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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 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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Fietsstad verkiezing 2020

Wat is de beste fietsgemeente van Nederland in 2020?

De Fietsersbond organiseert deze verkiezing door de inwoners te bevragen
op hun oordeel over de situatie in hun woonplaats.

Door de enquête in te vullen draag je als fietser bij aan een beter fietskli-
maat en maak je bovendien kans op het winnen van een elektrische fiets van
Gazelle. Je kunt de enquête voor een gemeente invullen als inwoner, maar
ook als bijvoorbeeld forens of toerist. Dit betekent dat je meerdere enquêtes
kunt invullen.

De verkiezing werd in 2018 voor het eerst op een nieuwe manier uitgevoerd,
waardoor we een nulmeting hebben kunnen doen. Om de resultaten te verge-
lijken met de uitslag van 2018, dienen we minimaal 50 ingevulde enquêtes per
gemeente te ontvangen. Door deze vergelijking kunnen we een prijs uitreiken
voor de beste stijger ten opzichte van 2018.

Tot 26 september 2019 hebben in onze gemeenten Alphen aan den Rijn,
Nieuwkoop en Kaag en Braassem de volgende aantallen stemmers zich ge-
meld: 218, 18 en 25. U kunt tot 31 oktober nog meedoen. Ga naar
www.fietsersbond.nl/fietsstad2020 en u komt vanzelf bij de enquête terecht.

Henk van der Zanden

Stuiterbrug weg

In de vorige editie van de PedaalRidder kondigden we het al aan, en het is
er inderdaad van gekomen: in augustus van dit jaar is de fietsbrug over de
Aarlanderveense wetering, in het fietspad langs de Nieuwkoopseweg, vervan-
gen. De oude brug kon met recht een stuiterbrug genoemd worden. In onze
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hele afdeling was waarschijnlijk geen brug waar je als fietser zoveel schokken
te verwerken kreeg: elke dwarsplank weer, kennelijk als gevolg van de aan-
gebrachte anti-slip laag op de planken. De brug die er nu ligt is keurig vlak.
Alleen de aansluiting op het fietspad aan de westzijde van de brug zou nog
iets soepeler kunnen, maar wellicht komt dat in de toekomst vanzelf goed,
als het fietspad een keer opgehaald moet worden.

De nieuwe fietsbrug. Zie de voorkant van dit blad voor een zijaanzicht.

Overigens zijn er nog meer verbeteringen voor de fietser aangebracht.
Langs het fietspad aan de oostzijde van de brug, waar je door struiken niet
zichtbaar bent vanaf de autoweg, zijn lantaarnpalen aangebracht. Dat is goed
voor de sociale veiligheid. En het fietsad aan de westzijde van de brug, naar
het Aarkanaal, is een stuk breder geworden. Het fietspad is nu klaar voor de
komst van de fietsbrug over het Aarkanaal in de komende jaren. Hierdoor zal
het aantal fietsers op het pad flink toenemen.

Rudy van Vliet

Centrum Lage Zijde

en de vreemde rotonde Thorbeckestraat / Lijsterlaan

Al jaren wordt er druk gebouwd in het centrum van Alphen aan den Rijn, de
laatste jaren met name aan de Lage Zijde. Dat leidt tot overlast tijdens de
bouwactiviteiten, maar uiteindelijk ook tot resultaat.

De nieuwe inrichting van het Thorbeckeplein hebben we in de vorige Pe-
daalRidder besproken, en we zijn natuurlijk zeer benieuwd naar de nieuwe
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bewaakte gratis fietsenstalling die in het bibliotheekgebouw gaat komen. We
hopen dat de ingang aan de Aarkade goed bereikbaar zal zijn en dat de
stalling veel gebruikt gaat worden.

De situatie op het Aarplein is sinds begin dit jaar chaotisch. De (tijdelijke)
toegangsbrug tot het parkeerdek op de Aarhof en de bouwactiviteiten aan de
nieuwe woningen op het Aarplein zorgen ervoor dat er eigenlijk geen ruimte
over is voor parkeren, de bus, de tijdelijke bibliotheek en het fietsverkeer.

De markt is inmiddels van het plein verhuisd en de gratis bewaakte fiet-
senstalling is momenteel bijna niet meer te vinden. Maar de uiteindelijke
plannen, waarbij de Vest een brede (aantrekkelijke) toegang moet worden tot
het centrum (waaronder de fietsenstalling bij de bibliotheek) zien er wel goed
uit.

Tot die tijd, en dat zal nog wel even duren, blijft het Aarplein voor de
fietser een hindernis. Als Fietsersbond hebben we dit bij de gemeente na-
tuurlijk aan de kaak gesteld en gepleit voor een zo goed mogelijke inirchting
en blijven we in contact hierover.

