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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: alphen.rijn@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

2



Vooraf

U kunt het aan de dikte van het blad aflezen: we hebben het het afgelopen
half jaar druk gehad met de Fietsersbond. In deze editie willen we verslag
doen van onze activiteiten. Zo

• schrijven we over een tijdelijke, maar wel heel vervelende omleiding voor
fietsers,

• blikken we terug op de presentatie van de knelpuntennota,

• gaan we in op het gedrag van fietsers,

• kijken we of we onze fiets wel onbewaakt kwijt kunnen op het station in
Alphen aan den Rijn,

• moeten we vaststellen dat de Fietsappel niet groter wordt,

• spelen we de jaarcijfers van twee gratis bewaakte stallingen door,

• vertellen we over onze stoepkrijtactie,

• kondigen we de 15e fietsverlichtingsactie aan,

• bespreken we een fietsbrug waar je juist in de zomermaanden (de fietsmaan-
den) niet overheen kunt,

• en analyseren we enkele harde cijfers.

We wensen u veel leesplezier.

Rare Frats in Alphen aan den Rijn

De afgelopen maanden moesten tientallen fietsers tussen Boskoop

en Alphen aan den Rijn ver omrijden. Tenminste, als ze zich aan
de borden hielden.

Aan de oostkant van de Gouwe wordt tussen het spoor en de N11 een grote
overslagterminal aangelegd. Transportschepen kunnen daar in de toekomst
hun lading lossen. Voor het verkeer langs de Gouwe, ook voor de fietsers,
zal dat betekenen dat ze ongeveer een kilometer moeten omrijden, om de
overslagterminal heen.

Afgelopen voorjaar is begonnen met de aanleg van de terminal. Daarvoor
is een grote hoeveelheid zand aangevoerd, ook voor de nieuwe wegen die er
gaan komen. Dit zand werd met schepen aangevoerd, ging vervolgens via een
transportband over de Boskoopseweg (N207) heen, waarna het met tractoren
naar de plaats van bestemming werd gebracht. Deze tractoren reden deels
over de Oostgouweweg. Dat is de parallelweg van de Boskoopseweg, die ook
door fietsers wordt gebruikt.

Vanwege het gevaar van het zware zandtransport besloten provincie en
gemeente om het fietsen op de Oostgouweweg, tussen de Hoogendoornlaan
en de Steekterweg te verbieden. Fietsers werden omgeleid via het Goudse
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Rijpad, maar dit betekende wel een omweg van 2,7 km: in plaats van de
rechtstreekse verbinding via de Oostgouweweg van 1,4 km, moest je nu 4,1
km rijden.

Transportband over de Boskoopseweg heen.

Er was wel een alternatief: je kon ook via het jaagpad langs de Gouwe
fietsen. Alleen was er niet voor een oversteek gezorgd van Oostgouweweg
naar dat jaagpad. Officieel kon je alleen in Boskoop en bij de Steekterweg
op dat jaagpad komen of er vanaf. Voor bewoners van de Oostgouweweg en
zijwegen daarvan was dat geen optie. Gevolg: fietsers die illegaal, tussen het
drukke autoverkeer door, de Boskoopseweg overstaken.

Na een melding van een bezorgde buurtbewoner, ging een redactrice van de
Vogelvrije Fietser, door ons ondersteund, op onderzoek uit. De eerste reactie
van de provincie daarbij was verbijsterend. Enigszins gechargeerd kwam het
erop neer dat de fietsers niet moesten zeuren: door de omleiding via het
Goudse Rijpad konden ze vast een beetje wennen aan de nieuwe situatie, als
de overslagterminal er straks is. Inderdaad, 2,7 km omrijden om te wennen
aan een omweg van 1 km. . .

Uiteindelijk boekten we een bescheiden resultaat: fietsers die ondanks het
verbod op de Oostgouweweg bleven fietsen, werden gedoogd. De bestuurders
van de tractoren met zand werd verzocht een beetje voorzichtiger te rijden.
Niet zo’n heel ingewikkelde oplossing, maar van tevoren had men dat bij de
provincie niet kunnen bedenken.

Inmiddels, na ruim een half jaar, zijn de zandtransporten voorbij, en is
de Oostgouweweg weer officieel geopend voor fietsers. We houden de situatie
echter in de gaten, want voor de aanleg van de terminal moet er de komende
tijd nog heel wat werk verricht worden.

