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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

kaagenbraassem@fietsersbond.nl

Paul van Buul

Hans Gaarman Piet Klein

Willem Zandvliet Cor van Zeil

Mocht u tijd over hebben en u wilt ons komen helpen,
meld u dan aan als actief lid.
Dan kunnen we meer doen voor fietsers die meer willen.

Kijk ook eens op:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Lage Zijde in Alphen centrum

Na een brief van de Fietsersbond aan de gemeente over de onoverzichtelijke
en vaak gevaarlijke situaties rond het Aarplein heeft de gemeente de over-
steek van fietsers langs de Aarkade over de omleidingsweg achterlangs de
bibliotheek verhoogd met voorrang voor de fietsers.

De verhoogde oversteek.

Rond het Aarplein zelf is de voorrang niet in het voordeel van de fietsers
aangepast, terwijl de weg naar het parkeerdak van de Aarhof eigenlijk niets
anders is dan een in-/uitrit voor auto’s. Daarbij draagt de plek waar de
haringkar nu staat (tegen de fietsenstalling aan) bepaald niet bij aan de
overzichtelijkheid en daarmee de veiligheid. Het blijft dus uitkijken geblazen
voor fietsers, wandelaars en automobilisten.

Op 1 oktober j.l. hebben we met de gemeente overleg gehad over de fiet-
senstalling en fietsparkeerplaatsen als de bouwprojecten zijn afgerond. De
bedoeling is dat er straks een overdekte fietsenstalling komt onder het Aar-
gebouw (het gebouw naast de Aarhof waar nu een makelaar in huist). Be-
langrijk is daarbij waar de ingang van die stalling komt. De ingang moet
goed aansluiten bij de Aarhof en de markt en moet ook goed zichtbaar zijn.
Aan de Hoge Zijde is gebleken hoe belangrijk dat is. Daar is een mooie stal-
ling die veel te weinig gebruikt wordt, omdat de ingang verborgen ligt in een
dwarsstraatje en zo uit het zicht ligt van de bezoekers van het centrum.

Daarnaast is het belangrijk dat er naast de stalling voldoende andere fiets-
parkeerplaatsen komen, o.a. langs de Aar, zodat het straks niet een zooitje
wordt bij het nieuwe Grandcafé in het Nutsgebouw en het haventje aldaar.

Gerard Huiskamp
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Bospark ruimer open voor fietsers

Tot ons genoegen is sinds kort in Alphen aan den Rijn de aansluiting van het
Bospark op de rotonde Laan der Continenten opengesteld voor fietsers. Dat
is een hele verbetering, het ontlast ook deels het drukke tweerichtingsfietspad
langs de Laan der Continenten.

De nieuwe toegang naar het Bospark.

Actieplan Fiets

Op 10 juli j.l. waren wij bij de gemeente voor een overleg over het komende
Actieplan Fiets. Er komt een Verkeersveiligheidsplan en het Actieplan Fiets
is hier een uitwerking van. Een paar punten die langskwamen waren:

• fietsverkeer naar en vanuit de kern Alphen is tussen 2009 en 2015 met 25%
toegenomen; binnen de kern Alphen geen toename.

• meer dan de helft van de bezoekers van het centrum van Alphen komt met
de fiets (dat kwartje lijkt nog niet bij alle winkeliers te zijn gevallen; die
hebben het alleen maar over parkeerplaatsen voor auto’s).

• voorrang bij rotondes speelt nog steeds; in onze gemeente is er dan weer
wel en dan weer niet sprake van voorrang voor fietsers in de bebouwde kom.

• de Zijde in Boskoop en dan vooral de merkwaardige rotondes

• snelfietsroute naar Leiden; om kans te maken op een subsidie zou deze route
al voor 2018 moeten worden gerealiseerd! Dit lijkt niet reëel.
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• CROW normen bij fietspaden; dit betreft de breedte van fietspaden, de
straal van een bocht e.d.

• oplossen van knelpunten die door ons zijn gëınventariseerd (zie
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn, voor knelpunten in de oude gemeente
Alphen aan den Rijn en knelpunten in Rijnwoude en Boskoop); dat zal niet
zo snel kunnen bij gebrek aan een apart budget

• onze suggestie om ook te bezien wat ‘De Rode Fietsloper’ van het CAS (zie
hieronder) kan betekenen voor het actieplan

• bedrijven nog eens opporren om fietsen naar het werk te bevorderen

• een apart budget voor het Actieplan Fiets is er (nog) niet; wel kunnen
knelpunten opgelost worden als wegen worden geherstructureerd (zoals bij-
voorbeeld bij de Prins Bernhardlaan)

Hoe gaat het nu verder: Op 2 november organiseert de gemeente een
brainstormavond over het Actieplan Fiets. Wij zullen hierbij aanwezig zijn.