Zeker op de zaterdag is het Aarplein een chaos en is het voor fietsers een
kwestie van overleven en je plek opeisen tussen al het andere verkeer. Blijven
opletten dus.

Wel jammer is dat er voor veel fietsers geen alternatieve route is om het
Aarplein te ontwijken, aangezien de van Mandersloostraat op de drukke tijden
voor fietsers is afgesloten en de route door de Bloemhofstraat niet aantrekke-
lijk is als doorgaande route. De Fietsersbond heeft onlangs bij de gemeente
geopperd deze route (Bloemhofstraat-Beetsstraat-Stellingmolen) als een al-
ternatieve fietsroute te maken parallel aan de Oranje Nassausingel, de aanleg
van fietsstraten is hierbij een overweging.

Als onderdeel van de veranderingen aan de Lage Zijde is ook op de krui-
sing van de Thorbeckestraat en de Lijsterlaan een vreemde, nieuwe rotonde
verschenen. Deze rotonde is / wordt onderdeel van de belangrijkste toevoer
van het autoverkeer tot het centrum aan de Lage Zijde. De Thorbeckestraat
wordt vanaf de Oranje Nassausingel dé toegangsweg en de Lijsterlaan wordt
(op termijn) verkeersluw ingericht. De gemeente heeft het niet aangedurfd
om de Lijsterlaan voor autoverkeer af te sluiten, maar op deze weg zal het
voor fietsers prettiger fietsen worden.

Al jaren ligt er een prachtig fietspad vanaf de Sportschool Basic Fit aan
de oostzijde van de Oranje Nassausingel naar de Thorbeckestraat. (Ja, in-
derdaad, dat punt dat zeer lange tijd voor fietsers domweg was afgesloten. . . )
Dit fietspad en de oversteek zijn een voorbereiding op de uiteindelijke toe-
gangsweg, de Thorbeckestraat met een mooi vrijliggend fietspad.
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Tja, en nu ligt daar alvast de rotonde halverwege de Thorbeckestraat.

Zoals de rotonde er nu bij ligt, begrijpt niemand hoe deze gebruikt moet
worden. Dit is door de Fietsersbond gemeld bij de gemeente en er is ook
in de raadscommissie over (in)gesproken. In het AD stond, naar aanleiding
hiervan, een foto die treffend de vreemde inrichting illustreert.

Fietsers op de rijbaan en op het hoekige fietspad bij rotonde Thorbeckestraat
/ Lijsterlaan. (Bron: www.ad.nl, c© Merel Klijzing)

Laten we op dit moment zeggen dat de inrchting van de rotonde vooruit-
loopt op de uiteindelijke situatie, met een soort van parallelweg aan de zuid-
zijde en een toegang tot het vrijliggende fietspad langs de Thorbeckestraat.
Beide zijn er momenteel nog niet, aanleiding voor de zeer onduidelijke situa-
tie nu.

Erik Bruijn

Programma Fiets 2019-2022

Op 3 oktober besprak de gemeenteraad in een raadscommissie het concept
voor het Programma Fiets 2019-2022 en ging akkoord.

Dit is een nieuw Fietsprogramma waarin ambitie en visie voor de periode
2019-2022 en verder staat. De rode draad in het programma is dat de fiets
een meer volwaardige plaats krijgt in het vervoerssysteem en een grotere
concurrent wordt voor de auto. Door meer aandacht voor de fiets bij plannen
en ontwikkelingen en door meer promotie om de fiets te gebruiken, kan de fiets
een grotere rol gaan spelen op het gebied van verkeer en vervoer, gezondheid,
duurzaamheid en participatie. Daarnaast is het programma van belang in
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de afweging voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het
fietsnetwerk, fietsvoorzieningen en promotie van het fietsen.

Ons oordeel over dit stuk is positief. Het is een goede en ambitieuze aanzet
voor een fietsvriendelijk beleid.

Ook nu is onze gemeente in het algemeen al een fietsvriendelijke gemeente,
maar er zijn nog te veel knelpunten. Dat kun je ook zien aan de hoeveelheid
knelpunten die in de bijlage staan. In de afgelopen jaren zijn er een hoop
verholpen, maar er is nog veel werk te doen.

Het wegnemen van knelpunten kost geld. Verbeteringen van het fietsnet-
werk kost geld. Goed onderhoud kost geld. Als je daar een schep bovenop wil
doen, en dat is toch de bedoeling, dan verwachten wij dat er extra budget
wordt gereserveerd. Dat lijkt voorlopig nog niet te gebeuren. En ja, dan
wordt deze mooie kapstok voor het beleid toch een lege kapstok? Er hangen
geen jassen aan. Of is hier sprake van de kleren van de keizer? Zien wij niet
wat de wethouder wel ziet? De wethouder zegde toe dat hij zich de komende
jaren zal inzetten voor meer budget voor de fietsers. Dat moet dan ook nog
gebeuren natuurlijk en zo ruim zit de gemeente niet in zijn financiële jas,

Dus we hebben wel een voorbehoud: Eerst zien en dan geloven.

