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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

2



Gratis parkeren? Ammehoela!

Een Doorbraakplan voor een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groene
stad met lef. Dat leek (en lijkt toch ook nu nog?) de gemeenteraad een goed
idee.

“De gemeente Alphen aan den Rijn ziet grote kansen voor de fiets. De elek-
trische fiets, een goed fietsnetwerk en goede fietsvoorzieningen, communicatie
en acties om de voordelen van de fietsen te benutten, moeten de doelgroep die
gebruik zou kunnen maken van de fiets vergroten”. Aldus de inleiding op het
Actieplan Fiets 2016-2025. Doelstelling van de gemeente is het fietsgebruik
met tenminste 10% te vergroten.

Tja en dan ga je serieus nadenken over het gratis parkeren voor auto’s in
het centrum van Alphen. Er is zelfs al een wethouder over gevallen, want dit
is een héél belangrijke zaak natuurlijk. En wie is er nou tegen ‘gratis’?

Nou, ik bijvoorbeeld. Want voor niets gaat alleen de zon op. Parkeren is
niet gratis. Parkeergarages en parkeerplaatsen kosten geld. Om maar iets te
noemen: onderhoudskosten. Maar dat is voor de winkeliers in het centrum
geen probleem. Dat kan de gemeente toch betalen? Uh, de gemeente? De ge-
meente dat zijn wij, de inwoners die belasting betalen. Want als de gemeente
moet betalen dan betalen de inwoners dat of via extra gemeentelijke belasting
of via minder goede gemeentelijke voorzieningen want het geld moet toch er-
gens vandaan komen. Ja, maar al die inwoners kunnen toch gratis parkeren?
O ja, en als je met de fiets, te voet of met de bus naar het centrum gaat,
of als je helemaal niet naar het centrum van Alphen gaat, moet je dan ook
meebetalen? Jazeker, dan betaal je ook voor het ‘gratis’ parkeren.

En waarom moet er gratis geparkeerd worden? Dan komen er meer mensen
winkelen in Alphen, zeggen de winkeliers. Dat uit onderzoek blijkt dat dit
niet helpt, doet er niet toe, we hanteren onze eigen alternatieve feiten om
gratis parkeren te bepleiten. In de grote steden en in bijvoorbeeld Leiden en
Gouda moet je flink betalen voor het parkeren. Zal er wel stil zijn? Dacht
het niet.

Zullen we het maar gewoon bij betaald parkeren voor auto’s houden en
gratis parkeren voor fietsers? Fietsen is gezond, belast niet het milieu en de
fietsenstallingen zijn veel goedkoper dan de parkeergarages en grote parkeer-
pleinen. Met de fiets gaan en de auto laten staan past ook veel beter bij een
groene stad met lef.

Gerard Huiskamp
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’s-Molenaarsbrug (vervolg)

In de vorige Pedaalridder hebben we gemeld dat we bij de gemeente Alphen
aan den Rijn nadrukkelijk om verbetering van de veiligheid voor fietsers op de
’s-Molenaarsbrug hebben gevraagd. Voor de verslechterde veiligheidssituatie
van fietsers op en om de brug is ook via de media aandacht gevraagd.

(succes!) Begin van de zomer zijn op en om de brug fietssuggestiestroken
aangebracht en is de oude middenmarkering verwijderd. Hierdoor is er voor
het autoverkeer geen duidelijke scheiding meer tussen de rijstroken en wordt
de (auto)rijbaan als smaller ervaren. Dit heeft een snelheidsremmend effect
of zou dit hebben. De fietssuggestiestroken zijn voldoende breed aangelegd.

De fietssuggestiestroken.

Als dagelijks gebruiker van deze route vind ik dat de situatie voor fiet-
sers dankzij deze (zeer eenvoudige) maatregel aanzienlijk verbeterd is. Het
lijkt alsof de snelheid van het autoverkeer daadwerkelijk iets lager is gewor-
den, zeker bij gelijktijdig verkeer van twee richtingen, hoewel de (toegestane)
maximum snelheid van 30 km/h nog altijd vaak royaal wordt overschreden.
Vooral dankzij de brede suggestiestroken is het als fietser beter mogelijk om
je plek op de weg ‘af te dwingen’, of met zn tweeën naast elkaar over de brug
te rijden.

Jammer genoeg is de Rijnhavenbrug (aan de andere kant van de Rijn)
vanwege uitloop van de werkzaamheden nog steeds afgesloten. Dit zorgt nog
steeds voor een grote stroom autoverkeer over de ’s-Molenaarsbrug. Het is
dus nog steeds wachten op de verkeersremmende maatregelen op de Gnephoek
die de route vanuit Alphen minder aantrekkelijk zouden moeten maken en de
veiligheid voor fietsers op ’s-Molenaarsbrug verder verbeteren.

