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Afd. Alphen aan den Rijn e.o. 
Lupinesingel 616 
2403 ED Alphen aan den Rijn Jaargang 11 nummer 2 



Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden op 
onderstaande adressen. 
Ze zijn gemakkelijk bereikbaar, zowel telefonisch als schriftelijk. 
 
Wil Klaassen (voorzitter) 
Kopenhagensingel 85 
2408 EL Alphen aan den Rijn 
℡  0172 426 130 
 
Albert Klooster 
Bateweg 6 
2481 AN Woubrugge 
℡  0172 518735 
 
Rudy van Vliet (penningmeester) 
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. 
 
Kijk ook eens op: 
 

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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VAN ACHTER HET BUREAU BEZIEN EN GEHOORD! 
 
Alphen aan den Rijn, april 2007. 
 
Het weer probeert van alles om records te vestigen. De ene keer is 
het te warm, de volgende dag is het te koud. Dat alles is geen reden 
om u niet op de hoogte te houden van wat er in Alphen aan den Rijn 
en omgeving speelt op fietsgebied. 
De nieuwste uitgave van de PedaalRidder ligt weer voor u. 
 
De zaken, die deze keer de revue passeren zijn: 

 Met de fiets naar de trein (vanuit Jacobswoude). 
 Afdelingswebsite. (Het bekijken waard). 
 Telling Fietsverlichting. (Brandt de lamp nog?) 
 Fietspad langs Oostkanaalweg opgeknapt. 
 Stationsstalling zonder personeel. (Wat vindt u ervan?). 
 Korting voor leden. 
 Hindernissen voor fietsers (in bochten). 
 Rijn-Gouwelijn in de Leidse Breestraat. 
 Meimaand Fietsmaand. 
 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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MET DE FIETS NAAR DE TREIN ? 
 

HET AANTAL TREINREIZIGERS DAT NAAR HET STATION 
FIETST IS SINDS 2000 MET 46% TOEGENOMEN. 

(VogelVrijeFietser maart/april 2007) 
 
Bij dit soort onderzoeken wordt vooral gekeken naar de grote en 
middelgrote steden. Dat ligt ook wel voor de hand, vooral ook door 
de veelheid aan straten en verbindingen in steden naar stations. 
De vraag is nu: Hoe ligt dat bij de diverse kleinere kernen in het 
landelijk gebied. 
De PedaalRidder dook er voor u in en keek eens kritisch naar de 
fietsverbindingen vanuit de kernen van Jacobswoude naar de 
dichtstbijzijnde stations. 

 
Vanuit Leimuiden. 
Voor de kern Leimuiden komt het station van Nieuw Vennep voor 
fietsers in aanmerking. 
Vanuit het centrum en de Dr. Stapenséastraat fietst u linksaf naar 
het fietspad langs de N207. Over de brug van de Ringvaart en dan 
direct linksaf naar beneden naar de Leimuiderdijk, verder via 
Burgerveen en de Venneperlaan naar het station van Nieuw 
Vennep. 
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Knelpunten zijn de situatie bij de Dr. Stapenséastraat (hier liggen 
gelukkig wel al diverse plannen voor verbetering) en het ‘slordige’ 
fietspad van de brug over de Ringvaart naar de Leimuiderdijk. 
De gevaarlijke situatie bij de brug over de A4 is gelukkig enige jaren 
geleden opgelost toen het fietspad daar is doorgetrokken. 
 
Vanuit Woubrugge. 
Fietsers uit Woubrugge kunnen twee routes kiezen naar het station 
van Alphen aan den Rijn. 
De eerste gaat via de oostelijke rotonde in de N446 bij de brug over 
de Woudwetering en de Vierambachtsweg. Verderop linksaf de 
Heuvelweg op en door het Weteringpark naar de Eisenhowerlaan en 
de Prins Bernhardlaan naar het station. 
Dit is door fietsers de meest gebruikte route. Helaas blijven de 
ongelukkige voorrangsregeling op deze rotonde en de heringerichte 
Vierambachtsweg voortdurend zorgen voor ‘vervelende' situaties op 
deze fietsroute. Ook de kruising met de Brisantijn is ongelukkig met 
zijn vele drempeltjes. 
 
