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Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden
op onderstaande adressen.

Erik Bruijn (voorzitter) Gerard Huiskamp

Frits Nijhof Leo van den Ouden

Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Onderafdeling Kaag en Braassem

John Bakker

kaagenbraassem@fietsersbond.nl

Paul van Buul

Hans Gaarman Piet Klein

Willem Zandvliet Cor van Zeil

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

Hoewel we niet veel winter gehad hebben bij ons, begint het voorjaar nu echt
aan te breken. Tijd dus voor een nieuwe editie van de PedaalRidder. Ook in
deze editie brengen we u weer op de hoogte van diverse onderwerpen waar
we in onze afdeling van de Fietsersbond mee bezig zijn (geweest).

Op onze website vindt u overigens de digitale versie van de PedaalRidders
van de laatste tien jaar, met foto’s en logo’s in kleur. Mocht u denken: ‘ik
heb aan de digitale versie wel genoeg,’ laat het ons weten. Dan krijgt u in het
vervolg een email van ons met verwijzing naar de site, zodra de PedaalRidder
naar de drukker is. Dan kunt u hem bovendien eerder lezen.

Adreswijziging?

Met enige regelmaat krijgen we in onze afdeling bericht van een lid dat hij
of zij verhuisd is. Met name na het versturen van de PedaalRidder komt
dat voor. Natuurlijk nemen we goede notie van zo’n bericht, maar in prin-
cipe zou het automatisch goed moeten gaan, als men de adreswijziging maar
doorgegeven heeft aan de landelijke Fietsersbond. Wij betrekken daar na-
melijk elk half jaar onze adresgegevens van. Kortom: bent u lid en heeft u
verhuisplannen, informeer dan in ieder geval ook de landelijke Fietsersbond.

Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Jaagpad Leiderdorp legaal versmald (verknald)

Ja, u leest het goed. Helaas blijkt dit de conclusie te zijn in deze vervolg-soap
over bouwwerken pal langs het fietspad in Leiderdorp, waardoor de effectieve
breedte nog minder voldoet aan de CROW norm. (CROW = non-profit
kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte)
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In de PedaalRidder van oktober 2015 verhaalden we over ons verzoek
tot handhaving aan de gemeente Leiderdorp van 29 september 2015. Het
betrof een nieuwe houten afzetting direct langs het Jaagpad waarbij tevens
een boom en een gemeentelijke lantaarnpaal werden geannexeerd. Toen de
gemeente ons verzoek afwees, tekenden wij op 5 november 2015 bezwaar aan.

De aanleiding voor ons verzoek tot handhaving.

In twee constructieve overleggen met de bezwarencommissie en de ge-
meente kwamen wij tot de volgende conclusie. Ten eerste was er in het
bestemmingsplan van 1977 een strook van meer dan 4 meter langs de Rijn
bestemd voor verkeersdoeleinden. Op deze strook waren het fietspad en de
berm aan landzijde ingetekend. Ten tweede was die strook in het bestem-
mingsplan van 2007 naar 3 meter teruggebracht, dus tot pal aan de rand van
het fietspad. De vroegere berm heeft nu de bestemming ‘wonen’ gekregen,
en dus mag er een hek tot 1 meter hoogte langs worden geplaatst, alsof het
een voetpad is. Hiermee is het fietspad dus vanwege de schuwafstand 50 cm
smaller geworden.

Dit is verbijsterend. Het lijkt erop dat de gemeentelijke dienst die het
bestemmingsplan in 2007 heeft voorbereid, zonder nadenken het pad heeft
verknald. En gemeenteraad en provincie, die het plan moesten goedkeuren,
hebben dit kennelijk niet doorgehad.

De casus is hiermee nog niet voorbij. Behalve dat de gang van zaken
rond het bestemmingsplan 2007 nog wordt bekeken, zijn er ook nog onduide-
lijkheden inzake aanvullende voorwaarden en afspraken tussen provincie en
gemeente. Dus wordt vervolgd.