Tot slot is er nog het verbod voor vrachtwagens op de brug. Helaas is
dit verbod (jawel, dat is er!) niet duidelijk zichtbaar gemaakt en, vooral,

4



wordt het verbod niet gehandhaafd. Dit betekent dat nog steeds regelmatig
vrachtverkeer op de Gnephoek en ’s-Molenaarsbrug rijdt.

Erik Bruijn

Meer fiets, meer ruimte

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft onze
afdeling van de Fietsersbond de lokale partijen in Alphen aan den Rijn een
stuk gestuurd, met onze standpunten en voorstellen voor de komende periode.
Hieronder het eerste gedeelte van dit stuk.

Inleiding

De aandacht voor de fiets zit nog steeds in de lift. Het fietsgebruik in Neder-
land is hoog. We doen ruim een kwart van al onze ritten met de fiets. Op
een doordeweekse dag stappen er gemiddeld ruim 5 miljoen Nederlanders op
de fiets die 14 miljoen ritten maken. Onder andere tussen 8.00 en 9.00 uur
rijden er meer fietsen dan autos. Met zijn allen fietsten we in 2015 15 miljard
kilometer. Dat is bijna net zo veel als de treinreizigers bij elkaar maakten.
In bijna alle 100.000 plus gemeenten worden de meeste ritten met de fiets ge-
daan. Redenen voor het aanhoudend hoge fietsgebruik zijn de verbeteringen
van de fietsvoorzieningen, maar ook het feit dat de fiets goed aansluit bij gro-
tere maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, verduurzaming en
flexibelere mobiliteit. Daarbij worden de economische voordelen van fietsen
al maar relevanter, zoals een grotere bereikbaarheid, een betere gezondheid
en minder milieuvervuiling voor overheden en bedrijfsleven. De steeds vaker
toegepaste maatschappelijke kosten-batenanalyses geven aan dat investeren
in excellente fietsinfrastructuur zeer rendabel is.

Vergeleken met OV- en autoverbindingen, zijn fietsverbindingen zeer goed-
koop; dat geldt zowel voor de aanleg als voor het onderhoud. Doordat er
minder geld aan bereikbaarheid besteed hoeft te worden, kan een bouwplan
dus goedkoper gerealiseerd worden of kan het budget aan andere ruimtelijke
opgaven besteed worden.

Afgelopen december heeft op initiatief van de gezamenlijke overheden een
zeer brede coalitie de Nationale Fietsagenda 2020 samengesteld. Daarin staan
maatregelen die ertoe moeten leiden dat het aantal fietskilometers in de pe-
riode 2017-2027 met 20 procent groeit.

Een forse verhoging van het fietsgebruik past bij het Doorbraakplan voor
een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groene stad met lef. Om dit
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plan te laten slagen zal ook een grote inspanning nodig zijn om het fietsge-
bruik te bevorderen. Fietsen is immers bij uitstek een duurzame manier van
vervoer. Dit wordt ook uitgesproken in het Actieplan Fiets 2016-2025 van de
gemeente Alphen aan den Rijn.

Concrete maatregelen

Het Actieplan Fiets 2016-2025 dient versneld te worden uitgevoerd met daar-
bij de dan noodzakelijke verhoging van het bestaande budget. De nadruk
moet hierbij in eerste instantie liggen op het snel oplossen van de belangrijkste
knelpunten zoals opgesomd in de knelpuntenoverzichten van de Fietsersbond
Alphen aan den Rijn e.o..

Er moet daarnaast een nieuw Verkeers- en Vervoerplan worden opgesteld
voor de langere termijn met als hoofddoelstelling een duurzaam en veilig
vervoer met een hoge prioriteit voor het bevorderen van het fietsen. Snelle
en veilige fietsverbindingen tussen wonen en werken, winkelcentra en recreatie
zijn hiervoor nodig met daarnaast goede stalllingsvoorzieningen voor de fiets.

Vervolgens noemen we een serie concrete punten, die naast het al be-
staande beleid zouden moeten worden meegenomen. U kunt deze nog nalezen
in ons complete stuk voor de verkiezingen, op onze website

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Nieuwe stalling station Alphen

De nieuwe onbewaakte fietsenstalling op het station in Alphen aan den Rijn
is klaar. De stalling wordt ook goed gebruikt.