Een actieplan moet tot acties leiden, maar zonder een budget geldt: het
papier is geduldig. Als het Actieplan Fiets in de gemeenteraad ligt voor
besluitvorming, zullen de Fietsersbond aandringen op het vrijmaken van geld
om de knelpunten op te lossen.

Gerard Huiskamp

De Rode Fietsloper in Alphen

1. Inleiding

CAS Alphen, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw, onderzoekt de
kwaliteiten van Alphen aan den Rijn en zoekt naar manieren om deze aan te
kaarten, te tonen en te versterken. Dit doet CAS op allerlei manieren. Eén
ervan is het denken over de Stad van Overmorgen.

Alphenaren blijken graag in Alphen te wonen omdat het er vertrouwd en
veilig is, er stedelijke voorzieningen zijn maar een dorpse sociale samenhang.
Daarnaast waarderen Alphenaren het groen en het water in en om de stad
sterk. Wat CAS betreft stimuleert Alphen die twee kenmerken. Zowel in grote
visies als in kleine, concrete acties. CAS is bezig om beide aspecten verder
uit te diepen. Een van de manieren waarop we denken de kernkwaliteiten van
Alphen verder op de kaart te kunnen zetten is een integrale visie op de rol en
positie van de fiets in deze gemeente. En die dan ook concreet en consequent
uitwerken op straat. Onder de naam Rode Fietsloper wil CAS een ruimtelijke
dimensie toevoegen aan het werk waar de Fietsersbond al jaren mee bezig is.
We zien veel raakvlakken.
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De fiets is hét transportmiddel van de 21e eeuw. In alle grote steden in
de wereld wordt sterk ingezet op het verbeteren van de fietsinfrastructuur.
Vrijliggende paden, leenfietsen, forenzen per fiets, een hele industrie is in op-
komst. En Nederland is hierin, samen met Denemarken, gidsland. Amster-
dam, Utrecht, Groningen en Houten hebben internationale bekendheid waar
het gaat om fietsen (en trekken ook veel buitenlandse bezoekers op zoek naar
inspiratie en voorbeelden), maar zijn ook naar Nederlandse maatstaven de
beste fietssteden. Maar ook veel andere steden ontwikkelen zich.

Een goede fietsinfrastructuur gaat samen met het werken aan gezondheid
en tegen overgewicht, voor een groene omgeving en tegen files, voor een hoog-
waardige openbare ruimte en tegen eindeloze rijen geparkeerde auto’s. Goede
fietssteden eindigen steevast hoog in de rijtjes met meest aantrekkelijke ste-
den, zowel in Nederland als wereldwijd. En wij zien grote kansen voor Alphen
aan den Rijn. Met de Rode Fietsloper.

De Rode Fietsloper in de stad Alphen.

2. Rode Fietsloper in Alphen

Met de Rode Fietsloper wordt Alphen de beste fietsstad van Nederland. In
buitenplaats Alphen heeft de fiets altijd voorrang. Het asfalt is breed, glad
en duidelijk zichtbaar, de bochten zijn glooiend, auto’s wachten altijd op
fietsers en de tocht leidt langs groen, is snel, goed verlicht en sociaal veilig. De
Rode Fietsloper is dichtbij voor iedereen en garandeert een prettige fietstocht.
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De fietsloper is vindbaar, wijst de kortste of snelste weg en ligt vlak bij
elk huis. Bewegwijzering, aankleding en een routeplanner helpen fietsers de
beste route vinden, naar werk, school, sport, centrum en vrienden. Een
aanzienlijk deel van het interne verkeer in Alphen wordt op de fiets afgelegd,
simpelweg omdat fietsen zo aantrekkelijk is in deze stad. En met de in dit
stuk voorgestelde verbeteringen kan dit nog verder toenemen. Alphen kan zo
een schoolvoorbeeld van een aantrekkelijke fietsstad worden.

De Rode Fietsloper kan verder uitgebreid worden. Bijvoorbeeld met lu-
dieke bewegwijzering, routes, of gebruiksmogelijkheid voor skaters en hard-
lopers. De Rode Fietsloper sluit naadloos aan op de routes naar het buiten-
gebied, de dorpen en het Groene Hart in.

Eigenlijk hebben we het in Alphen en omgeving bijzonder goed getroffen:
nu al zijn veel kenmerken van de Rode Fietsloper op veel plekken te vinden.
Er zijn veel snelle, vrijliggende en veilige fietsroutes. Alle wijken worden goed
ontsloten. Er is veel groen en veel ruimte.