Henk van der Zanden.
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Station Hazerswoude-Koudekerk

Vorige keer berichtten wij al over het station Hazerswoude-Koudekerk.
Op 3 december 2015 kwam de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch

Domein bijeen met als onderwerp het Station Hazerswoude-Koudekerk. Meer
dan twintig insprekers spraken zich daar bijna allemaal uit tegen het voorstel
van de gemeente/ProRail/provincie Zuid-Holland. Het grote pijnpunt was
hierbij de beoogde gelijkvloerse spoorwegovergang voor de fietsers. Wij waren
een van de insprekers en spraken ons uit voor variant 1A van de zogenaamde
Burgerwerkgroep.

De variant van de Burgerwerkgroep.
Bron: www.stationhazerswoude.nl

Die voorkeur hadden wij ook al geuit via een persbericht. Wij riepen de
gemeenteraad op om te kiezen voor veiligheid en dus voor het voorstel van
de Burgerwerkgroep met een fietstunnel onder het spoor én een fietstunnel
onder de Gemeneweg door. De fietsers hoeven dan geen spoorweg over te
steken en ook niet de drukke Gemeneweg.

Niet alleen de veiligheid maar ook de bereikbaarheid van het station voor
fietsers is in het voorstel van de Burgerwerkgroep prima geregeld: geen wacht-
tijden bij het oversteken van de Gemeneweg en geen wachttijden bij de spoor-
wegovergang, waar per uur acht (8!) treinen langs komen. Ook voor wijkbe-
woners die per voet komen of andere treinpassagiers die met de auto of de
bus naar het station komen is de bereikbaarheid prima.

In het voorstel waar het college van B&W, de provincie en ProRail de
voorkeur aan gaven moeten fietsers uit Hazerswoude-Dorp, die met de trein
willen, de Gemeneweg én het spoor oversteken. Fietsers die fietsen tussen
Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp moeten behalve over de spoor-
weg zelfs twee keer de drukke Gemeneweg oversteken. Bij die fietsers horen
ook meer dan honderd scholieren die het Groene Hartcollege bezoeken in
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Hazerswoude-Dorp en die uit de regio Rijndijk komen. Zij zouden straks
dagelijks heen en weer terug het spoor moeten oversteken en elke keer twee
maal de Gemeneweg moeten oversteken.

De raadscommissie was behoorlijk onder de indruk en het lijkt dat een
meerderheid van de gemeenteraad nu voor tenminste een fietstunnel onder
het spoor is. De wethouder heeft toegezegd dat er op korte termijn overleg
zou komen over de varianten met de Burgerwerkgroep en anderen. Tot nu
toe heeft dat nog niet plaatsgevonden, maar de gemeente organiseert wel op
20 april 2016 een ‘ontwerpatelier’ over de uitwerking van het station. Wij
zijn daar ook voor uitgenodigd.

Het laatste nieuws is dat het station er voorlopig niet lijkt te komen. NS
heeft geen trek in een kwartierdienst op de lijn Utrecht-Leiden omdat dit niet
goed inpasbaar is op de dienstregeling op het hoofdspoornet. Tja, en voor
de bestaande halfuurdienst is het de vraag of het zinvol is om twee nieuwe
stations te maken (bij Hazerswoude-Koudekerk en Zoeterwoude). Eerst is de
Rijn-Gouwelijn afgeblazen en nu lijken de provinciale plannen met dit deel
van het R-net (de spoorlijn bij Alphen en omgeving) te ontsporen.

Zullen we dan maar een mooie snelfietsroute aanleggen? Is veel goedkoper!

Gerard Huiskamp

Tractor en fiets

Het is de bedoeling dat er per 1 januari 2017 nieuwe regels gaan gelden voor
tractoren. Wat betekent dit voor de fiets?

Ook binnen onze afdeling van de Fietsersbond kun je als fietser op je
pad regelmatig een tractor tegenkomen. Als de weg waarop je rijdt maar
breed genoeg is, hoeft dat geen groot probleem te zijn, maar helaas: er zijn
veel smalle plattelandswegen die gedeeld moeten worden door fietsen, auto’s,
tractoren, en wat al niet meer.