Begin 2017 werd de oude onbewaakte fietsenstalling in de hoek tussen het
spoor, de Fietsappel en gebouw Toor ontmanteld. Tot die tijd stonden daar
ongeveer 700 rekken van allerlei soort: voor smalle fietsen of brede fietsen,
met of zonder aanbindmogelijkheid, allemaal door elkaar. Zeker de laatste
jaren zetten betrekkelijk weinig mensen hun fiets nog in deze stalling. Sinds
de sloop van hotel Toor en tijdens de nieuwbouw op die plaats was de stalling
ook niet zo best bereikbaar.

Er werd een nieuwe stalling gerealiseerd, en in de tussentijd was er een
tijdelijke stalling ingericht op het voorplein van het station. Deze stalling
werd juist zeer goed gebruikt – niet zo vreemd op een zo strategische plaats.
Zie daarvoor ook het artikel in de PedaalRidder van april 2017.

Half juli was de nieuwe stalling klaar, en de rekken van de tijdelijke stalling
werden dan ook van het voorplein verwijderd. De fietsers leken zich daar niet
veel van aan te trekken: het voorplein bleef vol staan met fietsen. Men had
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deze lokatie ontdekt, en men bleef de fiets daar neerzetten, ook al waren de
rekken weg.

Een maand later vond de gemeente het kennelijk welletjes. Met roodwitte
linten en een tekst op een display werd duidelijk gemaakt dat er niet meer
op het voorplein geparkeerd mocht worden. Er was tenslotte een nieuwe,
permanente stalling beschikbaar.

Sindsdien wordt de nieuwe stalling goed gebruikt. Bij een vrij willekeurige
telling in oktober (het weer was niet eens geweldig) troffen we er 434 fietsen
aan. Zoveel fietsen hadden we al een jaar of zeven niet geteld in de oude
stalling achter de Fietsappel. De laatste jaren waren het er zelfs nog geen 200.
Gevolg is dat er in de Fietsappel weer meer plek beschikbaar is, hoewel dat
sommige mensen er niet van weerhoudt om hun fiets wild te parkeren onderin
en onderaan de Fietsappel, daarmee de toegang voor anderen belemmerend.

De nieuwe stalling.

De nieuwe stalling staat nog niet vol. Er is namelijk plaats voor 640 fietsen
in deze stalling, plus enkele gedeeltes voor bijzonder-model fietsen, snor- en
bromfietsen. Nu hoor ik u denken: “maar 640 rekken? Er zouden er toch 1000
komen?” Dat was ook onze gedachte. In de media en ook tijdens overleg met
de gemeente begin dit jaar was gemeld dat er 1000 plaatsen zouden komen.

Het lagere aantal is nu nog geen probleem. Als je echter kijkt naar de (door
ProRail) verwachte groei van het aantal treinreizigers, en als je bedenkt dat
de gemeente graag fietsen vanuit andere, overvolle stallingen op het station
in de nieuwe stalling zou willen krijgen, kan een aantal van 640 rekken op
termijn te klein zijn. We hebben daarom onlangs maar eens nagevraagd hoe
het zit. Op het moment van schrijven is het antwoord nog niet binnen.

Rudy van Vliet
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10% groei van het fietsgebruik in Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn wil het fietsen stimuleren. Doel is dat in
2020 10% meer gefietst wordt dan in 2015. Hiervoor wordt genvesteerd in de
infrastructuur, fietsvoorzieningen (zoals fietsenstallingen) en het stimuleren
van fietsgebruik via activiteiten.

Bovenstaande informatie is beleid van de gemeente Alphen en is een uit-
vloeisel van het vorig jaar vastgestelde Actieplan Fiets.

De Fietsersbond is actief betrokken en houdt de vinger aan de pols bij ver-
anderingen aan de (fiets)infrastructuur maar is ook onlangs door de gemeente
gevraagd mee te denken hoe het fietsgebruik in de gemeente te stimuleren met
andere maatregelen of acties.

Onze eerste reactie op de vraag hoe het fietsgebruik te stimuleren is, na-
tuurlijk, het (verder) verbeteren van de infrastructuur, het veiliger en comfor-
tabeler maken van fietsroutes en ervoor zorgen dat de fiets op korte afstanden
sneller dan de auto is. Maar de vraag, of liever gezegd opdracht voor deze
vraagstelling is om uit te gaan van de bestaande infrastructuur en te den-
ken aan andere maatregelen, zoals het markeren van belangrijke fietsroutes
(de rode loper, zoals door CAS genoemd), het samenstellen van toeristische
(thema) fietsroutes, de ontwikkeling van speciaal op fietsend Alphen gerichte
apps of websites, etc.

Heeft u ideeën om, met laten we het zachte maatregelen noemen, het
fietsgebruik in de gemeente Alphen (en omgeving) te verhogen? Wij horen
dit graag van u op een van de op pagina 2 van deze Pedaalridder vermelde
(email)adressen.