Rudy van Vliet
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Knelpuntennota

Dit voorjaar is door de Fietsersond de Knelpuntennota voor de gemeente
Alphen aan den Rijn gemaakt en op vrijdag 29 mei gepresenteerd aan de
wethouder van verkeer. Het onderzoek van onze afdeling bevat in totaal
108 verkeerssituaties in de gemeente die voor fietsers ergerlijk, oncomforta-
bel of zelfs ronduit onveilig zijn. Het rapport is, aansluitend op de uitrei-
king aan wethouder, politieke partijen en aan de pers, bij alle Fietsersbond-
leden in de gemeente bezorgd en is (nog steeds) te vinden op de website
(www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn).

Erik Bruijn overhandigt wethouder Groen in ’t Wout de knelpuntennota.

Rondom de presentatie is er in diverse lokale media royaal aandacht be-
steed aan de “Noodkreet” van de Fietsersond (Algemeen Dagblad / Alphen
Dichtbij). In de andere lokale week- en dagbladen was er eveneens ruimte
voor ons overzicht van “gevaarlijkste plekken voor fietsers” en ook op radio
West werd een reportage gemaakt van het rondfietsen over de gevaarlijkste
rotonde van Alphen aan den Rijn!

De media-aandacht heeft direct geleid tot discussie in de gemeenteraad
over de situatie voor fietsers op het Raoul Wallenbergplein en in de omgeving
van de Hefbrug en de Steekterbrug. In elk geval zijn deze knelpunten weer
eens duidelijk voor het voetlicht gekomen en op de diverse politieke agenda’s
gezet. Of we hier uiteindelijk een voor fietsers positieve aanpassing van de
weginrichting mee zullen krijgen is natuurlijk nog niet gezegd, maar nu is het
in elk geval weer onder de aandacht gebracht.

We kunnen inmiddels wel een knelpunt van de lijst schrappen, aangezien
de situatie op de Eikenlaan bij de SWA (kort na de presentatie) aanzienlijk
is verbeterd door het aanbrengen van vluchtheuvels ter plaatse van de over-
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steekplaats. Een belangrijke verbetering! We denken overigens niet dat het
uitbrengen van de knelpuntennota hier invloed op heeft gehad. . .

Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan het wegdek van de fietspaden
langs de Laan der Continenten, maar of hiermee ook alle door ons genoemde
knelpunten langs deze drukke weg worden opgelost is nog maar de vraag.
Waarschijnlijk zal het wegdek wel worden verbeterd!

Naast deze punten hebben we natuurlijk ook nadrukkelijk aandacht ge-
vraagd (en gekregen!) voor de chaotische situatie in het centrum (Hoge
Zijde). Onze stoepkrijtactie bij de Alphense brug leverde veel reacties op.
Aansluitend op deze actie is de knelpuntennota gepresenteerd aan de gemeen-
teraad tijdens een informatieavond in de raadszaal van de gemeente. Tijdens
en na afloop van de (power point) presentatie van Henk van der Zanden
vond er goede discussie plaats over enkele van de 25 belangrijkste knelpun-
ten. Elders is deze PedaalRidder is meer te lezen over deze presentatie en de
stoepkrijtactie.

We houden u allen op de hoogte van de vorderingen van de diverse knel-
punten. En we zullen de gemeente er op aanspreken als er, naar onze mening,
onvoldoende met onze suggesties voor verbetering van de fietsvoorzieningen
wordt gedaan!

Erik Bruijn

Normen en waarden op de fiets

Rondom het uitbrengen van de knelpuntennota, zie hierboven, kregen wij
van diverse kanten (leden, niet-leden, pers en politiek) diverse, uiteenlopen-
de, reacties. Veel mensen reageerden positief op ons overzicht, soms met
aanvullingen of met knelpunten die we zijn vergeten. . . . Van een van onze
leden kregen we een bijzondere oproep, namelijk om ook het (vaak asociale)
weggebruik van fietsers aan de kaak te stellen. Op zich hebben we dit punt,
weliswaar zijdelings, in onze nota genoemd. Maar we hebben het (misschien
onterecht) niet aangemerkt als een knelpunt.

Feit is dat de mentaliteit van veel weggebruikers te wensen overlaat. Als
fietser word je helaas vaak geconfronteerd met asociaal weggedrag van au-
tomobilisten, bromfietsers en/of voetgangers. Maar ook fietsers zijn niet
bepaald heilig. Fietsen zonder licht, over de stoep of in voetgangerszones
rijden, tegen het verkeer in rijden, geen richting aangeven, door rood licht
rijden, etc. Deze opsomming is niet volledig, maar zeker is dat veel fietsers
zich aan dit soort gedrag schuldig maken en daarmee medefietsers en andere
weggebruikers hinderen of in gevaar brengen.
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Helaas kennelijk nodig.