Dit punt werd in 2014 bijzonder actueel toen er plannen waren om, bij
de verbreding van de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn, een parallelweg
aan de westzijde van de brug te leggen voor onder andere fietsen en trac-
toren. Mede vanwege bezwaren van de Fietsersbond en bewoners van de
Kortsteekterbuurt heeft de provincie uiteindelijk de parallelweg uit de plan-
nen geschrapt: tractoren mogen daar op de hoofdbaan van de N207 blijven
rijden, en in plaats van een parallelweg komt er een fietspad aan de westzijde
van de brug.

Momenteel mogen tractoren officieel 25 km/uur rijden, maar in de praktijk
rijden veel tractoren (veel) harder. Probleem met tractoren (in vergelijking
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met auto’s bijvoorbeeld) is vooral dat ze tegenwoordig steeds zwaarder en
breder worden, zodat ander verkeer (fietsers bijvoorbeeld) ze op smalle wegen
lastig kan passeren. Landbouwvoertuigen mogen 3,00 meter breed zijn, en
met een ontheffing zelfs 3,50 meter. Bovendien mag de lading aan de zijkant
in totaal 1,00 meter uitsteken, zodat je op een breedte van 4,50 meter kunt
komen.

Tractor op de Lagewaard (archieffoto).

In november 2013 nam de Tweede Kamer een motie aan om de maxi-
mumsnelheid voor tractoren te verhogen naar 40 km/uur, op wegen waar
ze geen fietsers kunnen tegenkomen. Bij de uitwerking van de motie in een
wetsvoorstel is die laatste beperking (over wegen zonder fietsers) echter deels
weggevallen. Buiten de bebouwde kom mogen tractoren volgens het wets-
voorstel per 1 januari 2017 ook 40 km/uur op wegen met fietsers.

Als dit doorgaat kan het op die wegen voor fietsers minder veilig worden.
Daarom organiseerde de landelijke Fietsersbond februari jl. een avond om
de plaatselijke afdelingen hierop voor te bereiden. Mogelijke activiteiten die
plaatselijk uitgevoerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

• lobby om op bepaalde wegen de maximumsnelheid voor tractoren toch op
25 km/uur te houden. Het wetsvoorstel staat zulke uitzonderingen uitdruk-
kelijk toe,

• lobby voor de aanleg van vrijliggende fietspaden,

• in gesprek gaan met de landbouwsector.

We zullen in de gaten houden of het wetsvoorstel inderdaad in de huidige
vorm wordt aangenomen.

Rudy van Vliet
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Julianastraat, Alphen aan den Rijn

De verkeerssituatie in de Julianastraat in het centrum van Alphen den Rijn
is (al jaren) onderwerp van discussie. Niet alleen bij de Fietsersbond, maar
ook in de media, bij gemeente en ook ondernemers. Daarnaast zijn er en-
kele ontwikkelingen gaande die invloed hebben op deze drukke en gezellige
centrumstraat waar regelmatig onoverzichtelijke / gevaarlijke situaties voor
zowel fietsers als voetgangers voorkomen.

Reeds vele jaren geven wij als Fietsersbond aan (onder andere bij de ge-
meente) niet tevreden te zijn met de huidige inrichting van het centrum (sha-
red space) waar voetgangers en fietsers (maar ook bussen, brom- en snor-
fietsers, reclameborden, terrassen, etc.) de weg met elkaar moeten delen
zonder duidelijke markeringen en regels. De verkeerssituatie is onduidelijk,
levert zeer regelmatig bijna ongelukken op en zorgt ervoor dat mensen de
verkeerssituatie als onveilig ervaren en daardoor mijden. We hebben dan ook
eens (reeds in 2009) met stoepkrijt belijning aangebracht, die onzes inziens
de verkeerssituatie aanzienlijk verbeterde. Daarnaast hebben we erop aange-
drongen dat de terrassen in de Julianastraat na sluitingstijd ook opgeruimd
worden, zodat fietsers dan in elk geval ongestoord door kunnen rijden.

