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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 Leo van den Ouden

Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Onderafdeling Kaag en Braassem

John Bakker Hans Gaarman

Lex Lamers (secretaris)

email:
kaagenbraassem@fietsersbond.nl

Johan van de Put

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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Vooraf

De Fietsersbond wordt steeds groter. Zeker onze afdeling, want zoals u hier-
onder kunt lezen, komt Boskoop de gelederen versterken. Dit levert ook extra
artikelen voor de PedaalRidder, naast de artikelen vanuit de ‘oude’ afdeling.
Dit verklaart dat u weer een stevig nummer in handen heeft. Althans, voor
zover u hem fysiek in handen hebt. U kunt de PedaalRidder namelijk ook
lezen op de website van de afdeling:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
Sterker nog: daar staat het blad altijd al een week of twee voordat de papie-
ren editie bezorgd wordt, mét foto’s in kleur. Mocht u voldoende hebben aan
die digitale PedaalRidder, laat het ons weten. Dan sturen we u een email
zodra deze online staat.

Hoe dan ook, papier of digitaal, wensen we u veel leesplezier met alle
artikelen in deze editie.

Fusie afdeling Alphen en Boskoop

Zoals in de vorige PedaalRidder gemeld gaan de Fietsersbond afdelingen Bos-
koop en Alphen aan den Rijn e.o. samenwerken. Omdat vanaf 1 januari 2014
de gemeentes zijn gefuseerd ligt ook een fusie van beide Fietsersbondafdelin-
gen voor de hand. Zo is ook besloten op een van onze afdelingsvergaderingen,
in overleg met het landelijk bureau van de Fietsersbond.

Dus bij deze worden alle leden welkom geheten bij de (vernieuwde) afde-
ling! Deze PedaalRidder wordt dan ook voor het eerst bij alle (huidige) leden
van de afdeling Boskoop bezorgd. De contactpersoon van Boskoop blijft Leo
van den Ouden, voor adresgegevens zie pagina 2 van deze PedaalRidder. Op-
merkingen en klachten over fietsaangelegenheiden kunt bij de Fietsersbond
contactpersonen melden, maar u kunt ook prima direct met de gemeente
contact opnemen. We zijn natuurlijk wel graag op de hoogte. We blijven als
afdeling actief en proberen verbeteringen voor fietsers in de gehele gemeente
(en ook in Nieuwkoop en Kaag en Braassem) voor elkaar te krijgen.

Erik Bruijn en Leo van den Ouden

Fietsen in de nieuwe gemeente

De fusie van de gemeentes Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
is voor de Fietsersbond een mooie gelegenheid om de fietsroutes tussen de
verschillende ‘kernen’ tegen het licht te houden. Voor u allen om te zien

3



wat voor fietsroutes aanbevolen worden, maar ook om te zien of er mogelijke
knelpunten boven water komen. Als u suggesties heeft voor betere routes,
dan houden we ons aanbevolen. Laten we een route maken van centrum
Boskoop naar Hazerswoude Dorp en Benthuizen. Vandaar naar Hazerswoude-
Rijndijk / Koudekerk. En vanuit Hazerswoude Rijndijk / Koudekerk naar
Alphen Centrum (fietsenstalling Hoge Zijde). En dan vanuit Alphen Centrum
naar Hazerswoude-Dorp en naar Boskoop. Tot slot aandacht voor de dorpen
Aarlanderveen en Zwammerdam.

Voor de routes maken we gebruik van de (vernieuwde) fietsrouteplanner
van de Fietserbond (www.routeplanner.fietsersbond.nl), keuze kortste route
en eigen ervaringen.

Vijf routes in de nieuwe gemeente.

1. Boskoop – Hazerswoude Dorp (5,8 km) / Benthuizen

In Boskoop rijden we over de Zijde, meteen HET knelpunt in Boskoop, een
zeer fietsonvriendelijke weg, met weliswaar aan beide kanten vrijliggende (te-
gel)fietspaden, maar geen voorrang voor fietsers bij de rotondes. Oppassen
dus als fietser op deze weg! Na het spoor gaan we rechtsaf (Roemer), twee-
richtingsfietspad, mooi breed. Maar let op bij de diverse uitritten, en ook bij
de zijweg (Duitslandlaan). Fietsers op het fietspad hebben geen voorrang op
het verkeer van en naar deze zijweg. Daarnaast worden op dit fietspad brom-
fietsers toegelaten, beide punten zijn voor fietsers jammer, maar we bevinden
ons buiten de bebouwde kom. Roemer gaat over in Voorweg en uiteinde-
lijk Dorpsstraat, we zijn in Hazerswoude Dorp. De Dorpsstraat is het eerste
stuk waar we van het fietspad af moeten, maar het is hier bebouwde kom en
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30 km/u zone. De weginrichting is op dit weggedeelte ook gemaakt voor deze
snelheid, desondanks is de situatie voor fietsers soms onoverzichtelijk. Er is
overigens een goed alternatief achter het dorp langs (de Zuiddijk is een stil
en mooi weggetje).

Bestemming bereikt. Tenzij je van hier uit verder wilt naar Benthuizen.
Dan moet de Gemeneweg worden overgestoken. Bij de verkeerslichten is een
signalering voor fietsers aangebracht die de resterende wachttijd aangeeft.
Leuke service. Maar vervolgens is het voor fietsers echt overleven op de
Dorpsstraat richting Westeinde. Slecht wegdek, onlogische wegversmallingen
en veel verkeer. Voor fietsers echt een knelpunt. Pas hier dus goed op! Het
fietspad langs het Westeinde is dan een verademing, maar helaas is dit pad
in permanent slechte staat. In de bocht (naar links) naar de Westzijdeweg
houdt het fietspad plotseling op! Zorg ervoor dat je ongeveer honderd meter
van tevoren van het fietspad de weg opgaat (dit mag misschien officieel niet,
maar is wel zo veilig!), want hoe dit is aangelegd... dat begrijp je niet! Helaas
is langs de Westzijdeweg geen fietspad, je moet hier dus de weg op. Het
alternatief over het ’nieuwe’ fietspad langs de HSL is veiliger wat dat betreft,
maar is 300 meter extra. In Benthuizen rijd je uiteindelijk over de fietspadloze
Heereweg en Dorpsstraat. Vanuit Boskoop direct naar Benthuizen rijd je over
het fietspad langs de Hoogeveenseweg, let goed op bij het oversteken van de
drukke rotonde met de Provincialeweg!

2. Hazerswoude Dorp – Hazersw. Rijndijk (4,2 km) / Koudekerk

De route over het fietspad langs de Gemeneweg is niet aantrekkelijk (langs
drukke N209), maar wel de kortste en gaat over vrijliggend fietspad. Op een
deel van dit fietspad zouden landbouwvoertuigen worden toegelaten, maar
van dit plan is, mede dankzij de Fietsersbond, afgezien. Bij de Rijndijk
kunnen we bij de rotonde (met voorrang voor fietsers in beide richtingen!)
rechtsaf, fietspad op.