Tijdens de uitreiking van de knelpuntennota aan de wethouder (van ver-
keer), de heer Groen in ’t Wout, bracht deze het asociale weggedrag van
fietsers ook ter sprake. Hij deed een impliciete oproep aan de Fietsersbond
om actief mee te doen aan voorlichtingen op scholen. Maar op onze reactie
dat het belangrijk is dat de weginrichting in het algemeen zodanig moet zijn
dat asociaal weggedrag wordt voorkomen (bijvoorbeeld tegen het verkeer in
rijden), gaf hij niet thuis. Zijn reactie: “men dient zich aan de regels te hou-
den” is natuurlijk formeel correct, maar toont geen begrip voor ergernissen
over zeer onlogische verkeerssituaties. De discussie over de zeer chaotische
situatie rondom het Rijnplein is naar onze mening een duidelijk voorbeeld
waar een onduidelijke situatie gevaar veroorzaakt en minder sociaal wegge-
bruik wordt uitgelokt.

Ja, als Fietsersbond signaleren wij ook dat asociaal weggedrag van fietsers
een probleem is. En ja, als afdeling doen wij hier concreet wat aan, door
elk najaar een fietsverlichtingsactie te organiseren! Mede dankzij deze actie
rijden meer dan honderd fietsers ieder jaar weer met complete verlichting.
En ja, wij proberen bij te dragen aan een goede (logische / fietsvriendelij-
ke) weginrichting in onze gemeente, zodat asociaal gedrag van fietsers wordt
voorkomen. Nee, als Fietsersbond zijn wij niet actief in de voorlichting op
scholen. Het ontbreekt ons wat dat betreft aan tijd, kennis en contacten.
Daarnaast is het de vraag of de Fietsersbond hier een rol in zou moeten (of
kunnen) spelen. Heeft u hierover een andere mening, dan horen wij dit graag
van u.
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Ja, verbeter de wereld begin bij jezelf! Door zelf rekening te houden met
anderen en de verkeersregels in acht te nemen (spreekt natuurlijk vanzelf,
maar is in de praktijk niet altijd zo) en familie/vrienden waar mee je samen
fietst op eventueel asociaal gedrag te wijzen, is een stap te maken. We kunnen
ons verschuilen achter de mening dat politie of stadswacht (meer) moet con-
troleren of bekeuren, maar waarom spreken we zelf onze (mede)weggebruikers
niet aan op asociaal weggedrag??? Inderdaad, dat doen we niet (graag), om-
dat we de verhalen kennen van verkeersruzies, geweld, etc. Je mag al blij zijn
als je alleen maar een grote mond of een paar scheldwoorden als reactie naar
je hoofd geslingerd krijgt. . .

Persoonlijk heb ik de afgelopen zomervakantie ervaren dat het ook anders
kan. Op onze fietsvakantie in Zwitserland (overigens een prachtig fietsland
met prachtige fietsroutes!) werden wij direct door mensen aangesproken als
wij ons (vaak onbewust) in voetgangersgebied bevonden terwijl wij op onze
zwaarbepakte fiets zaten. Respect voor regels zit er bij Zwitsers kennelijk
goed ingebakken. . . . Zo kan het dus ook.

Terug naar de situatie in Alphen aan den Rijn. Wij denken als afdeling van
de Fietsersbond na over hoe we het weggedrag van fietsers positief kunnen
bëınvloeden. Heeft u zelf ideeën over het weggedrag van fietsers of vindt u
dat de Fietsersbond meer kan doen, laat het ons weten. De contactadressen
staan op pagina 2 van de PedaalRidder.

Erik Bruijn

Naschrift: op landelijk niveau begint de Fietsersbond in het voorjaar van 2010
met een campagne om het gedrag van verkeersdeelnemers (ook van fietsers,
maar niet alleen van hen) te verbeteren. U zult daar volgend jaar vast nog
het nodige van merken.

Stalling station Alphen bomvol

De onbewaakte fietsenstallingen op station Alphen aan den Rijn

staan vol met fietsen. De Fietsersbond blijft alert.

Wie regelmatig vanuit Alphen aan den Rijn met de trein reist, kan het niet
zijn ontgaan: de onbewaakte fietsenstallingen op dit station staan bomvol.
Voor de Fietsersbond was dit aanleiding om weer eens te tellen hoeveel fietsen
er nu precies stonden.

