
Afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
Kopenhagensingel 85
2408 EL Alphen aan den Rijn
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Aan: College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
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11 december 2008

Geacht college,

Op woensdag 26 november 2008 is een proefopstelling van de Fietsappel gepresenteerd. Ook de
Fietsersbond werkte hieraan mee. Voor het eerst konden we de rekken uitproberen die speciaal
voor de Fietsappel door Jan Kuipers in Nunspeet zijn ontwikkeld.

Wij zijn blij dat er een bijzondere fietsenstalling wordt neergezet op een prominente locatie,
namelijk op het stationsplein. Ten aanzien van de rekken kwamen echter de volgende onvolkomen-
heden aan het licht:

1. Fietsen in het hoge rek rijden gemakkelijk achterwaarts het rek uit. Een kleine achterwaartse
kracht (bijvoorbeeld veroorzaakt door een naburige fiets die uit het rek wordt gehaald, waarbij
de sturen elkaar even raken) is hiervoor al voldoende. Dit geldt ook voor fietsen zonder
bagage. Zelfs als de fiets in het hoge gootje op slot stond met een standaard ringslot, bleek
de achterwaartse verplaatsing voldoende om de fiets half om te laten vallen.

2. Het hekje waaraan de fietsen vastgeketend kunnen worden is te hoog. Om te voorkomen dat
sturen van naburige fietsen elkaar in de weg zitten, ligt het voor de hand dat fietsen met een
laag stuur (kinderfietsen, mountainbikes b.v.) in het lage rek worden gezet, en dat fietsen
met een hoog stuur in het hoge rek worden gezet. Hierbij hebben de fietsen met een laag
stuur last van het hekje.

Voor deze onvolkomenheden stellen wij de volgende oplossingen voor:

1. Laat dat deel van het gootje waarin het voorwiel staat, (in voldoende mate) naar voren toe
aflopen, in plaats van naar voren toe oplopen zoals nu het geval is. Dan heeft de fiets minder
de neiging om naar achteren te rijden. Sterker nog: als er geen speciale krachten op worden
uitgeoefend, zal hij zelfs de neiging hebben om naar voren te rijden, totdat het voorwiel klem
komt in het rek. Bij het huidige ontwerp komt de fiets namelijk minder ver naar voren te
staan dan mogelijk is.
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Dus: in plaats van



Wanneer een aflopend gootje ook bij het lage rek wordt gerealiseerd, kan dat tevens enkele
centimeters winst opleveren voor de breedte van het middenpad. Zoals bij de presentatie
bleek, is het middenpad erg smal. Elke winst die daarbij geboekt kan worden, is welkom.

2. Maak het hekje waaraan de fietsen vastgeketend worden, zoveel lager dat ook een kinderfiets
in het lage rek kan staan, zonder dat het stuur last heeft van het hekje. Het ‘aanbindoog’ in
het hekje hoeft hiervoor niet te wijken; het gaat gewoon mee omlaag.

Het argument dat lange kettingsloten bij een lager hekje te dicht bij de grond komen te hangen
(gemakkelijker door te knippen voor dieven) hoeft volgens op niet op te gaan: wie een erg
lange ketting heeft, kan die ketting gemakkelijk twee of drie keer om fiets en/of hekje winden.

Verder gaan wij ervanuit dat de scherpe achtereinden van de gootjes enigszins worden afgewerkt of
afgeschermd, zodat mensen (kinderen in het bijzonder) zich niet gemakkelijk zullen verwonden, als
zij bijvoorbeeld komen te vallen.

Overigens bleek bij de presentatie dat de capaciteit van de Fietsappel nog kleiner wordt dan al
bekend was: 950 fietsen in plaats van 1020 á 1100 fietsen. Wij willen de gemeente nogmaals wijzen
op haar verantwoordelijkheid om (ook) aan de centrumzijde van het station voldoende onbewaakte
stallingsruimte te bieden. Een extra verdieping met rekken in de Fietsappel zou hiervoor een
mogelijkheid zijn.

Het argument dat er nog twee andere grote fietsenstallingen in de stationsomgeving komen (de
drie stallingen zouden samen goed zijn voor 2800 fietsen) snijdt geen hout. Immers, de ene stalling
is bewaakt. Het is een algemeen aanvaard principe dat de capaciteit van een bewaakte stalling niet
zomaar bij die van de onbewaakte stalling mag worden opgeteld. Mensen mogen niet gedwongen
worden om hun fiets tegen betaling te stallen, omdat de gratis stalling vol is. In de Alphense
context kunnen we zeggen dat je geen peren bij (fiets-)appels kunt optellen.

De andere stalling staat aan de kant van Kerk en Zanen. Wij denken dat niet veel fietsers van de
kant van het centrum door de tunnel zullen rijden, nog een stukje doorrijden om op maaiveldniveau
te komen, dan terugkeren naar deze stalling, om vervolgens weer de tunnel in te duiken, om hun
trein of bus te bereiken. Los daarvan is het de vraag of deze stalling op termijn groot genoeg is
voor de fietsen uit de (groeiende) wijk Kerk en Zanen zelf.

Wij hopen dat u onze suggesties en argumenten ter harte neemt. Dan kunnen we straks allemaal
met recht trots zijn op de Fietsappel.

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

R. van Vliet

cc: Jan Kuipers, Nunspeet


