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Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden
op onderstaande adressen.
Ze zijn gemakkelijk bereikbaar, zowel telefonisch als schriftelijk.

Erik Bruijn

Wil Klaassen (voorzitter)

Albert Klooster

Rudy van Vliet

Henk van der Zanden

email:
alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

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
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Vooraf

Ook het afgelopen half jaar is de Fietsersbond weer op vele fronten actief
geweest. In het belang van de fietsers in onze regio uiteraard. In dit nummer
van de PedaalRidder gaan we in op de belangrijkste thema’s. Bij diverse
artikelen verwijzen we voor nadere informatie naar onze website op

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Neemt u daar gerust eens een kijkje, ook voor eerdere nummers van dit blad.
Voor nu wensen we u echter vooral veel leesplezier met de nieuwste editie!

Amerikalaan kan nóg beter

Langs een deel van de Amerikalaan komen betere voorzieningen
voor fietsers. Toch is de Fietsersbond niet helemaal tevreden, om-
dat er volgens ons meer mogelijk is.

Een van de knelpunten in de Top 10 van onze knelpuntennota voor Alphen
aan den Rijn is de Amerikalaan. Fietsers moeten deze weg 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.

In april 2010 kondigde de gemeente in een persbericht enkele verbeteringen
voor fietsers op de Amerikalaan aan. Er zou onder andere een nieuw fietspad
komen ter hoogte van het nieuwe sportpark Kerk en Zanen. Toen wij begin
september 2010 eens informeerden bij de gemeente wanneer dat fietspad er
zou komen, kregen we tot onze verbijstering te horen dat het fietspad van de
baan was: de plannen waren gewijzigd, en het zou blijven bij de aangelegde
fietsstroken. Aanleiding voor ons om een brief naar de gemeente te sturen.

Omdat de gemeente onze brief serieus nam, duurde het wat langer om hem
te beantwoorden. Eind februari 2011 kwam het antwoord. Tussen de Vroon-
hoevelaan en de Renaissancelaan verandert er niets aan de fietsstroken. Tus-
sen de Renaissancelaan en het Weteringpad (ter hoogte van het nieuwe sport-
park dus) komt er alsnog een tweerichtingsfietspad langs de Amerikalaan, aan
de zijde van het sportpark. Daarnaast komen er vanaf de Vroonhoevelaan
drie fietsvriendelijke rotondes in de Amerikalaan. Deze aanpassingen zullen
de komende jaren in fasen worden uitgevoerd.

De Fietsersbond vindt het geplande tweerichtingsfietspad absoluut een
verbetering, hoewel het een beetje vreemd is dat er op het verlengde van de
Amerikalaan, langs de Flemingweg, een tweerichtingsfietspad aan de andere
zijde van de weg ligt. Door de rotondes, waarop de fietsers gewoon voorrang
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zullen hebben, hoeft het echter niet lastig te zijn om de Amerikalaan over te
steken.

De Fietsersbond betreurt het echter dat er tussen de Vroonhoevelaan en
de Renaissancelaan geen vrijliggende fietspaden gaan komen. We vinden het
een gemiste kans voor de verbetering van de veiligheid, omdat er voldoende
ruimte voor is.

Obstakels op straat, Alle Hens Julianastraat

In onze (Alphense) knelpuntennota van mei 2009 maakten we al melding
van obstakels op straat: de onoverzichtelijk situatie in het nieuwe centrum
met haar reclameborden, fietsenrekken, uitstallingen en terrassen. En een
regengoot die regelmatig moet worden overgestoken.

Terrassen blokkeren de Julianastraat (archieffoto).

Dit laatste zijn wij gaan onderzoeken. Daarbij ontdekten we dat met name
Alle Hens in de Julianastraat zich niet hield aan de daarvoor vastgestelde
regels van maximaal 3,80 meter terras en het opruimen ervan na sluitingstijd.
Voor ons was dit aanleiding om de uitbater op 4 oktober 2010 aan te schrijven.
De brief is op 9 oktober persoonlijk overhandigd. Na enkele ‘aanmaningen’,
waarbij de uitbater aanvankelijk beloofde te zullen reageren maar dat toch
niet deed, hebben wij de gemeente op 19 december 2010 gevraagd handhavend
op te treden op alle vergunningsvoorschriften.

De regelgeving was inmiddels gewijzigd per eind november 2010. De ge-
meenteraad had een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening goedgekeurd
waarbij Burgemeester en Wethouders nadere regels mochten stellen. De ge-
meente antwoordde op 26 januari 2011 op ons verzoek om handhaving. Het
antwoord kwam erop neer dat nu 4,20 meter uit de gevel mocht worden inge-
richt als terras, en de facto niet verder dan de goot. De regengoot werd niet
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als gevaarlijk gezien voor schuin overstekende fietsers. De gemeente voerde
ook aan dat burgers hier nooit over geklaagd hadden. En ook de overige
punten zouden niet worden gehandhaafd.

Wij hebben bezwaar aangetekend tegen dit besluit. De nadere regels kun-
nen ook anders worden gëınterpreteerd. Bovendien werd niet gehandhaafd
op het opruimen na 23:00 uur en op de maximale lengte van 1,40 meter
van de schermen. (Deze zijn momenteel 4,20 meter en waren in de vorige
vergunning-bepalingen niet gereguleerd, zij het dat ze wel tussen 23:00 en
6:00uur moesten zijn opgeruimd en het terras geheel gereinigd). Op 19 april
is (voor de meeste lezers: was) de hoorzitting voor de bezwarencommissie, en
wij wachten met spanning af wat het resultaat zal worden. Wij beschouwen
dit als een lakmoesproef voor de Alphense bestuurscultuur.