Een alternatieve route gaat 
langs de dorpskerk aan de 
Kerkstraat, onder het 
tunneltje van de N446 door 
en langs de 
Vrouwgeestweg richting de 
Oude Rijn. Hier moet dan 
wel de nare brug over de 
Heimanswetering worden 
‘genomen’ . Daarna kan 
gekozen worden voor de 
Prins Bernhardlaan of voor 
de route Hoofdstraat 
richting station. 
 
Vanuit Rijnsaterswoude. 
Voor de fietsers uit Rijnsaterwoude maakt het voor wat betreft de 
afstand weinig uit of men kiest voor het station van Nieuw Vennep 
(zie route vanuit Leimuiden) of voor Alphen aan den Rijn (zie route 
vanuit Woubrugge). Gelukkig beschikt Rijnsaterwoude sinds enkele 
jaren wel weer over een volwaardige Interlinerbushalte bij de 
Woudsedijk. Compleet met goede stallingen voor fietsers! 
 
Vanuit Hoogmade. 
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Tot slot de fietsers uit Hoogmade. Zij zullen kiezen voor het station 
Leiden. Zij fietsen langs de Klaverweijdeweg het dorp uit, gaan over 
het spectaculaire viaduct van de A4 en van de HSL richting station 
Leiden via de Persant Snoepweg, Hoge Rijndijk en de Breestraat of 
via de Hoefdijklaan en de Willem de Zwijgerlaan. Beide routes zijn 
snel en veilig.  
 
Albert Klooster 
Woubrugge 
 
 

AFDELINGSWEBSITE 
 
Meer en meer afdelingen van de Fietsersbond maken gebruik van 
het internet. Sinds enkele maanden heeft ook onze afdeling een 
eenvoudige website: 

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
 
Hierop vindt u bijvoorbeeld persberichten en andere publicaties van 
onze afdeling. Ook deze editie van de PedaalRidder staat er (als het 
goed is) op, als PDF-bestand. 
Omdat drukken en verspreiden van de papieren editie enige tijd kost, 
zal het blad doorgaans twee weken eerder online staan dan dat het 
in uw brievenbus ligt.  
 
Wellicht is dit een reden voor u om te zeggen: laat de papieren editie 
maar zitten. Dan zijn er drie mogelijkheden: 
1. U houdt zelf de website in de gaten en haalt daar als het zover is 

de elektronische versie vanaf, 
2. Wij sturen u een email wanneer de nieuwste editie online staat, 
3. Wij sturen u een email met daarin de nieuwste editie (en dan 

maar hopen dat het in uw mailbox past) 
Als u voor een van deze mogelijkheden kiest, kunt u dat laten weten 
aan onze secretaris. Voor telefoonnummer en emailadres, zie 
voorin. 
 
Rudy van Vliet 
 
 

TELLING FIETSVERLICHTING 
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Elk najaar houden we een fietsverlichtingsactie. 
In het kader van die actie is het interessant om te weten hoe goed of 
slecht het eigenlijk gesteld is met het voeren van fietsverlichting in 
het donker. In het verleden voerden we wel eens ad hoc tellingen uit, 
en hieruit bleek dat misschien maar 35% van de fietsers zijn/haar 
licht aan had in het donker. 
 

Fietsverlichtingsactie aan De Vest 

 
Vier jaar geleden begon het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
echter met landelijke campagnes ter bevordering van het fietsen met 
licht aan. Daaraan gekoppeld ging de politie er strenger op 
controleren. Ten slotte heeft de afgelopen jaren de batterijverlichting 
(weliswaar minder milieuvriendelijk, maar ook minder kwetsbaar dan 
verlichting met een dynamo en snoertjes), een grote doorbraak 
beleefd. Het resultaat mag er zijn: het percentage fietsers met 
verlichting is grofweg verdubbeld. 
 
