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Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden
op onderstaande adressen.
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Frits Nijhof Rudy van Vliet
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John Bakker
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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

De Fietsersbond heeft het afgelopen half jaar niet stilgezeten. Een enkele
keer hebben we actief de pers gezocht om ons standpunt bekend te maken,
vaak hebben we echter op de achtergrond met gemeente, provincie en an-
dere partijen over fietszaken overlegd. Met deze editie van ons afdelingsblad
brengen we u daar graag weer van op de hoogte.

Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Fietsrekken Julianastraat verwijderd

Eerder hebben we bericht over het onderzoek, in opdracht van de gemeente,
naar de menging van voetgangers en fietsers in de Julianastraat in het cen-
trum van Alphen. De conclusies van het onderzoek zijn samen met winkeliers,
politie, gemeente en Fietsersbond besproken.

Conclusie van het onderzoek was dat er geen ernstige verkeersveiligheids-
problemen zijn in de Julianastraat. Zeker op werkdagen gaan fietsers goed
samen met de voetgangers in de straat. Alleen op zaterdagmiddag is het zo
druk dat normaal fietsen in de straat niet meer mogelijk is en fietsers vaak
afstappen of omrijden. Dit lost zich dus vanzelf op.

Besloten is aan de verkeerssituatie weinig te veranderen. Wel wordt er
uniforme(r) bebording ingesteld om bromfietsers beter te kunnen weren, ove-
rigens gaat dit ook in de Raadhuisstraat (aan de andere kant van de Rijn)
gelden.

Op verzoek van de ondernemers in de Julianastraat wordt de straat opge-
knapt met bloem-/plantenbakken, maar helaas zijn er geen harde afspraken
gemaakt om het expeditieverkeer (nodig voor de bevoorrading) beter te regu-
leren. Het instellen van bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer en strenger handha-
ven van de venstertijden is uiteindelijk aan de ondernemers zelf overgelaten.
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De gemeente was ook bereid in te gaan op de door de ondernemers geuite
wens de fietsenrekken voor de Hoogvliet te verplaatsen (naar de Kerkstraat).
Deze zeer veel gebruikte rekken zijn de ondernemers een doorn in het oog,
zouden de straat onaantrekkelijk maken en de doorgang in de straat blokke-
ren. De Fietsersbond heeft, vanzelfsprekend, gepleit voor fietsenrekken dicht
bij de ingang van een drukke supermarkt, maar moet ook toegeven dat de
ingang van dezelfde supermarkt regelmatig geblokkeerd wordt door wild ge-
parkeerde fietsen! Tja, als dan ook de Hoogvliet zelf zegt deze rekken weg te
willen. . . (is dit een uitnodiging om door te fietsen naar de Baronie?)

De gemeente heeft aangeven een proef te willen doen met het verplaatsen
van de fietsenrekken en de situatie na enige tijd te evalueren. Begin april
2017 zijn de rekken inderdaad verplaatst.

Of de Julianastraat ervan opknapt nu deze rekken weggehaald zijn, zullen
we zien. In elk geval blijven wij de ontwikkelingen in de Julianastraat nauw
volgen. Dit feuilleton wordt ongetwijfeld vervolgd!

Erik Bruijn

Tijdelijke stalling goed gebruikt

Aan de centrum zijde van het station in Alphen aan den Rijn wordt sinds
begin dit jaar gewerkt aan een nieuwe fietsenstalling. Ten noorden van de
Fietsappel, waar in het verleden de bewaakte stalling van Oldenburger zat
alsmede een flinke onbewaakte stalling, komt een nieuwe onbewaakte stalling
met 1000 plekken. Dat is geen overbodige luxe: de oude onbewaakte stalling
was een ratjetoe van allerlei soorten rekken. Rekken die lang niet allemaal
de mogelijkheid hadden om je fiets aan vast te ketenen. Rekken die ook lang
niet allemaal berekend waren op de fietsen met brede sturen die tegenwoordig
gangbaar zijn. Sinds de sloop van Hotel Toor en de nieuwbouw op die locatie,
was de stalling ook niet zo best bereikbaar. Gevolg was dat er betrekkelijk
weinig fietsen werden neergezet. Bij onze telling op 6 oktober 2016 waren het
er 153 op een totaal van 723 rekken, terwijl onbewaakte stallingen elders in
de stationsomgeving overvol waren.