Denk met ons (en met de gemeente) mee! Vul svp aan:

• verbetering (in het voordeel van fietsers) van de afstelling van verkeers-
lichten

• verwijdering van de kleine fietsrotondes op de fietspaden

• weghalen van de verkeerslichten op de Prins Bernhardlaan ter hoogte
van het station

• digitale informatieborden met informatie over aantallen fietsers per dag
/ week / maand

• . . .

• . . .

Erik Bruijn
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Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Fietsexamen scholieren op 30 en 31 mei 2017

Met veel genoegen heb ik dit jaar meegeholpen om het fietsexamen van de
7de groep basisscholieren af te nemen.

De meeste scholen in Alphen doen mee. En niet alleen de kinderen, maar
ook de ouders doen mee. Die fungeren als observator/scheidsrechter en note-
ren de fouten. Er is een strakke organisatie, een draaiboek, een parcours, een
scoreformulier per observatiepunt en een computerregistratie per kind om de
totaalscore uit te rekenen.

Klaar voor de start. . .

Dit jaar vond tevens de overdracht plaats van de groep vrijwilligers die
hiermee jaren geleden was gestart, naar de plaatselijke afdeling van Veilig
Verkeer Nederland. Daarvoor kregen ze van de burgemeester een bos bloe-
men.

Henk van der Zanden
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Fietsdag voor senioren en statushouders 29 juni 2017

Als experiment probeerde de gemeente dit jaar de fietsdag voor senioren en
het beter leren fietsen van statushouders te combineren. Dit ook om de
integratie te bevorderen. Na een theorieles werd een behendigheidsparcours
afgelegd en een route naar de lunchplek aan het einde van de Ridderbuurt.
Dank zij de even en oneven nummers op de hesjes was het mixen van de twee
groepen gemakkelijk. Eenieder was zeer positief over het verloop van de dag,
en er kwamen goede gesprekken op gang.

Henk van der Zanden

Senioren en statushouders samen op pad.

De verlengde Bentwoudlaan en de verkeersmaatregelen

Hazerswoude-Dorp

De provincie en de gemeente gaan een besluit nemen over de verlengde Bent-
woudlaan en maatregelen voor het verbeteren van de situatie in Hazerswoude-
Dorp. Het probleem is daar de drukke N209 die dwars door het dorp heengaat
en de slechte ontsluiting van het dorp op die N209.

De verlengde Bentwoudlaan is een nieuwe weg ten westen van Boskoop
en Waddinxveen die straks de Hoogeveenseweg gaat verbinden met de A12.
Deze weg komt tussen Boskoop en Waddinxveen te liggen en vormt daardoor
een barrière tussen deze plaatsen en het nieuwe Bentwoud.

Wij zijn positief gestemd over de voorgenomen fietsvoorzieningen tussen
Boskoop en het Bentwoud. De twee kruisingen met de Verlengde Bentwoud-
laan zijn ongelijkvloers en daar zijn we uiteraard tevreden over.

10



Wel hebben wij bij de gemeenteraad er op aangedrongen dat de hellingen
naar de brede recreatieve passage met een zo klein mogelijk stijgingspercen-
tage worden gerealiseerd. Op die manier kan de recreatieve fietser comfor-
tabel de Verlengde Bentwoudlaan passeren. Voor rolstoelers is dat overigens
ook belangrijk. Dit geldt ook voor het fietspad langs de Maaltocht waar het
fiets- en voetpad onder de weg doorgaat.

Als het Noordeinde in Boskoop na aanleg van de nieuwe weg onder gemeen-
telijk beheer komt, verwachten wij dat de huidige merkwaardige voorrangs-
regels voor de fietsers verbeterd worden. Nu moeten fietsers op het fietspad
langs het Noordeinde bij rotondes voorrang verlenen en ook bij kleine zijwe-
gen, terwijl het Noordeinde zelf een voorrangsweg is.

Hazerswoude-Dorp is een ingewikkeld verhaal. Dit dorp wordt doorsneden
door de N209 en is de afgelopen decennia flink gegroeid zonder dat er is na-
gedacht over een behoorlijk ontsluiting van het dorp. Daarbij zijn vooral in
het westelijk deel huizen gebouwd terwijl winkels en scholen aan de oostelijke
kant van de N209 gelegen zijn. De smalle Dorpstraat vormt de hoofdontslui-
ting op de N209, dus voor fietsers is het op drukke tijden lastig en gevaarlijk.
Uit de resultaten van de fietstelweek van september 2016 blijkt daar ook
het meeste oponthoud voor de fietsers te zijn in de hele gemeente Alphen.
Tenslotte zijn er op de N209 ook forse files in de spitstijden.