Als we doorgaan naar Koudekerk, dan moeten we de Koudekerksebrug
over. Tja, dat is reeds lange tijd een knelpunt. Ruimtegebrek en veel
(vracht)verkeer zorgen voor gevaarlijke situaties en regelmatig opstoppin-
gen. Voor fietsers is geen ruimte. Voor deze situatie geldt dat de aanleg
van de Máximabrug hier verbetering in zou moeten brengen (we houden dit
in de gaten!). Hetzelfde geldt voor het vervolg van de route over de Dorps-
straat van Koudekerk. Te smal, fietssuggestiestroken geven weliswaar een
klein beetje (suggestie) ruimte. Ondanks de geldende 30 km/u is het hier als
fietser oppassen! De Fietsersbond heeft deze situatie meerdere malen onder
de aandacht gebracht.
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3. Hazerswoude Rijndijk / Koudekerk – Alphen centrum (5,5 km)

In Hazerswoude rijden we mooi over vrijliggend fietspad langs de Rijndijk.
In Alphen komen we het verkeerslicht bij de Hoorn tegen, rechtsaf fietspad
langs Leidse Schouw en linksaf over goed fietspad langs Eikenlaan. Zouden ze
alleen het eerste stukje fietspad tot aan de Maatschapslaan vergeten zijn om
te asfalteren? Voor de rotonde gaan we rechtsaf over een klein fietspad (Ca-
ninuspad) naar de Handelsweg. Geen fietsvoorzieningen hier. Dus let goed
op. Op de Den Uylsingel zijn fietssuggestiestroken en fietst het weer prettig.
Bij de rotonde met de Laan der Continenten kunnen we met voorrang linksaf
en hebben we weer fietspaden. Nu moeten we alleen de rotonde van het Wal-
lenbergplein nog oversteken. U bent hier gewaarschuwd. Maar... hier gaat
(hopelijk op korte termijn) de voorrangsregeling veranderen en gaan fietsers
mee in de voorrang! (zie structuurvisie verkeer elders in deze PedaalRidder).
In de fietsenstalling kan de fiets gratis en bewaakt geparkeerd worden.

Gratis en bewaakt parkeren.

4. Alphen centrum – Hazerswoude Dorp (7,7 km)

Als we de Wallenbergrotonde veilig hebben overwonnen gaan we na de spoor-
wegovergang rechtsaf het mooie Weteringpad op, we passeren zelfs meteen
een wildrooster, prachtig fietsen. Een aanrader. Met voorrang voor fietsers
steken we de Noorderkeerkring over. En verderop ook voorrang bij de Ameri-
kalaan. Het mooie fietspad gaat de N11 onder en we slaan rechtsaf en direct
links. Hier zijn we op het Spookverlaat, geen fietspad meer, maar een rus-
tige weg waar je volop buiten bent. Na twee bochten gaan we linksaf het
Oostvaartpad op richting Hazerswoude Dorp. Weer een mooi fietspad. Het
bruggetje over de Oostvaart is in slechte staat en zal wel eens vervangen of
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opgeknapt moeten worden. We komen uit bij de sportvelden, het fietspad
is hier ineens in gebruik als parkeerplaats voor de sportvelden. Dat is echt
jammer voor de fietsers. Vervolgens geeft de routeplanner aan dat we linksaf
via de Heerenlaan en Gerelaan naar de Dorpsstraat moeten, maar het is kor-
ter om achter de Sporthal aan de Sportparklaan te rijden. Een stukje over
de stoep en over een parkeerterrein. Je komt dan via de Van de Boschstraat
direct uit bij de Dorpsstraat. Dit is een veel gebruikte route en deze verdient
het om beter te worden aangelegd! Overigens zou het een interessant idee
zijn om een verbinding te maken van de Burgemeester ten Heuvelhofweg (bij
theetuin ’t Woutje) met het fietspad over de Compierekade. Dit zou een
mooie aanvulling zijn op het fietsnetwerk in de gemeente Alphen.

5. Alphen centrum – Boskoop (7,1 km)

Hier gaan we hobbelend over slecht wegdek over de Prins Hendrikstraat en
Gouwsluisseweg. Via Gravenstraat fietspad op en fietserstunneltje onder de
Goudse Schouw naar de Westgouweweg langs de Gouwe (westzijde). Het
fietspad heeft hier een vreemde (scherpe) bocht bij de spoorwegovergang en
ook bij het aquaduct van de N11 (voor verbetering vatbaar), maar verder is
het een goede route. Vanaf de Baanwegsekade is het geen fietspad meer, maar
dat is nauwelijks te merken, de Nesse is een rustige weg. Bij de Otweg via
de ophaalbrug verder langs de Gouwe, en via een onoverzichtelijke (!) bocht
in de Badhuisweg komen we op de Burgemeester Colijnstraat, een smalle en
drukke weg. Hier komen we weer uit bij de Zijde. Het punt waar we onze
routes zijn begonnen.

Aarlanderveen en Zwammerdam. . .

Als ik de routes van Aarlanderveen en Zwammerdam naar de verschillende
kernen bekijk dan krijg ik meteen zin om op de fiets te stappen. De ruimte
ontbreekt in deze PedaalRidder voor deze routes. Heeft u opmerkingen of
suggesties over alle beschreven (en overige) routes, dan horen we dat graag.

Erik Bruijn

Pontonbrug in plaats van hefbrug Boskoop

Vanaf maandag 16 september tot en met vrijdag 1 november 2013 is er geen
verkeer mogelijk over de hefbrug van Boskoop. In deze periode heeft men
het beweegbare deel van de brug (het val) naar een locatie bij Waddinxveen
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vervoerd voor onderhoud. De hefbrug in Boskoop (een rijksmonument) bleek
aan groot onderhoud toe te zijn, de elektrische en werktuigbouwkundige in-
stallaties van de hefbrug worden vervangen.

Toch een oversteek mogelijk

De provincie heeft gedurende de afsluiting een pontonbrug ingezet voor voet-
gangers en fietsers. Deze brug gaat tijdens de openingstijden één keer per uur
open voor de scheepvaart, met uitzondering van de ochtendspits. Dan kun-
nen voetgangers en (brom)fietsers de brug oversteken tussen 06:00 en 07:15
uur en tussen circa 07:40 (zodra alle scheepvaart gepasseerd is) en 09:30 uur.
Vervolgens gaat de brug om 10:30, 11:30, 12:30 uur etc. open voor de scheep-
vaart.

Van zondag tot en met donderdag tussen 23:00 en 06:00 uur en vrijdag en
zaterdag tussen 24:00 en 07:00 uur is er geen oversteek mogelijk.

De pontonbrug ligt er mooi bij.

Gebruikerservaringen

De meeste mensen (vnl. fietsers en voetgangers) die gebruik maken van de
pontonbrug vinden dit voor overdag wel een goede oplossing, al moet je soms
10 minuten wachten voor alle schepen voorbij zijn. Meer wordt in het alge-
meen de nachtelijke afsluiting als hinderlijk ervaren, veel activiteiten (thea-
terbezoek, sport- en andere verenigingsactiviteiten) die door de week plaats-
vinden, nopen tot haasten om voor 23:00 uur over de brug te zijn. Voor
de weekendeindtijd van 24:00 geldt eigenlijk hetzelfde, met name voor ‘stap-
pende’ jongeren. Het alternatief, de brug van Waddinxveen, is voor fietsers
nog een mogelijke optie, maar voor voetgangers niet (ruim 3 km heen en nog
eens terug).

8



Al met al blijkt de afsluiting door de gebruikers met enig begrip te worden
bezien: “Dat weet je nou eenmaal als je in Oost Boskoop woont, hè, dan
wacht je opgeteld een jaar van je leven voor de brug”.