We gaan ervanuit dat de nieuwe stalling, wanneer die later dit jaar in ge-
bruik genomen kan worden, beter bezet zal zijn, juist ook omdat die beter
bereikbaar zal zijn (zowel voor als achter de nieuwbouw op locatie Toor langs)
dan de oude stalling. Een aanwijzing daarvoor wordt gevormd door de tijde-
lijke fietsenstalling op het voorplein van het station, die is ingericht vanwege
de werkzaamheden aan de nieuwe stalling. Die stalling is goed bereikbaar,
en sluit direct aan op perron 1, waarvandaan tegenwoordig ook weer treinen

4



vertrekken. De stalling bevat 295 rekken, waar we bij willekeurige tellingen
in maart en april 2017 respectievelijk 377 en 369 fietsen aantroffen. Meer dan
vol dus, en dan ook veel fietsen buiten de rekken.

Volle stalling op voorplein station Alphen aan den Rijn.

Geen uitbreiding stalling Kerk en Zanen

Aan de zijde van Kerk en Zanen van het station hadden we al eerder ge-
merkt dat een goed bereikbare stalling op een logische plek fietsers trekt:
de onbewaakte stalling bij perron 4 staat al jaren overvol. We vragen de
gemeente Alphen aan den Rijn en NS herhaaldelijk om deze stalling gedeel-
telijk te voorzien van ‘etagerekken’: twee lagen rekken boven elkaar, zoals ze
bijvoorbeeld ook in de bewaakte stalling staan, en op het station in Boskoop.
Gemeente en NS willen daar echter niet aan: zij zetten liever in op een betere
bezetting van de andere stallingen in de stationsomgeving. Daarbij denken ze
aan de onbewaakte stalling aan centrumzijde die nu gerenoveerd wordt, maar
ook aan de bewaakte stalling. In afwachting van de huidige renovatie van de
stalling aan centrumzijde doen ze niets aan de kant van Kerk en Zanen.

Zoals hierboven vermeld verwachten wij ook dat de gerenoveerde stalling
aan centrumzijde straks beter bezet zal zijn dan de stalling waarvoor ze in
de plaats komt. We betwijfelen echter of veel mensen van de zijde van Kerk
en Zanen verleid zullen worden om hun fiets aan ‘de andere kant’ te zetten.

Rudy van Vliet
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Fietsen stallen in het centrum van Alphen

De gemeente is bezig met een grote ’verbouwing’ van het Stadshart Lage
Zijde in de kern Alphen. Het aantal winkels is verminderd, het centrum wordt
compacter, er komt meer horeca langs het inmiddels verbrede riviertje de Aar.
Er worden een hoop woningen gebouwd, waarvan een deel ook op het huidige
Aarplein-oost. De bedoeling van deze bouwactiviteiten is het aantrekkelijker
maken van het centrum en zo (meer) inwoners naar het centrum te lokken
voor winkelen, eten en drinken en uitgaan.

Ongeveer de helft van de bezoekers komt met de fiets, en de ambitie zou
moeten zijn dat tenminste de helft of liever nog meer dat ook blijft doen. Dan
komt ook de vraag: waar laten we al die fietsen. Het moet geen puinhoop
worden met overal rondslingerende fietsen. Een goede bewaakte fietsenstal-
ling en op de goede plekken gelegen fietsparkeerplaatsen zijn dus vereist.

De gemeente is van plan om een overdekte bewaakte fietsenstalling te
creëren op de begane grond van een nieuw te ontwikkelen gebouw op de
locatie van het inmiddels afgebroken Aargebouw (naast de Aarhof). In dit
nieuwe gebouw komt een grote parkeergarage met op de begane grond een
bewaakte fietsenstalling en de openbare bibliotheek. Dat wordt nog een heel
gepuzzel.

