
Fietstellingen Stad Alphen aan den Rijn: maatgevende werkdag 2015 en 2009 

 

Fietstelling 2015 

De telling in 2015 hebben plaatsgevonden in de periode van zaterdag 11 april t/m vrijdag 

24 april. In die periode was het droog en vrij zonnig met maximum temperaturen variërend 

van 13 tot 20 graden en vrij veel wind, vaak tussen noord en west, waardoor het vaak kouder 

aanvoelde. Omdat de weersomstandigheden in beide weken nagenoeg gelijk zijn, zijn voor 

de maatgevende werkdag de daggemiddelden van 2 weken aangehouden. 

Fietstelling 2009 

De telling in 2009 heeft plaatsgevonden in de periode van zaterdag 21 maart t/m vrijdag 3 

april In de 1e week was het 8 graden met veel wind en een aantal malen regen. In de  
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2e week was het 15 graden, weinig tot matige wind en veel zon. Omdat de 

weersomstandigheden in de 2e week enigszins vergelijkbaar zijn met de 

weersomstandigheden in 2015 (wel iets meer wind in 2015 en een lagere 

gevoelstemperatuur), zijn voor de maatgevende werkdag de dagtellingen van de 2e  week 

aangehouden.  

 

In de 1e week was het aantal fietsers beduidend lager, bijv. Kennedylaan (17a en b) 

respectievelijk 5.400 in de 1e week en 7.000 in de 2e week. Het weer is dus van grote invloed 

op het fietsgebruik. 

 

Resultaten fietstelling: maatgevende werkdag. 2015 en 2009 

 

telpunt straatnaam Aantal/etmaal werkdag 

2015 2009 

1 Woubrugseweg 1.400 1.000 

2 Parallelweg Eisenhowerlaan 1.000 800 

3 Windepad 1.200 1.100 

4 Tunnel Zegerbaan 950 750 

5  Westkanaal 700 350 

6 Oranje Nassaubrug 2.350 1.750 

7 Goudse Schouw, hefbrug 950* 1.200 

8 Westgouweweg , fietspad bij 7A 950 500 

9 Rietveldsepad 650 500 

10 Weteringpad 1.100 700 

11 Hoorn/Rijndijk 1.600 1.600 

12 Oudshoornseweg , ’s-Molenaarsbr. 1.550 1.300 

13 Oudshoornseweg 2.600 2.200 

14  A. Schweizerbrug (Eisenhowerln) 6.400 6.400 

15 Meteoorlaan 1.900 2.100 

16 Verbinding  Metln - Planetensngl niet geteld 900 

17a Pr. Kennedylaan west 4.700 3.700 

17b Pr. Kennedylaan oost 2.600 3.400 

18 Laan der Continenten, overweg 5.800 6.600 

19  Fietstunnel  station 6.400 4.400 

20 Koningin Julianabrug 4.000 3.100 

21  Alphense brug 8.250 10.500 

22 Swaenswijkbrug 4.250 3.400 

23 Leidse Schouw (overweg) 500 450 

24 H.A. Lorentzweg (overweg) 850 900 

25 Goudse Schouw (overweg) 450 500 

* hefbrug afgesloten, veerpont toegangsweg centrale brugbediening - Westgouweweg 

 

Conclusie 

1.   Op de telpunten 1 t/m 12 (stad Alphen in en uit)  is het aantal getelde fietsers in 2015 

flink toegenomen met circa 25% t.o.v. 2009 (van 11.550 fts/etm.  naar 14.400 fts/etm). 

2. De gewijzigde fietsroute van het tweerichtingfietspad aan de oostzijde van de Pr. 

Kennedylaan (geen aansluiting meer op Willem de Zwijgerlaan maar tegenover de 

nieuwe aansluiting van de Thorbeckestraat op de Oranje Nassausingel heeft geleid tot 



verschuiving van fietsers van de oostzijde (telpunt 17b naar telpunt 17a). Het totaal 

aantal fietsers in 2015 is ongeveer gelijk gebleven aan het aantal in 2015. 

3. De nieuwe fietstunnel onder het spoor bij het station uit 2010 heeft in 2015 geleid tot 

bijna 50% meer fietsers via deze route dan in 2009 met een overweg en fietssluisjes 

(telpunt 19, van 6.400 naar 4.400 fts/etm.). Het fietsverkeer op overweg bij de Laan der 

Continenten is in 2015 t.o.v. 2009 afgenomen met  circa 14% (telpunt 18, van 6.600 

naar 5.800 fts/etm). Totaal is het aantal getelde fietsers tussen Kerk en Zanen en het 

centrum (telpunten 18 en 19) in 2015 toegenomen met circa 11% t.o.v. 2009 (van 

11.000 naar 12.200 fts/etm.). Dit zal mede komen door de groei van de wijk Kerk en 

Zanen en Burggooi. 

4. Door de nieuwe fietstunnel is het aantal fietsers op de Swaenswijkbrug in 2015 ook 

toegenomen t.o.v. 2009 met 25% (telpunt 22, van 3.400 naar 4.250 fts/etm) omdat 

deze brug ligt in de route van de fietstunnel door het centrum via de Stationsweg. Het 

aantal fietsers op de Alphense brug is in 2015 t.o.v. 2009 meer afgenomen dan de 

toename op de de Sweanswijkbrug en wel met circa 27% (van 10.500 naar 8.250 

fts/etm.). Het aantal fietsers op de Koningin Julianabrug is juist weer toegenomen met 

bijna 30%. in 2015 t.o.v. 2009. Totaal is het aantal fietsers over de fietsverbindingen 

over de Oude Rijn in en bij het centrum (telpunten 20, 21 en 22) in 2015 ongeveer gelijk 

aan het aantal in 2009. 

5. De flinke toename van de fietsers van en naar de stad Alphen aan den Rijn in 2015 t.o.v. 

2009 met circa 30% heeft net geleid tot veel meer fietsers op de interne telpunten, 

m.u.v. telpunt 14, Oudshoornseweg nabij Delfzichtweg (toename 18%, van 2.200 naar 

2.600 fts/etm). Dit telpunt ligt in het verlengde van telpunt 12 (Oudshoornseweg bij “s-

Molenaarsbrug, route van en naar de stad.) De overige telpunten hebben minder relatie 

met de telpunten op de routes van en naar de stad. 
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