De gemeente heeft wellicht gelijk dat ze geen klachten heeft ontvangen
over de goot. Er zijn wel klachten gemeld bij ons en bij de krant over het
uitgebreide terras en de daardoor smalle doorgang, maar geen klachten over
de goot. Vanuit Leiden zijn er echter wel klachten bekend inzake ongelukken
bij nat weer vanwege een vergelijkbare goot in de Haarlemmerstraat.

Henk van der Zanden

Oudshoornseweg

Sinds een jaar of twee is de Oudshoornseweg (evenals de Meteoorlaan) afge-
sloten voor automobilisten. Dit is een maatregel die voor fietsers zeer positief
uitpakt. Met name op het punt zoals we dat noemen ‘concurrentievoordeel’.
Fietsers kunnen ten opzichte van automobilisten een flink stuk korter rijden
in diverse routes van en naar het centrum (gezien van uit Noordoost Alp-
hen) en zijn dus sneller, en comfortabeler, in het centrum (en vice versa).
De Oudshoornseweg is opnieuw bestraat en opgeknapt, en voorzien van een
kort fietspad. Hierdoor zijn niet alleen de enorme hobbels in het wegdek
verdwenen, maar is ook een rustiger en aangename fietsroute langs de Rijn
ontstaan. Dat automobilisten door deze afsluiting gedwongen worden een
eind om te rijden is een bewuste keuze. Dit geldt overigens met name voor
automobilisten uit Koudekerk, maar deze hebben een goed alternatief om het
Alphense centrum te bereiken via de Bernhardlaan.

Het is vooral de Hooftstraat in het centrum die door de afsluiting een heel
stuk rustiger is geworden. Deze straat behoorde tot een van de knelpunten
voor fietsers in Alphen in onze Knelpuntennota uit 2009, met name op het
stuk ten zuiden van de Julianabrug.

Het rustiger worden van de Hooftstraat is voor diverse ondernemers reden
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geweest om te klagen over verminderde klandizie, met als resultaat dat vori-
ge maand in de gemeenteraad een motie is aangenomen voor een onderzoek
naar de effecten van de afsluiting van de Oudshoornseweg. Wij zien als Fiet-
sersbond dit onderzoek met vertrouwen tegemoet, zeker met het oog op de
concurrentiepositie van fietsers, maar vooral ook voor wat betreft de verbete-
ring van de verkeersveiligheid en de afname van de hoeveelheid (sluip)verkeer
in de straten rondom de Hooftstraat. Daarnaast is het opvallend te vermel-
den dat er zeker ook ondernemers zijn die geen last van de afsluiting lijken
te hebben. Onder andere bij een fitness zaak en een restaurant staan zeer
regelmatig grote aantallen fietsen geparkeerd!!

Erik Bruijn

Fietsvriendelijke Máximabrug graag

Het lijkt erop dat er binnen enkele jaren een extra brug over de Oude Rijn
wordt aangelegd, tussen Alphen aan den Rijn en Koudekerk aan den Rijn: de
Máximabrug. Die brug zou ook voor fietsers een extra mogelijkheid vormen
om de Oude Rijn over te steken, en dat is natuurlijk mooi. Het water wordt
dan een iets kleinere barrière. Om te voorkomen dat de brug zelf een barrière
gaat worden, voor fietsers langs de Oude Rijn, heeft de Fietsersbond er in
november 2010 voor gepleit dat fietsers aan weerszijden van het water onder
de brug door zullen kunnen rijden. Ook hebben we gevraagd om ruime boch-
ten en soepele aansluitingen voor de fietsers, zodat je niet alsnog gedwongen
wordt om bijna tot stilstand te komen.

Vouwbare loopfiets, ‘made in Alphen’

Ze zijn er nog: jongeren die aan fietsen sleutelen, en zelfs een fiets
bouwen. Ook in Alphen aan den Rijn woont er één. We spraken
met Siete Frouws, die voor zijn studie Bewegingstechnologie aan
de Haagse Hogeschool een vouwbare loopfiets ontwierp en in el-
kaar zette.

Wat was precies de opdracht?
De opdracht was simpelweg: ontwerp en bouw een loopfiets voor kinderen
van 9 tot 12 jaar. We moesten de opdracht in groepjes van ongeveer zes stu-
denten maken, waarbij je zelf mocht beslissen of je de loopfiets nog speciale
kenmerken wilde geven. In totaal waren er dertien groepjes. Ons groepje
besloot als enige om een vouwbare loopfiets te maken. Een ander groepje
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had bijvoorbeeld een loopfiets waarbij allerlei onderdelen verstelbaar waren.