Toch zien we ruimte voor verbeteringen, om de Rode Fietsloper daadwer-
kelijk de status en kwaliteit te geven die deze in potentie heeft. En zo Alphen
als beste fietsstad op de kaart te zetten. We zien drie soorten verbeteringen:

1) Er zijn in Alphen enkele plekken die echt niet voldoen aan de Rode
Fietsloper, bijvoorbeeld slecht ingerichte rotondes. En er zijn wegen waar
de fiets nog ondergeschikt is aan het autoverkeer. Enkele beleidsvoornemens
geven bij uitvoering al een sterke impuls aan de Fietsloper.

2) Op bepaalde stukken kan de fietsstructuur vloeiender, om een echte rode
loper te worden. Dit betreft met name (overbodige) verkeerslichten en het
ontbreken van voorrang voor fietsers. Sommige wijken zijn minder bedeeld
op het gebied van de fiets. Verder zijn er veel kleine zaken die niet passen in
de Rode Fietsloper. Deze punten kunnen snel en goedkoop opgepakt worden
en creëren direct meerwaarde.

3) Als laatste willen we, om echt een rode fietsloper in de stad te hebben, de
aankleding, inrichting en bewegwijzering verbeteren. Dit vormt het sluitstuk
van de Rode Fietsloper en nomineert Alphen als beste fietsstad van Nederland
en daarmee van de wereld.

3. Knelpunten

Op de Rode Fietsloper hebben fietsers uiteraard voorrang op ALLE wegen
in de stad. Eenduidigheid is van groot belang. Om dit duidelijk te maken
plaatsen we borden aan de gemeentegrenzen: ‘dit is een fietsstad, dus geven
wij voorrang aan de Rode Fietsloper’.

Een aantal rotondes past op dit moment niet in het beeld, maar dat is goed
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aan te passen. Kruisingen met het spoor worden uiteraard ongelijkvloers. De
tunnel bij het station is een heel belangrijke schakel in de Rode Fietsloper,
maar er bestaan nog meer gelijkvloerse kruisingen die moeten verdwijnen.

4. Kleinere maar belangrijke verbeteringen

Daarnaast bestaat er verspreid door de stad een flink aantal situaties, die
weliswaar niet zeer onveilig maar op zijn minst onhandig zijn en die minder
goed passen in het idee van de Rode Fietsloper. Veel van die situaties kent
u overigens ook al van de knelpuntenlijsten van de Fietsersbond.

Meer informatie

Op de website van de Fietsersbond staat het gehele stuk waar CAS Alphen
o.a. bij de gemeente de aandacht op probeert te vestigen. Met veel meer
concrete voorbeelden dan we hier in de PedaalRidder konden noemen. En
ook met aandacht voor het buitengebied van Alphen, dat een van de groot-
ste kwaliteiten van de gemeente vormt. We houden ons aanbevolen voor
suggesties, via post@casalphen.nl. En houden u graag op de hoogte van de
vorderingen.

Willem Debets

Koningin Julianabrug, Alphen aan den Rijn

In de vorige PedaalRidder berichtten wij over de start van de werkzaamheden
voor de vervanging van het brugdek van de Koningin Julianabrug en het
opknappen van, onder andere, de trappen van en naar de Hooftstraat en de
Emmalaan. We weten inmiddels allemaal dat deze werkzaamheden anders
zijn verlopen dan gepland. En we zijn bekend met de ravage die is aangericht
door het ongeval.

De tijdelijke (ophaal)brug voor het langzaam verkeer diende sindsdien niet
alleen als belangrijke fietsverbinding, maar ook als populair uitzichtpunt op
de Rijn met de omgevallen kranen en de bergingswerkzaamheden. Een klein
voordeel voor de fietsers was dat de brug niet geopend wordt voor langsvarend
verkeer, aangezien de Rijn in deze periode was afgesloten.

Niemand had kunnen voorzien dat deze noodvoorziening zo lang zo’n be-
langrijke functie zou hebben. We zijn dus dankbaar dat aan deze goede
fietsvoorziening is gedacht.

Erik Bruijn
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De lage brug, voordat de kranen omvielen.

Thuis Bezorgd werkt niet mee,

Pluim voor Dominos Pizza

De organisatie Thuis Bezorgd werkt niet mee aan de opvoeding van haar
bromfiets koeriers. Toen ik onlangs met hen in contact kwam vanwege het
foutieve rijgedrag van een van hun bromfietsers, wensten zij geen medewer-
king te verlenen om hun koeriers te wijzen op hun rijgedrag. Dit in tegen-
stelling tot het bedrijf Dominos Pizza die dat enige tijd terug prima oppakte.
Dat bleek ook te worden waargemaakt op straat, dus toen heb ik persoonlijk
de manager een pluim gegeven.

Henk van der Zanden

Visie stationsomgeving Alphen aan den Rijn

Begin dit jaar zijn we als Fietsersbond benaderd om mee te denken aan het
ontwikkelen van een visie / plan voor de stationsomgeving van Alphen aan
den Rijn. Het is momenteel (weer) een bouwterrein, dus er staat wat te
gebeuren.