Het resultaat van de tellingen sloot aan bij eerste indruk: de records uit
eerdere jaren werden royaal gebroken. Aan de centrumzijde van het spoor
telden we op dinsdagochtend 29 september 2009 liefst 1154 fietsen. Bij een
capaciteit van 1168 betekent dat een bezettingsgraad van 98,8%. Alleen
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tijdens de busstaking in het voorjaar van 2008 telden we meer fietsen, maar
dat was een uitzonderlijke situatie. Aan de de zijde van Kerk en Zanen
kwamen we op 553 fietsen. Hier staan 667 rekken, zodat de bezettingsgraad
82,9% was. Zoveel fietsen hadden we hier niet eerder aangetroffen, zelfs niet
tijdens de busstaking.

In de eerste helft van 2010 komen er twee nieuwe onbewaakte fietsenstal-
lingen bij het station: de Fietsappel aan de centrumzijde van het spoor, en
een stalling op maaiveld aan de zijde van Kerk en Zanen. Over de Fietsappel
hebben we al veel geschreven. Dat doen we ook verderop in dit blad nog eens.
We richten ons nu op de nieuwe stalling aan de zijde van Kerk en Zanen.

Volgens de oorspronkelijke plannen zouden er in deze stalling 550 fietsen
passen. Dat is dus al minder dan de 553 fietsen die wij telden, terwijl de wijk
Kerk en Zanen nog groeit. Gelukkig heeft de gemeente Alphen aan den Rijn
ervoor gekozen om de stalling uit te breiden tot 626 fietsen.

Dat is op dit moment genoeg. In de nabije toekomst kan het echter alsnog
tekort zijn. In dat geval zou ook aan deze zijde van het spoor uitbreiding
gewenst zijn. Dat zou op verschillende manieren kunnen: op een andere
locatie vlakbij het station, of op dezelfde plek maar dan ‘in de hoogte’. Boven
de geplande rekken zou een tweede laag met rekken (etagerekken) kunnen
komen. Dankzij uitschuifgootjes hoeven die rekken niet al te lastig in het
gebruik te zijn. Op vele stations heeft men hier al ervaring mee.

Rudy van Vliet

Etagerekken met uitschuifgootjes (Leiden Centraal).

9



Planning stationsomgeving

Het werk in de stationsomgeving vordert gestaag. Het is de bedoeling dat
in de loop van januari 2010 de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor
door, in gebruik wordt genomen. Dan kan meteen ook de nieuwe onbewaakte
fietsenstalling aan de zijde van Kerk en Zanen gebruikt worden. Niet lang
daarna wordt ook de nieuwe bewaakte fietsenstalling (langs de inrit van de
tunnel aan de centrumzijde van het spoor) geopend. Als er geen (verdere)
vertraging optreedt, is de Fietsappel in mei 2010 klaar.
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Fietsappel niet uitgebreid

De Fietsappel wordt definitief niet uitgebreid, nu en in de toekomst

niet. De kosten daarvan zijn te hoog.

In de nieuwe stationsomgeving van Alphen aan den Rijn verrijst volgend
voorjaar een opvallende fietsenstalling. Aan de zijde van het centrum komt
de Fietsappel, een rond gebouw van drie verdiepingen, met een spiraalvormig
oplopende vloer. Over de hele lengte van de spiraal kunnen links en rechts
van het pad fietsen gestald worden. De totale capaciteit bedraagt volgens de
laatste berekeningen ongeveer 970 fietsen.

Aan de centrumzijde van het station staan momenteel echter al veel meer
fietsen, tot wel 1150 (zie elders in dit blad). Dat gaat dus niet allemaal passen
in de Fietsappel. De Fietsersbond heeft daarom meermalen gepleit voor een
extra verdieping in de Fietsappel. Technisch zou dat mogelijk zijn, liet de
architect desgevraagd weten.
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Maquette van de Fietsappel.

Deze maand hebben wij te horen gekregen dat het er definitief niet van
gaat komen. Reden is dat er voor een lichtere constructie van de Fietsap-
pel is gekozen. Die constructie kan geen extra verdieping dragen. Met de
oorspronkelijk geplande, zwaardere constructie, zou de Fietsappel te duur
worden. Bovendien zouden er met een extra verdieping slechts 50 fietsen
extra in de Fietsappel passen.

Inderdaad, 50 fietsen is niet zo veel, maar het is de vraag of dat getal
wel klopt. Waarschijnlijk is men ervanuit gegaan dat er ook hogerop in de
Fietsappel per se aan twee zijden van het pad gestald moet worden. Doordat
de Fietsappel bovenin smaller wordt, kan dat maar op een heel klein deel
van de extra verdieping. Wij denken echter dat er verderop op die verdieping
nog best aan één zijde van het pad gestald zou kunnen worden. In totaal
zouden er dan op die verdieping ongeveer 200 fietsen passen. Hoewel wij de
gemeente hierop hebben gewezen, hebben we daar geen inhoudelijke reactie
op gekregen.