Provincie en gemeente komen nu met voorstellen om de situatie te verbe-
teren met rotondes ten noorden en ten zuiden en een paar heel vage ideeën
over nieuwe ontsluitingen van het dorp op de N209. Het voorgestelde pakket
bevat ongetwijfeld verbeteringen voor de fietsers.

• Een nieuwe fietsbrug over de N209 ten noorden van het dorp is natuurlijk
veel veiliger vooral ook voor de scholieren die daar oversteken.

• De fietsoversteekplaats op het kruispunt N209/Dorpsstraat is ook een
verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Maar de Dorpsstraat
blijft natuurlijk een overbelaste weg, smal en druk. Bij die fietsover-
steekplaats moet je eerst nog veilig zien te komen met je fiets, via die
drukke Dorpsstraat. Dat blijft een lastige onderneming en dat probleem
wordt zo dus niet opgelost.

De kern van het probleem is toch dat Hazerswoude-Dorp doorsneden wordt
door een steeds drukker wordende N209, waar dan ook nog inwoners gebruik
van moeten maken en die een groot deel van de inwoners moet oversteken om
bij de winkels en scholen te komen. De voorgestelde maatregelen verzachten
de pijn, maar het zijn in feite pleisters op de wonde.

Wij vragen ons toch af of het niet verstandig is om na te denken over
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een oplossing die de kern van het probleem aanpakt, vóórdat je nieuwe en
dure ontsluitingen gaat maken naar de N209 ten behoeve van de oostkant en
westkant van het dorp.

Als je het drukke N209 verkeer weghaalt uit het dorp, via een rondweg of
via een ongelijkvloerse kruising van het dorp met bijvoorbeeld een tunnelbak,
dan vergroot je de leefbaarheid en veiligheid van het centrum van het dorp.

Gerard Huiskamp

Naschrift: het college van B&W heeft inmiddels zijn voorstel voor de verkeers-

situatie in Hazerswoude-Dorp teruggenomen. In de gemeenteraad bleken er

namelijk veel bezwaren tegen te bestaan.

Koudekerkse brug (vervolg)

In de vorige editie van de PedaalRidder schreven we al uitgebreid over onze
pogingen om de verkeerssituatie bij de Koudekerkse brug veiliger te maken.
Zo hadden we samen met een medewerker van de gemeente Alphen aan den
Rijn ter plaatse een schouw uitgevoerd. We schreven toen al

• dat fietsers die voor het verkeerslicht staan te wachten, vlak tegen de
stoeprand aan, door de lussen in het asfalt niet gedetecteerd worden;

Opstelvak voor fietsers in Dorpsstraat. De lussen liggen hier te ver van

de stoeprand.

• dat fietsers uit de richting van Koudekerk (oost), wanneer het verkeers-
licht op groen spring, vaak worden ingehaald en gesneden door achter-
opkomende automobilisten;
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• dat de bebording aan de Hoge Rijndijk, die aangeeft dat de Dorpsstraat
en de Hogewaard in Koudekerk verboden zijn voor vrachtverkeer (uit-
gezonderd bestemmingsverkeer) niet goed zichtbaar is.

Voor details, zie de PedaalRidder van april 2017 op onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Daarnaast stellen we vast dat de ontruimingstijd bij de verkeerslichten (de
tijd tussen op rood springen van het ene licht, en op groen springen van het
andere licht) te krap is. Dit is in het bijzonder het geval voor fietsers uit
Dorpsstraat (oost) die linksaf de brug op willen. Je moet als fietser echt flink
doortrappen, om tijdig en veilig de brug over te zijn.

Niet alle fietsers lukt dit, zo bleek me op een doordeweekse ochtend, net na
de ochtendspits (ca 9:30). Met nog twee fietsers stond ik voor het verkeerslicht
in de Dorpsstraat (oost) te wachten voor het rode licht. We werden gelukkig
wél gedetecteerd, want het licht sprong op groen. Toen ik op de brug fietste,
sprong het eerste verkeerslicht op de Bruggestraat (zuidzijde, Hoge Rijndijk)
al op groen, waardoor de auto’s optrokken. De twee andere fietsers waren
een stuk achter mij (onder aan de noordelijke oprit); zij moesten de oprit nog
op en brug over. Gevolg: zij moesten tegen het snelverkeer in, over de brug
hun weg vervolgen. Mijn advies derhalve: voor de veiligheid van de minder
snelle fietsers, moet de ontruimingstijd langer worden.

Over bovengenoemde punten zou in de gemeente overleg plaatsvinden en
we zouden nader gëınformeerd worden. Daar het vervolgens tot begin oktober
(zeven maanden na de schouw!) stil bleef, hebben we een nieuwe melding
ingediend.