De besprekingen gaan uit van de gemeente en er zijn allerlei ‘stakeholders’
(lees: gebruikers, belangengroepen, eigenaren, etc.) bij betrokken, zoals NS,
ProRail, provincie, projectontwikkelaars, ondernemers, bewoners en dus ook
fietsers. Wij zijn blij hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Deze zogenoemde alliantiegesprekken waren in eerste instantie een beetje
vaag (we vonden het woord luchtfietserij wel van toepassing), maar werden
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toch vrij snel daarna concreet met een soort van brainstormsessies over o.a.
het fietsparkeren en over de verbinding van het station met het centrum van
Alphen.

Opvallend is dat in eigenlijk alle gesprekken de fiets of de fietser niet als een
probleem wordt gezien, maar veel meer als een bijdrage aan het (gewenste)
succes van de stationsomgeving. Het fietsgebruik, zeker ook van en naar het
station, zit ook in Alphen in de lift!

Verbinding station met centrum

In de eerste bespreking kwam als een van de knelpunten van de huidige
situatie naar voren dat er eigenlijk geen logische verbinding is tussen het
station en het centrum van Alphen (hiervoor nemen we de Alphensebrug als
centraal punt).

Natuurlijk zitten we bij zo’n brainstormsessie aan tafel met verschillende
mensen met verschillende achtergronden en weten we dat er geen beslissingen
genomen gaan worden, maar de bijeenkomst is interessant en levendig. Er
worden vanuit de diverse achtergronden en in aparte groepjes oplossingen
gezocht om te komen tot een idee voor het verbinden van station en centrum.
Uiteindelijk komen alle drie groepen eigenlijk tot een vrijwel gelijke conclusie
en oplossing. Leuk, interessant en, hopelijk, ook iets voor de toekomst.

Kort samengevat was de conclusie dat centrum en station de laatste jaren
al enigzins naar elkaar toegroeien (vooral meer leven en activiteit in de Juli-
anastraat, maar ook met geplande winkels in de toekomstige ’plint’ van het
gebouw op de plaats van voorheen hotel Toor) en dat de meest logische route
(ook die met de meeste potentie) via de Paradijslaan loopt. Maar momenteel
hebben we hier een ontzettend lelijk, en vanuit fietsersoogpunt, onveilig en
onaantrekkelijk parkeerterrein. Dit wordt echt breed als een grote barrière
gezien.

Het voorstel om het parkeerterrein op te doeken en, bijvoorbeeld, te veran-
deren in een aantrekkelijk grachtje (het omloopkanaal) met een mooi fietspad
kon op brede instemming rekenen!

Nu nog even geduld, nog wat andere stakeholders overtuigen en de spade
kan, wat ons betreft, in de grond!

Erik Bruijn

Fietsparkeren bij station

Een tweede onderwerp dat voortvloeide uit de hierboven genoemde alliantie-
gesprekken was het fietsparkeren bij het station. Hierbij werden verschillende
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problemen/verbeterpunten geconstateerd:

• er worden veel fietsen foutgeparkeerd, bijvoorbeeld rond de Fietsappel,

• de overige onbewaakte rekken aan de centrumzijde van het station (op de
oude plek van Oldenburger, en in de richting van het P+R terrein) zijn matig
bezet,

• deze overige rekken vormen een ratjetoe van verschillende rekken, die ook
niet van de beste kwaliteit zijn,

• de zuidelijke fietsenstalling aan de zijde van Kerk en Zanen staat overvol,

• de bewaakte fietsenstalling wordt slechts voor de helft benut.

De stalling op de oude plek van Oldenburger.

Uit een eerste gesprek hierover, op 8 juli 2015, met gemeente, ProRail, NS,
provincie en Fietsersbond, rolden verschillende actiepunten. Met name om
nog eens precieze cijfers over diverse zaken te krijgen, zodat we echt weten
waar we het over hebben. Bijvoorbeeld over op welke plek de meeste behoefte
is aan (extra) fietsenstallingen.

De Fietsersbond heeft daarom op donderdag 10 september enkele tellingen
verricht. Allereerst waren we benieuwd hoeveel fietsers van de ene kant van
het station hun fiets aan de andere kant van het station in een onbewaakte
stalling zetten. Het was niet verrassend dat dit er niet zoveel zijn, vergeleken
met het totaal aantal mensen dat hun fiets neerzette. De meeste mensen par-
keren hun fiets gewoon aan de ‘eigen’ kant. Wat ons wel een beetje verraste,
was dat er toch meer mensen vanuit centrumzijde hun fiets aan de kant van
Kerk en Zanen zetten dan andersom. Desgevraagd vertelde een fietser dat
zijn fiets aan de kant van Kerk en Zanen misschien veiliger stond dan aan
centrumzijde. Een ander vond het alternatief (helemaal naar boven in de
Fietsappel) minder aantrekkelijk.
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Maar nogmaals, dit betrof maar een klein gedeelte van het totaal. En
gegeven dat (volgens cijfers van NS), ongeveer 75% van de mensen die met
de fiets naar station Alphen komen, van de centrumkant komt, is de conclusie
gerechtvaardigd dat daar de meeste stallingsruimte gewenst is.