Dat voorbehoud geldt ook voor de dagelijkse praktijk.

Neem bijvoorbeeld Bouwsteen 3: Fietsers in de voorrang. Prima natuur-
lijk. Maar, de laatste paar jaar zijn we nu al een paar keer aangelopen tegen
het plaatsen van haaientanden op fietspaden die uitkomen op een weg. Al-
lemaal onder het mom van veiligheid. Maar niet fietsvriendelijk. Wij hopen
dat dit nu niet meer voorkomt of zelfs wordt teruggedraaid.

En dan Bouwsteen 6, Aanleg en beheer fietsroutes en wegwerkzaamheden
op fietsroutes. De voornemens zijn prima. Maar nu de weerbarstige praktijk.

• De Zijde in Boskoop. Dat sukkelt nu al jaren voort. Wij hopen dat er nu
toch binnenkort verbetering komt van de merkwaardige rotondes.

• Struiken die niet op tijd worden teruggesnoeid zodat ze het fietsverkeer
hinderen. Dat kan toch beter?

• Bouwwerkzaamheden waardoor jarenlang een fietsroute wordt geblokkeerd.
Ik doel hier op de fietsroute langs de westkant van de Oranje Nassausingel
ter hoogte van de Thorbeckestraat. Onlangs is die route weer opengesteld,
maar vorige week zonder enig waarschuwingsbord of omleidingsroute weer
geblokkeerd. Fietser, u zoekt het maar uit.

• En de nieuwe rotonde Thorbeckestraat / Lijsterlaan: qua merkwaardig-
heid steekt deze rotonde de rotondes op de Zijde in Boskoop naar de kroon.
Fietsers hebben voorrang, dat wel, maar het is onoverzichtelijk en bij de
Bloemhofstraat hebben ze geen voorrang. Onduidelijk, dus gevaarlijk. Dat
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er gebouwd wordt of gaat worden is hier geen excuus. De wethouder laat
deze rotonde nog eens bekijken t.b.v. een verbetering.

• Hazerswoude-Dorp. Ook hier zien we veel problemen rond opgebroken
straten voor de fietsers.

Wij vinden dat hier nu toch echt verbetering in moet komen. Dat er eisen
worden gesteld aan aannemers en er dan ook wordt gehandhaafd.

Aan een oud knelpunt, namelijk de shared space in het centrum van Al-
phen, wordt helaas niets gedaan. Het blijft een chaotische situatie, waar veel
klachten over zijn. Stedebouwkundig wellicht fraai, maar verkeerstechnisch
lelijk. Belijning kan tot duidelijkheid leiden en dus meer veiligheid.

Positief zijn we overigens over bouwsteen 4, Fietsers sneller groen. Dat
is iets waar wij al jarenlang op aandringen en het is fijn dat het nu een
bouwsteen is.

In bouwsteen 2 staat onder andere dat korte en snelle routes in combinatie
met een fijnmazig netwerk of fietsstraten de concurrentiekracht met de auto
vergroten. Wanneer mogen wij de eerste fietsstraten tegemoet zien in onze
gemeente? Daar zijn nog geen concrete voorstellen voor.

Tenslotte: Overigens menen wij dat de fietsers op het Raoul Wallenberg-
plein in de voorrang moeten komen. Maar ja, de wethouder blijft tegen.

Gerard Huiskamp

Fietspad Bedelaarsbos

Ten zuiden van Alphen, iets voorbij het Zaanse Rietveld, is er sinds jaar en
dag vanaf het Rietveld een smal fietspad richting de Gouwe. Dit voornamelijk
recreatief gebruikte pad gaat met een smal bruggetje en een aparte houten
vlonder onder de spoorlijn Alphen - Gouda door. Het pad is onverhard, smal
en, voor de liefhebbers een leuke en mooie alternatieve route vanuit of naar
Boskoop.

De gemeente Alphen had een aannemer opdracht gegeven om het pad te
verbreden en van een nieuwe schelpenlaag te voorzien. Dit is in het voorjaar
van dit jaar uitgevoerd.

Al snel bereikten ons berichten dat de mountainbikers in Alphen een
nieuwe uitdaging hadden gevonden, aangezien je door de nieuwe schelpen-
laag nauwelijks meer vooruit kwam op een normale fiets.