Afgelopen winter hebben we dat in Alphen aan den Rijn ook 
onderzocht, door stelselmatig te tellen hoeveel fietsers in het donker 
rijden, (1) met officieel goedgekeurde verlichting, (2) zonder 
verlichting, of (3) met verlichting, maar eigenlijk niet toegestaan 
(zoals een oranje voorlicht of een knipperend achterlicht). 
De stand, van 10 oktober 2006 tot half maart 2007, is als volgt: 
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• met officieel goedgekeurde verlichting: 663  (66,4 %) 
• zonder verlichting: 239  (23,9 %) 
• met verlichting, maar eigenlijk niet toegestaan: 97  (  9,7 %) 
      -------- 
Totaal 999  (100 %) 
 
Conclusie: nog geen 25% rijdt zonder verlichting. Nog altijd teveel, 
maar veel beter dan vijf jaar geleden. 

Voor details: www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
 
Rudy van Vliet 
 
 
FIETSPAD LANGS OOSTKANAALWEG OPGEKNAPT 

 
Een chronische ergernis voor fietsers gaat tot het verleden 
behoren. De provincie Zuid-Holland knapt het fietspad langs de 
provinciale weg N460 (de Oostkanaalweg) op. 
 
Al jaren lang moeten fietsers tussen Ter Aar en Alphen aan den Rijn 
langs de oostkant van het Aarkanaal heel goed opletten. Scheuren 
in de lengterichting van het fietspad, kuilen en gaten hebben het 
fietsen tussen Aardam en de Korteraarseweg/Machineweg tot een 
overlevingskunst gemaakt. 
De buitenste twintig centimeter van het pad, aan de zijde van de 
polder, is zelfs compleet afgescheurd. Andere scheuren waren 
provisorisch dichtgekit, en gaten met koud asfalt opgevuld. 
Eindelijk komt er echter verbetering. 
In maart en april 2007 knapt de provincie het fietspad op. Het krijgt 
een volledig nieuwe fundering en (uiteraard) een nieuwe asfaltlaag. 
Het is jammer dat dit zo lang heeft moeten wachten, dat het kennelijk 
pas kan gebeuren wanneer (zoals nu) ook de naastgelegen autoweg 
wordt opgeknapt.Maar goed, laten we toch vooral blij zijn met het 
resultaat: een mooi glad fietspad (naar we hopen). Volgens de 
planning kunnen we hier vanaf 6 april van genieten. 
 
Rudy van Vliet 

STATIONSSTALLING ZONDER PERSONEEL 
 
Na de herinrichting van de Stationsomgeving in Alphen aan den 
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Rijn zal de bewaakte fietsenstalling niet meer permanent 
bemenst zijn. Als afdeling van de Fietsersbond zijn we 
benieuwd wat fietsers hiervan vinden. 
 
We hebben in de PedaalRidder al vaker over de werkzaamheden in 
de Stationsomgeving geschreven. Deze leveren uiteindelijk een 
belangrijke verbetering voor fietsers op: een fietspad onder het spoor 
door ter hoogte van het huidige station. 
 
 
Aan de zuidoostkant van dit fietspad komt aan de centrumzijde van 
het spoor een nieuwe bewaakte fietsenstalling (zie tekening). 

 

De nieuwe stationsomgeving 

Deze stalling zal van de eerste tot de laatste trein (met enige 
marges) gebruikt kunnen worden. Dat is een verbetering ten 
opzichte van de huidige situatie, omdat de stalling nu nog om 
middernacht sluit. 
 
Uit kostenoverwegingen gaat NS de stalling echter deels 
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automatiseren. 
Er zal alleen overdag, van 7:00 uur tot 19:00 (en in het weekend 
waarschijnlijk nog korter) personeel aanwezig zijn. 
In de vroege ochtend en de avond kan men de stalling slechts 
binnenkomen of verlaten met behulp van een pasje. 's Nachts, als er 
geen treinen rijden, gaat de stalling helemaal op slot. 
 