Leo van den Ouden

Twee keer de weg afgesneden in een week tijd

Al jaren fiets ik Alphen–Leiden en terug zonder al te veel problemen. Maar re-
centelijk werd ik binnen een week tijd door twee verschillende bedrijfswagens
de weg afgesneden op het traject Leiden-Alphen en moest ik de stoep op. Een
keer in het centrum van Koudekerk, de tweede keer op de ’s-Molenaarsbrug.
Naar aanleiding daarvan heb ik beide bedrijven aangeschreven, waarvan hier
een extract:

“Geachte directie,

Graag wil ik met u het volgende verhaal delen: Op 27 mei 2013 ca. 17:40
uur fietste ik op mijn ligfiets op de Hoogewaard in Koudekerk richting huis.
Bij het naderen van een van de bekende en vervelende ‘fietsdruppels’ in de
weg begon een van uw vrachtwagens mij in te halen. Met mijn ‘schuwlengte’
van 1 meter achter de fiets, 1 meter voor de fiets, mijn eigen fietslengte
van 1,8 meter en zijn eigen vrachtwagenlengte van geschat 10 meter had de
vrachtwagenchauffeur dus in totaal 13,8 meter in te halen. Ik rijd niet hard,
ca. 22 km/uur. De vrachtwagen mag 30 km/uur, dus hij doet er 6,21 seconden
over om mij in te halen. Daarna heeft hij nog 1 seconde nodig om terug te
zwenken naar de rechter rijbaan vanwege tegenliggers. Ingeval de tegenligger
ook 30 km/uur rijdt moet de vrachtwagenchauffeur voor die inhaalmanoevre
van 7,21 seconden de beslissing tot inhalen nemen op het moment dat hij nog
1 meter achter me rijdt en de tegenligger dus nog tenminste 120,16 meter van
hem vandaan is om zo’n besluit veilig te kunnen nemen.

U begrijpt nu waarschijnlijk wel waarom ik dit verhaal schrijf. De te-
genligger bevond zich te dichtbij, met als gevolg dat uw chaufeur mij de
pas afsneed om een frontale botsing te vermijden. Logisch egoisme na een
gemaakte inschattingsfout. Gelukkig kan ik dit navertellen; ik kon op tijd
remmen, denderde een schuine stoep op die daar toevallig aanwezig was en
kwam tot stilstand op de stoep. Ingeval mijn kleinkind van 10 jaar hier had
gereden, had u waarschijnlijk te maken gehad met een bedrijfscasus die u
liever niet heeft: DODELIJK VERKEERSONGELUK ZONDER OPZET.

Hoe nu verder? Ik zal mij niet rancuneus opstellen. Ik heb dit traject 35
jaar lang dagelijks gefietst, en dit is de eerste keer dat ik op een dergelijke
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manier met een wagen van uw bedrijf werd geconfronteerd, voorwaar geen
slechte score. Ik heb het volgende voorstel:

1. U zoekt uit welke chauffeur dit betrof (ik neem aan dat u een goede
ritten-administartie bijhoudt) en overhandigt hem met gepaste woorden
deze brief.

2. U mag mij (en gelijktijdig de wijkagent van Koudekerk) een keer uit-
nodigen voor een gesprek met alle chauffeurs in de kantine om onder
het genot van een kop koffie bij te praten over het wel en wee in het
verkeer, en dan met name de relatie fietsers en motorvoertuigen. Zelf
ben ik al jaren actief lid van de Fietsersbond Alphen aan den Rijn en
omstreken, en ik denk dat een instructief praatje van mijn kant vanuit
het gezichtspunt van de fietser erg nuttig kan zijn voor uw chauffeurs.
Tevens kunnen zij mij de juiste terugkoppelling geven die de Fietsers-
bond best kan gebruiken. (Ik ga ervan uit dat de faciliteiten voor een
powerpoint presentatie aanwezig zijn).”

Een van de bedrijven nodigde mij uit voor een gesprek met directie en de
logistiek manager. Zij benadrukten dat er veel werd gedaan aan opleiding en
nascholing van chauffeurs en vonden het wel een goed idee en zouden mij in
het najaar uitnodigen voor zo’n chauffeursbijeenkomst (moet nog gebeuren).

Het andere bedrijf vond dat niet nodig, maar heeft de casus wel besproken
met de chauffeurs, getuige hun reactie:

“Betreft: reactie ervaring fietser
Geachte heer Van der Zanden,

Onlangs hebben wij uw brief ontvangen betreffende een vervelende erva-
ring tussen u en een vrachtwagen van . . . Helaas heeft u het kenteken niet
genoemd en hebben er rond het door u genoemde tijdstip meerdere vracht-
auto’s van . . . daar gereden. Derhalve is het niet mogelijk om de juiste
chauffeur hierover te informeren. Maandelijks geven wij Toolboxmeetings
waarin wij hen instrueren en hebben gëınstrueerd over veiligheid, gezondheid
en milieu. Wij hebben uw klacht in een meeting besproken en onze mede-
werkers geattendeerd over veiligheid in het verkeer. Bij twijfel moeten onze
chauffeurs wachten en de fietser voorrang verlenen en rekening houden met
de lengte van de vrachtwagen, al hoewel het moeilijk is voor onze chauffeurs
wanneer fietsers bij ’s-Molenaarsbrug plotseling deelnemer worden van het
verkeer.
Vertrouwende u hiermee voldoende gëınformeerd te hebben.”

Positief vind ik dat beide bedrijven melden een actief beleid te voeren op
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nascholing van chauffeurs. Negatief vond ik dat de rittenadministraties van
beide bedrijven geen tijdaanduidingen bevatten. De kreet Toolbox bracht mij
op het idee om het rekenblad dat ik had gemaakt om de zaak te berekenen,
wat algemener te maken en op de website van onze Fietsersbond te plaatsen
(zie website van onze afdeling).

Henk van der Zanden

Versmalling van Jaagpad aan den (oude) Rijn

Hoewel Leiderdorp niet tot onze afdeling behoort, doen we daar soms toch
meldingen. De onderstaande, die nog in behandeling is bij drie wethouders
van Leiderdorp, wil ik u niet onthouden. Op 22 mei 2013 schreef ik:

“Geacht College,
In het verleden heeft de provincie Zuid-Holland delen van het smalle jaag-

pad langs de Oude Rijn omgebouwd tot een zogenaamd ‘onverplicht’ fietspad.
Zo ook het gedeelte tussen de Does en Koudekerk. Ik maak daar dankbaar ge-
bruik van, maar niet lang na de realisatie begonnen er problemen te ontstaan
door bouwwerken te dicht langs het fietspad.

Bouwwerk 1.

Contacten met de provincie leerden mij dat het fietspad was overgedragen
aan de gemeente met een bouwbeperking tot 50 cm uit de rand van het
fietspad. Contacten met de gemeente leerden mij dat bewoners de stukken
grond tot de rand van het fietspad konden kopen om te gebruiken als tuin.

Zo’n 30 jaar geleden was het nog niet zo druk op dat smalle fietspad,
maar de tijden zijn veranderd. Het is veel drukker geworden, fietsen zijn
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breder geworden (de norm voor fietsenstallingen is verhoogd naar een afstand
van 37,5 cm), er wordt sneller gereden (electrische fietsen, allen met modern
breed stuur), en in toenemende mate wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt
van het pad door brom- en snorfietsen. Het elkaar passeren is GEVAARLIJK
geworden op die plaatsen waar hinderlijke bouwwerken zijn geplaatst.

Vandaar dit verzoek tot handhaving van de overdrachtsafspraken van de
Provincie destijds en verwijdering van de geplaatste bouwwerken.

In de bijlagen vind u foto’s van 4 hinderlijke bouwwerken op de eerste 500
meter van dit jaagpad vanaf de Does, richting Koudekerk.”

Bouwwerk 2.

Zie als voorbeeld twee van de vier foto’s van deze situatie. Het antwoord van
de gemeente Leiderdorp was onthutsend, met foutieve gegevens over ANWB
route en echte breedte van het fietspad:

“Geachte heer van der Zanden,(6 september 2013)

In uw brief van 27 mei 2013 heeft u uw ongenoegen geuit ten aanzien van
erfafscheidingen die geplaatst zijn langs het Jaagpad in Leiderdorp. Mede
door gebruik van het Jaagpad door brom- en snorfietsen en electrische fietsen
ervaart u de situatie op aantal plaatsen als gevaarlijk.