Navraag bij de gemeente leerde ons dat schelpen een natuurproduct zijn en
dat de aannemer met een trilwals de verharding heeft gecrusht en een bind-
middel heeft toegevoegd. Na twee á drie maanden, en een paar regenbuien,
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zou het fietspad er weer 10-15 jaar tegen kunnen.

Het Bedelaarsbos.

Na ruim 3 maanden weer eens de proef op de som genomen en geconsta-
teerd dat het nog steeds flink ploegen is om vooruit te komen. Ja, het was
beter te fietsen dan eerder. Maar op onze vraag aan de gemeente om nog
eens met een wals heen en weer te rijden bleef het, tot nu toe, stil.

Erik Bruijn

Fietsen in Boskoop

Een oproep van de Fietsersbond in lokale media voor het melden van pro-
blemen voor fietsers in Boskoop heeft enkele reacties opgeleverd. Met deze
reacties zijn wij aan de slag gegaan. Hierdoor hebben we als afdeling een be-
ter beeld gekregen van de problematiek van fietsers in Boskoop. Natuurlijk
speelt de Zijde, zie elders in dit blad, een belangrijke rol, maar er zijn ook
andere punten.

Tegelijkertijd heeft ook de gemeente met Boskoopse belangengroepen ge-
sproken en hieruit diverse punten toegevoegd aan de lijst met te verbeteren
punten voor fietsers in de gemeente. In het fietsplan (eveneens elders in dit
blad besproken) krijgt Boskoop dan ook de aandacht die het verdient.

We zijn benieuwd naar de acties en we houden ons aanbevolen voor tips,
knelpunten en verbetervoorstellen in en rond Boskoop.

Erik Bruijn
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Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

De Zijde in Boskoop

In een extra raadscommissievergadering op 13 juni 2019 werd de Zijde in
Boskoop besproken aan de hand van een gemeentelijk stuk. Wij spraken
daarbij in.

Zoals we al eerder hebben geschreven, is de Zijde in Boskoop een veel te
drukke weg dwars door Boskoop-West tot aan de hefbrug. Veel verkeer met
veel vrachtauto’s, smalle fietspaden aan weerszijden van de weg, merkwaar-
dige rotondes waar fietsers rare capriolen moeten uitvoeren om er langs te
kunnen fietsen en waar ze geen voorrang hebben. Op de hefbrug is er ook
dat vele verkeer zonder een echt aparte baan voor fietsers; een shared space
maar dan wel een heel foute.

Hier moet wat aan gedaan worden en wel zo snel mogelijk. Er moet toch
in elk geval voor de Zijde op korte termijn een oplossing komen.

De probleemstellende notitie die de gemeente had opgesteld was een goede
analyse van de problemen op de Zijde in Boskoop. Te veel autoverkeer,
te smalle fietspaden die ook nog eens achterstallig onderhoud kennen, heel
merkwaardige rotondes, etc. De inzet is ook toe te juichen: De veiligheid van
fietsers en voetgangers krijgt voorrang.

We vroegen ons echter af waarom nu pas deze notitie. Hij had toch ook
al veel eerder geschreven kunnen worden? In 2014 heeft de gemeentelijke
fusie plaatsgevonden. 5 jaar geleden dus! Deze notitie had al tenminste 3
jaar geleden kunnen worden opgesteld. Concrete voorstellen hadden daarna
ingediend kunnen worden, de gemeenteraad had een besluit kunnen nemen
en het werk aan verbetering van de Zijde was nu al bijna klaar geweest!

Het beste is natuurlijk het doorgaande autoverkeer van de Zijde weg te
halen. Daar zijn oplossingen voor bedacht via een nieuwe oeverbinding of het
doortrekken van de Verlengde Bentwoudlaan naar de N11. Maar, wanneer

10



dat allemaal besloten en uitgevoerd is, zijn we al ver in de jaren twintig. Voor
de fietsers levert het in elk geval op korte termijn weinig op.

Dus wat nu? Aan de slag en nu op korte termijn met concrete voorstellen
komen, snel besluiten en met grote spoed uitvoeren was onze oproep.

Wij vroegen ook om met de grootste spoed een fietsroute te realiseren
parallel aan de Zijde. We doelden hier op een fietsroute die via de Boomgaard
aansluit op de fietstunnel onder het spoor bij de Boezemlaan. Dat scheelt
fietsers een ritje langs de Zijde en is veel veiliger. Intussen is deze route
nu doorgetrokken; nog niet helemaal ideaal maar het biedt een veilige oost-
westroute. Binnenkort begint de gemeente ook aan een verbetering van de
rotondes.

De Zijde kan pas echt helemaal op de schop als de alternatieve verbinding
er is, want nu dichtgooien voor een totale reconstructie gaat toch ook niet.