Wat nu?

Het is jammer dat de extra verdieping in de Fietsappel van de baan is. Aan
de andere kant: wij konden ook niet garanderen dat de fietsers de moeite
zouden nemen om helemaal naar de bovenste verdieping te lopen met hun
fiets. Wat dat betreft was het mooi geweest als er na oplevering van de
Fietsappel nog over een extra verdieping beslist had kunnen worden: als
de oorspronkelijke Fietsappel ook bovenin goed benut wordt, dan een extra
verdieping, en anders niet. Die mogelijkheid is er dus niet meer.

Veel zal afhangen van de fietsenrekken die de gemeente aan de centrum-
zijde van het station zet, buiten de Fietsappel. De gemeente heeft namelijk
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toegezegd dat ze voor voldoende capaciteit zal zorgen. In eerste instantie
blijven de meeste rekken van de huidige onbewaakte stalling gewoon staan.
De grond waarop ze staan, wordt namelijk nog niet meteen bebouwd. Dat
betekent dat er met de oplevering van de Fietsappel ineens een grote hoeveel
rekken bijkomt. Op de langere termijn zal de gemeente echter moeten be-
slissen over definitieve locatie(s) van rekken buiten de Fietsappel. Wat ons
betreft komt/komen die locatie(s) dicht bij het station. Voorlopig kan de
gemeente daar niets over zeggen, omdat de exacte invulling van de stations-
omgeving nog onderzocht wordt.

Rudy van Vliet

Cijfers Biesieklette 2008

Stichting Biesieklette beheert in Alphen aan den Rijn twee fietsenstallin-
gen: stalling De Vest (inderdaad, aan De Vest, bij de Aarhof), en stalling
Castellum (aan het Fossapad, de kelder bij het Rijnplein). Beide stallingen
zijn gratis en bewaakt. Uit het jaarverslag van Biesieklette over 2008 haalden
we de volgende gegevens over het aantal gestalde fietsen en bromfietsen in de
twee stallingen:

stalling 2007 2008
fiets bromfiets fiets bromfiets

Castellum 65.923 2.919 69.681 3.992
De Vest 72.348 5.613 75.852 5.155

Het aantal fietsen in stalling Castellum is dus met 5,7% gestegen ten opzichte
van 2007. In stalling De Vest was er een groei met 4,8%. De groei werd
overigens voor een groot deel veroorzaakt door een spaaractie in de zomer van
2008. In verband met het 25-jarig bestaan van Biesieklette kregen gebruikers
van de stallingen een spaarkaart, waarmee een gratis tweede bioscoopkaartje
bij elkaar kon worden gespaard. Dit lokte veel extra gebruikers naar de
stallingen. In de actiemaanden bedroeg de groei hierdoor ongeveer 20%.
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Stoepkrijtactie slaat aan bij publiek

De Fietsersbond heeft met stoepkrijt belijning aangebracht op twee
kruisingen in de buurt van het Rijnplein. Het winkelend publiek

reageerde zeer positief. De chaotische verkeerssituatie bij het plein

is menigeen een doorn in het oog.

Op zaterdag 29 augustus 2009 hebben leden van de Fietsersbond stap-
pen ondernomen om het verkeer bij het Rijnplein in Alphen aan den Rijn
(letterlijk) in goede banen te leiden. In de omgeving van het plein bewegen
bussen, fietsers en voetgangers zich namelijk kriskras door elkaar. Fietsers
snijden bochten af, waarbij ze op elkaars weghelft komen. Voetgangers steken
zonder uit te kijken over van de ene naar de andere kant van de straat. En
bussen komen op drukke momenten nauwelijks vooruit. Er zijn geen aparte
gedeeltes voor de verschillende soorten verkeer. Gevolg is een chaos, waarin
aanrijdingen en bijna-aanrijdingen regelmatig voorkomen.

De symbolen op het wegdek worden nog een beetje bijgewerkt.