De laatste jaren is er in de Julianastraat meer leven gekomen, meer terras-
sen en ook meer en diverse(re) winkels. Dit heeft er toe geleid dat de drukte,
zowel van fietsers als voetgangers flink is toegenomen en de roep om maat-
regelen, in wat voor vorm dan ook, groeit. De gemeente heeft daarom begin
dit jaar een avond georganiseerd met belanghebbenden en is een onderzoek
gestart naar mogelijke oplossingen. De Fietsersbond is hierbij betrokken
en is zeer benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek die binnenkort
gepresenteerd zullen worden. Een korte en zeker onvolledige greep uit de
problemen:

• menging van winkelend publiek en fietsers (doorgaande fietsroute)

• terrassen

• reclameborden op de weg

• de fietsenrekken bij de Hoogvliet supermarkt

• slordig geparkeerde fietsen (vooral bij de Hoogvliet)

• expeditieverkeer (laden en lossen)

• parkeren van auto’s van ondernemers (nota bene door ondernemers zelf als
probleem aangekaart)

• bromfietsers en snorfietsers (ondanks een verbod in deze straat)

• de regengoot

Naast bovengenoemde zaken spelen ook de herinrichting van de Paradijs-
laan en de verbinding van centrum met het station een rol. Opvallend hierbij
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is dat de fiets(er) niet als een probleem wordt gezien, maar dat door geza-
menlijke partijen geprobeerd wordt de Alphenaar op de fiets te krijgen / te
houden. Hier denken we graag bij mee!

Erik Bruijn

Cijfers fietsverlichting Alphen aan den Rijn

In het winterseizoen (september tot en met maart) tellen we altijd hoeveel
fietsers in Alphen aan den Rijn met of zonder (goede) verlichting rijden in
het donker. Ook afgelopen winter weer. De cijfers waren vergelijkbaar met
die van vorig jaar. De tellingen door de jaren heen leverden de volgende
resultaten:

seizoen 1: wel 2: niet 3: niet goed 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
2011-2012 1523 (74,3%) 430 (21,0%) 96 (4,7%) 2049
2012-2013 1334 (70,6%) 456 (24,1%) 100 (5,3%) 1890
2013-2014 1452 (70,2%) 509 (24,6%) 106 (5,1%) 2067
2014-2015 1547 (73,2%) 445 (21,1%) 120 (5,7%) 2112
2015-2016 1599 (73,7%) 456 (21,0%) 114 (5,3%) 2169

Hierbij bevat kolom 1 het aantal fietsers met goede verlichting, kolom 2 het
aantal fietsers zonder verlichting, en kolom 3 het aantal fietsers met ‘ver-
keerde’ verlichting: een lampje van de verkeerde kleur of een erg zwak lampje
bijvoorbeeld.

Voor details van de tellingen, zie onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Rare omleiding

Werkzaamheden aan de weg zijn nodig, maar zorgen ook voor overlast. Ver-
keer moet namelijk worden omgeleid. De aannemers zijn daarvoor verant-
woordelijk, maar daarbij gaat wel eens wat mis. Zo wordt er dit voorjaar
gewerkt aan de Havenstraat in Alphen aan den Rijn. Daarbij werd bij de
aansluiting op de Prins Bernhardlaan ook het fietspad aan de westzijde van
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die laan afgesloten. Fietsers tussen station en het centrum van Alphen werden
via de oostzijde van de Prins Bernhardlaan geleid.

Fietsers in de richting van het centrum werden bij de rotonde Hoflaan van
de westzijde naar de oostzijde van de Prins Bernhardlaan gestuurd. Het gekke
was dat dit tegen de rijrichting in gebeurde, linksom over de rotonde dus.
OK, er zijn genoeg fietsers die ook zonder werkzaamheden tegen de richting
in rijden op een rotonde, maar het leek ons niet goed voor de veiligheid om
dit nog verder te bevorderen.

Linksom over de rotonde, alstublieft.