Vertel maar eens wat het is geworden.
Een vouwbare loopfiets dus. De meeste onderdelen hebben we zelf gemaakt.
Alleen de wielen en de handgrepen van het stuur zijn afkomstig van een be-
staande kinderfiets. Het stuur is een metalen buis, maar de rest, inclusief het
frame is allemaal van hout. Het frame bestaat uit drie planken naast elkaar,
en is te vouwen. Aan de linker kant zit het feitelijke scharnier, waaromheen
je de fiets vouwt. Aan de rechterkant kun je de voor- en de achterkant van
het frame aan elkaar klinken, met een eenvoudig, maar wel precies passend
pennetje. Als de fiets opgevouwen is, kun je datzelfde pennetje gebruiken om
de fiets vast te zetten in de gevouwen toestand.

De uiteinden van het stuur zijn licht naar achteren gebogen. Dat is com-
fortabeler voor de gebruiker dan een recht stuur. Het zadel is (dus) van hout,
en heeft de vorm van een kommetje: aan de voor- en de achterkant is het
hoger dan in het midden. Dat heeft te maken met de specifieke beweging die
een loopfietser maakt, anders dan een gewone fietser. Dit zadel is met een
tweetal bouten in hoogte verstelbaar.

Aan beide kanten van het achterwiel heb ik een scherm gemaakt, zodat de
veters van je schoenen niet zomaar tussen de spaken kunnen komen tijdens
het loopfietsen.

Siete Frouws op de loopfiets.

Kan iedereen zo’n fiets zomaar maken? Wat voor vooropleiding hebben de
studenten dan?
De meeste studenten komen rechtstreeks van de Havo. Zelf heb ik afgelopen
zomer de Leidse instrumentmakers School afgerond. Daardoor had ik al heel
wat technische ervaring, met draaibanken en freesbanken bijvoorbeeld. An-
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dere studenten hadden echter bijvoorbeeld een vader of een oom, die hen kon
helpen met lassen of die een werkplaats met gereedschap tot zijn beschikking
had. Zo konden we ook het technische werk verdelen.

Ging de hele opdracht in één keer goed?
Bijna wel. Het ontwerp hebben we nog wel een keer aan moeten passen, maar
toen dat eenmaal klaar was, hebben we de fiets in één keer kunnen maken.
OK, toen de fiets eenmaal in elkaar zat, bleek het stuur eerst niet goed te
kunnen draaien in een bepaalde richting. Dus toen hebben we een hoekje van
het frame weg moeten vijlen, maar dat is een detail.

En over het stuur gesproken: er zit een stuurbegrenzing op, zodat je het
stuur niet te ver kunt draaien. Dat leek ons voor de doelgroep, kinderen van
9 tot 12 jaar, die misschien nog wel eens roekeloos zijn, wel zo veilig. Dan
komen ze minder snel te vallen. Achteraf denk ik dat we dit nog net iets
verder hadden kunnen begrenzen.

Welk onderdeel van de fiets was het lastigst te maken?
Het vouwmechanisme. De voorkant en de achterkant van het frame moeten
heel precies op elkaar aansluiten. Als er speling in zit, is de fiets minder
stabiel en minder sterk. En inderdaad, het sluit nu zo strak aan, dat je soms
maar nauwelijks kunt zien dat het frame uit twee delen bestaat.

Om de stevigheid te vergroten, hebben we het frame ook niet recht door-
midden gezaagd, maar trapsgewijs. Als je de fiets weer uitvouwt, valt de
voorkant van het frame precies in de achterkant.

De loopfiets in opgevouwen toestand.

Het is een vouwfiets en moet dus opgetild kunnen worden. Hoeveel weegt de
fiets?
Ons doel was een fiets van ten hoogste zes kilo. Het zijn tenslotte kinderen
die er gebruik van moeten maken. Uiteindelijk is het (we meten het ter plekke
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na) negen kilo geworden. Toch ook niet slecht.

Hebben jullie de loopfiets eigenlijk nog getest op de doelgroep: kinderen van 9
tot 12 jaar?
Ja, daar was ik zelf niet bij, maar een paar andere leden van ons groepje zijn
met de fiets naar een basisschool gegaan. Daar hebben ze drie kinderen uit
deze leeftijdscategorie uit de klas geplukt om de fiets te testen. Twee daarvan
vonden de fiets zo leuk, dat ze hem het liefst mee naar huis hadden genomen!

Bestaat er verder nog een markt voor zo’n loopfiets?
We hebben van tevoren op internet gezocht, maar kwamen eigenlijk alleen
loopfietsen tegen voor mensen van 16 jaar en ouder. Ze zijn onder andere
geschikt voor mensen die moeite hebben met lopen, bijvoorbeeld omdat ze
zwakke spieren hebben. Mensen met evenwichtsproblemen, hebben vaker een
driewielfiets, of een fiets met zijwieltjes. Geen loopfiets dus.

Toen we met het project bezig waren, zag ik hier in het Zegerslootgebied
nog wel verschillende heel kleine kinderen met een loopfietsje (niet vouwbaar
natuurlijk). Daar ben ik meteen gaan kijken hoe die fietsjes gemaakt waren.
De stuurinrichting leek toch een stuk minder solide dan die van onze fiets.
Zo’n loopfietsje mag kennelijk niet teveel kosten.

Ben je met je normale fiets thuis eigenlijk net zo handig?
Het meeste onderhoud doen we hier thuis inderdaad wel zelf: een band plak-
ken of vervangen, of een ketting vervangen is geen probleem. Ik kan me niet
herinneren wanneer we voor het laatst naar de fietsenmaker zijn geweest voor
een grote klus. We hebben ook wel fietsen in de Kringloopwinkel gekocht, en
vervolgens verder zelf opgeknapt. Het is niet zo dat we net zulke machines
hebben als op school, maar het kleine gereedschap hebben we wel. Afgelopen
najaar heb ik ook meegeholpen met de fietsverlichtingsactie hier in Alphen.
Hardstikke leuk!