Dit resulteerde in een intensieve correspondentie tussen de beheerder van
de verkeerslichten en de Fietsersbond. Het resultaat daarvan is:

• De ontruimingstijd van de Dorpsstraat oostzijde naar de Bruggestraat
wordt met drie seconden verhoogd.

• De ontruimingstijd van de Bruggestraat naar de Dorpsstraat oostzijde
wordt met één seconde verhoogd.

• Begin november gaan er asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden op het
kruispunt Bruggestraat - Dorpsstraat. Spoedig na deze werkzaamheden
worden de lussen voor fietsers op de Dorpsstraat westzijde en -oostzijde
opnieuw gezaagd, waarbij er speciale aandacht naar uitgaat dat deze
lussen zo dicht mogelijk tegen de stoeprand worden aangelegd.

Uiteraard zullen we na deze aanpassingen nagaan of de situatie hierdoor
voldoende verbeterd is. We hebben hiervoor al een afspraak met de beheerder
van de verkeerslichten staan.
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Een ander voorstel van ons, om de opstelvakken voor fietsers te vergroten,
wordt helaas niet gehonoreerd. Op dit moment zijn deze vakken beslist te
kort. Met name in de spitsuren verzamelen zich de fietsers nu niet alleen
vóór, maar ook links en rechts (op de stoep) van de auto’s. Dit leidt tot
gevaarlijke situaties.

Twee andere voorstellen van de Fietsersbond (om afzonderlijke verkeers-
lichten voor langzaam verkeer en snel verkeer aan te leggen, en om een ge-
combineerd voet-/fietspad te maken van het trottoir aan de noordzijde van de
Dorpsstraat tussen Schinkeldijk/Lagewaard en het verkeerslicht bij de Brug-
kerk) zijn ook afgewezen, omdat ze te kostbaar zouden zijn.

Verbodsbord aan Rijndijk oostzijde.

Over de bebording voor vrachtwagens op de Hoge Rijndijk moeten we nog
uitsluitsel van de gemeente ontvangen. Ons advies: grotere borden, op een
beter zichtbare plek, minder dicht bij de brug, zodat vrachtauto’s nog van
richting kunnen veranderen.

Frits Nijhof

Zaterdag 28 oktober: fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 28 oktober 2017 wordt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie gehou-
den. Fietsers kunnen hun verlichting dan op vele lokaties in de regio laten
controleren en zo nodig laten repareren.
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Nu de dagen weer korter worden, is het van belang dat de fietsverlichting
in orde is. Daarmee ben je beter zichtbaar voor het overige verkeer, en
voorkom je ergernis en ongelukken. Om dat te bevorderen, organiseren de
Fietsersbond en de gemeenten in de regio Holland Rijnland op zaterdag 28
oktober de jaarlijkse fietsverlichtingsactie.

De Fietsersbond richt die dag, samen met de gemeente, een stand in bij
de bewaakte fietsenstalling aan De Vest in Alphen aan den Rijn. Hier, en bij
tientallen rijwielhandelaren in de regio kunnen fietsers gratis hun verlichting
laten controleren. Als reparatie nodig is, hoef je alleen het materiaal te
betalen, en dus geen arbeidsloon. Bij de stand kan ook de postcode in de
fiets gegraveerd worden.

In de week na de actie, van 30 oktober–4 november 2017, krijg je bij
de deelnemende rijwielhandelaren nog 10% korting op de totale reparatie
(materiaal + arbeidsloon) van de verlichting.

Als je zonder verlichting in het donker fietst, kun je een boete van e55,–
krijgen. Een extra reden om alles op orde te hebben.

Rudy van Vliet

Overzicht van acties en locaties

Zaterdag 28 oktober 2017
Controle en reparatie fietsverlichting tegen alleen materiaalkosten. Waar:

• Stand van Fietsersbond naast fietsenstalling De Vest in Alphen aan den
Rijn, van 09.30 – 15.30

• De deelnemende rijwielhandelaren in de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Kaag en Braassem en Nieuwkoop (zie verderop).

30 oktober tot en met 4 november 2017
Reparatie fietsverlichting met 10% korting. Waar:

• De deelnemende rijwielhandelaren in de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Kaag en Braassem en Nieuwkoop (zie verderop).

Deelnemende rijwielhandelaren

Gemeente Alphen aan den Rijn

• Atlas Fietsen, Provinciepassage 57, 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

• Oldenburger Fietsspecialist, De Verbinding 1, Alphen aan den Rijn
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• 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

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.

