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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

Hier is hij weer: de nieuwste editie van de PedaalRidder. Het is een rijk
gevuld exemplaar. Maar goed, we hebben dan ook een half jaar de tijd gehad
om inspiratie op te doen. We wensen u veel leesplezier.

En oh ja, misschien is het u al opgevallen op de pagina hiernaast. Sinds
kort hebben we een nieuw email-adres: alphenaandenrijn@fietsersbond.nl (en
niet meer alphen.rijn@fietsersbond.nl).

Stationsomgeving Alphen ‘af’

Deze kop klopt natuurlijk niet. De stationsomgeving is nog lang niet af: de
bushalte is er nog niet, Sandton Hotel Toor is nog niet vernieuwd, en alle
hoge gebouwen die vlakbij het station of iets verder weg zouden komen, zijn
er ook nog niet.

Toch zijn de belangrijkste onderdelen voor fietsers wel zo’n beetje af. Sinds
maart 2010 kunnen fietsers die van de ene kant naar de andere kant van het
spoor willen gebruik maken van De Verbinding, een tunnel onder het spoor
door. Tegelijkertijd is een nieuwe onbewaakte stalling aan de zijde van Kerk
en Zanen, met mooie fietsenrekken, in gebruik genomen.

In april 2010 werd ook de nieuwe bewaakte fietsenstalling, gelegen aan
De Verbinding geopend, en op 18 augustus 2010 volgde de veelbesproken
Fietsappel. Op deze laatste twee onderdelen willen we nog even ingaan.

Bewaakte fietsenstalling

De nieuwe bewaakte fietsenstalling van Oldenburger kent ongeveer 1300 plaat-
sen. Net als in de oude stalling worden fietsen er in twee lagen boven elkaar
gestald (etagerekken in jargon). Belangrijk voordeel van de nieuwe stalling is
echter dat de bovenste etage uitschuifgootjes heeft. Je hoeft daardoor je fiets
niet meer helemaal naar boven te tillen. Je trekt het gootje naar achteren en
naar beneden, zet je fiets erin, tilt het gootje met fiets en al omhoog en duwt
de combinatie naar voren.

Daarnaast zijn de plekken breder. Bedroeg de afstand tussen twee fietsen
(‘van hart tot hart’, zeg maar van frame tot frame) in de oude stalling 30 cm,
in de nieuwe stalling is dat 37,5 cm. Er passen dus fietsen met bredere sturen
in de rekken. Dit is onderdeel van de eisen voor FietsParKeur, een keurmerk
voor ‘fietsparkeervoorzieningen’, fietsenrekken dus.

Toch zijn er wel een paar kanttekeningen te maken: de eisen voor Fiets-
ParKeur zijn voor het laatst gewijzigd in 2004. Sindsdien zijn er fietsen met
steeds bredere sturen op de markt gekomen. Er zijn dus inmiddels fietsen
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waarvoor een hart-op-hart afstand van 37,5 cm niet meer voldoende is. Met
zulke fietsen in de stalling kun je dus niet alle plekken netjes benutten.

Een ander probleem is de hoogte van de etage. De afstand tussen de twee
verdiepingen is ongeveer 1,20 meter. Er zijn tegenwoordig echter fietsen met
een zó hoog stuur, dat deze afstand te klein is. Ze passen niet op de onderste
verdieping van de stalling, omdat ze met hun stuur vastlopen tegen de gootjes
van de etage erboven.

Gevolg van dit alles is dat mensen hun fiets maar half in het rek zetten,
omdat ze hem niet goed kwijtraken. Dit levert overlast voor anderen en het
risico van beschadigingen van de fiets.

Op zichzelf wijkt de maatvoering van de stalling niet af van die van andere
stallingen met vergelijkbare etagerekken. Ook is er niet in afwijking van
FietsParKeur gebouwd. Toch hebben wij nog in april 2010 een brief naar
ProRail gestuurd, met het verzoek om de afstand tussen de beide verdiepingen
te vergroten tot 1,25 meter. Dan zou het als tweede genoemde probleem (de
hoogte van de sturen) minder erg worden.