Met stoepkrijt hebben de leden van de Fietsersbond daarom suggestie-
lijnen op het wegdek getekend, alsmede fiets- en voetgangerssysmbolen, zo-
dat duidelijk is waar fietsers en voetgangers het beste kunnen rijden en lopen
om ongelukken te voorkomen. Ze kregen hierbij veel aanmoedigingen van
passanten, die het ook een warboel vinden nabij het Rijnplein. Opmerkin-
gen in de trant van “Goed dat er een keer iets gebeurt!” en “Succes met
jullie actie!” waren niet van de lucht, regelmatig aangevuld met ooggetui-
genverslagen van ongelukken en bijna-ongelukken die in de buurt van het
Rijnplein hebben plaatsgevonden. Op onderstaande foto ziet u Henk van der
Zanden, samen met een slachtoffer van dit kruispunt die na anderhalf jaar
arbeidsongeschiktheid nu weer gaat proberen aan de bak te komen.
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De gemeente heeft wel klachten binengekregen, maar tot nu toe de ogen
hiervoor gesloten. Ze meent zelfs dat het Rijnplein ‘Duurzam Veilig’ is, omdat
iedereen gedwongen wordt rekening met elkaar te houden.

De Fietsersbond kan terugzien op een geslaagde actie. Niet alleen vanwege
de positieve reacties, maar ook omdat de belijning werkelijk leek te helpen.
“Fietsers snijden de bochten al minder af dan normaal,” stelde Henk van der
Zanden van de bond vast. “Ze rijden in ieder geval niet meer over de strook
van de tegemoetkomende fietsers.” Want inderdaad, fietsers willen zich wel
eens anarchistisch gedragen, en een beetje sturing met belijning kan dan geen
kwaad. “Zelfs nadat we onze felgele jasjes hadden uitgetrokken bleven de
mensen netjes binnen de lijnen rijden” meldt Henk van der Zanden, “alleen
staken ze daarna minder vaak hun hand uit om richting aan te geven.”

Met de stoepkrijtactie vestigde de Fietsersbond nogmaals de aandacht
op de knelpuntennota die de bond op 29 mei 2009 heeft aangeboden aan
wethouder Groen in ’t Wout van verkeer. De onoverzichtelijke situatie bij
het Rijnplein staat daarin op 5 in de Top 25 van knelpunten in Alphen aan
den Rijn.

Op donderdag 3 september heeft de Fietsersbond ook de raadscommissie
gëınformeerd over de nota, met het oog op het Fietsplan dat de gemeente dit
najaar wil vaststellen. Naast de constatering dat de belijning klaarblijkelijk
helpt, kwam tijdens de informatiebijeenkomst op 3 september ook naar vo-
ren het gebrek aan een goede registratie van ongelukken en bijna-botsingen.
Raads- en commissieleden gingen ervan uit dat dit goed gebeurt en dat er dus
een goede indicator is voor het aanpakken van knelpunten in de gemeente.
Het blijkt echter dat hier sprake is van een filter bij de politie: als die niet
bij het ongeluk wordt betrokken, volgt er geen registratie.

Henk van der Zanden
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Zaterdag 31 oktober: fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 31 oktober wordt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie

gehouden. Fietsers kunnen dan hun verlichting laten controleren
en zo nodig laten repareren. In Alphen aan den Rijn is bovendien

een voorwiel met naafdynamo te winnen.

De dagen worden korter. Wanneer je in het donker fietst, is het van belang
dat je goed zichtbaar bent. Dat voorkomt ergernis bij andere weggebruikers,
en is ook veiliger.

Een jaarlijks terugkerende activiteit van de Fietsersbond is daarom de
fietsverlichtingsactie. Hierbij kunnen fietsers hun verlichting laten contro-
leren. Als dat nodig is, wordt het ter plekke gerepareerd. Hierbij wordt
geen arbeidsloon in rekening gebracht; men betaalt alleen voor het gebruikte
materiaal.

Dit jaar is de actie op zaterdag 31 oktober. De Fietsersbond richt dan, in
samenwerking met de gemeente, een stand in bij de ingang van de Aarhof aan
De Vest, naast de bewaakte fietsenstalling. Dit is echter niet de enige plaats
waar fietsers terechtkunnen voor hun verlichting. Zes van de Alphense rij-
wielhandelaren, en de meeste rijwielhandelaren in de kernen van Nieuwkoop,
Kaag en Braassem en Rijnwoude werken die dag onder dezelfde condities. Zij
berekenen evenmin arbeidsloon voor de reparatie van fietsverlichting. In de
week na de actiedag, van 2 tot en met 7 november, geven deze rijwielhande-
laren nog een korting van 10% op de totale kosten (arbeidsloon + materiaal)
voor reparatie van de verlichting.

Het is inmiddels de elfde keer dat er in de Rijnstreek aandacht aan de
fietsverlichting wordt geschonken (met dank aan de RPV Rijnstreek). In
Alphen aan den Rijn wordt de actie zelfs al voor de 15e keer gehouden. Dit
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lustrum vieren we met een prijsvraag. Bezoekers van de stand mogen raden
hoeveel mensen er in totaal naar de stand komen. Wie het dichtst bij het
juiste aantal komt, wint een voorwiel met naafdynamo, ter waarde van e100,–
of meer. Dus geen slippende dynamo meer bij nattigheid, en niet meer zwaar
trappen met je licht aan. Het wiel wordt gratis gemonteerd door een erkende
fietsenmaker.

