
De gemeente stimuleert het fietsgebruik zowel recreatief als naar het werk, naar school en de opvang of naar de winkel. De 
korte ritten fietsen of de wat langere per e-bike laten een groot deel van de files oplossen. Fietsen is gezond en helpt de 
CO2-uitstoot verminderen. Veel organisaties in Alphen aan den Rijn doen iets op het gebied van fietsen: van routes maken tot 
samen fietsen. Van fietsveiligheid en het behartigen van de belangen van de fietser, tot het geven van fietslessen aan 
mensen die het niet kunnen of angst hebben. 

Welzijnsorganisatie in voormalig Rijnwoude die 
onder andere fietstochten organiseert.
Ommetjes: elke eerste zondag van de maand, 
Rijnwoude. Start tussen 10.30-12.30 uur, start locatie 
wisselend (20/40 km). € 2 (lid) - € 4 (geen lid).
Theefietsen: elke donderdag, Benthuizen. Start 
14.15; duurt tot 17:00 uur, startlocatie De Tas. 
Gratis.
Fietsen: elke derde dinsdag van de maand, 
Hazerswoude-Dorp. Start 13.30 uur, startlocatie 
Egelantier. Gratis.
Fietsen: donderdag een keer in de twee weken, 
Hazerswoude-Rijndijk. Start 13.30 uur, startlocatie 
voormalige Hoogvliet winkel. Gratis.

samen wonen, samen genieten

Actief Rijnwoude

Meer informatie: https://actief-rijnwoude.nl

Fiets & Geniet: elke dinsdagmiddag voor 
55-plussers. Tocht van 35 km. Ook voor de e-bike 
geschikt. Vanaf 13.30 uur vanaf het clubhuis van 
Avanti, Amerikalaan 163. € 1,50
www.ftcavanti.nl/fiets-geniet/introductie 
Toerfiets trainingen in het Groene Hart: clinic 
vrijdagavond 10 en 17 mei van 19.00-21.00 uur: 
fietstechniek en leren fietsen in peloton (€ 20 voor 
niet leden). Tevens zondag 19 en 26 mei, 2 en 16 
juni, fietstochten 9.00-12.00 uur. Aanmelden via 
formulier op www.ftcavanti.nl.
Duin- en bollentocht: zaterdag 14 en zondag  
15 april. 70/90/120 km. Vertrek vanaf 8.00 uur. 
Inschrijven bij clubhuis. Kosten € 3 - € 5. 

Avanti Fiets Toer Club (FTC)

Meer informatie: www.ftcavanti.nl

De Fietsersbond is de belangenbehartiger voor 
fietsers in Nederland, met 35.000 leden en meer 
dan 1.500 vrijwilligers. In de gemeente Alphen aan 
den Rijn komt de actieve kern van de afdeling, 
bestaande uit zeven mensen, op voor de belangen 
van alle fietsers in de gemeente en de omgeving 
van Alphen. Regelmatig is er overleg met de 
gemeente en provincie over fietsvoorzieningen en 
infrastructuur. Wilt u betrokken zijn bij verdere 
verbeteringen voor fietsers in de gemeente? Meld u 
dan aan als (actief) lid via www.fietsersbond.nl/lid.

Fietsersbond

Meer informatie: www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Fietsdocent

Fietsdocent Jolanda van der Kooij van Violante 
Opleidingen en Begeleiding verzorgt fietslessen 
voor niet-Nederlanders, mensen met fietsangst, 
fietsen op een driewielfiets, kinderen en e-bike. 

Meer informatie: www.violante.nl

Bij de VVV in Alphen aan den Rijn kunt u terecht 
voor mondelinge en schriftelijke toeristische infor-
matie over de gemeente Alphen en omstreken. Op 
het gebied van fietsen is er bijvoorbeeld informatie 
over fietsverhuur, fietscafé’s, fietsenstallingen, fiets-
apps en fietsroutes en -kaarten. U bent van harte 
welkom aan de Pieter Doelmanstraat 19 bij de 
Alphense brug. Meer informatie:
Fietsroutes in de regio: www.alphenlinkt.nl/locatie/
alphenlinkt/alphenlinkt-beleeft/fietsen.html

VVV Alphen aan den Rijn

www.alphenlinkt.nl/ 
vvv-alphen-aan-den-rijn-platform.html

Stichting De Sportvrouw 
heeft als belangrijkste 
doel meer vrouwen te 
laten sporten en daardoor 
actief en gezond te laten 
blijven. Er zijn onder 

andere wielrenactiviteiten. 
Wielrenavond voor vrouwen: donderdagavond vanaf 
april, ongeveer 13 avonden vanaf 19.00 uur. 
Centraal staan het ervaring opdoen met wielrennen 
in een groep, plezier en gezelligheid. Voor € 40, 
inclusief clinics over de techniek van het fietsen. 
Start: Avanti parkeerterrein, Amerikalaan. 

De Sportvrouw

Meer informatie: www.desportvrouw.nl

Stichting Alphense 
Rijwielvierdaagse LAURA 
organiseert jaarlijks in juni 
en juli een fietsvier daagse 
voor ervaren en onervaren 
fietsers. Ontdek tijdens de 
vierdaagse vanaf Avifauna 
het Groene Hart. 

Avond-LAURA: 50ste editie op 4, 5, 6 en 7 juni. 
Vertrek tussen 17.30-19.00 uur. Ongeveer 35 km. 
Dag-LAURA: 72ste editie op 2,3,4 en 5 juli. Vertrek-
tijden: zie website. Keuze uit: 40-60-80-100 km.
Kinderfietstocht: woensdagmiddag 3 juli vanaf 
13.00 uur. Tijdens deze tocht is het mogelijk om 
het museumpark Archeon te bezoeken. Deelname 
voor zowel de kinderen als de begeleiders is gratis.
Zie de website hieronder voor kosten, aanmelding 
en inschrijving, vertrektijden en aanmelden op de 
nieuwsbrief.

LAURA

Meer informatie: www.laura-alphen.nl

Volg Tot Fiets! via

www.facebook.com/TotFiets
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Gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum. 
Vlot even op de fiets naar het centrum om te 
winkelen, een terrasje te pakken of naar het theater 
te gaan. Uw fiets verdient dan een goede stallings-
plaats. U kunt uw fiets droog, veilig en gratis 
stallen bij Biesieklette aan de Vest of het Fossapad.

Biesieklette

Meer informatie: www.biesieklette.nl/stallingen

Vrijwilligers delen belangeloos hun kennis, kunde 
en ervaring. Zij organiseren o.a. maandelijks een 
fietstocht. Het Gilde maakt onderdeel uit van de 
landelijke organisatie. Elke vierde woensdag van de 
maand vindt een gratis fietstocht plaats (eventuele 
consumpties/veerpont voor eigen rekening). 
Vertrek: 10.00 uur vanaf het Rijnplein in het 
centrum tegenover Theater Castellum.
Rondje Reeuwijk: 24 april, 37 km
Extra lange tocht: bestemming volgt nog, 15 mei, ca 
60 km
Hazerswoude, Zoeterwoude, Koudekerk: 22 mei, 34,4 km
Benthuizen: 26 juni, 32 km 

Gilde

Meer informatie: www.gildealphenaandenrijn.nl

Tot Fiets!
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