Dit was een ingekorte versie van het interview. Het complete interview staat
op www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Presentatie knelpuntennota Kaag en Braassem

Op dinsdag 15 maart j.l. heeft de Fietsersbond een knelpuntennota
voor de gemeente Kaag en Braassem gepresenteerd. In het gemeen-
tehuis te Roelofarendsveen overhandigde Albert Klooster namens
de bond de nota aan wethouder Ton van Velzen van verkeer.

Sinds het najaar van 2009 heeft onze afdeling van de Fietsersbond aan een

9



knelpuntennota voor Kaag en Braassem gewerkt. Na oproepen in de media
kwamen meer dan 50(!) meldingen binnen van knelpunten voor fietsers in de
tien kernen van onze gemeente. Het betrof zowel knelpunten in de kernen,
als knelpunten op de fietsroutes tussen de kernen onderling.

In de nota zijn de knelpunten overzichtelijk gerubriceerd, per kern of per
route tussen de kernen. Behalve de knelpunten zelf worden er ook mogelijke
oplossingen beschreven. Voor elke kern is een ’knelpunt met stip’ (het groot-
ste knelpunt) aangewezen. Voor de gemeente als geheel is een ’knelpunt met
grote stip’ gëıdentificeerd. Dit is de gebrekkige verbinding voor fietsers tus-
sen de twee grootste kernen, Leimuiden en Roelofarendsveen. Hemelsbreed
liggen deze kernen niet zo ver uit elkaar, maar ze worden door het water van
de Oude Wetering fysiek van elkaar gescheiden. Naast specifieke knelpun-
ten bevat de nota ook een beschrijving van algemene knelpunten: situaties
die op meerdere plaatsen in de gemeente (en ook buiten Kaag en Braassem)
voorkomen.

Op dinsdag 15 maart 2011 hebben we de nota aan wethouder Ton van Vel-
zen van verkeer aangeboden. Bij de presentatie verwees de Fietsersbond naar
de positieve gevolgen die een vergelijkbare nota uit 2009 voor de gemeente
Alphen aan den Rijn heeft gehad: veel knelpunten zijn daar inmiddels of
worden op korte termijn aangepakt.

Albert Klooster en wethouder Ton van Velzen tonen de knelpuntennota.

Na de presentatie nam dhr. Van Velzen het woord en hij sprak zich posi-
tief uit over de nota en hij zegde alle aandacht aan de nota toe. De nota
is trouwens op tijd binnengekomen want de gemeente is druk bezig met het
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ontwikkelen van de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie. In deze vi-
sie zullen fietspaden als onderdeel van de bereikbaarheid van de verschillende
kernen aan bod komen en de gepresenteerde nota zal in de te ontwikkelen
visie worden meegenomen.

De nota is inmiddels verzonden aan alle leden van de Fietsersbond in
de gemeente Kaag en Braassem, aan melders van knelpunten (voorzover zij
hun postadres aan ons hebben doorgegeven), aan de beide pontbazen van
het Paddegat en bij Oude Wetering, aan de pers, aan het college van B
& W, alle Raadsleden, aan de desbetreffende ambtenaren van de gemeen-
te en aan de fietsenzaken in de gemeente. Heb je de nota niet ontvan-
gen maar wil je wel een papieren versie hebben, geef dan je adres even
aan ons door. De nota zelf kan bovendien digitaal worden nagelezen via
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn.

Parallelweg Hoogmade

Inmiddels is de Fietsersbond door de gemeente gevraagd om praktisch mee
te denken bij een tweetal herinrichtingen. De eerste is de aanleg van fiets-
vriendelijke drempels op de Parallelweg bij Hoogmade. Het gaat hier om een
stukje weg tussen de rotonde bij de kern Hoogmade en het parkeerterein bij
de sportvelden. Omdat hier door auto’s vaak veel te hard wordt gereden en
deze daardoor een gevaar opleveren voor de vele fietsers heeft de gemeente
besloten tot aanleg van verkeersdrempels. Op advies van de Fietsersbond
worden dit fietsvriendelijke drempels, dus vlak aan beide kanten. Het liefst
had de Fietsersbond gezien dat het parkeerterrein bij de sportvelden direct
vanaf de N446 bereikbaar zou zijn en dat de Parallelweg dan een fietspad zou
kunnen worden. Helaas stuit dit op het beleid van de provincie om zo min
mogelijk uitritten op de N446 te willen hebben. Voor het parkeerterrein bij
het Witte Bruggetje van Ofwegen wijkt de provincie overigens van dit beleid
af: dat is wel direct bereikbaar vanaf de N446. . .