Als extra service bieden we de bezoekers van de stand ook de mogelijkheid
om de postcode in hun fiets te laten graveren. Wanneer een fiets na diefstal
wordt teruggevonden, kan dit helpen om hem bij de eigenaar terug te bezor-
gen.

Rudy van Vliet

De actievoorwaarden op een rij

Zaterdag 31 oktober: controle en reparatie fietsverlichting, waarbij alleen
voor het materiaal betaald moet worden.
Waar: bij de stand aan De Vest, van 09:30 tot 15:30 uur. Bovendien bij vele
rijwielhandelaren in de regio.

Van 2-7 november: controle en reparatie fietsverlichting, met 10% korting.
Waar: bij vele rijwielhandelaren in de regio.

Deelnemende rijwielhandelaren in Alphen aan den Rijn:
3 in 1 Fietsshop, Stuifzwam 8
Bakker fietsen, Bloemhofstraat 43
Gek van Fietsen, Frederik Hendrikstraat 2
Hans van der Louw, Hooftstraat 225
Fietspoint Oldenburger, Stationsplein 4A
Bike-Center Samplonius, Ouvertureweg 141-143

Voor deelnemende rijwielhandelaren in de andere gemeenten, zie
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

De regels voor verlichting

In het donker, in de schemering en in de mist moet je fietslampen branden.
Er geldt verder:

• wit of geel licht voor, rood licht achter

• licht mag niet knipperen

• licht moet aan de fiets of romp bevestigd zijn

• licht moet goed zichtbaar zijn

• reflectie achterop, op de trappers en op de zijkant van de wielen
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Het is de bedoeling dat de politie in het najaar en de winter gericht controleert
op werkende fietsverlichting. Bij niet werkende verlichting of ontbrekende
reflectie kun je rekenen op een boete van e20,– of meer. Een extra reden dus
om je verlichting op orde te hebben.

Telling fietsverlichting

Zoals de laatste jaren gebruikelijk tellen we ook dit winterseizoen weer hoeveel
fietsers in Alphen aan den Rijn goed verlicht rijden in het donker. Op het
moment van schrijven is de stand:
134 fietsers met correcte verlichting (70,5%)
52 fietsers zonder verlichting (27,4%)
4 fietsers met verkeerde verlichting (verkeerde kleur, knipperend, verkeerd
bevestigd, te zwak) (2,1%).

Hierbij wordt alleen gekeken naar de lamp die je direct ziet: de voorlamp
bij een tegemoetkomende fietser, de achterlamp bij een fietser waar je ach-
teraan rijdt. Voor details van de telling en een regelmatige update, zie
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Hoe krom is de Mijdrecht?

Een actief lid van de Fietsersbond vertelde mij dat er ooit een pontje was
over de Kromme Mijdrecht en als je de locale cafebaas dan vriendelijk vroeg,
wilde hij je wel even overzetten. Maar tijden veranderen, en er kwam een
echte fietsbrug die in principe openstaat voor de scheepvaart, maar door de
fietser/wandelaar dicht kan worden gecommandeerd. Als je op de knop drukt
met het verzoek de brug dicht te doen, duurt dat even, maar het werkt wel.
Waarschijnlijk komt het commando terecht bij de brugwachter van de brug
over de Kromme Mijdrecht bij De Hoef. Ca. 5 minuten later gaat de brug
dan weer vanzelf open staan na een waarschuwend belsignaal. De brug wordt
bediend tussen 7.00 en 19.00 uur.

Zwemmers ontdekten dat het heel erg leuk is om met een aantal zwem-
mers aan de brug te gaan hangen en zo omhoog te worden getrokken als de
brugdekken weer opengaan. Daarna laat je je weer lekker in het water plon-
sen. Het zal duidelijk zijn dat de brugdekken niet berekend zijn op dit soort
acties. Regelmatige storingen en uiteindelijk uitval van de brugfunctie is dan
helaas het gevolg.
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De brug over de Kromme Mijdrecht . . .

. . .met zwemverbod

Teneinde het probleem de wereld uit te helpen heeft men een zwemverbod
bij de brug ingesteld in de hoop dat dit een oplossing zou zijn. IJdele hoop,
weten we nu, het zwemverbod aldaar wordt massaal overtreden en de hele
zomer van 2009 heeft de brug open gestaan voor de scheepvaart zonder dat
de brug door fietser of wandelaar dicht kon worden gecommandeerd.