Wij hebben bij de gemeente om aandacht gevraagd voor een optimaal ge-
situeerde toegang van de fietsenstalling. Met optimaal bedoelen wij dat de
ingang van de stalling logisch aansluit bij de routes die de fietsers gebruiken
om het Stadshart Lage Zijde te bezoeken. Wij menen dat een ingang die
aansluit op het Aarplein en goed zichtbaar is vanuit de Aarkade en de Thor-
beckestraat optimaal is (dus geen ingang in een zijstraat). Hoe belangrijk
een goede en duidelijke toegang en zichtbaarheid van de stalling is, wordt
dagelijks bewezen door de verkeerd gesitueerde ingang van de fietsenstalling
aan de Hoge Zijde, waardoor van deze stalling onvoldoende gebruik wordt
gemaakt. Zelfs op zaterdag staat deze stalling half leeg.

Er moet naast de fietsenstalling ook nog worden gezorgd voor voldoende
plekken om je fiets netjes neer te zetten en wel op locaties die aansluiten op
de winkels en horeca. En dan is er op zaterdag ook nog de markt die ook een
goede plek moet krijgen en dat moet natuurlijk niet weer ten koste gaan van
de mogelijkheden om je fiets ergens te stallen.

Zo iets noemt men een uitdaging. Wij hebben aangeboden om mee te
denken en hebben hierover ook al een aantal keren overleg gehad met mede-
werkers van de gemeente.

Gerard Huiskamp
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Fietsersbond vraagt om maatregelen ’s-Molenaarsbrug

Sinds de openstelling van de Koningin Máximabrug is het veel drukker ge-
worden op de ’s-Molenaarsbrug en komen fietsers hier in de knel.

Hoewel vrachtverkeer tegenwoordig niet meer over de ’s-Molenaarsbrug
maar over de nieuwe Máximabrug moet rijden, gaat er wel veel meer au-
toverkeer over de ’s-Molenaarsbrug en wordt er hard gereden, zeker nu de
Hoorn is afgesloten vanwege de vervanging van de Rijnhavenbrug.

Op de brug zijn momenteel geen fietspaden of fietsstroken, zodat fietsers
en autoverkeer de weg met elkaar moeten delen. Aangezien er geen snelheids-
remmende maatregelen op de brug zijn en de doorgetrokken streep vaak door
het autoverkeer genegeerd wordt is de veiligheid van fietsers in het geding.

Auto passeert fietser op ’s-Molenaarsbrug.

Wij roepen allereerst automobilisten op om de snelheid op de ’s-Molenaars-
brug te matigen, maar hebben ook de wegbeheerder om maatregelen ge-
vraagd.

Het is duidelijk dat er niet eenvoudig echt afdoende en veilige maatregelen
voor handen zijn, aangezien het oude brugdek de aanleg van een vrijliggend
fietspad vrijwel onmogelijk maakt. Maar spoedige en effectieve maatregelen
zijn noodzakelijk en mogelijk! Wij denken aan de aanleg van fietsstroken, sug-
gestiestroken, het aanpassen van een van de voetpaden om deze voor fietsers
toegankelijk te maken, snelheidsremmende maatregelen voor het autoverkeer,
instelling van een 30 km/h regime (inclusief handhaving!) danwel de aanleg
van een fietsstraat. We begrijpen dat zeker tijdens de afsluiting van de Hoorn
de doorstroming van het autoverkeer van belang is en de te nemen maatre-
gelen de doorstroming niet al te zeer moeten tegen gaan. Daarentegen dient
de veiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers gewaarborgd te zijn.
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Op termijn, als de Hoorn weer geopend is, zal de Gnephoek, inclusief de
’s-Molenaarsbrug verkeersluw worden aangelegd, zo heeft de gemeente ons
eerder laten weten.

