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Geacht college,

In mei 2009 heeft de Fietsersbond een nota gepubliceerd met knelpunten voor fietsers in de gemeente
Alphen aan den Rijn. In de top 10 van knelpunten staat ook de Amerikalaan, een weg die de fietsers
moeten delen met veel auto’s, zeker sinds hij is doorgetrokken naar de Leidse Schouw/Flemingweg.
De auto’s rijden ook vaak hard op deze uitvalsweg. Wij pleiten daarom in de knelpuntennota
voor een vrijliggend fietspad langs de hele Amerikalaan. Dat de Fietsersbond niet alleen staat in
zijn klacht over hardrijdende auto’s op de Amerikalaan, blijkt uit het onlangs gehouden burger-
initiatief, waarin werd verzocht om een veilige oversteekplaats ter hoogte van de brug vanuit de
Argentiniësingel.

In een persbericht van 29 april 2010 kondigt de gemeente enkele verbeteringen voor fietsers op de
Amerikalaan aan. Er zou een nieuw fietspad komen ter hoogte van het nieuwe sportpark Kerk en
Zanen. In aansluiting daarop zouden er tussen de Renaissancelaan en de Vroonhoevelaan fietsstro-
ken komen.

Inderdaad werden kort daarna fietsstroken aangelegd op het laatstgenoemde gedeelte. Het
aangekondigde fietspad ter hoogte van het nieuwe sportpark liet echter op zich wachten. Vorige
week informeerden wij bij de gemeente wanneer dit er zou komen. Tot onze verbijstering kregen we
te horen dat het van de baan was: de plannen waren gewijzigd, en het zou blijven bij de aangelegde
fietsstroken.

Wij zijn hier bijzonder ongelukkig mee. Juist dit gedeelte van de weg nodigt automobilisten uit
om (te) hard te rijden. Het bevindt zich immers niet meer tussen de bebouwing, en de zwarte
asfaltweg is breed. We roepen de gemeente dan ook op om hier alsnog vrijliggende fietspaden aan
beide zijden van de weg aan te leggen. Daar is alle ruimte voor, en het zou de veiligheid van fietsers
aanzienlijk verbeteren. Het zou ook mooi aansluiten bij de fietspaden langs de Flemingweg.

Wij zijn ook niet onverdeeld gelukkig met de fietsstroken langs de Amerikalaan tussen de Re-
naissancelaan en de Vroonhoevelaan. Zij vallen niet op als fietsstroken en dragen visueel slechts
bij aan een bredere weg voor het autoverkeer, wat weer uitnodigt tot hard rijden. We pleiten er
dan ook voor om de oostelijke fietsstrook beter als zodanig herkenbaar te maken, bijvoorbeeld met
rood asfalt. De westelijke fietsstrook kan zonder problemen een vrijliggend fietspad worden, dat
aan het eind aansluit op het eerder genoemde fietspad aan die zijde van de weg.

Verder constateren wij dat fietsers op de Amerikalaan in de richting van het centrum, direct
voorbij de Vroonhoevelaan over snelheidsremmende drempels worden geleid. Dit lijkt ons niet
gepast. Fietsers zouden ook in deze richting geen last moeten hebben van de drempels.



Ten slotte willen wij, in aansluiting bij het burgerinitiatief, pleiten voor een veiliger oversteek
voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de brug vanuit de Argentiniësingel.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet, namens de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond,

R. van Vliet