In eerste aanzet hebben wij uw brief doorgezonden aan het college van Ge-
deputeerde Staten daar de provincie het Jaagpad in Leiderdorp in eigendom
heeft. De provincie heeft in haar reactie gesteld dat de gemeente Leiderdorp
als zijnde wegbeheerder zorg moet dragen voor de verkeersveiligheid.

Onlangs is door de provincie de oever volledig vervangen en als uitwijk
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mogelijkheid goed berijdbaar. Bij controle ter plaatse is geconstateerd dat
het geasfalteerde gedeelte van het Jaagpad ruim 2 meter pad te benutten
is, wat binnen de minimaal gestelde fietspadbreedte valt, en door de nieuw
aangelegde oevers kan op diverse plaatse bij een benodigde passeermanoeu-
vre zelfs 3 meter benut worden. Er is ook geconstateerd dat het door u
bedoelde Jaagpadgedeelte buiten de, door de ANWB geadviseerde, fietsroute
valt. Fietsers kunnen en worden geadviseerd eerder het Jaagpad te verlaten.

Voorts kunnen wij het gebruik, anders dan door verkeer waarvoor het
pad bestemd is, niet handhaven. Handhaven van de Wegenverkeerswet is
een politietaak. Tevens is het wettelijk vastgelegd dat wanneer een weg of
weggedeelte niet toereikend is om in twee richtingen tegelijkertijd te gebruiken
men met een bepaalde vorm van hoffelijkheid dient te handelen ten einde
elkaar niet in gevaar te brengen.

Gelet op bovenstaande concludeert de gemeente Leiderdorp dat wij geen
actie zullen ondernemen ten aanzien van de huidige situatie aan/langs het
Jaagpad inLeiderdorp.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben gëınformeerd.
Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders,. . . ”

Ik heb een wethouder met dit eigenaardige antwoord geconfronteerd en nu
zijn drie wethouders in conclaaf over een oplossing. Wordt vervolgd.

Henk van der Zanden

Máximabrug

We hebben al eerder geschreven over de Máximabrug en onze betrokkenheid
hierbij. Hieronder een tabel met het tijdschema, dat behoorlijk scherp is
gesteld:

Wat Wanneer

Start aanbestedingsprocedure Maart 2013

Vaststelling bestemmingsplan April 2013

Bestemmingsplan onherroepelijk Eerste kwartaal 2014
(beroep bij Raad van State)

Aannemer geselecteerd Eerste kwartaal 2014

Start bouw Uiterlijk eind 2014

Máximabrug in gebruik Uiterlijk 2016

Wij konden destijds prima leven met het ontwerpplan. Tevoren waren wij
betrokken bij de plannen met het oog op de fietsvoorzieningen, waarvoor wij
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ook voorstellen hadden ingediend.

Intussen is dus het bestemmingsplan vastgesteld. Er is nog geen 100%
zekerheid. De Raad van State kan beroepen nog gegrond verklaren en dat
kan de planning doorkruisen.

Wij hebben met de gemeente begin juli 2013 overleg gehad over de aan de
fietspaden e.d. te stellen eisen. We hebben nog een enkele suggestie meegege-
ven en hebben er wel vertrouwen in. De aanleg van de brug gaat natuurlijk
de nodige overlast geven, ook voor de fietsers. Wij gaan er van uit dat die
overlast zo beperkt mogelijk wordt gehouden, maar we houden de vinger aan
de pols.

Gerard Huiskamp

’s-Molenaarsbrug

In de vorige PedaalRidder vertelden we over onze actie om ’s-Molenaarsbrug
veiliger te maken. Het is een gevaarlijk punt voor de fietsers met (vracht)auto’s
op dezelfde rijbaan in een onoverzichtelijke situatie. Dat zou alleen maar er-
ger worden als de nieuwe Máximabrug straks meer verkeer aantrekt. Het is
de bedoeling dat er dan een verbod voor vrachtwagens komt en dat er vanaf
de Máximabrug en de ’s-Molenaarsbrug een 30 km zone komt inclusief een
wegversmalling. Dat juichen wij natuurlijk toe! Maar wij willen nu al maat-
regelen voor de veiligheid van de fietsers. De gemeente heeft daar echter geen
trek in.

Daarom hebben wij half mei j.l. een persbericht gestuurd naar de regionale
en locale kranten dat onder meer het volgende inhield:

“Wij vinden dat de maximumsnelheid van 30 km nu al ingesteld zou moe-
ten worden op de op/afritten en het brugdek want het is nu ook een ge-
vaarlijke situatie! Nu mag er 50 km worden gereden en er is bij gebrek aan
ruimte geen aparte fietsstrook, zodat fietsers en autoverkeer gemengd worden
en fietsers gemangeld dreigen te worden. Dit is in strijd met Duurzaan Veilig
en de essentiële kenmerken voor 50 km wegen. Er is hier maar één oplossing
voor en dat is het instellen van een maximum snelheid van 30 km voor het
autoverkeer.

Wij hebben ons hierover laten adviseren door deskundigen van de lande-
lijke Fietsersbond en zij zijn het geheel met ons eens: er moet iets gebeuren;
zo kan en mag het niet!

Vooruitlopend op meer maatregelen als straks de Máximabrug er ligt kan
nu op goedkope wijze door het plaatsen van 30 km borden en van borden met
de waarschuwing ‘fietsers op de rijbaan’ en het weghalen van de middenstreep

14



een veiliger situatie worden gecreëerd. Daarbij is extra toezicht met camera’s
gewenst.

Wij hebben hierover overleg gehad met de gemeente Alphen. De gemeente
wil niets doen aan de huidige gevaarlijke situatie. De stelling van de gemeente
is dat er de laatste ruim 10 jaar geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Wij
vinden dat geen argument: moet je dan eerst wachten op een (ernstig) onge-
luk? Voorkomen is beter.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat enerzijds de gemeente in de ontwerp
Structuurvisie Verkeer en Vervoer zegt het fietsen te willen bevorderen en
daarom het fietsen veiliger wil maken en bovendien ook graag een keer Fiets-
stad van het jaar wil worden, maar anderzijds geen maatregelen wil nemen
bij ’s-Molenaarsbrug.

Wij roepen daarom het College van B&W op om deze simpele stap te
nemen: 30 km als maximumsnelheid bij ’s-Molenaarsbrug.”

Tot zover het persbericht. Het bericht werd in een aantal kranten opgeno-
men. D66 pakte dit op en stelde vragen aan B&W over ’s-Molenaarsbrug. Het
antwoord van B&W was in onze ogen zeer onbevredigend. Men gaf weliswaar
aan dat fietsers zich onveilig zouden kunnen voelen, maar maatregelen komen
er pas als de Máximabrug er ligt. Wel zou in overleg met de Fietsersbond
een waarschuwingsbord worden geplaatst. Er is inderdaad overleg geweest
met de gemeente welk bord dat precies moet zijn, maar daarbij hebben we
wel aangegeven dat dit onvoldoende is. De borden staan er nu.

Het bord aan de Alphense zijde.

Helpen de borden? NEEN. Elke keer dat ik over de brug fiets word ik
ingehaald door auto’s die én keihard rijden én over de doorgetrokken streep
rijden. We hebben daarom iets toegevoegd aan het bord (z.o.z.):
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Gevaarlijke plek? Meld het op fietsersbond.nl/meldpunt

We gaan begin volgend jaar het nieuwe college van B&W weer bestoken,
want we geven nog niet op.

Gerard Huiskamp

Nieuwe Steekterbrug

Over enkele jaren komt er een nieuwe Steekterbrug. Mogelijk ver-
huist het fietspad dan van de oostzijde naar de westzijde van de
brug. Voorlopig krijgen fietsers er een bekeuring.

