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Onderwerp: Fietsbrug Aarkanaal 
 
Alphen aan den Rijn, 5 juni 2012. 
 
Geachte Gemeenteraad, 
 
Belangrijk onderdeel van de infrastructurele plannen in de voorjaarsnota 2012-2016 is de aanleg van 
een fietsbrug over het Aarkanaal in het verlengde van de Burgemeester Bruins Slotsingel. Deze 
nieuwe verbinding speelt ook een prominente rol in het dit voorjaar gepresenteerde Fietsplan van de 
gemeente Alphen aan den Rijn. 
 
De Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken wil graag het belang van deze investering 
benadrukken en wijst op de unieke mogelijkheid de fietsinfrastructuur in de gemeente een flinke 
impuls te geven, waarbij de Provincie en het samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland een belangrijke 
financiële bijdrage leveren. 
 

1 Uitbreiding van het Fietshoofdroute netwerk. De fietsbrug over het Aarkanaal zal deel 
uitmaken van de route Alphen aan den Rijn -  Aarlanderveen – Nieuwkoop. 

2 Grote tijdwinst voor fietsers op de route Aarlanderveen – Noord Alphen (onder andere 
Ashram en Scala): 1,6 km enkele reis! Voor overige bestemmingen in Alphen is de winst 
ongeveer 1 km enkele reis. Dit geldt voor vele honderden fietsers per dag (alleen woon-
werkverkeer en scholieren ten minste 1100)!! 

3 Fietsen wordt concurrerend(er) ten opzichte van de auto. Ook voor woon-werkverkeer! 
Positieve gevolgen voor gezondheid, milieu en bereikbaarheid van Alphen. 

4 Bij aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal kunnen fietsers vrijwel geheel over 
vrijliggende fietspaden rijden in plaats van de huidige alternatieve (fietspadloze) routes 
over Treinweg / Kortsteekterweg, Parallelweg van de Oostkanaalweg en de 
Korteraarseweg. Een enorme verbetering van de verkeersveiligheid! 

5 De brug biedt een grote uitbreiding van de mogelijkheden voor de recreatieve fietser vanuit 
Alphen. Een impuls voor de recreatie in het Groene Hart. 

 
De Fietsersbond benadrukt nogmaals de prachtige gelegenheid de fietsinfrastructuur in Alphen aan 
den Rijn en omgeving in één klap enorm te verbeteren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik Bruijn 
Fietsersbond Afdeling Alphen aan den Rijn e.o. 
 
 

 