Leidseweg Oud-Ade

Een groter project doet zich voor bij de Leidseweg in de kern Oud-Ade. Al
jaren wordt er over een verbetering van deze doorgang nagedacht, maar van
een echte aanpak is het tot dusver niet gekomen. Door de gemeente is nu
een plan ontwikkeld waarbij het voetpad van 1.20 meter breed, dat nu al
bij de kerk aanwezig is, geheel wordt doorgetrokken. Op 26 januari 2011
is er overleg geweest tussen de gemeente, de Vereniging Dorpsgemeenschap
Oud-Ade en de Fietsersbond. Het plan betekent een belangrijk verbetering
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voor de voetganger; helaas moet de Fietsersbond vaststellen dat er nauwelijk
sprake kan zijn van een verbetering voor het fietsverkeer. Net als voorheen
zal de fietser ook na de herinrichting van de Leidseweg in Oud-Ade twee-
maal de weg moeten oversteken. Verbreding van de weg ten koste van een
strook water stuit op een “onbespreekbaar” van het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Het waterschap zal zeker haar argumenten hebben, maar spijtig
genoeg is hier duidelijk sprake van een gemiste kans op veiliger fietsverkeer
door de kern Oud-Ade. In een verder overleg zal de Fietsersbond aandringen
op verhoogde schuine oversteken en op gekleurde suggestiestroken. Ook zou-
den tellingen van het aantal dagelijkse fietsers door de kern Oud-Ade door
een actief lid (wie?) van de Fietsersbond als argument voor een meer fiets-
vriendelijke herinrichting kunnen worden ingebracht.

Albert Klooster

Knelpunt Oude Wetering

Hierbij een stukje vanuit de buurtpreventie Mooi Botenwijk Zuid Oude We-
tering.

De fietsknelpunten nota is enthousiast ontvangen en gelezen door de leden
van de buurtpreventie. Een hele grote stap naar meer veiligheid voor de fiet-
sers binnen onze gemeente. Binnen onze wijk is de fietsveiligheid voldoende.
Maar zoals de nota al aangeeft, zijn doorgaande fietsroutes in de wijk on-
voldoende aanwezig. Er wordt (massaal) kris-kras over voetpaden en tussen
auto’s gefietst. En het alternatief om over de rondleidingsweg (de Water-
gang) te fietsen, is voor fietsers niet veilig. ZEKER niet voor kinderen (met
ouders) die naar de basisscholen fietsen. Kortom een mooi speerpunt voor
de buurtpreventie. We hopen jullie in de nabije toekomst meer te kunnen
vertellen over, nog met de gemeente op te starten, overleg. En heel misschien
al over enige resultaten.

John Bakker

Omfietsen squashhal Kennedylaan (vervolg)

In de vorige Pedaalridder hebben we verteld (en geklaagd) over de overlast die
fietsers hebben gehad van de werkzaamheden op het kruispunt van de Oranje
Nassausingel met de President Kennedylaan / Willem de Zwijgerlaan. Inmid-
dels is de overlast gelukkig voorbij en hebben fietsers een betere route naar
het centrum vanuit de wijk Ridderveld (en vice versa) gekregen. Ook de rou-
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te over de voormalige Cooperbaan (evenwijdig aan de Oranje Nassuasingel)
die aansluit op de Thorbeckestraat is een verbetering voor fietsers.

Het is aardig van de gemeente Alphen aan den Rijn dat er een tijdelijk
verkeersbord is geplaatst om de verkeersdeelnemers te bedanken voor hun
geduld. Maar het is wel jammer dat dit bord op automobilisten gericht was,
terwijl met name fietsers overlast hebben gehad en geduld gehad moeten
hebben.

Het bewuste bord

Als Fietsersbond hebben we de gemeente gevraagd waarom niet juist de fiet-
sers worden bedankt voor hun geduld. De gemeente beaamde hierop dat
fietsers inderdaad meer last hebben gehad (!), maar dat dit soort borden niet
voor fietsers wordt geplaatst en dus alleen bedoeld is voor automobilisten. . .

Erik Bruijn

Kruising Aarlanderveen wordt verbeterd

De kruising van de provinciale weg N231 (Nieuwkoopseweg) en de Dorpsstraat
in Aarlanderveen is al jaren een punt van aandacht voor overheden, bewoners
en ook de Fietsersbond. Probleem is dat het verkeer op de Nieuwkoopseweg
vaak harder rijdt dan de toegestane 50 km/uur, waardoor het voor verkeer
vanuit de Dorpsstraat (ook fietsers) gevaarlijk kan zijn om de weg over te
steken.

Lange tijd leek het erop dat de kruising vervangen zou worden door een
rotonde. De Fietsersbond kon niet achter de geplande rotonde staan, omdat
fietsers er geen voorrang zouden hebben (hoewel hij wel binnen de bebouw-
de kom zou komen) en ze een grote omweg zouden moeten maken (wat ze
waarschijnlijk zouden vermijden door de autobaan te pakken). Omdat ook
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de bewoners van Aarlanderveen zich tegen de rotonde keerden, sneuvelde het
plan in het najaar van 2006.

En toen werd het stil. De kruising bleef zoals hij was, bleef dus een knel-
punt voor fietsers, zodat hij ook in onze knelpuntennota van mei 2009 terecht
kwam, op plaats 11 in onze Top 25. Eind 2009 kregen we te horen dat er
nieuwe plannen voor verbetering van de kruising waren. De plannen houden
in dat er enkele lichte s-bochten in de Nieuwkoopseweg worden aangelegd,
en dat de linksafstroken in die weg zullen verdwijnen. Met een beetje geluk
krijgt dit in 2011 nog zijn beslag.

De tekening voor de nieuwe kruising.