De situatie op de ’s-Molenaarsbrug is al vele jaren een belangrijk knelpunt.
In 2009 stond deze brug reeds in de top 3 van voor fietsers gevaarlijkste
punten van Alphen aan den Rijn. Helaas is in al die jaren nog niets aan
de situatie verbeterd, ondanks het feit dat de brug enkele jaren terug wel
een grootschalige opknapbeurt heeft gekregen. Voor de veiligheid van fietsers
bracht dit helaas geen verbetering, ondanks pleidooien van de Fietsersbond.

Juist daarom hebben wij bij de gemeente nogmaals aan de bel getrokken
en de bevestiging gekregen dat het probleem wordt erkend en er verbeteringen
zullen plaatsvinden. Maar de tot nu toe genomen maatregelen hebben zich
beperkt tot het duidelijker aangeven van de 30 km/h zone op de Gnephoek
en zijn absoluut onvoldoende.

De gemeente heeft toegezegd dat op de brug (mogelijk) fietssuggestie-
stroken komen. Natuurlijk is dit niet dé oplossing, maar het zal wel een
verbetering voor fietsers opleveren.

Nu is het hopen dat de ambtelijke molens wat sneller gaan draaien (de
brug is namelijk in beheer bij de provincie, en dat blijkt het proces bepaald
niet te versnellen) en de veiligheid belangrijk genoeg wordt gevonden om snel
in actie te komen!

Voorlopig dus nog maar extra voorzichtig op de ’s-Molenaarsbrug.

Erik Bruijn

Veel verlichte fietsers

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we ook afgelopen winterseizoen (septem-
ber 2016–maart 2017) geteld hoeveel fietsers in de gemeente Alphen aan den
Rijn in het donker met of zonder (goede) verlichting fietsten. De resultaten
zijn dit jaar verrassend goed: een record percentage van de getelde fietsen
reed verlicht: 76,2%.

Alleen de maanden september 2016 en maart 2017 vielen met ongeveer
70% een beetje uit de toon. Het is niet zo heel vreemd dat die maanden het
slechter doen: in september is men nog niet aan de gedachte gewend dat het
weer donker wordt, zodat de verlichting op orde moet zijn; in maart zijn de
nieuwe batterijen alweer leeg of de gerepareerde verlichting alweer kapot.

De tellingen door de jaren heen leverden de volgende resultaten:
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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
2016-2017 1597 (76,2%) 379 (18,1%) 120 (5,7%) 2096

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

Fietsen is op eigen risico!

Kennelijk niet alleen op de ’s-Molenaarsbrug. . .

Digitale versie

Op onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

is de PedaalRidder in digitale vorm te vinden, met uiteraard alle foto’s in
kleur. Mocht u voldoende hebben aan de digitale versie, laat het ons weten
op alphenaandenrijn@fietsersbond.nl. Dan sturen we u een email, zodra de
nieuwste editie online staat.
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Word ook actief!

Onze afdeling van de Fietsersbond omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Toch zijn we niet in al deze gemeenten
even actief. In Kaag en Braassem hebben we een actieve onderafdeling. De
overige actieve leden wonen echter allen in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Actieve leden in de kernen van Nieuwkoop zijn derhalve bijzonder welkom,
en sinds een recente verhuizing geldt dit ook voor de kern Boskoop.

Voelt u er wat voor om zich in te zetten voor de fietsers in uw dorp
/ gemeente? Meld u dan aan op alphenaandenrijn@fietsersbond.nl. U kunt
natuurlijk ook eerst informeren naar de mogelijkheden of overleggen over wat
uw bijdrage zou kunnen zijn. Uiteraard is uw inbreng ook bijzonder welkom
als u niet in de gemeente Nieuwkoop of in Boskoop woont. Dan kunnen we
meer doen voor fietsers die meer willen!