In 2009 bracht de Fietsersbond een nota uit met knelpunten voor fietsers
in Alphen aan den Rijn. De nota bevat ook een Top 25 met de grootste
knelpunten. Op nummer 2 staat de route voor fietsers tussen Gouwsluis en
Beerendrecht, via Hefbrug, Steekterbrug en Oranje Nassaubrug. Deze route
gaat gepaard met veel slingers en veel stijgen en dalen, met name omdat
er aan de westzijde van de Steekterbrug wel een voetpad ligt, maar geen
fietspad. In de praktijk rijden veel fietsers ‘gewoon’ op het voetpad, en in de
praktijk werd dat ook ‘gewoon’ gedoogd.

Tot afgelopen zomer. Nadat een fietser was aangereden op de sluiproute,
besloot de politie om op te treden. Vele fietsers (meer dan honderd, horen
we) werden op de bon geslingerd, omdat ze op het voetpad fietsten. De
Fietsersbond vindt dit een beetje flauw, na jarenlang gedogen, en zeker omdat
iedereen (ook de gemeente) vindt dat er aan de westzijde van de Steekterbrug
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daadwerkelijk een fietspad moet komen.

Dit laatste lijkt er ook van te komen. De provincie Zuid-Holland heeft
namelijk plannen om de Steekterbrug in 2017 te vervangen. Dé gelegenheid
om ook aan de westzijde van de brug een fietspad aan te leggen, zodat dit
grote knelpunt tot het verleden gaat behoren. De Fietsersbond gaat hierover
deze maand (oktober 2013) in gesprek met gemeente en provincie. Wat we
tot nu toe gehoord hebben, is dat er wellicht een fietspad aan de westzijde van
de Steekterbrug komt, maar dat dan het fietspad aan de oostzijde verdwijnt.
Voor veruit de meeste fietsers zou de verplaatsing van het fietspad van oost-
naar westzijde een verbetering zijn, of in ieder geval geen verslechtering. Voor
doorgaande fietsers tussen (pak ’m beet) Ter Aar en Boskoop zou het wel een
flinke verslechtering zijn: met extra slingers en extra stijgen en dalen – u kent
het wel.

De Fietsersbond is er nog niet direct van overtuigd dat dit nodig is. Wat
ons betreft komt er aan beide zijden van de Steekterbrug een fietspad, zodat
zowel doorgaande fietsers, als fietsers binnen Alphen een goede route hebben.
Er is de laatste jaren al geld genoeg gegaan naar de doorstroming van auto’s
op de Steekterbrug. Aan de andere kant: als het aantal doorgaande fietsers
gering is, dan kun je daarvoor niet ten koste van alles een fietspad handhaven.

Wat vindt u? Laat het ons weten!

Rudy van Vliet

Tweerichtingsfietspaden

Wij ontvingen een mail van een Alphense fietser die zich zorgen maakt over
de risico’s die hij ziet bij tweerichtingsfietspaden. Hij vindt het maar niets
dat deze steeds vaker voorkomen in Alphen aan den Rijn.

Tweerichtingsfietspaden zijn in Alphen aan den Rijn inderdaad een steeds
meer voorkomend fenomeen.

Wij zijn daar niet per se tegen. Het kan de capaciteit van het fietspadennet
vergroten en de reistijd voor fietsers bekorten. Weliswaar kan dit tot onvei-
ligheid leiden, vanwege de onverwachte richting waar fietsers vandaan komen,
maar deze onveiligheid wordt voor een deel gecompenseerd doordat fietsers
minder hoeven over te steken. Een andere reden voor tweerichtingsfietspa-
den is dat fietsers op eenrichtingspaden al tegen de richting in begonnen te
fietsen op fietspaden langs de hoofdverkeersroutes en op kruispunten en ro-
tondes, hetgeen tot onveilige situaties kan leiden. Je kunt dat tegenhouden
met een streng handhavingsbeleid, maar bij het ontbreken van capaciteit (en
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de wil?) bij de politie is dit vaak niet mogelijk.

Het is daarom volgens ons beter om niet tegen de stroom op te roeien, maar
het fietspadennet plaatselijk aan te passen op het fietsen in twee richtingen.
Bij kruisingen met verkeerslichten levert dat geen onveilige situaties op, maar
waar sprake is van rotondes met voorrang voor fietsers zou dat wel het geval
kunnen zijn.

Daarom moet dan per geval bezien worden of het fietsen in twee richtin-
gen, dus zowel tegen de klok in (zoals normaal het geval is) als met de klok
mee, verantwoord is. Als daarbij ook nog de rijbaan voor fietsers verhoogd
wordt aangelegd en zo drempels voor auto’s vormen kan de veiligheid worden
verhoogd. Dit is ook officieel het beleid van de gemeente Alphen aan den
Rijn. Alleen moeten wij helaas constateren dat de drempels die de gemeente
aanlegt niet zo heel veel voorstellen. Ze dwingen niet echt een lagere snelheid
af, en daarmee ook niet dat de automobilist beter oplet op de fietsers uit twee
richtingen. Wij gaan hier de gemeente op aanspreken.

De nieuwe rotonde met (deels) tweerichtingsfietspad achter de Baronie.

Gegeven de aanwezigheid van tweerichtingsfietspaden, is het natuurlijk ook
een kwestie van gewenning (en aanpassing) bij de automobilisten.

Verder moeten de fietspaden zo worden ingericht dat tweerichtingsverkeer
veilig is. Dat betekent een verbreding van voormalige eenrichtingsfietspaden.
Op plekken waar tweerichtingsverkeer ook na verbreding duidelijk onveilig is
(bijv. bij onoverzichtelijke situaties) moet dit niet worden ingesteld.

Ten slotte: Wij willen dat snorfietsers verboden wordt om op fietspaden te
rijden. Dat verbetert de veiligheid aanzienlijk, vooral ook op tweerichtings-
paden.

Gerard Huiskamp
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Structuurvisie Verkeer en Vervoer Alphen aan den Rijn

De Structuurvisie is onlangs vastgesteld door de gemeenteraad.
Wij hebben toen de Structuurvisie in ontwerp uitkwam een reactie ge-

geven. Afgelopen voorjaar kwam B&W met een herzien ontwerp. In de
vergadering van de Raadscommissie hebben wij onze mening gegeven over
dit herziene ontwerp.

Een belangrijke doelstelling van de Structuurvisie is het fietsgebruik te
bevorderen door het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken. Uiteraard
steunt de Fietsersbond het streven in de ontwerpvisie om meer ruimte en prio-
riteit te geven aan de fietsers en zo het fietsen een sterkere concurrentiepositie
te geven ten opzichte van het autoverkeer.

Veel voorstellen kunnen echter pas op de langere termijn worden gerea-
liseerd, want het geld voor alle mooie voornemens ontbreekt voorlopig. Je
zou dus kunnen zeggen: leuk maar wat hebben we dan aan zo’n visie. Wij
denken dat deze ontwerpvisie toch een goede zaak is, want je kunt bij korte
termijnmaatregelen en andere plannen steeds kijken of dat klopt met de lange
termijn, oftewel: worden de fietsers hier beter van.

In onze zienswijze hebben we gesteld dat al op korte termijn maatregelen
kunnen worden genomen die het fietsen in de stad aantrekkelijker maken t.o.v.
de auto en die het gebruik van de ringstructuur ook nu al zullen bevorderen.
Je kunt nu al aan de slag ook al zijn de financiële middelen beperkt.

Wij denken daarbij aan een andere afstelling van de verkeerslichten o.a.
op de Prins Bernhardlaan zodat fietsers vaker groen licht krijgen. Dit kan op
korte termijn en tegen minimale kosten gerealiseerd worden.