Gerard Huiskamp

Benthuizen

In 2016 en 2017 is het gedeelte van de Omleidingsweg tussen de Albert
Schweitzerlaan en de Zegwaartseweg heringericht tot een 30 km/h-zone. Deze
herinrichting maakt deel uit van het onderhouds- en herinrichtingsplan, waarin
de weg gereconstrueerd is tot lokale weg. De Omleidingsweg heeft, na het
afronden van de werkzaamheden, de naam Bentwoudlaan gekregen.

De oude situatie: het Noordhovepad (linksboven) sluit aan op het fietspad
langs de Omleidingsweg. (Bron: Google Maps)
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Hierbij is tot ongenoegen van bewoners het vrijliggende fietspad komen te
vervallen omdat dit niet zou passen naast een 30km zone.

Tevens is de aansluiting van het Noordhovepad iets verlegd; ze komt nu
midden in de bocht Zegwaartseweg - Bentwoudlaan uit. Hierdoor is een
gevaarlijke diagonale fiets oversteek ontstaan op een weg met haastig sluip-
verkeer tussen Zoetermeer en Hazerswoude.

Na melding van deze situatie geeft de gemeente als antwoord dat in de
komende jaren de Zegwaartseweg wordt gereconstrueerd, op voorhand worden
er geen eventuele aanpassingen uitgevoerd.

De nieuwe situatie: het Noordhovepad sluit bijna direct aan op de bocht
Zegwaartseweg - Bentwoudlaan. (Bron: Google Streetview)

Een ander punt in Benthuizen is de Dorpstraat, deze ligt in een 30km zone,
hier wordt echter te hard gereden. Het zou mooi zijn als hier handhaving zou
plaatsvinden.

Ton Overtoom

Digitale PedaalRidder

Op onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

is de PedaalRidder in digitale vorm te vinden, met uiteraard alle foto’s in
kleur. Mocht u voldoende hebben aan de digitale versie, laat het ons weten
op alphenaandenrijn@fietsersbond.nl. Dan sturen we u een email, zodra de
nieuwste editie online staat. Dat is doorgaans een week eerder dan dat het
gedrukte exemplaar wordt bezorgd.
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Zaterdag 2 november: fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 2 november wordt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie
gehouden. Fietsers kunnen dan op achttien plaatsen in onze afde-
ling gratis hun verlichting laten controleren. Bij de stand van de
Fietsersbond krijgt elke 25e klant speciale fietsverlichting cadeau.

De dagen worden korter, en geleidelijk moet je steeds vaker je licht aan
doen als je ’s ochtends vroeg of ’s avonds op pad gaat. Dan is het belang-
rijk dat je licht het ook doet. Daarom organiseert de Fietsersbond ook dit
najaar weer, samen met de gemeentes en rijwielhandelaren in de regio, een
fietsverlichtingsactie.

Op zaterdag 2 november kunnen fietsers bij zeventien rijwielhandelaren en
bij de stand van de Fietsersbond in het centrum van Alphen aan dern Rijn
gratis hun verlichting laten controleren. Bij reparatie hoeft men alleen voor
het materiaal te betalen, dus geen arbeidsloon.

Vanwege de bouw van huizen aan het Aarplein staat de stand van de
Fietsersbond dit jaar op een andere plek: op de hoek van de Aarkade en De
Vest, aan de rand van de zaterdagmarkt. Omdat het inmiddels de 25e keer
is dat we de actie organiseren, krijgt elke 25e klant een speciale attentie: een
setje batterijverlichting die je met een USB aansluiting kunt opladen.

In de week na de actiedag, van 4 t/m 9 november, kun je ook nog bij
de rijwielhandelaren terecht. Je krijgt dan 10% korting op de totale kosten
(materiaal + arbeidsloon) voor reparatie van de fietsverlichting.

Met verlichting fietsen is goed voor de veiligheid. Het voorkomt ook er-
gernis bij het andere verkeer, ergernis omdat men schrikt van een plotseling
opdoemende fietser. Ook is het goed voor de portemonnee: voor fietsen in
het donker zonder verlichting kun je een boete van e55,– krijgen.

Rudy van Vliet

Locatie stand Fietsersbond

We staan dit jaar met onze stand dus op de hoek van de Aarkade en De Vest.
Dat is ook op de hoek van de zaterdagmarkt. We staan daar op 2 november
van 9.30 tot 15.30 uur.