Een tweede telling betrof het aantal fietsen in de diverse onbewaakte stal-
lingen. We kwamen hierbij op de volgende cijfers:

Fietsappel rest centrum Kerk en Z., zuid Kerk en Z., noord

capaciteit 970 715 528 328

bezetting 1148 175 658 213
118,4% 24,5% 124,6% 64,9%

De cijfers hadden nog hoger kunnen zijn als de gemeente niet net een week
voor de telling 130 weesfietsen had afgevoerd. . .

Niet voor het eerst stelden we vast dat er in en rond de Fietsappel veel meer
fietsen staan dan er in passen, deels omdat mensen hun fiets maar ergens in
het wild parkeren, bijvoorbeeld tegen het hek rond het bouwterrein op locatie
Toor. Kennelijk vindt men het te veel werk om zijn fiets in de ‘overige rekken’
aan centrumzijde te zetten. Daarnaast is de zuidelijke stalling aan de zijde
van Kerk en Zanen overvol.

We hebben de cijfers op 21 september weer met de andere partijen be-
sproken. Wij (de Fietsersbond) hebben daarbij met name aangedrongen op
vergroting van de capaciteit van de zuidelijke stalling aan de zijde van Kerk
en Zanen. Dit is mogelijk door een deel van de stalling een tweede verdieping
te geven. Dit voorstel wordt nu onderzocht.

Het foutparkeren aan centrumzijde mag ook van de Fietsersbond best aan-
gepakt worden: er zijn immers in principe rekken genoeg. De andere partijen
gaan onderzoeken waar foutgeparkeerde fietsen, als ze worden weggehaald,
kunnen worden opgeslagen. Sowieso zal dit probleem kleiner worden als de
stationsomgeving een keer ‘af’ is, dat wil zeggen: als de ‘overige’ rekken aan
centrumzijde beter bereikbaar zijn dan nu, tijdens de werkzaamheden.

Rudy van Vliet

Station Hazerswoude-Koudekerk

Er is in de afgelopen maanden diverse malen overleg geweest tussen de ge-
meente Alphen aan den Rijn, de provincie en ProRail. Waar mogelijk heeft
de Fietsersbond, zowel op schrift als op de inspreekavonden, zijn wensen ken-
baar gemaakt. Ook waren inwoners uit de voormalige gemeente Rijnwoude
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actief bij de plannen betrokken.

Op de informatieavond op 29 september 2015 in Het Anker te Hazerswoude-
Rijndijk hoorden inwoners en andere belanghebbenden van wethouder Hoek-
stra hoe het er voor staat met de ontwikkelingen en hoe de besluitvorming
rond het station er op termijn uit gaat zien. ProRail presenteerde een vijftal
varianten voor het station. Daarnaast presenteerde de zogenaamde Burger-
werkgroep, bestaande uit een aantal inwoners uit de directe omgeving, een
eigen variant.

De discussie over de varianten gaat vooral over de vraag of de fietsers wel of
niet gelijkvloers de spoorweg kruisen. In de Bestuursovereenkomst tussen de
provincie, ProRail en de (toenmalige) gemeente Rijnwoude was er nog sprake
van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. De raadscommissie van
Alphen aan den Rijn heeft in december 2014 echter een voorkeur uitgesproken
voor een variant van ProRail met gelijkvloerse kruising.

In deze variant komt het station ter hoogte van de huidige Gemeneweg te
liggen. Hiervoor moet de Gemeneweg worden omgelegd. Met een slinger in
de weg komt de spoorwegovergang ongeveer honderd meter verder naar het
westen te liggen. Fietsers moeten dan, net als het andere verkeer, ongeveer
tweehonderd meter omrijden.

De variant van ProRail. Inmiddels wordt er uitgegaan van enkelspoor,

met alleen een perron aan de noordkant van het spoor.

Bron: variantenstudie van het station.

De Burgerwerkgroep wil het station een stukje naar het oosten leggen, zo-
dat de Gemeneweg niet hoeft te worden omgelegd. De autoweg kruist het
spoor gelijkvloers. Fietsers daarentegen gaan onder het spoor door. Van-
uit Hazerswoude-Dorp gaan ze met een lusje naar beneden. Aan de noord-
kant van het spoor kunnen ze ofwel via een tweede tunnel onder de Geme-
neweg door, naar het station, ofwel hun weg vervolgen in de richting van
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn.
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De variant van de Burgerwerkgroep.