Koudekerkse brug

In navolging van een melding over gevaarlijke situaties bij de Koudekerkse
brug is er ter plekke een schouw uitgevoerd met een medewerker van de
gemeente Alphen aan den Rijn die de verkeerslichten beheert. Bekend is
dat er drie toeritroutes zijn naar de T-kruising van de Bruggestraat en de
Dorpsstraat van Koudekerk: vanuit richting Hoge Rijndijk, vanuit richting
Koudekerk (oost), en vanuit richting Leiderdorp. Op elke toeritroute liggen
twee lussen vóór de verkeerslichten in het wegdek: een lus voor de fietsers
en een lus voor het snelverkeer. De gevoeligheid van de lussen kan in de
verkeersautomaat worden ingesteld.

De verkeersautomaat met de verkeerslichten rond de Koudekerkse brug.
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Bij de schouw bleek:

• Alle drie lussen voor fietsers staan op de gevoeligste stand. Dit is volgens
de gemeentemedewerker conform de geldende normen. 1

• Alle drie lussen functioneren goed, maar wel met een beperking, zie de
opmerking hieronder.

Tijdens de schouw is de gevoeligheidsinstelling van elke fietslus getest met
een hybridefiets met aluminiumframe (d.w.z. geen licht carbonframe, zoals
veel racefietsen bezitten. Voor dit soort fietsen reageren de lussen volgens
mij nauwelijks of in het geheel niet).

De lussen functioneren goed, als de fietser tenminste midden op het op-
stelvak voor de fietsers gaat staan. Stop je echter geheel aan de stoeprand (en
steun je met je voet op het trottoir), dan word je als fietser niet gedetecteerd,
en kun je wachten tot er na . . . minuten toevallig een auto achter je komt
staan. Dit is dus duidelijk een beperking.

Een van de opstelvakken voor fietsers bij de kruising.

Een mogelijke oorzaak kan de positie van de fietslussen zijn. Deze zijn ca.
twee jaar geleden opnieuw in het wegdek aangebracht en zijn mogelijk te ver
van de trottoirrand gelegd.

De gemeente heeft toegezegd de exacte ligging/locatie na te kijken en ons
hierover nader te informeren; dit is tot nu toe niet gebeurd.

Tijdens de schouw hebben we ook gewezen op de gevaarlijke situatie die
optreedt bij het op groen springen van het verkeerslicht, als je als fietser uit
de richting van Koudekerk (oost) komt. Je wordt dan vaak door ongeduldige

1Op de Bruggestraat is de fietslus bij het tweede verkeerslicht (bij Café De Hoek) getest, omdat fietsers
mogen doorfietsen tot dit verkeerslicht.
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automobilisten nog vóór de brugoprit ingehaald, gesneden, waarna men vóór
de fietser snel de brug op/over ‘scheurt’.

Auto en fiets krijgen groen (archieffoto).

Mogelijke oplossingen zijn:

• Vergroot het opstelvlak voor fietsers in de Dorpsstraat zowel aan de oost-
als aan de westzijde van de kruising. Dit is een simpele, goedkope oplossing.

• Een betere oplossing is twee afzonderlijke verkeerslichten aanleggen: één
voor het langzame, en één voor het snelverkeer. Dit is wat kostbaarder, maar
zeer effectief.

• Een andere optie is: maak van het trottoir aan de noordzijde van de Dorps-
straat een gecombineerd voet-/fietspad, vanaf Schinkeldijk/Lagewaard tot en
met het verkeerslicht bij de PKN-Kerk.

Over bovengenoemde punten zou in de gemeente overleg plaatsvinden en
men zou ons hierover nader informeren; dit is tot nu toe niet gebeurd.

De bebording aan de Hoge Rijndijk die aangeeft dat de Dorpsstraat en de
Hogewaard in Koudekerk verboden zijn voor vrachtverkeer (uitgezonderd be-
stemmingsverkeer) wordt door de gemeente nader bekeken. Nadere informa-
tie van de gemeente is toegezegd. De borden aan beide zijden zouden groter
moeten zijn en op een beter zichtbare plek moeten worden opgehangen. Nu
hangen ze ongeveer 25 meter voor de rotonde aan de zuidzijde van de brug,
wat veel te dichtbij is voor het vrachtverkeer om nog van richting te veran-
deren.