Als afdeling van de Fietsersbond maken we ons al enige tijd zorgen 
over de (gedeeltelijke) automatisering van de stalling. Ondanks 
verlichting en cameratoezicht in de stalling kan het betekenen dat je 
je minder veilig voelt, als je je fiets wil neerzetten of ophalen. Denk 
immers maar aan een situatie dat er toevallig net een onguur type in 
de stalling rondhangt. 
De gemeente, NS en de beheerder van de stalling denken dat dit 
wel mee zal vallen, maar wij zijn er niet echt gerust op. 
 
Daarnaast, als er nog maar 12 uur op een dag personeel aanwezig 
is (in plaats van de huidige 18 uur), word je ook beperkt bij het huren 
van een fiets, een OV-fiets bijvoorbeeld. Je zult hem voor 19:00 uur 
weer moeten terugbezorgen. Ten slotte leert de ervaring op andere 
stations met een geautomatiseerde stalling dat de poortjes waar je 
met je pasje doorheen kunt, niet altijd even gemakkelijk zijn, als je 
toevallig een `fiets met opbouw' (bijvoorbeeld een windscherm voor 
een kinderzitje) hebt. 
 
Ook de landelijke Fietsersbond keert zich inmiddels tegen de 
automatisering van fietsenstallingen. In november 2006 en maart 
2007 heeft de bond actie gevoerd bij de geautomatiseerde stalling 
op station Amsterdam-Amstel. En er is een speciale pagina op de 
website van de Fietsersbond, waar mensen hun mening over de 
automatisering kwijt kunnen. 
Als afdeling van de Fietsersbond zijn we zeer benieuwd naar wat u, 
als fietser in onze regio, vindt van de plannen voor de stalling in 
Alphen. We overwegen om op korte termijn zelf actie te gaan voeren 
bij de huidige stalling, maar in de tussentijd kunt u uw mening al bij 
ons kwijt.             Voor adressen: zie voorin dit blad. 
 
Rudy van Vliet 

KORTING VOOR LEDEN 
 
Leden van de Fietsersbond kunnen korting krijgen bij 500 
fietsenwinkels in heel Nederland. Een compleet overzicht vindt u op: 
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www.fietsersbond.nl/winkels
Op dit moment kunt u in onze regio bij de volgende zaken korting 
krijgen op vertoon van uw lidmaatschapskaart: 
 
Alphen aan den Rijn: 
• Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 43, 
• Bike-Center Samplonius, Oudshoornseweg 166, 
• De Bruin Bike Totaal, Aarkade 1, 
Koudekerk aan den Rijn: 
• Tweewielercentrum Van der Post, Dorpsstraat 45a. 
 
In het algemeen geven bovenstaande zaken 10% korting op 
onderdelen en accessoires. De precieze voorwaarden per 
rijwielhandelaar vindt u op bovengenoemde website. In ieder geval 
wordt de website ‘dagelijks uitgebreid', dus er kunnen meer zaken in 
onze regio bijkomen. 
 
 

HINDERNISSEN VOOR FIETSERS 
 

Hindernissen voor fietsers door te scherpe 
bochten in het wegdek 
 
Inleiding 
Het bevorderen van fietsverkeer dient een 
aantal maatschappelijke belangen: 
het is heilzaam voor de mens, in het bijzonder 
voor het in beweging zijn en blijven; en het is 
een milieuvriendelijke manier van transport. 

Omdat vooral voor ouderen het fietsen ook een zware belasting kan 
zijn, is het voorkómen van hindernissen in het wegontwerp van 
belang. 
 
In zijn algemeenheid zijn hindernissen als volgt onder te verdelen: 

1. hellingen, 
2. kruispunten, al dan niet met verkeerslichten, 
3. bruggen en spoorwegovergangen, 
4. hobbelige wegdekken, 
5. hinderlijke obstakels in het wegdek, 
6. scherpe bochten. 