We hebben dit maar bij de gemeente aangekaart, en die was het met ons
eens. De aannemer moest de bewegwijzering aanpassen, en dat is toen ook
snel gebeurd.

Inmiddels is het fietspad aan de westzijde van de Prins Bernhardlaan weer
te gebruiken. Rest alleen de vraag waarom fietsers bij de rotonde Hoflaan
nog altijd naar de oostzijde van de Prins Bernhardlaan worden verwezen. . .

Rudy van Vliet

Actieplan Fiets

Op 14 januari j.l. was er een raadscommissievergadering over het Afwegings-
kader investeringen verkeersprojecten Alphen aan den Rijn voor het jaar 2016.
De Fietsersbond heeft hierbij ingesproken. Onze hoofdopmerkingen waren:

Wat opvalt is dat bevordering van het fietsen in de inleiding duidelijk
wordt genoemd. Dat is logisch want dat is het gemeentelijk beleid. Maar
qua projecten krijgt het fietsen nauwelijks aandacht. Als we kijken naar de
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lijst met de gekozen prioriteiten dan zien we ten laste van de gemeentelijke
middelen slechts een half miljoen uitgetrokken voor de fietsers. Het is dus
vooral een autoverhaal. Dat is toch vreemd. Het fietsverkeer groeit en groeit,
fietspaden worden steeds drukker maar het fietsbeleid blijft vooral een papie-
ren beleid. Er is geen eigen budget, je mag blij zijn als je aandacht krijgt bij
grotere infraprojecten en hierbij mag meelopen.

Onze inspraak had enig succes: Er tekende zich een meerderheid in de
commissie af die een bundeling van fietsprojecten wil en dan dat totale pak-
ket wil toetsen op kosteneffectiviteit en urgentie. Anders zouden al die klei-
nere projecten afzonderlijk verdrongen worden door de grotere infraprojecten.
Het fietsen moest meer bevorderd worden. Wethouder Hoekstra antwoordde
dat er een Actieplan Fiets wordt opgesteld en dat daarin een investerings-
plan zou komen te staan ter realisering van fietsprojecten. Op korte ter-
mijn zou dit actieplan er komen met voorstellen voor een aantal jaren. Er
komt meer prioriteit voor fietsen en dat zal dan worden vertaald naar pro-
jecten/uitvoeringsagenda.

Afgelopen najaar en eind februari is er een tweetal bijeenkomsten geweest
met de gemeente en een flink aantal partijen die betrokken zijn bij het fiet-
sen. Dit vond plaats ter voorbereiding van het Actieplan Fiets. Hierbij waren
vertegenwoordigers betrokken vanuit de ANWB, toerisme en recreatie, on-
dernemers (ook de fietsenwinkels) en wij. Nuttige bijeenkomsten die leiden
tot bijvoorbeeld onderstaande lijst met ideen voor verbetering van de fiets-
infrastructuur.

Uitgangspunten fietsbeleid gemeente

• Maak fietspaden en fietsroutes breed, veilig en comfortabel, bij voorkeur in
de voorrang (comfort fiets vóór comfort auto’s).

• Fietsen bij nieuwe inrichting en plannen voorkeur geven boven auto’s.

• Recreatief netwerk mede afstemmen op recreatieve voorzieningen.

• Herkenbaar hoofdfietsnetwerk goed ingepast en in de voorrang.

• Maken/aanwijzen snelfietsroutes.

• Bij stedenbouwkundig ontwerpen fiets sneller dan auto binnen de bebouwde
kom.

• Scheiden snor-, race- en bromfietsers van ’gewone’ fietsers.

• Gecombineerd aantrekkelijk utilitair en recreatief netwerk van de kernen
naar de stad.

Andere onderwerpen waaraan prioriteit zou moeten worden gegeven zijn
bijvoorbeeld het bevorderen van het fietsen naar het werk (actie richting
werkgevers) e.d., weghalen van gevaarlijk obstakels (randen, fietsrotondes,
paaltjes) en verbeteren van bijvoorbeeld merkwaardige rotondes in Boskoop.
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De gemeente is nu bezig met het opstellen van het Actieplan Fiets met daarin
een programma met een bijbehorende begroting.