Frits Nijhof
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Fietspad (jaagpad) Leiderdorp vervolg

Er is weer enige voortgang te melden in deze soap over bouwwerken pal tegen
het fietspad in Leiderdorp, waardoor de effectieve breedte te krap is geworden.

Na veel getouwtrek zijn nu de afspraken van de provincie met gemeente en
bewoners boven tafel. Helaas leidde het gesprek met de gemeente Leiderdorp
dat we hierover in december 2016 hadden niet onmiddellijk tot handhaving.
Dit komt door een bestemmingplanwijziging in 2007, die is herbevestigd in
2014. Vóór de wijziging had een strook van 4 meter breed vanaf de oever van
de Oude Rijn de bestemming ‘verkeer’. Dit is teruggebracht tot 3 meter. Dit
betekent dat de tuinen van de bewoners die grenzen aan het fietspad geen be-
stemming ‘verkeer’ meer hebben, maar bestemming ‘wonen’. Er kan daarom
niet handhavend worden opgetreden tegen bouwsels aan het fietspad, tenzij
er nadere afspraken met de bewoners waren gemaakt. Zulke afspraken zijn
deels aanwezig, maar de vraag is of de gemeente gebonden is aan afspraken
die de provincie gemaakt heeft. De laatste stand van zaken is dat medewer-
ker Henk Hendriks van Fietsersbond Zuid-Holland probeert te bemiddelen
tussen provincie en gemeente.

Ondertussen gaan de bewoners gewoon door op het ingeslagen pad, getuige
onderstaande foto van weer een nieuw bouwsel dat dicht op het fietspad staat.

Henk van der Zanden

De nieuwste ‘aanwinst’ langs het jaagpad.
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Verkiezing Fietsstad 2018

U heeft er misschien al van gelezen of gehoord: de verkiezing van Fietsstad
2018 is begonnen. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de landelijke
Fietsersbond. Anders dan bij de vorige Fietsstad-verkiezingen is er nu in de
aanloop een grote rol weggelegd voor de ‘gewone fietser’. Iedereen kan in een
eenvoudige enquête aangeven wat hij of zij van de voorzieningen voor fietsers
(fietspaden, stallingen, veiligheid,. . . ) in zijn of haar gemeente vindt.

De uitkomsten van deze peiling zijn niet alleen van belang voor de ver-
kiezing van Fietsstad 2018. Elke gemeente, of ze nu goed scoort of minder
goed, kan haar voordeel doen met de mening van haar inwoners over de fiets-
voorzieningen. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld de gemeente Alphen aan
den Rijn de burgers actief oproept om hun mening te geven. De verkiezing
staat echter ook open voor inwoners van de andere gemeenten. Wilt u ook
meedoen, ga dan naar

http://www.fietsstad2018.nl

U kunt uw mening geven tot en met 31 mei 2017.

Paaltjes Kaag en Braassem

In de vorige editie van de PedaalRidder schreven we al uitgebreid over het
plan van de gemeente Kaag en Braassem om overbodige paaltjes op fietspaden
te verwijderen. Dit plan volgde op een inventarisatie door de lokale onderafde-
ling van de Fietsersbond. Op donderdag 27 oktober 2016 haalden wethouder
Herman Haarman en Fietsersbondlid Cor van Zeil in Roelofarendsveen het
eerste paaltje uit de grond, op het fietspad tussen de Populierenstraat en de
Stationsstraat in Roelofarendsveen.
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Met vereende krachten verwijderen Cor van Zeil (Fietsersbond) en
wethouder Herman Haarman het eerste paaltje.

In de loop van de winter zijn ook op andere plaatsen in de gemeente paal-
tjes verwijderd. Van de 46 paaltjes die waren bekeken, zijn er 30 weggehaald.
De overige, niet-overbodige paaltjes worden momenteel allemaal veiliger in-
gericht: duidelijk zichtbare palen, goede belijning en voldoende ruimte om
er tussendoor te fietsen. Wellicht kunnen we u komend najaar uitgebreider
informeren over onze ervaringen met de paaltjesloze fietspaden.