Ook vroegen we ProRail in de brief om in de toekomst al bij voorbaat
rekening te houden met fietsen met hoge en brede sturen. Door dus bij
etagerekken een verticale afstand van 1,25 meter te hanteren, en door in
nieuwe stallingen in een deel van de stalling uit te gaan van een hart-op-hart
afstand van 40 cm. De beheerder van de stalling in Alphen aan den Rijn
stond achter onze brief.

Het heeft lang geduurd voordat ProRail reageerde op de brief, en we heb-
ben ze er enkele malen aan moeten herinneren, maar eind september kregen
we dan toch positief nieuws: in de lage rekken op de onderste verdieping van
de Alphense stalling zullen de drempeltjes worden verwijderd. Juist die zorg-
den er vaak voor dat je met je stuur aan de bovenkant vastliep. Bovendien zal
in een deel van de stalling de bovenste verdieping hoger worden opgehangen.
We verwachten dat de stalling hiermee nog beter te gebruiken zal zijn.

Fietsappel

Op woensdag 18 augustus 2010 was het zover: de Fietsappel werd geopend.
Wethouder Groen in ’t Wout van de gemeente Alphen aan den Rijn en archi-
tect Patijn trokken twee netten met ballonnen (uiteraard groene ballonnen)
open, en die zochten het luchtruim.

Vanaf dat moment konden we beoordelen hoe de Fietsappel in de prak-
tijk bevalt. Voor wie er nog niet geweest is, en de eerdere beschrijvingen
gemist heeft: de Fietsappel is een ronde fietsenstaling met drie-en-een-halve
verdieping. De vloer loopt in een spiraalvorm geleidelijk omhoog, met aan
weerszijden van het middenpad speciaal ontworpen rekken.
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De Fietsappel.

Laten we even wat plussen en minnen op een rijtje zetten:
+ Het middenpad gaat niet helemaal egaal omhoog: na elke meter hoogte-
verschil is er een klein plateautje, met aansluitend een steiler stuk. Voordeel
daarvan is dat fietsers wat minder geneigd zullen zijn om gevaarlijk hard naar
beneden te fietsen. (OK, voor skaters kunnen de plateautjes wel een uitda-
ging zijn.)
− Het middenpad is vrij smal.
+ Doordat alle rekken voorzien zijn van gootjes, hoef je het voorwiel van
je fiets niet op te tillen, als je je fiets wil stallen. Deze rekken hebben ook
FietsParKeur. De naam waaronder dit type rekken geregistreerd is bij de
stichting FietsParKeur, is. . . Fietsappel.
− De rekken zijn niet berekend op fietsen met een grote spatlap. De spatlap
loopt vast op het gootje.
− De uitgang onderaan de Fietsappel, aan het fietspad onder het spoor door,
lijkt ronduit gevaarlijk: je hebt heel slecht zicht op verkeer van rechts. Juist
mensen die hun fiets gestald hebben, en een trein willen halen, willen nog wel
eens haast hebben, en daardoor slechter uitkijken bij het oversteken. En de
fietsers die daar op het fietspad rijden, hebben onderin de tunnel een hoge
snelheid. Dit kan lelijke ongelukken opleveren.
− Komend vanaf de Prins Bernhardlaan mag je officieel niet fietsen naar de
ingang op de eerste verdieping. Dat is niet zo logisch, en veel voetgangers
lopen daar toch niet.
− De vloer met rekken houdt na drie-en-een-halve verdieping op, terwijl er
nog wel een verdieping boven had gepast. OK, hier hebben we het al vaker
over gehad, en voorlopig is het geen probleem (zie verderop).
+ De Fietsappel ziet er mooi uit, het is een herkenningspunt voor het station
van Alphen aan den Rijn. Als fietsers mogen we daar best een beetje trots
op zijn.
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Hoewel hierboven meer minnetjes dan plusjes staan, is de algemene in-
druk wel degelijk positief. De plusjes wegen zwaarder dan de minnetjes. De
twee minnetjes over de uitgang/ingang hebben we overigens bij de gemeente
aangekaart.

Aantalllen fietsen bij het station: nieuwe records!