De voorrangregels op rotondes voor fietsers zijn in Alphen een ratjetoe.
Wij hebben daarom in onze zienswijze gezegd dat op alle rotondes binnen de
bebouwde kom fietsers zo snel mogelijk voorrang dienen te krijgen. De huidige
situatie is verwarrend en levert daardoor een vergroot risico op ongelukken op.
In hun reactie schrijven B&W dat in de bebouwde kom de fietsers voorrang
zullen krijgen dus ook op het Raoul Wallenbergplein

Eindelijk! Nu nog de realisering van dit mooie voornemen
afwachten.

Op de bedrijventerreinen krijgen fietsers geen voorrang. Wij vinden dat ook
op de bedrijventerreinen de fietsers voorrang moeten krijgen op de rotondes
die, indien nodig, dan anders ingericht moeten worden. Vrachtwagenchauf-
feurs die rechtsaf slaan kunnen dan een goed zicht hebben op fietsers.

En dan nog een (ook landelijk) knelpunt: gezien de risico’s zouden in elk
geval op alle tweerichtingsfietspaden bromfietsen én snorfietsen (de beruchte
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scooters) geweerd moeten worden.
Onze boodschap is: als je het fietsen wil bevorderen dan moet je zorgen

voor veilig fietsverkeer. Daar ontbreekt het nogal eens aan (zoals bij ’s-
Molenaarsbrug; zie ons verhaal hierover).

Ander pijnpunt: het shared space principe in het centrum. Veiligheid
zou hier moeten ontstaan dankzij een chaotische situatie. Fietsers, en ook
voetgangers, ervaren dit als negatief. Als je het fietsen wil bevorderen is
shared space een verkeerd principe bij veel of druk verkeer. Breng in die
gevallen duidelijke belijning aan. En, maak weer niet dezelfde fout aan de
Lage Zijde. Dus ook weg met die linke regengoten midden in de weg. We
hebben hier in Alphen geen tramrails, maar maak dan ook geen regengoten
die er uitzien als tramrails. Handhaaf bijvoorbeeld ook een scheidingsmuur
zoals op het Aarplein en de Van Boetzelaerstraat. Veiligheid gaat hier voor
stedelijke inrichting.

Tenslotte: fietspaaltjes. Ja, dat lijkt onbenullig maar die leveren ook
gevaarlijke situaties op. Daarom: alleen als ze per se noodzakelijk zijn, moet
je ze laten staan en anders: weg er mee.

Wij hopen en verwachten dat niet alleen op papier, maar ook in de praktijk
van alle dag, de gemeente Alphen en straks ook de nieuwe, grotere gemeente
Alphen er voortdurend op gericht is: hoe kan ik het fietsen bevorderen, hoe
maak ik het veilig en daarmee aantrekkelijk.

Gerard Huiskamp

Waar is dit?

Het paaltje is nog tot daar aan toe, maar dat betonblok erachter. . . De kras-
sen van de pedalen staan op de zijkant. Hiervan hebben we melding gemaakt
bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
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Melden knelpunten

De Fietsersbond doet zijn best om knelpunten voor fietsers te verhelpen, on-
der andere door ze te melden bij de verantwoordelijke wegbeheerder. Maar
we zien natuurlijk niet alles. En soms wordt een knelpunt sneller opgelost
als het door meerdere mensen gemeld wordt. In Alphen aan den Rijn zijn
er tenminste vijf manieren om klachten over bijvoorbeeld het onderhoud van
wegen, overwoekering van fietspaden door begroeiing, en gevaarlijke verkeers-
situaties te melden:

• Telefonisch bij het servicenummer van de gemeente 14-0172

• Per email naar gemeente@alphenaandenrijn.nl

•Opwww.alphenaandenrijn.nl (doorklikken naar ‘Melding openbare ruimte’
in het ‘Digitaal loket’)

• Rechtstreeks aan de betreffende gebiedsbeheerder (06-nummers te vinden
op www.alphenaandenrijn.nl, zoeken op ‘gebiedsbeheerders’)

• Het Fietsersbond meldpunt op http://meldpunt.fietsersbond.nl

Stationstrap: nog even geduld a.u.b.

Nog altijd is er geen directe verbinding van de nieuwste stations-
stalling naar het perron. Gevolg is dat er veel rekken leeg blijven.

In maart 2013 werd er op het station van Alphen aan den Rijn een extra
onbewaakte fietsenstalling geopend, aan de kant van Kerk en Zanen. Geen
overbodige luxe, want de al aanwezige stalling (uit maart 2010) was letterlijk
overvol. Bij opening van de nieuwe stalling ontbrak er echter een belangrijk
element: een directe verbinding met de perrons. Het was wel de bedoeling
dat ProRail een trap naar perron 4 zou aanleggen, maar die was er dus nog
niet. Om bij de trein te komen, moesten mensen nog zo’n 50 meter extra
lopen.

Het was dan ook niet vreemd dat de stalling in eerste instantie nauwelijks
gebruikt werd: op een totaal van 286 rekken stonden er maar 30 fietsen,
terwijl de oude stalling nog steeds overvol was. De Fietsersbond had gehoopt
dat de trap vóór september alsnog zou zijn aangelegd. In het najaar is het
namelijk altijd extra druk, met nieuwe lichtingen scholieren en studenten die
de trein nemen. We hadden dit ook aan de gemeente laten weten, en die
heeft ook wel bij ProRail aangedrongen, maar helaas, het is niet gelukt. We
hebben van de gemeente wel gehoord dat ProRail in september op locatie is
wezen kijken, maar het is niet duidelijk wanneer er concreet met het werk
begonnen gaat worden.
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Inmiddels wordt de nieuwe stalling al wel wat beter gebruikt: hij staat half
vol. Toch is dat nog weinig vergeleken met de oude stalling, die nog steeds
voor meer dan 100% bezet is (zie de telcijfers verderop). De Fietsersbond
heeft serieus overwogen om (als ludieke actie) zelf maar een trapje neer te
zetten tussen de stalling en perron 4. Omdat er op de achtergrond toch wel
enige voortgang te bespeuren is, hebben we daar uiteindelijk vanaf gezien.

Telling fietsen op station

Met enige regelmaat telt de Fietsersbond hoeveel fietsen er in de diverse
stallingen rond het station staan. De uitkomst van de laatste telling, van 19
september 2013 was als volgt:

Fiets- Rest ‘Oude’ Nieuwe
Locatie appel centrum- stalling stalling Totaal

zijde K&Z K&Z

Capaciteit 970 637 606 286 2499

In rek 965 241 502 128 1836
Buiten rek 302 28 169 26 525

Totaal 1267 269 671 154 2361

Het is duidelijk dat zowel de Fietsappel als de ‘oude’ stalling aan de zijde van
Kerk en Zanen overvol zijn. Gelukkig zijn er aan beide zijden van het station
nog vrije rekken te vinden, maar dan dus wel iets verder van het station.

Om de telcijfers in historisch perspectief te plaatsen: nog niet eerder telden
we zoveel fietsen in de Fietsappel (oude record 1259), aan zijde Kerk en
Zanen bij elkaar (nu dus 825; oude record 742), en alles bij elkaar (oude
record 2295). Voor een overzicht van de tellingen door de jaren heen, zie
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Rudy van Vliet

Zaterdag 2 november: fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 2 november wordt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie in
onze regio gehouden. Bij de stand in Alphen aan den Rijn en bij 19
rijwielhandelaren kunnen fietsers hun verlichting laten controleren
en zo nodig laten repareren. Ook in Boskoop kan men nu terecht.
De stand in Alphen aan den Rijn is verplaatst en komt voor de
tijdelijke bibliotheek aan De Vest.