Deelnemende rijwielhandelaren

Gemeente Alphen aan den Rijn

• Atlas Fietsen, Provinciepassage 59, Alphen aan den Rijn

• Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 39-43, Alphen aan den Rijn
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• 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 (zater-
dag 2 november gesloten, wel 10% korting van 5 t/m 9 november)
• Bike Totaal Van der Post, Frederik van Eedenplein 4a, Hazerswoude-
Rijndijk

Gemeente Kaag en Braassem
• Wallet Tweewielers, Dokter Stapenseastraat 30, Leimuiden
• De Fietsshop, Meerkreuk 36-40, Oude Wetering
• A. van Raad, Batehof 3, Woubrugge

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.

Wanneer moeten je lichten aan?

• ’s Nachts (juridisch gesproken: tussen zonsondergang en zonsopkomst).
• Bij ernstig belemmerd zicht overdag, bijvoorbeeld bij dichte mist.

Wat is er verplicht?

• Wit of geel licht voor, rood licht achter.
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• Licht moet recht vooruit/achteruit schijnen.
• Licht mag niet knipperen.
• Licht moet aan de fiets of bovenlichaam of rugzak bevestigd zijn (dus niet
aan hoofd, armen of benen).
• Licht moet goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen hangen.
• Reflectie achterop (rood, niet driehoekig), op de trappers (geel) en op de
zijkant van de wielen of banden (wit of geel).

Boetes

Ondeugdelijke verlichting e55,–
Ondeugdelijke rode retroreflector e35,–
Geen wielreflectie e35,–
Geen trapreflectie e35,–

Bron: Openbaar Ministerie, oktober 2019

Nieuwe fietsenrekken bij station Alphen

In augustus van dit jaar zijn er extra fietsenrekken geplaatst in de onbewaakte
stallingen rond NS station Alphen aan den Rijn. Bij alle vier de stallingen
zijn er, meer of minder, rekken bijgekomen:
• 10 rekken bij de uitgang onderaan de Fietsappel. Die ruimte werd zonder
rekken toch al (onbedoeld) gevuld met fietsen. Nu kan althans een aantal
fietsen hier netjes worden neergezet.

Fietsen in (of eigenlijk vóór) de nieuwe rekken in de stalling aan de
Dwarsligger.
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• 44 rekken vooraan in de stalling aan de Dwarsligger, achter de Fietsappel.
Het betreffende deel van de stalling werd voorheen (bedoeld) gevuld met los
geparkeerde fietsen, snorfietsen en bromfietsen. Nu zijn er dus rekken neerge-
zet, en zijn er speciale vakken gemarkeerd voor snorfietsen en bromfietsen.

• 24 rekken ‘buiten’ de zuidelijke stalling aan de zijde van Kerk en Zanen,
in de bocht van de Aziëlaan. Ook hier werden voorheen (onbedoeld) toch al
fietsen gezet. Dat is nu dus deels gefaciliteerd.

Nieuwe rekken in de zuidelijke stalling aan de zijde van Kerk en Zanen.

• 164 rekken in het verlengde van de noordelijke stalling aan de zijde van Kerk
en Zanen. Hier stonden tot augustus nog 40 ouderwetse rekken, zogenaamde
voorwielbrekers, waar je je fiets niet eenvoudig aan kunt vastketenen. Die
zijn nu verwijderd.

Alles bij elkaar is het aantal rekken dus met (netto) 242 − 40 = 202
toegenomen. Een goede zaak, hoewel we al eerder schreven dat er in de
allerdrukste stalling, de zuidelijke stalling aan de zijde van Kerk en Zanen,
wel meer rekken bij hadden mogen komen.

Bij een telling van de fietsen in de stallingen, die we op dinsdagochtend
10 september 2019 hebben uitgevoerd, was enig effect van de wijzigingen te
merken. Hoewel de zuidelijke stalling aan de zijde van Kerk en Zanen nog
steeds overvol was (801 fietsen op 604 rekken), leken er toch wat fietsen naar
de noordelijke stalling aan deze zijde van het station te zijn verhuisd, dat wil
zeggen: naar de stalling die er de meeste rekken heeft bijgekregen.

Rudy van Vliet
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Koudekerk is nog niet optimaal vriendelijk en veilig voor

de fiets

Eind september jl. zijn een aantal gemeenteambtenaren en inwoners van Kou-
dekerk te voet door een deel van het dorp gegaan om de gesteldheid van wegen
en trottoirs te ‘schouwen’. Doel hierbij was om in kaart te brengen in hoe-
verre er knelpunten waren voor mensen met kinderwagen, rollator of rolstoel.
Hieromtrent heeft de gemeente volgens het Dorpsoverleg een redelijk beeld,
zodat de gemeente ermee aan de slag kan, resp. de nodige maatregelen kan
nemen om de begaanbaarheid en veiligheid verder te verbeteren. (zie artikel
in de Groene Hart Koerier dd. 25-09-19 - pag. 11)

Daar alle wijzigingen moeten worden getoetst aan de geldende regels bin-
nen de gemeente en vervolgens de planning hierop moet worden afgestemd,
is er nog geen duidelijkheid m.b.t. de realisatie hiervan.