Door weer en wind: Ik snap er helemaal niets meer van

Ik twijfelde of ik voor dit stukje nogmaals de titel van het
boek van de Nederlandse journalist Joris Luyendijk “Dit
kan niet waar zijn” zou gaan gebruiken (PedaalRidder, april
2016). Maar heb er toch maar voor gekozen, ‘dat ik er hele-
maal niets meer van snap’.

Sinds een jaar ben ik de trotse bezitter van een E-speed, waarmee ik in-
middels al (door weer en wind) bijna 6000 km heb gefietst. En waarom
een E-speed? Vanwege de hoge te behalen snelheid? Nee, vanwege het feit
dat de ondersteuning niet stopt bij 28 km/uur. Want dat is zeer hinderlijk
als ik ’s middag met een lekker westenwindje in de rug door de Haarlem-
mermeerpolder naar huis peddel. Van de 4 ondersteuningen, gebruik ik de
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eerste 2; Eco en Tour. Bij Sport en Turbo fiets je zelf nauwelijks meer en
ga je hard. En de hoeveelheid remacties voor bochten, kruispunten en overig
(fiets)verkeer, nemen explosief toe. Met daarbij een snel leegslurpende accu.
Nee, lekker peddelen en een helmpje op en een blauwe kentekenplaat met WA
verzekering. Maar waarom heeft de E-speed geen eigen kenteken kleur? En
natuurlijk groen! Duurzaam en milieuvriendelijk. Veel meer dan de gesubsi-
dieerde elektrische auto’s, waarvan vele ook nog eens regelmatig op benzine
overschakelen.

En nu de mede fietspadgebruikers. Het verbaast mij dat de meeste stan-
daard elektrische fietsers op drukke fietspaden harder rijden dan ik. En dan
maar niet te spreken van de snorscooters met (ook) blauw kenteken. Irritant
claxonnerend, scheuren deze met 30 km/uur over de drukke fietspaden. Dit is
een uit de hand gelopen wildgroei. Gelukkig inmiddels door (bijna) iedereen
(h)erkend.

Het echte probleem(pje): Toen ik de fiets kocht wist ik dat er een blauw
kenteken (met WA verzekering) en helmplicht bij hoorde. Oke, prima. Maar
dat een over-enthousiaste ambtenaar er ook nog een niet uitschakelbare ver-
plichte ’licht aan’ én inklapbare standaard (heel vervelend als een niets ver-
moedende collega mijn fiets even verplaatst) bij verzonnen heeft, heeft mij
altijd licht gëırriteerd. Oke, dat ook dan maar prima.

Maar tot mijn schrik ontving ik enkele maanden geleden een schrijven van
de RDW. Binnenkort valt mijn E-speed in de categorie bromfiets, met een
gele kentekenplaat! Met de hierbij geldende brommer verkeersregels. Ik moet
binnen de bebouwde kom, met mijn veel lagere snelheid, van het fietspad af
en mij tussen het autoverkeer gaan voegen. En mag met mijn lieve echtgenote
(met een standaard elektrische fiets), op een mooie zomerdag niet meer door
heide, bossen en duinen fietsen! Wat een ’halsoverdekop’ paniekactie van
onze ambtenarenmolen (met de ondersteuning van de Fietsersbond). Dit is
in verhouding tot de problematiek van snorscooters en het onlangs afgeblazen
verplichte kenteken voor de gigantische land- en tuinbouw voertuigen, een
dramatisch dieptepunt van ons fiets-minnende kikkerlandje.

Als ongehoorzame burger gaat straks de gele kentekenplaat in de fiets-
tas. En het blauwe kenteken schilder ik mooi groen. En als oom agent mij
aanhoudt, kijk ik hem heel diep in zijn blauw/groene ogen. En vraag hem
oprecht of hij het mij allemaal eens wil uitleggen. “Want ik snap hier toch
echt niets meer van.”

Sjonnie
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