De Fietsersbond juicht de maatregelen toe, omdat ze er waarschijnlijk inder-
daad voor zullen zorgen dat de snelheid van het verkeer op de Nieuwkoop-
seweg naar beneden gaat. Jammer is wel dat er aan de oversteken voor de
fietsers verder niets verandert. Komend vanuit de Dorpsstraat zullen ze eerst
een stukje naar rechts moeten, voordat ze over kunnen steken. Zeker van-
uit de noordelijke richting is dit niet aantrekkelijk: bij de feitelijke oversteek
(in de noordwesthoek van de kruising) moeten de fietsers helemaal achterom
kijken om te zien of er auto’s vanuit de richting Nieuwkoop komen, en ver-
volgens moeten ze een haakse bocht maken. De kans is groot dat veel fietsers
dat (net als nu. . . ) niet zullen doen, en rechtdoor over blijven steken.

Dit is ook een punt van zorg voor de provincie Zuid-Holland, de gemeente
Alphen aan den Rijn en de Belangenvereniging Aarlanderveen (vertegenwoor-
diger van de bewoners). Wij begrijpen die zorg wel en zullen fietsers echt niet
stimuleren om tegen de regels in recht over te steken. Toch begrijpen we ook
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dat fietsers dat doen, als de eigenlijke fietspaden zo ongelukkig liggen. In
zekere zin vragen provincie en gemeente er dan een beetje om.

Rudy van Vliet

Fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 6 november 2010 organiseerden de Regionale Projectgroep Ver-
keersveiligheid Rijnstreek en de Fietsersbond de jaarlijkse fietsverlichtings-
actie. Bij onze stand aan De Vest in Alphen aan den Rijn controleerden en
repareerden we weer fietsverlichting, tegen betaling van (alleen) het mate-
riaal. Ook deden zestien rijwielhandelaren uit Alphen aan den Rijn en de
kernen van Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijnwoude mee aan de actie.
Hoewel het weer niet helemaal meezat, mochten we toch weer meer dan 80
fietsers in de stand verwelkomen. Deze konden bijna allemaal ter plekke
geholpen worden. We kunnen derhalve terugzien op een geslaagde dag.

Cijfers verlichting Alphen

Zoals inmiddels gebruikelijk telden we ook in het afgelopen winterseizoen
(van september tot en met maart) hoeveel fietsers in het donker met of zonder
licht rondreden. Het lijkt erop dat de fietsers beter verlicht waren dan eerdere
jaren. Dit is waarschijnlijk voor een deel te danken aan het groeiende gebruik
van batterijverlichting. Bij dat soort verlichting heb je geen last van gebroken
electriciteitsdraadjes. En een stelletje lege batterijen vervangen kan (bijna)
iedereen. De cijfers vanaf 2006 (toen we begonnen met de systematische
tellingen) zijn als volgt:

seizoen 1 2 3 totaal

2006-2007 672 (66,2%) 243 (23,9%) 100 (9,9%) 1015
2007-2008 1192 (70,8%) 387 (23,0%) 104 (6,2%) 1683
2008-2009 989 (69,1%) 365 (25,5%) 78 (5,4%) 1432
2009-2010 1059 (71,8%) 347 (23,5%) 69 (4,7%) 1475
2010-2011 1377 (73,9%) 398 (21,4%) 89 (4,8%) 1864

Hierbij bevat kolom 1 de fietsers met goed licht, kolom 2 de fietsers zonder
licht, en kolom 3 de fietsers met licht dat niet aan de regels voldoet, zoals een
oranje voorlicht, een knipperlicht, een te zwakke lamp of een lampje dat aan
de arm is bevestigd. Details van de cijfers vindt u op
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Eén verbeterde uitgang Fietsappel

In oktober 2010 had de Fietsersbond een brief naar de gemeente Alphen aan
den Rijn gestuurd over de in- en uitgangen van de Fietsappel, de opvallende
fietsenstalling bij het station. De onderste uitgang vinden we namelijk ge-
vaarlijk, omdat je slecht zicht hebt op het fietsverkeer dat met hoge snelheid
van rechts (vanuit de tunnel) komt. Bij de bovenste in-/uitgang vonden we
het vreemd dat je niet tussen de Fietsappel (een fietsenstalling tenslotte) en
de Prins Bernhardlaan, langs Sandton Hotel Toor dus, mocht fietsen.

In november 2010 kregen we antwoord, aan de ene kant negatief en aan de
andere kant positief. De gemeente was het niet met ons eens dat de onderste
uitgang gevaarlijk is. Daar had ze ook nooit klachten van burgers over ont-
vangen (waar hebben we dat vaker gehoord. . . ). De gemeente ging daar dus
ook geen extra maatregelen uitvoeren om de veiligheid te vergroten. Bij de
bovenste in-/uitgang was de gemeente wel gevoelig voor onze argumenten: er
mag nu naar en van die in-/uitgang gefietst worden!

Sneeuw

Heeft u de afgelopen winter ook zo genoten van de sneeuw? En heeft u ook
zoveel problemen gehad op de fiets vanwege het winterweer?

Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen ervaringen gehad tijdens de gladheid.
En waarschijnlijk kent iedereen wel iemand uit zijn omgeving die is uitgegle-
den of op andere manier problemen heeft ervaren. Botbreuken zijn helaas
veelvuldig het gevolg geweest. Ondanks alle overlast hebben wij als Fiet-
sersbond in Alphen aan den Rijn de indruk dat de hoofdfietspaden naar
omstandigheden redelijk geveegd en/of geborsteld zijn geweest in deze win-
ter. Vandaar bij deze onze waardering voor het werk dat door de gemeente
is verricht.

Een voorbeeld was de situatie bij de Eikenlaan ter hoogte van het distribu-
tiecentrum van Hoogvliet. Hier was, nadat er enkele dagen geen verse sneeuw
was gevallen, door opwaaiing van sneeuw het fietspad over zo’n honderd meter
volledig onbegaanbaar geworden. Fietsers en bromfietsers moesten hierdoor
op de hoofdbaan rijden, duidelijk een gevaarlijke situatie. Dit is direct aan
de gemeente (op het servicenummer) gemeld, en vervolgens vrijwel direct
verholpen door een sneeuwschuiver op dit fietspad af te sturen.

Heeft u zelf andere ervaringen tijdens de gladheid/sneeuw gehad? Of vindt
u, net als de Fietsersbond, dat enkele routes helaas niet goed zijn of worden
geveegd? Dan horen wij dat graag van u.
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Maar belangrijk is: als u een gevaarlijke of hinderlijke situatie aantreft
(niet alleen bij gladheid, maar ook voor andere zaken), meld dit direct bij
de gemeente! Er wordt (vaak) wat mee gedaan. Het telefoonnummer voor
deze klachten is: 14-0172. Klachten indienen via de website van de gemeente
werkt ook: dit kan door het digitale formulier ‘melding openbare ruimte’ in
te vullen (www.alphenaandenrijn.nl, zoek bij ‘contact’). Ten slotte kunt u
ook een email sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Erik Bruijn

Geef fietsers op de rotonde voorrang

Dat zeggen wij nou ook altijd.
Quizvraag: waar is deze foto genomen?

Raoul Wallenbergplein krijgt echte rijbaanscheiding

In de loop van 2011 wordt er op het Raoul Wallenbergplein een
verhoogde rijbaanscheiding aangebracht. De Fietsersbond is hier
blij mee, omdat dit zal betekenen dat de rotonde overzichtelijker
wordt en de snelheid van het autoverkeer omlaag zal gaan. Dat is
goed voor de veiligheid van de fietsers.

In het voorjaar van 2010 heeft de gemeente nieuwe belijning aangebracht
op het Raoul Wallenbergplein, het belangrijkste knelpunt in onze knelpun-
tennota voor Alphen aan den Rijn. Bepaalde delen van de binnenbaan van
deze tweestrooksrotonde zijn nu alleen nog bestemd voor linksafslaand ver-
keer. Het idee achter deze maatregel lijkt ons goed: het verkeer op de rotonde
zou er overzichtelijker door worden, en het zou iets langzamer moeten rijden.
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Auto’s zouden de rotonde niet meer ‘recht’ over kunnen steken.

Helaas werkt het in de praktijk minder goed. We hebben geconstateerd
dat ook doorgetrokken lijnen massaal worden overschreden door de automobi-
listen. We hebben daarom begin juli 2010 een brief naar de gemeente Alphen
aan den Rijn gestuurd, waarin we pleiten voor een verhoogde rijbaanschei-
ding.

Officieel is de verkeerssituatie op het Raoul Wallenbergplein gewijzigd met
de nieuwe belijning, maar in de praktijk is er nog niet veel veranderd.

Naar aanleiding van onze brief is de gemeente ook gaan onderzoeken in hoe-
verre de belijning werkt. En vervolgens of het mogelijk is om dit te verbeteren
met een vorm van verhoogde rijbaanscheiding.

In februari 2011 ontvingen we bericht dat de gemeente aan ons verzoek
tegemoet komt! In het 2e of 3e kwartaal van 2011 zal er op twee plaatsen op
de rotonde verhoogde rijbaanscheiding worden aangelegd. De twee rijstroken
worden daar fysiek van elkaar gescheiden door een ‘ruggetje’. Hierdoor kan
verkeer niet meer via de linkerrijstrook rechtsaf slaan naar de Prins Bern-
hardlaan, noch in noordelijke, noch in zuidelijke richting.

De Fietsersbond is verheugd dat de gemeente nu ook tot de conclusie is
gekomen dat de belijning uit 2010 niet voldoende werkt. Wij verwachten dat
de verhoogde rijbaanscheiding er toe zal leiden dat de rotonde overzichtelijker
wordt en dat de snelheid van het verkeer op de rotonde zal afnemen. Hierdoor
wordt het voor fietsers veiliger om de op- en afritten van de rotonde over te
steken. Het knelpunt ‘Raoul Wallenbergplein’ is hiermee nog niet verleden
tijd (zo hebben de fietsers nog steeds geen voorrang), maar het wordt wel
minder erg.

Rudy van Vliet
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Ontwikkeling Steekterpoort

Het project Steekterpoort vormt de komende jaren ‘de spil van de econo-
mische ontwikkeling van Alphen aan den Rijn en de regio’. In de hoek ten
zuidoosten van de kruising van de Oude Rijn en de Gouwe wordt een nieuw,
‘innovatief duurzaam’ bedrijventerrein aangelegd, en ook de wegen in het ge-
bied worden omgelegd. De Fietsersbond houdt uiteraard in de gaten wat de
gevolgen voor fietsers zijn.