Wat mij opviel is dat er in het geheel niet is gekeken naar de veiligheid
van het fietsverkeer, terwijl in het dorp en direct daarbuiten de fiets hét
hoofdvervoermiddel is (denk aan de scholieren, die dagelijks naar Alphen,
Leiden of Hazerswoude-Dorp ‘peddelen’, de niet meer weg te denken e-bikers,
en met name ’s zomers de colonnes tourfietsers die het dorp doorkruisen).

Wel is tijdens de laatste schouw wederom het idee aangeroerd om van
de Hoogewaard een betere, veiligere fietsomgeving te maken in de vorm van
‘fietsstraat auto’s te gast’. Echter, hoewel deze optie door de gemeente steeds
groter en breder gedragen wordt, wordt dit door de beperkte breedte van
de Hoogewaard en Dorpsstraat én reguliere passages van lijnbus 169, geen
gemakkelijke opgave.

In oktober 2016 en in het vierde kwartaal van 2018 zijn in Koudekerk
op cruciale punten een aantal verkeerstellingen uitgevoerd (zie ook uitgave
PedaalRidder - april 2019). Hier was het doel om het (zware) vrachtverkeer
op de Hoogewaard en Dorpsstraat in beeld te brengen. Dat is na de in
gebruikname van de Koningin Máximabrug aanzienlijk verminderd; alleen
lokaal bestemmingsverkeer komt volgens mij nog de dorpskern binnen.

Als we de verkeerstelingen nog eens onder de loep nemen, valt op dat
slechts op twee van de vijf telpunten het aantal fietsers is geteld, te weten op
de Dorpsstraat en op de Lagewaard. Waarom dit niet op de andere telpunten
is gedaan, is voor mij niet duidelijk. Wellicht omdat er daar een vrijliggend
fietspad is. Maar met de camera’s ietwat lager instellen, c.q. inzoomen
had men ook hier de intensiteit van het fietsverkeer tegelijkertijd kunnen
registreren. Met name het deel van de Hoogewaard tussen Weidedreef en
einde Dorpsstraat/begin Hondsdijk zou een goed bruikbaar beeld geschetst
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hebben.

Buiten de verkeerstelling hadden de camera’s nog een ander doel, namelijk
een snelheidsmeting van het passerende snelverkeer. Binnen de dorpskern
geldt een maximum snelheid van 30 km/uur, d.w.z. op Hoogewaard (tussen
Weidedreef en Koudekerkse brug), Dorpsstraat (tussen Koudekerkse brug en
begin Hondsdijk) en op de Lagewaard/Schinkeldijk).

Hieronder de resultaten van deze snelheidsmetingen op de twee punten
waar ook fietsers geteld zijn.

• Telling Dorpsstraat (locatie van het telpunt: tegenover ’t Torentje van
Poelgeest). Max. 30 km/u.

Geregistreerde voertuigen: 6186, fietsers: 1611, gedurende 13 dagen in
oktober 2016.

• Telling Lagewaard (locatie van het telpunt: Lagewaard, ter hoogte van de
IJsbaan). Max. 30 km/u.

Geregistreerde voertuigen: 318, fietsers: 258, gedurende 12 dagen in okto-
ber 2016.

Uit deze twee metingen blijkt dat gemiddeld 85 tot 90% van de auto’s te
hard rijdt. In de Dorpsstraat rijdt 35% meer dan 10 km/uur te hard, op de
Lagewaard is dat 50%.

Uit de andere metingen blijkt dat er ook buiten de dorpskern gemiddeld
nog steeds te hard wordt gereden. Op de Gnephoek (max 30 km/uur) zijn
de overschrijdingen van de maximumsnelheid het grootst.
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Waar er een vrijliggend fietspad ligt, heeft het fietsverkeer weinig last
van snel rijdend verkeer. Gevaarlijke punten blijven de rotonde (westzijde
Máximabrug), de oversteeklocaties (oostzijde Máximabrug en onderaan ’s-
Molenaarsbrug, alsmede de fietsstroken op de ’s-Molenaarsbrug).

Om de veiligheid te verbeteren, c.q. te waarborgen, zou ik adviseren:

• Bredere fietsstroken op Hoogewaard en Dorpsstraat binnen de dorpskern;

• Oversteeklocatie bij Máximabrug (oostzijde) uitrusten met flitslicht, zoals
bij oversteeklocatie Weteringpad - Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn;

• Fietsstroken op ’s-Molenaarsbrug duidelijker markeren (bv. gekleurd as-
falt);

• Fietsstroken op Lagewaard aanbrengen.