Als het langer donker is, is het belangrijk dat de verlichting op de fiets
het doet. Fietsen in het donker zonder licht is immers gevaarlijk en het laat
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andere weggebruikers schrikken. Bovendien kun je er een boete van e50,–
voor krijgen.

Daarom vindt op zaterdag 2 november de jaarlijkse fietsverlichtingsactie
plaats. Fietsers kunnen die dag bij de stand aan De Vest in Alphen aan den
Rijn en bij 19 rijwielhandelaren in Alphen aan den Rijn, Boskoop en de kernen
van Rijnwoude, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hun verlichting gratis laten
controleren. Als reparatie nodig is, hoeft er alleen voor het materiaal betaald
te worden; er wordt dus geen arbeidsloon gerekend. In de week na de actie,
van 4-9 november, geven de rijwielhandelaren nog 10% korting op reparatie
van de verlichting.

Vanwege de naderende fusie met Alphen aan den Rijn en Rijnwoude, kan
men dit jaar voor het eerst ook in Boskoop terecht. De plek aan De Vest
in Alphen waar de stand traditioneel stond, is niet beschikbaar vanwege de
verhuisde weekmarkt. Daarom zal de stand nu voor de tijdelijke locatie van
de bibliotheek komen te staan. Bij de stand kunnen fietsers ook de postcode
laten graveren.

De fietsverlichtingsactie is een initiatief van de regiogemeenten en de Fiet-
sersbond. De actie wordt in Alphen aan den Rijn inmiddels voor de 19e keer
gehouden en sluit aan bij de landelijke campagne met als motto “Ik wil je
zien.”

Rudy van Vliet

Locaties

De stand van de Fietsersbond in Alphen aan den Rijn is op zaterdag 3 no-
vember geopend van 09:30 - 15:30, voor de tijdelijke bibliotheek aan De Vest.

Deelnemende rijwielhandelaren in Alphen aan den Rijn
Atlas Fietsen, Noorderkeerkring 16
Bakker fietsen, Bloemhofstraat 39-43
Gek van Fietsen, Frederik Hendrikstraat 2
Van der Louw Tweewielers, Hooftstraat 225
Fietspoint Oldenburger, De Verbinding 1
Bike Totaal Samplonius, Ouvertureweg 141-143

Deelnemende rijwielhandelaar in Boskoop
Hoogduijn Tweewielers, Burgemeester Colijnstraat 53

Deelnemende rijwielhandelaren in Rijnwoude
Tweewielercentrum Van der Post, Dorpsstraat 45a, Koudekerk aan den Rijn
Theo van Zanten Tweewielers, Dorpsstraat 176, Hazerswoude-Dorp
Profile Hans Janssen, Dorpsstraat 91, Benthuizen
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Deelnemende rijwielhandelaren in Kaag en Braassem
A. van Raad, Batehof 3, Woubrugge
Wallet Tweewielers, Dokter Stapenseastraat 30, Leimuiden
Schouten Tweewielers, Langeweg 22, Roelofarendsveen
Profile Oude Wetering, Meerkreuk 36-38, Oude Wetering

Deelnemende rijwielhandelaren in Nieuwkoop
Tweewielerspecialist Borst, Nieuwveenseweg 21, Nieuwkoop
Gerrit Piet Tweewielers, Dorpsstraat 53, Nieuwveen
Van Rijn Fietsen, Vrouwenakker 7a, Vrouwenakker
Van Eijk Ter Aar De Fietsspecialist, Westkanaalweg 107, Ter Aar
Jan Wim Kroon Tweewielers, Westkanaalweg 54, Ter Aar

Resultaten van de Fietsknelpuntennota 2011

De Fietsknelpuntennota 2011 voor de gemeente Kaag en Braassem is online te
lezen op www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn (en dan doorklikken naar de
pagina van onderafdeling Kaag en Braassem). Enkele zaken zijn inmiddels
gerealiseerd of worden op dit moment gerealiseerd. De status van onder-
staande genoemde fietsknelpunten is door de Fietsersbond afdeling Kaag en
Braassem gëınventariseerd. De overigen (nog) niet.

Fietsknelpunten tussen kernen onderling

De fietsverbinding tussen Roelofarendsveen/Oude Wetering en Leimuiden/
Rijnsaterwoude/Woubrugge is nog steeds omrijden of met de pont.

Omrijden: Het omrijden over Leimuiden is bij het oprijden van de brug
over de Ringvaart verbeterd. De Y-splitsing van het fietspad is verwijderd.
En er is voldoende ruimte nabij het fietsknooppuntenbord. Maar aan de
losliggende en uit elkaar liggende tegels, is niets veranderd. Ook het gemeen-
tebord Burgerveen ontneemt fietsers nog steeds het zicht op de Leimuiderdijk.
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De huidige ponten zijn: Pont Veerstraat OudeWetering - Heilige Geestlaan
Leimuiden. Pont Paddegat Groenewoudse kade Roelofarendsveen - Boddens
Hossangweg. De ponttijden zouden verruimd moeten worden en de inwoners
van Kaag en Braassem zouden gratis van de pont gebruik moeten maken.

Fietsknelpunten Rijpwetering

Het kruispunt Ripselaan, Koppoellaan, Poeldijk is aangepakt. Verkeersrem-
mende maatregelen en fietsstroken. Het blijft een fietsonvriendelijk kruispunt,
maar met de huidige verkeerssituatie is dit het hoogst haalbare. Bij toekom-
stig onderhoud aan de verlichting kan misschien extra licht (bij donker en
slecht weer) nog meer verbetering geven. Op de Koppoellaan en Pastoor vd
Plaatstraat zijn rode fietsstroken aangelegd. Maar zonder belijningen. Dit
kan nog een verbetering zijn. Op de Koppoellaan is de versmalling van de
bushalte hinderlijk voor fietsers. Met name als het tegemoetkomend auto-
verkeer hier geen rekening mee houdt.

Fietsknelpunten Nieuwe Wetering

De Achterweg is geheel vernieuwd met verkeersremmende maatregelen (pu-
naises). Het onverlicht fietspad waar de Achterweg en Voorweg samenkomen,
is nog niet aangepakt. De Meerbrug wordt op dit moment vervangen. Als
deze gereed is, is een punt van aandacht het gedrag van het fiets- en autover-
keer over de brug. En het kruispunt fietspad Molendijk met de Noordveenweg.

Fietsknelpunten Oude Wetering

Het massaal kris-kras fietsen door de Botenwijk is onveranderd gebleven, on-
danks fiets belemmerende maatregelen. Het betreft hier een echt ’olifanten-
paadje gedrag’. Afgewacht moet worden op de toekomstige aanpassingen van
de Watergang. En een groot overleg tussen Fietsersbond en gemeente Kaag
en Braassem zal moeten worden gestart over een mogelijkheid van een geheel
nieuwe fietsverbinding tussen de Kruidenwijk en Rembrandt van Rijnsingel;
achter de Botenwijk langs.

Fietsknelpunten Roelofarendsveen

De Langeweg is aangepast. Verkeersremmende maatregelen, met fietsdoor-
gangen zonder asverspringing voor fietsers. Een verbetering ten opzichte van
de oude situatie. Het einde van het Westeinde is nu doodlopend voor auto’s.
De fietsdoorgang is nog wel aan een opknapbeurt toe, maar is veel veiliger
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geworden. De fietsverbinding vanaf het Westeinde naar de Rabobank is voor
autoverkeer over de Alkemadelaan, nog steeds erg ’onzichtbaar’. Borden met
waarschuwingen dat hier fietsers kunnen oversteken, zijn gewenst.