Af en toe telt de Fietsersbond hoeveel fietsen er staan in de onbewaakte
stallingen bij het station. Doel daarvan is om te controleren of de capaciteit
voldoende is, en zo nee, om dit aan te kaarten bij de gemeente. Op dinsdag
5 oktober 2010 was het weer zo ver. De uitkomst was:

Centrumzijde van het station: 1.285 op 2.004 rekken
(waarvan in de Fietsappel: 853 op 956 rekken)
Zijde Kerk en Zanen: 605 op 612 rekken
Totaal: 1.890 op 2.616 rekken

Zoveel fietsen hadden we eerder nog niet geteld, noch in totaal, noch aan
beide zijden afzonderlijk. Er waren nu zelfs meer fietsen dan in juni 2008,
toen de bussen enkele weken staakten, en dus veel meer mensen met de fiets
naar het station gingen.

Het lijkt er derhalve op dat de opening van extra (en ook mooie) capaci-
teit extra fietsers aantrekt, en dat is een goed teken. We kunnen overigens
niet beoordelen of er veel weesfietsen tussen stonden, fietsen die door de ei-
genaar/gebruiker in de stationsomgeving zijn achtergelaten en nooit meer
zullen worden opgehaald.

In de Fietsappel stonden 94 van de fietsen niet in een rek. De meesten
daarvan stonden in de binnenring, netjes tussen de rekken, zonder uit te
steken over het middenpad. De overlast op het middenpad valt dus mee.
Gelukkig maar, hoewel we ook hier geen zicht heb op het werk van de dienst
‘handhaving’: zetten de mensen hun fiets uit eigen beweging zo netjes neer,
of worden ze daartoe vriendelijk aangemoedigd. Het is mogelijk dat zo’n
fiets tussen-de-rekken het lastiger maakt om de ernaast staande fietsen in-de-
rekken eruit te halen. In die zin zouden ze dus toch nog voor enige overlast
kunnen zorgen.

Het is overigens niet zo vreemd dat er juist in de binnenring fietsen tussen
de rekken in worden geplaatst. De stalling loopt rond, en in zekere zin geldt
dit ook voor de rij met rekken. In de binnenring staan de sturen keurig op
37,5 cm afstand (hart-op-hart) van elkaar, maar dat betekent dat de achter-
einden van de fietsen verder uit elkaar staan. Dat nodigt dus uit om je fiets
tussen te schuiven. Bij de buitenring is het juist andersom: daar staan de
achtereinden op 37,5 cm van elkaar, en is er meer ruimte tussen de sturen.
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Een fiets tussen de rekken in de binnenring van de Fietsappel.

Heb je derhalve een fiets met een erg breed stuur, zet die dan in buitenring.
Heb je daarentegen een fiets met fietstassen, zet die dan in de binnenring.

Hoe dan ook: vooralsnog is er geen probleem met de capaciteit van de
Fietsappel. De bovenste halve / twee-derde verdieping biedt (nog) voldoende
plaats. Dit komt natuurlijk mede doordat de oude rekken aan centrumzijde
er nog staan. Als die op termijn verwijderd of verplaatst worden, kan de druk
op de Fietsappel wel eens toenemen.

De capaciteit aan de zijde van Kerk en Zanen biedt wel reden tot zorg.
Met de nieuwe stalling aan die zijde is het aantal plekken verminderd, terwijl
het aanbod van fietsen is gegroeid. Als afdeling van de Fietsersbond zullen
we dit in de gaten blijven houden.

Rudy van Vliet

Vriendelijk Verkeer; gedragscodes

Algemene tips voor een plezierige en veilige omgang tussen fietsers, automo-
bilisten en voetgangers:

1. Laat duidelijk zien wat je van plan bent. Bijvoorbeeld:

• Geef richting aan.

• Laat door vermindering van snelheid merken dat je gaat stoppen voor
een kruispunt, driesprong of zebrapad.

• Maak een gebaar als je iemand voorrang gaat verlenen en als je voor-
rang accepteert.

• Rij assertief, neem duidelijk je wegdeel in beslag, ga niet uiterst voor-
zichtige aan de kant rijden.
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• Ga bij linksafslaan op tijd en duidelijk aan de linkerzijde rijden.