En, zult u zeggen, hoe zit dat dan met fietsers die ook voor hun plezier
op pad zijn of wandelaars die de Bethelemwandelroute willen volgen? Maar
vooral ook schoolkinderen die van Zevenhoven/Noordse Buurt naar Mijdrecht
en vice versa moeten fietsen? Zij allen werden deze zomer geconfronteerd met
een groot geel bord waarop geschreven stond: “deze brug is tijdelijk buiten
gebruik vanwege vandalisme”. En daar moesten ze het mee doen. En dus
behoorlijk omfietsen cq omlopen via De Hoef of Woerdense Verlaat.
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Natuurlijk kunnen we alle bekende argumenten opnoemen waarom deze
brug gewoon voor fietsers beschikbaar moet zijn, Waar het echter op aan-

komt, is het feit dat overtredingen van het zwemverbod getolereerd
worden, en dat fietsers en wandelaars daar de dupe van zijn. Dat
kan toch niet de bedoeling zijn geweest toen deze mooie brug gebouwd werd
in 2001?

Uiteindelijk kan men zich afvragen of een evaluatie hier niet op zijn plaats
is. Alle belanghebbenden moeten hieraan deel kunnen nemen. In overleg met
de politie, en waarschijnlijk ook met de brugwachter die verantwoordelijk is
voor openen cq sluiten van de brug, moet hier iets te regelen zijn. Acceptabel
is de situatie in elk geval echt niet, en actie vanuit de verantwoordelijke
provincie Utrecht is in dit geval zeker gewenst!

Albert Klooster

Harde cijfers

Column

“Meten is weten,” luidt een oude wijsheid. En het is waar, in het
klein en in het groot.

Door een stroommeter tussen het stopcontact en een electrisch apparaat
te hangen, kun je te weten komen hoeveel stroom dat apparaat gebruikt,
zelfs in de standby-stand. Dat kan vervolgens een reden zijn om een ‘harde’
aan-uit-schakelaar te installeren, of een compleet nieuw apparaat te kopen.

Door burgers te enquêteren, kun je hun mening over bepaalde onderwerpen
te weten komen. Dat kan vervolgens een reden zijn voor een politieke partij
om zijn standpunt over die onderwerpen aan te passen.

Door decennialang overal op aarde het percentage CO2 in de lucht, alsmede
de temperatuur te meten, kun je vaststellen dat zowel het een als het ander
stijgt. Dat kan vervolgens een reden zijn om maatregelen te treffen om minder
CO2 uit te stoten.

Inderdaad, meten is weten, en als Fietsersbond doen we hier vrolijk aan
mee, zoals u al lezende in dit blad gemerkt zult hebben. Ook het beleid van
gemeenten en bedrijven wordt onderbouwd met harde cijfers. Probleem is
echter dat die cijfers niet altijd even hard zijn.

Zo kan een gemeente zomaar beweren dat een bepaald plein hardstikke
veilig is. Volgens de ongevalsstatistieken gebeuren er immers bijna nooit on-
gelukken. Helaas zijn deze statistieken verre van volledig, zoals bleek bij een
ochtendje stoepkrijten. Niet alle aanrijdingen worden gemeld, of ze worden
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bij verschillende instanties gemeld, zodat er slechts fragmentarische beelden
ontstaan. Bij bijna-aanrijdingen zijn de betrokkenen vaak al blij dat ze het
er zonder letsel hebben afgebracht. Dan wordt er geen melding gedaan. En
bij wie zou je het ook moeten melden?

Zo kan een bedrijf als ProRail prognoses maken over de benodigde capaci-
teit aan fietsenrekken op een station, op basis van de huidige capaciteit, het
aantal fietsen buiten de rekken en een verwachte groei. Helaas zijn de cijfers
over de huidige capaciteit soms wel 40% te laag. En als je ProRail daar op
wijst, dan gaat men er niet op in, want “het station is nu een bouwput.”

Zo kan een gemeente ook zomaar denken dat de kosten voor uitbreiding
van een mooie fietsenstalling niet opwegen tegen het aantal fietsplekken dat
je daar mee wint. Dat zijn er namelijk maar 50. Helaas heeft men bij de
berekening van die 50 waarschijnlijk een denkfout gemaakt. Een winst van
200 plekken zou wellicht ook mogelijk zijn. Maar als je de gemeente daarop
wijst, wordt daar niets mee gedaan.

Inderdaad, meten is weten. We baseren ons beleid op harde cijfers. . .

Rudy van Vliet
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