De fietsverbinding vanaf industrieterrein Veenderveld richting Roelofa-
rendsveen en NIeuwe Wetering is geheel veranderd. Op dit moment wordt
een oversteek ter hoogte van de Floraweg aangelegd. Naar Roelofarendsveen
is dit een verbetering. Maar fietsers richting Nieuwe Wetering moeten nu
honderden meters omrijden. Met het gevaar dat zij over de Alkemadelaan
rotonde Het Oog afsnijden. Dit probleem is aangekaart bij de gemeente en is
nu in overleg tussen Fietsersbond afdeling Kaag en Braassem en Dorpsraad
Nieuwe Wetering.

De Kerkweg is nog rommelig en het is onduidelijk of er voorzieningen
voor fietsers komen en hoe deze er dan uit gaan zien. Er is inmiddels we-
derom een bouwproject gestart, met waarschijnlijk wederom overlast door
vracht/bouwverkeer. Aan de zuidelijke ingang van het winkelcentrum Noord-
plein is nog niets veranderd. Deze is voor auto’s alleen een ingang en voor
fietsers is het een in- en uitgang. Te smal en onduidelijk en fietsonvriendelijk.

Fietsknelpunt Oud Ade

De Leidseweg door het dorp Oude Ade is verbreed. Zoals de aanpassingen er
nu bij liggen, lijkt het nog niet af. Er liggen aan de noordzijde van de weg
betonplaten (glad in de winter?) en alleen stippellijnen voor fiets suggestie
stroken. Geen rode fietsbanen. De fietsoversteek Leidseweg aan de Oostzijde
van het dorp Oude Ade, is (nog) ongewijzigd. En de belijning daarvan is
nagenoeg weggesleten.

Fietsmeldpunt Fietsersbond en meldingen aan gemeente Kaag en
Braassem

De meldingen van het fietsmeldpunt lijken nog niet goed te worden ver-
werkt binnen de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente hanteert een
centraal meldpunt, welke administratief gevolgd wordt wanneer deze binnen-
komt; naar wie doorgestuurd en vervolgens een interne controle of er door
de verantwoordelijke op gereageerd wordt. Fietsersbond afdeling Kaag en
Braassem zal kortsluiten met de Fietsersbond meldpunt en gemeente Kaag en
Braassem hoe de meldingen nu verlopen en of er verbeteringen/veranderingen
wenselijk zijn en zo ja welke.

John Bakker
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Fietsers kruisen de Kruisweg

De Fietsersbond heeft afgelopen zomer gereageerd op het ontwerp bestem-
mingsplan voor verbreding van de N207 ten noorden van Alphen aan den
Rijn. In onze reactie bepleiten we enkele verbeteringen voor het fietsverkeer.
Een belangrijke wens is een fietstunneltje onder de N446 (Kruisweg).

Ter hoogte van de Kruisweg ligt een tunneltje onder de N207. Handig
voor fietsers tussen Woubrugge en Ter Aar. Er zijn echter (veel) meer fietsers
tussen Rijnsaterwoude/Leimuiden en Alphen aan den Rijn. Om een idee te
krijgen hoeveel, hebben we op donderdag 3 oktober 2013 in de ochtendspits
geteld hoeveel fietsers en bromfietsers vanuit verschillende kanten naar het
kruispunt Kruisweg/N207 kwamen, en omgekeerd.

De uitkomsten waren als volgt:

Richting 7:00–8:00 8:00–9:00 Totaal
f+ b f+ b f+ b

Kruispunt naar Alphen 120+ 5 108+ 9 228+14
Alphen naar kruispunt 5+ 11 8+ 3 13+14
Kruispunt naar Woubrugge 7+ 4 7+ 1 14+ 5
Woubrugge naar kruispunt 9+ 4 9+ 2 18+ 6
Kruispunt naar Rijnsaterwoude 3+ 8 6+ 1 9+ 9
Rijnsaterwoude naar kruispunt 80+ 4 79+ 4 159+ 8

Onder de fietsen (f) telden we ook ligfietsen en electrische fietsen. Onder de
bromfietsen (f) telden we ook brommobielen. Het is duidelijk dat de grootste
groep fietsers uit de richting Rijnsaterwoude/Leimuiden naar Alphen aan den
Rijn ging. Niet echt verrassend, maar wel goed om hier eens cijfers van te
hebben. Er werden enkele mensen geteld die hun fiets stalden en met de bus
verder gingen. De richting Ter Aar hebben we niet kunnen tellen.

Door weer en wind: Regen, beregenen en ontsmetten

Voor fietsers was en is 2013 nog steeds een mooi jaar. Heer-
lijke temperatuur en vele lange droge perioden. Ik fiets dage-
lijks van Oude Wetering naar Lisse. Vaak via Nieuwe Wete-
ring. En bij Nieuwe Wetering is er een fietspont (gedurende
de vervanging van de Meerbrug).

Deze fietspont is geen straf. Menig middag in een stralend zonnetje over-
gezet worden, is een welkome afsluiting van de werkdag. Tot nu toe kende
2013 uiteraard ook natte perioden. Maar daar heb ik nauwelijks hinder van
gehad. Want de gemiddelde tijdsduur dat het ook werkelijk regent ligt laag;
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tussen de 6% en 10%. En als je dan ook nog volop gebruik maakt van bui-
tenradar.nl en de wolkenluchten leert kennen, breng je het percentage dat je
zelf werkelijk in de regen fietst nog verder omlaag. Met flexibele werktijden
is het dus eigenlijk bijna altijd droog!

In de droge perioden dreigt nog wel een andere regenbui. De grote berege-
ning installaties van de landbouw. Majestueuze regengordijnen over de droge
landbouwgronden. Soms even wachten als het fietspad grenst aan deze be-
regeningsactie. Wachten totdat de spuitrichting het meest gunstig is en dan
snel de oversteek maken. En misschien onderweg een glimp opvangen van
een regenboog. Soms de fietsbril weer even drogen en de fietsrit kan vervolgd
worden.

Het kan ook anders. Beregend worden met landbouw bestrijdingsmidde-
len. Tractoren die met zeer brede armen hun giftig goedje met een lage nevel
over het land spuiten. Als de windrichting ongunstig is, wacht ik soms. Want
honderden meters fietsen met ingehouden adem, is me tot nu toe nog niet
gelukt.

Maar werkelijk geheel ondergespoten worden onder landbouwgif, over-
kwam mij op een ochtend op het fietspad langs de Lisserweg. Er stond een
strakke noordwester en deze had ik schuin rechts tegen. Zwoegend tegen de
wind, werd ik overrompeld door een hoge drukinstallatie welke dwars door
de struiken ook het fietspad op spoot. Voordat ik het in de gaten had, zat
ik geheel onder. Nadat ik mijn fietsbril wat schoon gemaakt had, ben ik
geschrokken doorgefietst naar mijn werk en heb daar de onbedekte lichaams-
delen schoongewassen. En direct de dader opgebeld: Landgoed O., te L.
Daar werd mij verteld dat het biologische spuitzwavel betrof en ik mij geen
enkele zorgen hoefde te maken. Maar dat deed ik wel. Dit goedje is toch niet
alleen bedoeld om de appels te laten glimmen?

Dus ook nog de GGD geraadpleegd. En vervolgens de Politie gebeld om
aangifte te doen. Maar deze verwezen mij door naar de gemeente Haarlem-
mermeer afdeling Toezicht en handhaving. En de desbetreffende ambtenaar
gaf aan dat er alleen van een overtreding sprake kan zijn, als er te dicht langs
openbaar water wordt gespoten. Nou ja! Te dicht langs fietspaden kwam in
het boekje niet voor. Te gek voor woorden.

Dus als ik nu door een regenbui wordt overvallen, kijk ik glimlachend naar
boven. Heerlijk, een fris regenbuitje. Dat is zo gek nog niet.

Sjonnie
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