2. Zoek oogcontact, Waarschuw anderen tijdig en vriendelijk, zonder on-
nodig lawaai.

3. Geef elkaar de ruimte.

• Zet je fiets of auto niet hinderlijk op fietspad of trottoir.

• Houd voldoende afstand als je een ander passeert.

4. Houd rekening met elkaar en elkaars specifieke mogelijkheden en beper-
kingen.

5. Denk aan anderen als je iets gaat doen. Bijvoorbeeld:

• Kijk in de spiegel voordat je wegrijdt of het portier opent.

• Bel zachtjes als je een andere fietser gaat passeren.

• Ga niet op een fietspad stil staan en praten als er ook een voetpad
aanwezig is.

• Zet je auto niet even op een hoek aan de kant om een brief te posten
of oud papier in de bak te doen, maar blijf 5 meter uit de hoek of pak
een parkeerplaats.

6. Houd je aan de verkeersregels. Volg aanwijzingen op van politie en/of
verkeersregelaars.

7. Fiets alleen daar waar het is toegestaan. Rijd altijd op het aangegeven
fietspad.

8. Blijf beleefd tegen andere weggebruikers.

9. Voor groepen: fiets in meerdere kleine groepjes.

10. Respecteer de natuur, plant en dier. Laat geen afval achter. Spaar de
ondergrond bij remmen.

11. Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid.

Meer informatie is te vinden op www.vriendelijkverkeer.nl

Henk van der Zanden, met dank aan de tips van de Fietsersbond
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Stand van zaken nota fietsknelpunten voor de gemeente

Kaag en Braassem

Konden we jullie in het aprilnummer 2010 van de Pedaalridder al melden dat
we een groot aantal meldingen van fietsers met knelpunten hadden ontvangen,
nu kunnen we bevestigen dat meer dan 50 meldingen bij onze afdeling van
de Fietsersbond zijn binnengekomen! We ontvingen omschrijvingen, foto’s,
tekeningen, suggesties, tips en complete beleidsstukken inzake knelpunten.
Dit geeft aan dat de problematiek rond de knelpunten voor fietsers leeft in
de gemeente Kaag en Braassem.

Aan ons was het nu de taak om alle meldingen te onderzoeken, te inven-
tariseren en te bundelen tot een handzaam en werkbaar beleidsstuk richting
het College van Burgemeester en Wethouders. Het concept is inmiddels klaar
en op 13 september 2010 konden de actieve leden van onze afdeling van de
Fietsersbond de conceptnota beoordelen en van commentaar voorzien. Al-
le op- en aanmerkingen zijn nu genoteerd en deze moeten verwerkt worden
ten behoeve van de uiteindelijke definitieve nota. Verder moeten er ook nog
enkele foto’s toegevoegd worden. Kortom, we gaan niet over één dag ijs.

Vooruitlopend op de nota zelf kan nu wel al gemeld worden dat het ‘knel-
punt met stip’ (het grootste knelpunt) voor de gehele gemeente Kaag en
Braassem de gebrekkige fietsverbinding is tussen de twee grootste kernen van
Kaag en Braassem, namelijk Roelofarendsveen en Leimuiden. Een fietsver-
binding via de Kerklaan en een fietsbrug over de Oude Wetering is hier de
oplossing.

Zo’n ‘knelpunt met stip’ hebben we ook voor iedere kern afzonderlijk be-
paald. Dat kunt u te zijner tijd in de nota lezen. Zodra de nota klaar is krijgt
iedereen bericht, zodat we de nota met elkaar en met de pers aan de verant-
woordelijke wethouder Ton van Velzen kunnen presenteren. Fietsvrienden,
nog even geduld dus a.u.b., er wordt aan gewerkt. Schroom trouwens niet
een knelpunt te melden als je er nog een weet! Dat kan via
alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Met vriendelijke groet,

Albert Klooster

Minder verkeersongevallen in 2009

Afgelopen zomer werd in diverse media melding gemaakt van een drastische
daling van het aantal ernstige verkeersongevallen in Alphen aan den Rijn:
van 46 in 2008 naar 24 in 2009. In plaats van 52 ernstige slachtoffers in 2008
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waren dat er in 2009 ‘maar’ 24.