Gerard Huiskamp

Knelpunt verholpen

In de PedaalRidder van april 2015 schreven we over de rotonde in Ter Aar
ten oosten van de Aardammerbrug. In het kader van groot onderhoud aan de
provinciale weg N460 (de Oostkanaalweg tussen de N207 en Ter Aar) zou ook
die rotonde onder handen genomen worden. Daarbij zou er onder andere een
directe verbinding voor fietsers tussen de rotonde en de Prinses Irenestraat
worden gemaakt. Fietsers hoeven dan niet meer vanaf de rotonde eerst de
Oostkanaalweg op, om die vervolgens schuin over te steken naar de Prinses
Irenestraat, en omgekeerd.

Het betreffende groot onderhoud is begin april 2016 gestart, en op het
moment van schrijven is de genoemde directe verbinding vrijwel gereed.

Het fietspad tussen rotonde en Prinses Irenestraat. De schildjes van de
werkzaamheden staan er nog voor.

Knelpunt verholpen (2)

In 2009 presenteerde onze afdeling van de Fietsersbond een nota met liefst
108 knelpunten voor fietsers in de gemeente Alphen aan den Rijn. Grote
knelpunten en kleinere knelpunten. Veel van die knelpunten zijn sindsdien
al geheel of gedeeltelijk verholpen. In 2014 hebben we op onze website een
overzicht van de status van alle knelpunten gezet.
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Een knelpunt waar nog niets aan gedaan was, was de moeilijke oversteek
van de provinciale weg N460 (Oostkanaalweg) voor fietsers vanaf de Machi-
neweg. Door de bocht in de Oostkanaalweg, en de struiken in die bocht, kun
je vaak niet zien of er auto’s van rechts komen.

Toen de provincie Zuid-Holland plannen maakte voor groot onderhoud
aan de Oostkanaalweg hebben we dit punt ingebracht, en dat heeft resultaat
gehad. In de Oostkanaalweg zijn begin april 2016 ter hoogte van de Machi-
neweg middenbermen aangebracht (ten koste van linksafstroken voor auto’s),
zodat je als fietser en voetganger de weg in twee stappen kunt oversteken.
Als je halverwege bent, heb je meer zicht naar rechts, en kun je zo nodig
veilig wachten.

De middenberm voor de bocht in de Oostkanaalweg.

Lichtgevende belijning

In april 2015 hebben we een brief naar de provincie Zuid-Holland gestuurd,
omdat we niet zo tevreden waren over de lampjes op zonne-energie die in
de provinciale fietspaden rond Nieuwveen waren gemonteerd. Op zichzelf
vonden we het goed om met lampjes het fietspad in het donker beter zichtbaar
te maken, maar de hier gebruikte lampjes vormen vervelende hobbels voor
fietsers en ze kunnen ook glad zijn. We vroegen de provincie of ze in het
vervolg minder hinderlijke lampjes zou willen gebruiken, en misschien wel de
lampjes rond Nieuwveen zou kunnen vervangen.

De provincie was zeker dit laatste niet van plan. Men verklaarde dat er
voor dit specifieke type lampjes was gekozen vanwege de grote lichtopbrengst
en de lange levensduur. Verder had men geen eerdere klachten over de lampjes
ontvangen.
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Of het er iets mee te maken heeft of niet: op het fietspad langs de provinci-
ale weg N460 gaat de provincie komend najaar, als het groot onderhoud aan
de weg is afgerond, als proef glow-in-the-dark belijning aanbrengen. Belijning
die overdag licht opneemt, en dat ’s avonds en ’s nachts weer uitstraalt. Het
zelfde type belijning is op diverse andere plaatsen in Nederland al in gebruik.

Zulke belijning zal in ieder geval minder hobbelig zijn dan de gewraakte
lampjes. We zijn benieuwd of het ook in andere opzichten een succes zal zijn,
maar we zijn voorzichtig optimistisch.

