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Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 
Geachte gemeenteraad, 
 
De Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken heeft kennis genomen van de 
plannen voor de bouw van 17 bedrijfsunits Steekterhoek op het terrein naast Steekterweg 
79A en wil aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van met name de uitrit van dit nieuw 
te bouwen bedrijventerrein. 
Met het oog op het bezwaar ingediend door bewonersvereniging “Onder de Hefbrug”, 
waarvan de beslistermijn op 25 november aanstaande verloopt willen wij, als Fietsersbond, 
vragen de locatie van de uitrit te verbeteren in het belang van de verkeersveiligheid voor het 
fietsverkeer. 
 
De gemeenteraad heeft kortgeleden met grote meerderheid het Programma Fiets 
aangenomen. Kern hiervan is een goed en veilig fietsnetwerk. 
In de plannen voor het bedrijventerrein Steekterhoek  is de uitrit van het terrein gepland aan 
de Noordzijde van het terrein, waarbij het verkeer van en naar de bedrijven  de 
hoofdfietsroute tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam kruist. 
Overigens zal het meeste verkeer van en naar het geplande bedrijventerrein de 
hoofdfietsroute twee maal kruisen aangezien het merendeel van dit (auto)verkeer via de 
Limeslus aan zal rijden en bij het op- of afrijden van de rotonde het fietspad zal kruisen. 
Dit is een onveilige en dus ongewenste situatie die in de plannen eenvoudig aangepast kan 
worden door de inrit van het bedrijventerrein te verplaatsen naar de oostzijde van het 
terrein (de weg tussen de rotonde van de Steekterweg en de rotonde van de Limeslus) juist 
tegenover de niet-gebruikte inrit van het Ecopark de Limes. 
Een inrit op deze locatie is gezien de ruimte, de weg (50 km/h) en de verkeersintensiteit op 
dit deel van de weg ons inziens goed in te passen en voorkomt hiermee het tweemaal 
kruisen van een belangrijke fietsroute. 
 



De fietsroute van Alphen aan den Rijn naar Zwammerdam is een veel gebruikte route door 
met name scholieren en medewerkers van IpseDeBruggen. In de spitsuren van zowel 
scholieren als medewerkers op het bedrijventerrein zijn conflicten tussen automobilisten en 
fietsers te verwachten, maar zoals hiervoor aangegeven ook te voorkomen. 
De aantallen fietsers zijn volgens de laatste verkeerstellingen (2015) niet heel goed te 
herleiden, maar het gaat om ongeveer 1000 fietsers per dag (opgeteld in beide richtingen). 
En te verwachten valt dat de aantallen fietsers op deze route toe zullen nemen als de 
vervanging van de Steekterbrug gereed is en de fietsroute Alphen-Zwammerdam verbetert. 
 
Overigens kan voor de fietsers die vanuit (de richting) Alphen het nieuwe bedrijventerrein 
willen in- of uitrijden eenvoudig een smalle inrit gecreëerd worden door gebruik te maken 
van de huidige dam in de sloot aan de noordzijde. 
 
De Fietsersbond vraagt hierbij heroverweging van de lokatie van de inrit en te kiezen voor 
een verkeersveilige inrichting waarbij nadrukkelijk gekozen wordt voor de veiligheid van een 
goed fietsnetwerk in de gemeente Alphen aan den Rijn. 
 
Met fietsvriendelijke groet, 
 
 
 
Erik Bruijn 
Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken 