De stand aan De Vest in 2016

Fietspad (jaagpad) Leiderdorp vervolg

We schreven al vaker over de bouwwerken pal tegen het fietspad langs de
Oude Rijn in Leiderdorp, waardoor de effectieve breedte van dit pad te krap
is geworden. Hierover is weer enige voortgang te melden.
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De contracten van de provincie met bewoners zijn nu boven tafel. Omdat
de gemeente meldt niet te kunnen handhaven zo lang de bouwsels aanwe-
zig zijn, hebben we de provincie weer aangeschreven. De provincie meldt
op 7 juli 2017 dat zij vindt dat het niet naleven van een privaatrechtelijke
overeenkomst door de bewoners niet door de Provincie hoeft te worden ge-
handhaafd, maar door de gemeente, ingeval de verkeersveiligheid, en dus het
algemeen belang in het geding is.

Een hernieuwd handhavingsverzoek bij de gemeente op 5 juli 2017 leverde
op dat men was gaan nadenken over een omleidingsalternatief: een veilige
oversteek (of eigenlijk twee) om het traject Jaagpad langs de bebouwing te
kunnen omzeilen. In een gesprek met de gemeente op 8 augustus 2017 werd
dit alternatief door de gemeente aangedragen, omdat terugdraaien van het
bestemmingsplan als een kansloze missie werd gezien.

Het bezwaar dat wij alsnog hebben doorgezet is inmiddels per brief van
28 september 2017 afgewezen. De gemeente erkent dat er bergingen etc. zon-
der vergunning zijn geplaatst, maar “dat betekent niet dat deze bouwwerken
op eenvoudige wijze door de gemeente kunnen worden verwijderd.”

Wordt vervolgd.

Henk van der Zanden

Sorry – dat ik hier fiets

(ervaringen in Wales en in Nederland)

Op onze fietsvakantie van deze zomer in Wales (zeker aan te raden als je van
cultuur – van Romeinen via ridderkastelen uit de Middeleeuwen tot mijnbouw
uit een recenter verleden – natuur en rust houdt en een sportieve uitdaging
niet schuwt) hebben we gemerkt dat de Britten (jawel ook eerder in Engeland
en Schotland) zeer van hun viervoeters houden.

Bij paarden weet je dat je als fietser op je hoede moet zijn, omdat deze
dieren in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers en zeker niet aan
fietsers met allerlei tassen en zo.

Maar het is ons opgevallen dat de Britten (we veralgemeniseren graag voor
het gemak) hun geliefde en talrijke honden zeer goed opvoeden en zorgen
dat deze de ander niet tot overlast zijn. In steden, in dorpen en dorpjes,
op wegen, landweggetjes of fietspaden (vaak oude spoorwegen!) worden de
honden kort gehouden (aangelijnd) of daadwerkelijk vastgehouden, zodra een
ander passeert. Hierbij wordt dan vrijwel standaard het in Nederland in
onbruik rakende woord “sorry” gebruikt.
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In vier weken fietsen raak je gewend (of verwend?) aan deze praktijk. En
in alle eerlijkheid, we zijn heel wat viervoeters (met hun baasjes) tegenge-
komen waarbij slechts één maal een probleem ontstond door een onwillig of
geschrokken paard.

Terug in Nederland, tijdens een fietstochtje in de omgeving van Alphen
blijkt (weer) dat de praktijk in Nederland anders is. Fietsers weten in Alphen
dat het vooral in de losloopgebieden voor honden oppassen geblazen is. Maar
ook daarbuiten lijkt het alsof honden de baas zijn (ook over hun eigen baas).

Fietsend over een smal polderweggetje, aan beide zijden water, komt een
stel met een loslopende hond. Wij fietsen, remmen af, geven aan langs de
hond en de mensen te willen rijden. Hond loopt midden op de weg, de mensen
kijken naar de hond en doen niets. We moeten vol in de remmen en krijgen
niet veel meer dan een boze en verstoorde blik. Hierop kan ik niets anders
dan zeggen: “Sorry. Dat ik hier fiets.” Helaas zal de ironie hiervan niet tot
de hondeneigenaars zijn doorgedrongen.

Even later zitten we een stuk verder in een waterig zonnetje aan onze koffie
uit de tas op een bankje, komt er uit het niets een grote hond op ons af en
snuffelt aan onze koffie. Er achter aan komt een jongen gerend, hij excuseert
zich met niet meer dan de woorden: Bello, deze kant op. En is verdwenen.
“Sorry dat ik hier zit.”

Erik Bruijn

Digitale versie

Op onze website 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.

Succesvolle afronding actie paaltjes Kaag en Braassem

Sinds 2015 hebben we actie gevoerd tegen onnodige en gevaarlijke paaltjes op
fietspaden. Op 30 locaties in onze gemeente zijn de fietspaaltjes weggehaald.