Alleen op dit laatste aspect wordt in dit artikel ingegaan. 
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Hinder 
Vaak komen te scherpe bochten voor in het wegdek, die dwingen tot 
afremmen van de fietser, waar dit niet de oorspronkelijke bedoeling 
was van de ontworpen fietsroute. 
Afremmen van 20 km/uur naar 8 km/uur en daarna weer optrekken 
naar 20 km/uur betekent evenveel energie verliezen als het kost om 
een trap van 1,3 meter hoog te klimmen. Dus als je dat twee keer 
moet doen, staat dat gelijk aan het beklimmen van een verdieping 
van een huis. Voor de oudere fietser mag dit dus niet al te vaak 
voorkomen op zijn of haar route. 

 
 
 Fig. 1 
 
 

Verband tussen 
bogen en zicht 

 
 
 
 
Als toetsingskader voor 
wegenontwerp wordt 
gewoonlijk gebruik 
gemaakt van het 
document ‘Ontwerpwijzer 
fietsverkeer’ van het 
Centrum voor 
Regelgeving en Onder-
zoek in de Grond-, 
Water- en Wegenbouw 
en de Verkeerstechniek 
(CROW), april 2006. Voor 
de bochten is in het 
bijzonder pagina 49 van 
belang. 
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Daaruit komt naar voren dat een boogstraal van minimaal 5 meter 
moet worden nagestreefd om de snelheid van de fietser boven de 12 
km/uur te kunnen houden. Daaronder moet de fietser te veel moeite 
doen om overeind te blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
Verband tussen 
boogstraal en 
fietssnelheid 

(Figuur 8 in 
ontwerpwijzer 
Fietsverkeer) 

 
Voor fietsverbindingen die deel uitmaken van het basis netwerk geldt 
een ontwerpsnelheid van 20 km/uur, en daarbij hoort een boogstraal 
van 10 meter. Voor de hoofdfietsroutes (30 km/uur) moet de 
boogstraal tenminste 17,5 meter zijn (zie de figuren 1 en 2). 
 
Wie in Alphen aan den Rijn rond kijkt, zal al snel ontdekken dat, 
ondanks het feit dat er gelukkig zeer veel fietspaden aanwezig zijn, 
een boogstraal van 5 meter op de meeste kruispunten en splitsingen 
niet aanwezig is. 
 
Betekent dat dan ook dat het bijna overal moeizaam fietsen is? Ja, 
helaas wel. 
 
Maar niet voor degenen, die er geen probleem mee hebben onder 
een hoek van 25 graden schuin te fietsen en ook niet voor degenen 
die erg goed langzaam kunnen fietsen. Want bij deze schuine 
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Boogstraal   Snelheid 
1 m         8 km/uur 
2 m       12 km/uur 
6 m       20 km/uur 
 

tabel 1

wegligging kun je bij 8 km/uur een bocht 
nemen van 1 meter (Zie tabel 1). 
Snelheid en boogstralen die natuurlijk zijn bij 
een wegligging van 25 graden schuin. 
 
 

 
Oplossing 
Een eenvoudige oplossing van het bestaande bochtenprobleem is 
niet eenvoudig voorhanden. Alleen bij het ontwerp van nieuwe 
wijken en bij grondige reconstructies van wegen kan dit zonder al te 
veel meerkosten worden opgepakt. 
De fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn zal haar uiterste best 
doen deze aspecten van het fietsen en wegontwerp bij bestuur en 
ambtelijke staf onder de aandacht te brengen. 
 
Henk van der Zanden 
 
 
DE RIJN-GOUWELIJN EN DE LEIDSE BREESTRAAT 
(een persoonlijke mening) 
 
Op 3 maart toog ik met de trein naar Leiden om deel te nemen aan 
de discussie die de lokale stichting 55-plus georganiseerd had. Op 
het Stationsplein nuttigde ik een gebakje in een ‘bus’ van de 
gemeente Leiden. Ik verzamelde in de buurt van V & D folders van 
partijen die daar stonden, ook voor de Statenverkiezing van 7 maart 
(tegenover de CDA-man noemde ik lijsttrekker Asje van Dijk een 
weinig standvastig); en ik liep naar het Volkshuis op de 
Apothekersdijk. 
 