Wat ook aan te bevelen is, is met regelmaat, op cruciale punten, een snel-
heidscontrole uit te voeren.

Frits Nijhof

N.B.: De gegevens van de verkeerstellingen zijn gebaseerd op verkregen in-
formatie van het Dorpsoverleg Koudekerk en gemeente Alphen aan den Rijn.

Door weer en wind:

Fietsen op Paaszondag

Het is al weer even geleden, maar nog niet vergeten: Als de paashaas mij
wekt, merk ik dat het Paaszondag 2019 zonovergoten en heerlijk warm is.
Dus bij uitstek een dag om op de fiets te stappen. En omdat de bollenvelden
zo prachtig in bloei staan én deze voor ons binnen fietsbereik liggen, is de
keuze snel gemaakt. Rondje Bollenstreek! Route: Oude Wetering, Nieuw
Vennep, Hillegom, De Zilk en via de Leidse Vaart naar Voorhout, Warmond,
Leiden, Leiderdorp, Hoogmade en weer terug naar Oude Wetering.

De eerste, prachtig rood, bloeiende bollenvelden komen we al tegen in de
Haarlemmermeerpolder. We pakken het fietspad zuidelijk van Nieuw-Vennep,
steken de busroute Zuidtangent over en komen langs het Venneperhout. Een
zeer leuk stukje fietspad.

We slaan rechtsaf de IJweg op en vervolgens linksaf richting Hillegom.
Als we de brug van Hillegom (over de Ringvaart) naderen, bemerken we
dat het autoverkeer behoorlijk druk is. Kilometertje file voor deze smalle
brug. Geen pretje voor lokale bewoners en toeristen. Door Hillegom en dan
richting De Zilk. Vervolgens linksaf langs de Leidse Vaart. Daar worden
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we onafgebroken getrakteerd op mooie bloeiende bollenvelden. Halverwege
staan over honderden meters, illegaal en gedoogde campers. En die hebben
een prachtig uitzicht op de bloeiende bollenvelden. Maar dat uitzicht wordt
ons fietsers dan weer ontnomen. . . . In een gaatje tussen 2 campers houden
we even een picknick en genieten van alle gekleurde velden.

Het is gezellig (maar niet te) druk met fietsers. Er zijn veel huurfietsen met
buitenlandse toeristen. Het autoverkeer is daarentegen op menig kruispunt
een chaos. Maar met die stilstaande auto’s is het voor ons wel weer makkelijk
en veilig oversteken. Cruijffiaanse wijsheid: “Elk nadeel heb zijn voordeel.”

De Leidse Vaart (lekker voor het windje) volgen we kilometers lang tot
Voorhout.

Ook bij het oude treinstation Lisse staat het verkeer op de Stationsweg
muurvast. Kunnen we ook weer makkelijk en veilig oversteken. Het vervolg
van de Leidse vaart is een oase van bloeiende velden. Nog een verkeersin-
farct van de N443 overgestoken en het fietsverkeer wordt steeds rustiger en
uiteindelijk zelfs helemaal niemand meer! Daar verbazen wij ons over.

Bij Voorhout slaan we af richting Leiden en voor de Klinkenberger plas
richting Warmond. We fietsen onder het treinspoor door. Daar worden we
voor de laatste keer getrakteerd op een prachtig geel-oranje, bont bloeiend
bollenveld. Hier nog een picknick en genieten van het mooie stekkie. Dan
richting Leiden en fietsen langs het golfterrein (achter de Merenwijk langs).
En we volgen de Oude Rijn tot ’oud’ Leiderdorp. Vandaar richting Hoogmade
over een gloednieuw, prachtig breed en zeer landelijk fietspad. Aan het einde
van het fietspad, bij een fraaie kleine molen, de laatste picknick. Vervolgens
het fraaie dorpje Hoogmade door en dan weer naar huis. Heerlijk dagje
gefietst, en zo dicht bij huis. We hebben lekkere rode wangen. Van de
inspanning, het enthousiaste genieten of van het voorjaarszonnetje?

Na het Paasweekend in de media moeten lezen dat de Bollenstreek een
groot verkeersinfarct heeft gehad. Huuuhh? Blijkbaar leren de mensen het
nooit. Hardleers noemen ze dat. Het was zo’n fraai, zonnig en droog weertje.
Met de fiets tientallen kilometertjes door prachtige bollenvelden gefietst. Over
gezellig drukke en soms zelfs stille fietspaden en binnenwegen. Stoppen waar
je wil, kijken waar je wil. En wat wil je nog meer? Ik niets.

Lekker fietsen.

Sjonnie
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