Rudy van Vliet

Petitie Zevenhovenseweg

De Fietsersbond maakt zich niet als enige sterk voor de fietser. In onze
regio zijn er ook andere mensen actief om het fietsen veiliger en fijner te
maken. Zo kregen we begin februari 2016 bericht van een werkgroep die een
petitie had opgesteld voor een vrijliggend fietspad langs de Zevenhovenseweg
tussen Zevenhoven en Ter Aar. Vijf jaar geleden had de provincie namelijk
aangekondigd dat zo’n fietspad er waarschijnlijk zou komen, maar sindsdien
was er niets gebeurd. De Fietsersbond ondersteunde deze petitie graag.

Impressie van de Zevenhovenseweg.
Bron: www.actievegroenehart.nl

Begin april is de petitie door de werkgroep aangeboden aan Provinciale
Staten, voorzien van liefst 1727 handtekeningen. De provincie heeft toegezegd
om in ieder geval met de gemeente Nieuwkoop en de bewoners in overleg te
gaan over de situatie. De eerste stap is gezet!
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Uitgezonderd fietsers

Bij elkaar ge-photoshop-t of een foutje van ProRail?

Door weer en wind: Dit kan niet waar zijn

Dit is de titel van het boek van de Nederlandse journalist Jo-
ris Luyendijk. Over zijn onderzoek naar de financiële sector
in London. Met verbijsterende bevindingen. Maar deze titel
is ook van toepassing op wat ik onlangs meemaakte.

Meer dan 15 jaar fiets ik van Oude Wetering naar Lisse (grens Hillegom).
Onderweg zie ik veel capriolen van fietsers, maar ook van autoverkeer.

Scholieren fietsen graag met elkaar. Sowieso gezellig. Veel geklets. Uitwis-
selen van nieuwtjes, roddels en nog veel meer. Mobieltjes in de hand. Bellen,
whatsappen, of muziekje. Soms om jaloers op te worden. Zo gezellig hebben
ze het.

Als de weg breed is, is de groep fietsers ook breed. Is het fietspad smal,
dan past de groep zich aan. Als een kameleon aan de omgeving.

De lengte van de groep kan enorm zijn. Een rups van fietsers, die over de
weg kronkelt. Je kan hiervan genieten, maar je kan je er ook aan ergeren.
Want deze rups fietsers heeft zijn eigenaardigheden. En eigen verkeersregels,
althans zo lijkt het soms.

Als de rups afslaat, volgen alle fietsers onvoorwaardelijk de kopgroep. De
kopgroep heeft meestal goed uitgekeken en voorrang of vrij baan. Maar hal-
verwege de rups kan de verkeerssituatie totaal anders geworden zijn. Menig-
maal een linksaf slaande rups gezien, waarvoor het tegemoetkomend verkeer
maar stopte. Want de rups bleef aaneengesloten en gaf geen krimp. Mis-
schien moeten we de rups maar gedogen als een voertuig waarvan de lengte

15



behoorlijke afmetingen kan zijn. Of moeten we de rups voorrang verlenen als
bij een colonne of uitvaartstoet. Met respect dus.

De rups over een rotonde buiten de bebouwde kom (fietsers hebben geen
voorrang), is bijna altijd hilarisch. De kopgroep kan veilig oversteken, maar
dan de rest van de rups. Afslaand autoverkeer zal gedwee moeten wachten
totdat de rups in zijn geheel overgestoken is. Behalve die ene keer. Een zeer
opgefokte jonge dame in een snelle blitse bolide, was niet van plan gedwee
te wachten. Hevig claxonnerend probeerde ze de rups te doorklieven. Rem-
mende, gillende, omvallende scholieren. Een kluwen van kinderen en fietsen.
En jawel, een opening waar dat Bewust Maffe Wijf zich doorheen wurmde.
Echt waar. Dat was het type auto. Waarom dan toch geen Renault Cliootje.
Gewoon omdat het niet waar kan zijn?

Sjonnie
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