De Fietsersbond was benieuwd in hoeverre er fietsers betrokken waren bij
deze ongevallen. We hebben derhalve de gedetailleerde rapportage van de
gemeente bestudeerd. Hieronder zoomen we (na een eerste algemene consta-
tering) in op de fiets-specifieke cijfers. Men bedenke hierbij dat het alleen
over geregistreerde ongevallen gaat.

De eerste conclusie is dat de meldingen in de media een wel erg rooskleurig
beeld gaven. Het jaar 2008 was namelijk een erg slecht jaar; er waren toen
veel ernstige ongevallen. We waren in 2009 gewoon weer terug op het niveau
van 2005–2007. Een niveau dat overigens veel beter is dan dat van 2000–
2004, toen er gemiddeld meer dan 40 ernstige ongevallen per jaar waren in
Alphen aan den Rijn.

Bij 11 van de 24 ernstige ongevallen in 2009 was een fiets betrokken. Er
was dan sprake van een aanrijding met een personenauto (8 keer), bestelauto
(1 keer) of een landbouwvoertuig (2 keer). Dit leverde in alle gevallen een
ziekenhuisgewonde op: de fietser uiteraard. In 2008 waren er nog 17 fietsers
die na een aanrijding in het ziekenhuis belandden. De daling naar 11 in 2009
is volledig te danken aan de afname van het aantal ernstige ongevallen tussen
fietsers onderling en tussen fietsers en bromfietsers. In 2008 betekende zo’n
aanrijding voor 7 fietsers een gang naar het ziekenhuis. In 2009 dus voor
0 fietsers.

Van de 9 ernstige ongevallen tussen auto’s en fietsers in 2009 (8 perso-
nenauto’s en 1 bestelauto) kwamen er 8 doordat iemand geen voorrang of
doorgang (doorgang: rechtdoor op dezelfde weg gaat voor) verleende. In
de meeste gevallen was de automobilist de veroorzaker van het ongeval. De
rapportage vermeldt hiebij: “Er wordt naar een oplossing gezocht om dit
probleem onder de aandacht te krijgen van de weggebruikers.”

Rudy van Vliet

Na 3 maanden paalprobleem bij Vrouwenakker opgelost

op grens van Noord- en Zuid-Holland

Op 15 mei 2010 beleeft Lex van der Sommen uit Abcoude (Utrecht) een le-
vensgevaarlijke val. Het speelde zich af bij een oversteekplaats (voor fietsers)
over de N231 in Vrouwenakker. Hoe dit kon gebeuren kan het beste worden
verteld via zijn brief van 18 mei aan de gemeentesecretaris van Nieuwkoop:

“Ik reed daar naar toe met een snelheid van ca 2 km en en wilde stoppen
voor de oversteekplaats, door met mijn rechterhand te steunen op het aldaar
aan de rechterkant staande paaltje. Daar kreeg ik de doodsangst van mijn
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leven. Want dat paaltje bleek niet van metaal of van hard plastic, maar van
zacht plastic, plastic waar ze limonaderietjes van maken. Hoewel ik bijna
stilstond boog dit paaltje mede onder mijn gewicht door in de richting van de
rijksweg (N 231) waar op dat moment auto’s passeerden. Ik remde uiteraard
met mijn linkerhand, de rechter had ik nog aan het plastic paaltje, maar kon
niet verhinderen dat ik met de fiets op de rijksweg terechtkwam. Ik gooide
mijn stuur om in de rijrichting van de auto’s maar omdat ik, door de con-
sternatie, mijn schoenen niet snel genoeg uit de ijzertjes van de trappers kon
halen, kwam ik ten val. Op de grond liggend passeerde een auto rakelings
mijn hoofd en fiets. Ik dacht dat deze auto over mijn fiets heen zou rijden
maar de chauffeur kon nog net een ontwijkende beweging maken. (. . . ) Nu
dat paaltje daar geen enkele nuttige functie heeft en slechts fietsers op het
verkeerde been kan zetten, adviseer ik u met klem, teneinde verdere levens-
gevaarlijke situaties te voorkomen, dat paaltje aldaar te verwijderen. . . ”

Na wat omzwervingen komt de brief ter bestemde plekke: de provincie
Noord-Holland, wegbeheerder van deze ongeluksplek.