Het herinrichten van de 16 locaties waar de palen niet weg mochten, kostte
wat meer tijd en moeite, maar de buitendienst van de gemeente heeft dat
serieus opgepakt. Alle 16 locaties zijn nu zo veilig mogelijk ingericht. Dat
wil zeggen: overal

• goed zichtbare, enigszins flexibele palen,
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• LED-lichtjes op de weg vlak voor de palen,
• duidelijke belijning van ongeveer 10 meter,
• een doorrijbreedte van (bijna) 160 cm.

Paaltjes bij het Ghoybos in Oud Ade, voor en na de herinrichting.

Eind van deze zomer ben ik nogmaals langs alle locaties gereden die ver-
meld stonden in onze inventarisatie van 2015. Van de nieuw ingerichte pa-
lenlocaties heb ik foto’s gemaakt. Zie daarvoor de bijgewerkte inventarisatie
op de website

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
(doorklikken naar Kaag en Braassem). Die hebben we met onze groep beke-
ken. We constateerden nog enkele kleine onvolkomenheden.

Die hebben Piet Klein en ik de volgende dag in een evaluatiegesprek op het
gemeentehuis voorgelegd aan de ambtenaar verkeerszaken en zijn collega van
de buitendienst en iemand van de afdeling communicatie. De onvolkomenhe-
den worden voor zover mogelijk in de komende weken verholpen. Er bleken
bij de gemeente nauwelijks negatieve reacties te zijn geweest over het weg-
halen van de vele palen. Spontane reacties heb ik zelf ook weinig gekregen.
Wel reageerden mensen die ik er om vroeg positief. Vooral de vrijwilligers
die rijden op de duo-fietsen van de Stichting Fietsmaatjes zijn blij met het
verdwijnen van de paaltjes.
Afrondend:

• De gemeente (wethouder, ambtenaren binnendienst en buitendienst)
heeft in 2016 en 2017 haar uiterste best gedaan alle locaties met paaltjes
op het fietspad veilig te krijgen.

• Wij zijn er trots op dat het met wederzijdse inbreng uiteindelijk gelukt
is de fietspaden veiliger en comfortabeler te krijgen.

Als ik buiten onze gemeente fiets, zie ik gelukkig dat ook in andere gemeentes
tegenwoordig fietspaaltjes worden weggehaald. Het veiliger maken van de
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locaties waar de palen blijven staan, schiet er jammer genoeg vaak nog bij
in.

Op dit moment durf ik – wat de toepassing van fietspaaltjes betreft – tegen
mensen uit andere gemeentes te zeggen: “Kom maar eens kijken in Kaag en
Braassem.”

Cor van Zeil

Zie ook www.kaagenbraassem.nl

Door weer en wind: Gestroomlijnd

Nagenoeg alle fietsers weten wat het is. Tegen wind jezelf zo
klein mogelijk maken. Zo diep mogelijk over je stuur hangen;
aerodynamisch. Hoewel ik betwijfel of de huidige jeugd met
elektrische fietsen dit woord nog wel kent. Zowel de elek-
trische ondersteuning als hun zitpositie, staat altijd op de
hoogste stand.

Zelf heb ik enkele jaren op een ligfiets gepeddeld. En hierbij merkbaar
minder spierkracht en energie verbruikt. Vooral vanaf windkracht 4 was dit
heel duidelijk en heel prettig.

Het Nederlandse vrouwen Human Power Team maakte het onlangs met de
aerodynamische ligfiets VeloX 7 wel heel bont. Met ruim 80 km/u oefenden
zij op Nederlands asfalt. En in de Nevada woestijn in de Verenigde Staten
ging het maar liefst 121,5 km/u. In deze woestijn is het traject langer en de
lucht ijler (op 1440 meter hoogte). En dat laatste helpt heel veel. Helaas
bleef het wereldrecord van 122,0 km/u net buiten bereik. Het wereldrecord
bij de mannen ligt overigens op 144 km/u. Bizar gewoon.

De gebruikte ligfiets VeloX 7 is een volledig gesloten ’kogel’ en zonder
raam. Want dat kan een ribbeltje of rimpeltje veroorzaken en dat geeft extra
luchtwrijving.

Hmmm... Geen rimpeltje dus. De laatste jaren merk ik dat mijn fietsver-
mogen gestaag afneemt. Minder conditie, door een ouder wordend lichaam?
Heb inmiddels wel veel rimpels. Hmmm... Mijn lieve vrouw fietst er nog
vrolijk op los. Smeert wel dagelijks met diverse potjes zalf haar rimpeltjes
weg. Mijn record staat op 53 km/u. Toch eens stiekem ook een paar weken
smeren? Wie weet. Op mijn oude dag het record nog eens verbreken? Kan
dit ook van mijn bucketlist.

Sjonnie
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