Toen ik binnenkwam was iemand van de 
Veiligheidscommissie aan het woord. Ik 
interrumpeerde hem en zei dat de 
Alphense Fietsersbond zojuist aan de 
gemeente had voorgesteld de werkgroep 
Verkeersveiligheid te vervangen door een werkgroep Verkeer, die de 
werkelijke conflicten tussen de diverse verkeersdeelnemers zou 
kunnen bespreken. 
Hij beriep zich op techneuten van de Universiteit van Delft en van 
CROW, maar had inhoudelijk geen weerwoord. 
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Vervolgens kwam Piet Schuur van de Leidse Fietsersbond aan het 
woord. Hij betoogde dat fietsers op de Breestraat grote beperkingen 
zouden ondervinden als daar een light-rail tram zou komen te rijden. 
Ook hem interrumpeerde ik door te zeggen dat veel inwoners van 
Alphen aan den Rijn en omstreken graag inkopen zouden doen op 
de Breestraat en in de zomer naar Katwijk en Noordwijk zouden 
willen rijden om aan de kust te recreëren. 
Als ‘alternatief’ noemde Schuur een halte van de Rijn-Gouwelijn aan 
de Haagweg, waarop ik zei dat ik en vele andere babyboomers de 
afstand van de Haagweg naar de Breestraat over 15 jaar 
onaanvaardbaar lang zouden vinden. 
Ik sloot mijn pleidooi af met een oproep aan de Leidenaren om 
rekening te houden met de talrijke inwoners van Zuid-Holland Noord 
die in de toekomst veel meer zouden hebben aan een tram dan aan 
de grote hoeveelheid bussen die nu het klimaat in de Breestraat 
verpestten; een applaus werd mijn deel. 

 
Bij het referendum op 7 maart sprak niettemin 
68% zich uit tegen het light-rail-tracé door de 
Breestraat; zo gefixeerd zijn ze in Leiden op die 
ruim 1 km lange straat, terwijl er vroeger zelfs 

een tram door de Haarlemmerstraat reed! 
Het CDA Alphen aan den Rijn en alle gemeenten aan de Rijn-
Gouwelijn behalve Leiden zijn echter voorstander van een light-rail 
van Gouda tot aan de kust. Dat wordt een mooie klus voor de 
nieuwe Provinciale Staten en voor de (nieuwe?) gedeputeerde voor 
Mobiliteit. 
 
Dat alle soorten gehandicapten tegen een light-rail door de 
Breestraat zijn, begrijp ik, maar dat de Leidse Fietsersbond het ook 
is, vind ik getuigen van een beperkte blik. Willen de fietsers in Leiden 
werkelijk met zijn drieën naast elkaar blijven rijden tussen alle 
bussen door? Waarin verschillen zij eigenlijk van de fietsers in 
bijvoorbeeld Woerden, Den Haag en Amsterdam, die wel 
gedisciplineerd aan het verkeer blijken te kunnen deelnemen? 
 
Wil Klaassen  
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MEIMAAND - FIETSMAAND 
 
De Meimaand Fietsmaand is de opvolger van de landelijke Fietsdag, 
die van 1974 tot en met 2005 werd gehouden. Vorig jaar is deze 
nationale traditie voor het eerst uitgebreid tot een fietsmaand met zo 
een 120.000 deelnemers. 
 
De verbreding van het 
fietsevenement werd 
uitgevoerd om iedereen op 
zijn of haar eigen tijdstip en 
niveau deel te laten nemen 
en ook om minder afhankelijk 
te zijn van het weer op die 
ene fietsdag. 
Het thema van de Meimaand 
fietsmaand 2007 is Natuur & 
Platteland. 
 
Uitgebreide informatie vindt u 
op internet: 
http://www2.holland.com/nl/discover/meimaandfietsmaand/index.jsp
 
Arno van Zaanen 
 
 

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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