Bron: www.stationhazerswoude.nl

De inwoners van Hazerswoude-Rijndijk die vlak naast het komende station
wonen, vrezen vooral voor overlast van parkerende auto’s, fietsen en hang-
jongeren. Dit geldt voor alle varianten. De Fietsersbond geeft de voorkeur
aan een ongelijkvloerse variant, vanwege de veiligheid en om wachten bij de
slagbomen te voorkomen. We staan daarom sympathiek tegenover de variant
van de Burgerwerkgroep.

Om ons standpunt definitief te kunnen bepalen, willen we de nadere uit-
werking van alle varianten, inclusief de kostenbegrotingen, afwachten. Voor-
lopige begrotingen laten zien dat de variant van Burgerwerkgroep (met fiets-
tunnels) aanzienlijk duurder zou worden dan bijvoorbeeld de ProRail variant
(met gelijkvloerse kruising). Mocht een veel goedkopere oplossing er toe lei-
den dat er (meer) geld vrijkomt om knelpunten voor fietsers elders in de
gemeente en/of de provincie op te lossen, dan wordt dit zeker in onze besluit-
vorming meegenomen.

Begin december gaat de gemeenteraad aan de slag met het station. De
Fietsersbond gaat daar inspreken. Op dat moment bepalen wij dan ook ons
standpunt.

Frits Nijhof

Vervolg fietspad Jaagpad, Leiderdorp

In het verleden heb ik bij de gemeente Leiderdorp melding gemaakt van
bouwwerken die hinderlijk dicht langs het Jaagpad langs de Oude Rijn staan.
Naar aanleiding daarvan had ik het voornemen de procedure Wet Openbaar-
heid van Bestuur te gaan inzetten om de beheerafspraken tussen gemeente
en provincie over dit pad te achterhalen. Maar toen ik er langsfietste op
28 september 2015, ontdekte ik dat er een nieuwe projectontwikkelaar bezig
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was geweest langs dit pad. In dit project werden tevens een boom en een
lantaarnpaal geannexeerd bij het nieuwe ‘landgoed’:

Een nieuw obstakel vlak langs het Jaagpad.

Een uitgelezen kans voor een nieuwe melding en brief richting bestuur, volks-
vertegenwoordigers en pers.

Er werd goed op deze melding gereageerd: diverse fracties in de gemeen-
teraad toonden zich gëınteresseerd. Ook de wethouder liet weten dat hij het
zou laten onderzoeken. Wordt vervolgd.

Henk van der Zanden

Zaterdag 31 oktober: fietsverlichtingsactie

De jaarlijkse fietsverlichtingsactie komt er weer aan. Fietsers kun-

nen dan hun verlichting gratis laten controleren en repareren.
Nu het weer vroeger en langer donker wordt, is het extra belangrijk om

je fietsverlichting op orde te hebben. Daarom organiseren gemeenten, Fiet-
sersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met de
rijwielhandelaren, op en rond zaterdag 31 oktober de jaarlijkse fietsverlich-
tingsactie.

Op 31 oktober zelf kunnen fietsers terecht bij 19 rijwielhandelaren in de
kernen van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, en bij
de stand van de Fietsersbond in het centrum van Alphen aan den Rijn. Als
reparatie nodig is, hoeft men alleen het materiaal te betalen en geen arbeids-
loon. In de week daarna krijgt men bij de deelnemende rijwielhandelaren
10% korting op de totale reparatie van de verlichting. Bij onze stand kun je
op 31 oktober ook de postcode in je fiets laten graveren. Behalve voor de
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veiligheid is werkende verlichting ook goed voor je portemonnee: de boete
voor fietsen in het donker zonder verlichting bedraagt namelijk e55,–.

Rudy van Vliet

Overzicht van fietsverlichtingsacties

Zaterdag 31 oktober 2015
Controle en reparatie tegen alleen materiaalkosten. Waar:
• Stand van Fietsersbond naast fietsenstalling De Vest in Alphen aan den
Rijn, van 09:30 - 15:30
• De deelnemende rijwielhandelaren

2 tot en met 7 november 2015
Reparatie fietsverlichting met 10% korting. Waar:
• De deelnemende rijwielhandelaren

