 enzovoorts, 

kunt u via het servicenummer van de gemeente Alphen aan den Rijn 
verbetering van de situatie bereiken. 
 

0800-0232223 
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