Naar aanleiding van een bezoek aan een informatieavond over dit project
hebben we een brief naar de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen
aan den Rijn gestuurd. Hierin bepleiten we goede verlichting van de fietspa-
den in het gebied, voorrang voor fietsers op twee nieuwe rotondes, en een trap
tussen het viaduct over het spoor en het fietspad op maaiveldhoogte direct
ten noorden van het spoor.

Ongelijkvloerse kruising N11 – Goudse Schouw

De kruising N11 – Goudse Schouw (voor auto’s) wordt ongelijkvloers. Dit
betekent dat auto’s ter plaatse onder de N11 door gaan rijden om aan de
goede kant van de N11 te komen. Hiertoe wordt de bestaande tunnel in het
Rietveldsepad (waar fietsers nu al rijden) verdiept en verbreed.

Bijkomend gevolg is dat (volgens de voorlopige plannen) fietsers zowel
de oprit van de N11 in de richting van Leiden, als de afrit uit de richting
van Leiden zullen moeten oversteken. De Fietsersbond wil voorkomen dat
dit negatieve gevolgen voor de fietser heeft, op het gebied van veiligheid en
snelheid van de fietsroute. We hebben daarom een brief naar de gemeente
gestuurd, waarin we een zestal maatregelen voorstellen om de route veilig en
aantrekkelijk voor fietsers te houden. Enkele van de voorgestelde maatregelen
zijn:

• verkeerslichten bij de oversteken, met ruim van tevoren detectielussen voor
de fietsers, zodat die in de meeste gevallen niet hoeven af te remmen voordat
ze over kunnen steken,

• drempels voor de auto’s (niet voor de fietsers!) bij de oversteken, zodat
de auto’s niet met hoge snelheid (mogelijk door rood) de oversteken kunnen
passeren,

• een fietspad onder de N11 dat breder is dan de nu geplande 3,00 meter,
vanwege de vele soorten verkeer die van dit fietspad gebruik zullen maken.

Voor de complete brief, zie www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Door weer en wind

Dagelijks fiets ik naar mijn werk van Oude Wetering naar Lisse Noord. In-
middels al meer dan 10 jaar 27 km per dag, door weer en wind. Op een
degelijk stalen ros. Of ’s zomers op mijn ligfiets. En dan maak je van alles
mee, wat ik graag met iedereen wil delen.

Ik fiets via een prachtige, oerhollandse route. Vanuit Oude Wetering,
het fietspad over het (inmiddels verbrede) aquaduct A4. Dan de rustieke
draaibrug over de Ringvaart te Nieuwe Wetering. Linksaf langs de ringvaart
richting Kaag. Na restaurant Hanepoel rechtsaf de Haarlemmermeerpolder
in richting Abbenes. Het viaduct over de A44. Vervolgens Abbenes door,
Hoofdvaart over en via prachtige fietspaden door landbouwgronden, richting
Lisserbroek. Dan passer ik de altijd zeer drukke Lisserbrug over de Ringvaart.
In Lisse rechtsaf richting standbeelden ’blote Bertus’ en ’gele Tulpenmeissie’.
En gearriveerd op mijn werk.

Door ’Weer en wind’. Dus afgelopen winter vorst, ijzel en sneeuw getrot-
seerd. Sneeuw, zeer veel sneeuw. Een ochtend getwijfeld. Er lag veel, heel
veel sneeuw. Toch op de fiets gestapt. Bergschoenen aan, voor als er door
de sneeuw geploeterd moet worden (achteraf verstandige keuze). Alle wegen
waren redelijk te doen. Gewoon midden op de weg in de autosporen fietsen.
Automobilisten rijden voorzichtig en geven mij veel ruimte. Netjes. Het is
mooi, zeer mooi, de witte wereld in het donker. En heel, heel stil door de
geluiddempende sneeuwlaag. Inmiddels richting Abbenes over viaduct A44.
Lange files uiteraard. Die doen er ook wat langer over, maar ik geniet waar-
schijnlijk meer. Dan een dilemma. Het fietspad richting Lisserbroek ligt met
20–30cm verse (stuif)sneeuw. Dit fietspad is al een paar dagen niet onder-
houden. De keuze: Of terug naar huis, of ver omrijden via de Lisserweg
of met de fiets aan de hand 1,5 km door deze sneeuw ploegen. Uiteraard
het laatste. Het valt mee. Gewoon genieten van de Siberische sneeuwvlakte
van de Haarlemmermeerpolder om me heen. Onderweg kom ik een lotgenoot
tegen. Een scholier die ook de fiets meesleurt. Ik groet hem en maak een
opmerking over de te nemen sneeuwbarrière. Moet ik niet doen. Hij barst los
in een tirade van woede en frustratie over de verse sneeuwlaag. En beschrijft
vloekend en tierend wat mij nog te wachten staat. Met een glimlach laat ik
hem achter mij. Wat een mooi hilarisch moment. Uiteindelijk kan ik weer op
de fiets stappen. Moe maar voldaan kom ik wat later op mijn werk. Maar
waarschijnlijk niet zo laat als menig automobilist. Ik neem een extra klontje
suiker in mijn dampende koffie. Heb ik wel verdiend.

Sjonnie
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