Deelnemende rijwielhandelaren

Gemeente Alphen aan den Rijn

• Atlas Fietsen, Noorderkeerkring 16, Alphen aan den Rijn
• Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 39-43, Alphen aan den Rijn
• Gek van Fietsen, Frederik Hendrikstraat 2, Alphen aan den Rijn
• Van der Louw Tweewielers, Hooftstraat 225, Alphen aan den Rijn
• Fietspoint Oldenburger, De Verbinding 1, Alphen aan den Rijn
• Bike Totaal Samplonius, Ouvertureweg 141-143, Alphen aan den Rijn
• Hans Janssen Tweewielers, Dorpsstraat 91, Benthuizen
• Hoogduijn Tweewielers, Burgemeester Colijnstraat 53, Boskoop
• Theo van Zanten Tweewielers, Dorpsstraat 176, Hazerswoude-Dorp
• Tweewielercentrum Van der Post, Dorpsstraat 45a, Koudekerk a/d Rijn
Gemeente Kaag en Braassem
• Wallet Tweewielers, Dokter Stapenseastraat 30, Leimuiden
• De Fietsshop, Meerkreuk 36, Oude Wetering
• Schouten Tweewielers, Langeweg 22, Roelofarendsveen
• A. van Raad, Batehof 3, Woubrugge
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Gemeente Nieuwkoop

• Tweewielerspecialist Borst, Nieuwveenseweg 21, Nieuwkoop

• Gerrit Piet Tweewielers, Dorpsstraat 53, Nieuwveen

• Jan Wim Kroon Tweewielers, Westkanaalweg 54, Ter Aar

• Van Eijk de Fietsspecialist, Westkanaalweg 107, Ter Aar

• Van Rijn Fietsen, Vrouwenakker 7a, Vrouwenakker

Omdat de regio Holland Rijnland groter is dan onze Fietsersbondafdeling,
zijn er nog veel meer acties en locaties. Zie daarvoor onze website:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Fietspaaltjes

Paaltjes op het fietspad zijn meestal neergezet met de bedoeling ongewenst
verkeer te voorkomen en om de verkeersveiligheid te bevorderen. Maar. . .

Mijn huisarts belde me eens dat ik mijn zoon kon komen ophalen. Hij was
daar gebracht omdat hij gewond was omdat hij tegen een paaltje was gereden.
In de krant las ik ook stukjes van fietsongelukken waarbij het fietspaaltje mede
de oorzaak was. Als ik met andere fietsers sprak bleek dat ze bijna allemaal
mensen kenden die op de fiets een ongeluk kregen doordat ze (bijna) op een
fietspaaltje reden.

Ik vroeg me af: zijn fietspaden met paaltjes wel veiliger dan zonder paal-
tjes? Toen ik me eind 2014 bij Fietsersbond Kaag en Braassem meldde als
actief lid, en me ging verdiepen in de (on)veiligheid van de paaltjes merkte
ik dat ik lang niet de enige was die zich dat afgevraagd had.

Uit een onderzoek uit 2012 bleek dat de paaltjes op de fietspaden (mede)-
oorzaak zijn van vele gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers! Het volgende
artikel is van Nu.nl, 3 februari 2012:
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GRONINGEN - De fietspaaltjes die moeten voorkomen dat auto’s een fiets-

pad oprijden, zijn levensgevaarlijk.

Ze zijn een belangrijke oorzaak van eenzijdige ongevallen met fietsen. Jaar-

lijks vallen er 50 doden en 46.000 gewonden bij eenzijdige fietsongelukken. Bij

één op de vier speelt het paaltje een rol, zo blijkt uit onderzoek van de groep

verkeerspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Veel paaltjes staan op verkeerde, onoverzichtelijke plekken zoals na een

bocht of in het donker, of hebben een ongelukkige kleur. ”We zijn bruine en

zelfs zwarte paaltjes tegengekomen. Wie bedenkt het?”, zegt onderzoeker Dik

de Waard van de verkeersgroep.

Daarom heeft Fietsersbond Kaag en Braassem besloten de paaltjes op
fietspaden in onze gemeente te inventariseren. Dat is gebeurd in de lente van
2015. We hebben van alle fietspaaltjes een foto gemaakt en ze getoetst aan
het Keuzeschema sanering palen op fietspaden van CROW Fietsberaad.

Een paaltje in Roelofarendsveen.

Dat heeft geresulteerd in een overzicht van 60 foto’s van fietspaaltjes en ove-
rige obstakels in Kaag en Braassem, dat te vinden is op onze website

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
We hebben het overzicht in juni aangeboden aan het college van B&W van
Kaag en Braassem. Onlangs zijn we op het gemeentehuis uitgenodigd voor
een gesprek in oktober. (Op het moment dat u dit leest, heeft het gesprek
waarschijnlijk al plaatsgevonden). Mogelijke resultaten komen in een vol-
gende PedaalRidder en/of op de website.

Wij hopen de gemeente ervan te overtuigen dat het voor de veiligheid
beter is als ook in onze gemeente een groot deel van de paaltjes binnenkort
definitief wordt weggehaald. Van de palen die echt noodzakelijk zijn moet de
plaatsing kritisch bekeken worden. En indien nodig moet de omgeving van
die palen worden aangepast volgens de richtlijnen van CROW Fietsberaad.

In die richtlijnen staat onder meer dat paaltjes altijd 50% rood en 50%
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wit moeten zijn en dat de weg richting de paal voorzien moet zijn van een 10
tot 15 m lange ononderbroken streep, waarvan de laatste 5 m breed uitloopt
en voorzien wordt van ribbels haaks op de rijrichting. Ook de verlichting in
de omgeving van de paal moet goed zijn.

Ga naar de website als u meer wilt weten. Reacties zijn welkom op
corvanzeil@hotmail.com

Cor van Zeil, Fietsersbond Kaag en Braassem

Door weer en wind: Hilarische fietsklus

Ik fiets graag. Van huis naar werk, in het weekend, maar ook
zomaar een rondje ’s avonds na het eten. Probeer de laatste
tijd mijzelf een beter fietsgedrag aan te leren. Stoppen wan-
neer het hoort, handje netjes uitsteken, vriendelijk tegenover
’zich niet gedragende’ medeweggebruikers, etc. Kortom een
voorbeeldige fietser.

Regelmatig fiets ik ook in Roelofarendsveen over de Floraweg en het kruis-
punt met de Braasemdreef. Na een paar keer mij verwonderd te hebben over
het chaotische fietsgedrag van mijzelf en andere fietsers, nam ik mij voor dit
kruispunt eens geheel volgens de Nederlandse (fiets)verkeersregels te nemen.
Ook probeerde ik mij voor te stellen hoe ik dit kruispunt zou moeten nemen,
met een klein kind op de fiets naast mij. En dat is dus een hilarische fietsklus.

Komende vanaf het Westeinde:
Een haakse bocht naar links. Een tegemoetkomende fietser heeft nog

meer moeite met deze (zeer korte) haakse bocht en komt hierbij op ’mijn’
rijbaan. Dus het is voor beide lastig elkaar in deze bocht te passeren. Mijn
denkbeeldige kind naast mij, moet voor mij of achter mij gaan fietsen.

Kort en haaks naar rechts draaien.
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Dan direct heel kort en haaks naar rechts draaien (met een fietssnelheid
van ’bijna omvallen’) om vervolgens over te steken. Links uitkijken voor
autoverkeer en oversteken.

Dan naar rechts uitkijken voor autoverkeer vanaf Het Oog, maar ook even-
tueel tegemoetkomend autoverkeer vanaf de Floraweg de Braassemdreef op-
draaiend. Heb in deze situatie absoluut geen mogelijkheid om mijn rechter-
hand uit te steken. Want ik wil na het oversteken wel direct naar rechts. Ook
mijn denkbeeldige kind op de fiets naast mij is een probleem. Ben volledig
de grip kwijt op die ’kleine’.

Vervolgens steek ik de volgende rijbaan van Braassemdreef over en moet
direct heel kort de bocht haaks naar rechts draaien (met een fietssnelheid van
’bijna omvallen’). Ik kom hierbij op de rijbaan van tegemoetkomende fietsers
(die er hopelijk nooit zijn).

Dan wil ik direct naar links de Floraweg op. Heb absoluut geen mogelijk-
heid om mijn linkerhand uit te steken. Want ik moet op het volgende verkeer
letten:
• fietsers op het fietspad mij passerend, komende vanaf Het Oog,
• fietsers op het fietspad mij inhalend, komende vanaf het Noordeinde,
• verkeer komende vanaf Floraweg naar Braassemdreef,
• auto’s vanaf Braassemdreef naar Floraweg, vanaf het Oog,
• auto’s vanaf Braassemdreef naar Floraweg, vanaf Noordeinde,
• en als laatste; door mijn getreuzel moet ik ook letten op ongeduldige brom-
en racefietsers die met grote snelheid mij alsnog inhalen voordat ik links afsla.

Mijn denkbeeldige ’kleine’ op de fiets moet ik geheel aan zijn lot overlaten.
Hier zou ik geen raad mee weten.

Uiteindelijk bereik ik (en mijn mede weggebruikers) hopelijk veilig mijn
bestemming. Maar één ding staat vast. Ik ben gezakt voor mijn fietsexamen.
Als een baksteen. En de gemeente voor het aanleggen van deze verschrikke-
lijke oversteekplaats.

Op mijn opmerking over dit kruispunt aan een wethouder van gemeente
Kaag en Braassem, citeer ik zijn reactie: “Dus het kruispunt is zo lastig
dat minder validen en ouders met kinderen meestal maar afstappen? Nou
dan werkt het kruispunt uit het oogpunt van verkeersveiligheid volgens mij
prima.” Ja, zo lust ik er nog wel een paar.

Sjonnie
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