Op 9 juni komt er een bericht terug van de provincie Noord-Holland. Het
ziet er niet naar uit dat er iets zal wijzigen: “Zij (de provincie Noord-Holland,
red.) geven aan dat de grijze paaltjes die zijn geplaatst een geleidende functie
hebben, waarbij er bewust is gekozen voor een flexibele variant, omdat auto’s
regelmatig tegen de paaltjes aanrijden. Naar hun mening zijn de paaltjes
dermate laag, dat fietsers redelijkerwijs gesproken er geen gebruik van maken
om er op te leunen. Zij zien geen reden de paaltjes te vervangen.”

Wij als Fietsersbond-afdeling waren niet overtuigd, en ons actieve buiten-
gebied-lid Albert Klooster ging poolshoogte nemen en nam enkele foto’s die
aantoonden dat dit een echt gevaarlijk situatie is.

Het flexibele paaltje.

Op 21 juni werd een melding geplaatst op ‘Mijn slechtste fietspad’ van de
Fietsersbond. Een dergelijke melding wordt doorgeleid naar gemeente en
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provincie. Ook werd een artikel geplaatst in de e-versie van het Witte Week-
blad van Nieuwkoop.

Op 1 juli is tevens een brief met deze foto naar de provincie gestuurd.
Om meer druk te zetten is op 5 juli de website ‘verbeter de buurt’ ingezet,

waarbij een melding op internet geplaatst is met een nieuwe foto.
Deze website genereert ook automatisch doorgeleidingen naar de gemeente,

en is bovendien publiekelijk zichtbaar met een topografisch menu.
Op 26 juli heeft de website automatisch een reminder verzorgd, omdat er

nog niet was gereageerd. Dat werkte, want een dag erna reageert de gemeente
Uithoorn dat ze op 27 juli een bericht naar de provincie heeft gestuurd. Ook
stuurt Uithoorn nog een positieve inhoudelijke reactie: “het beheer van die
weg ligt bij de provincie N-H. Ik heb gebeld en het was al bekend, ze zijn
bezig om een oplossing te zoeken voor dit probleem. Met vriendelijke groet,
. . . , Wijkbeheerder Afdeling Leefomgeving Cluster Wijkzaken.”

Dan komt de zaak weer even stil te liggen tot de volgende reminder van
17 augustus. Eerst volgt een administratieve reactie van de gemeente Uit-
hoorn die meldt dat de melding al wel is doorgegeven. De provincie komt nu
ook met een reactie dat de melding is ontvangen. Vervolgens komt de provin-
cie nog diezelfde dag met een inhoudelijke maar negatieve reactie: “Geachte
heer Van der Zanden, Naar aanleiding van uw vraag over het paaltje op de
N231, berichten wij u als volgt. De provincie Noord-Holland heeft op deze
plek bewust gekozen voor het flexibele materiaal waar dit paaltje van is ge-
maakt. De weg is hier smal en met veel bochten. Ervaring heeft ons geleerd
dat betonnen palen snel omver worden gereden door automobilisten. Ik ga
ervan uit dat u hiermee voldoende genformeerd bent. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,
Servicepunt Beheer en Uitvoering”

Het flexibele paaltje, met een onflexibele paal erachter.
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Daarop stuur ik meteen een wat kortaf briefje met foto: “Geachte leden
van het servicepunt, Ik vind dit antwoord niet serieus en verwacht een na-
dere verklaring van u. Op bijgaande foto is tamelijk duidelijk te zien dat
onmiddellijk na het flexibele paaltje een nogal onflexibele en zeer dure paal
staat. U zou deze juist moeten willen beschermen tegen schade, en helpt dan
meteen de fietsers die dan even een logisch houvast hebben terwijl zij zitten
te wachten op het moment dat zij kunnen oversteken, inplaats dat zij op de
weg terechtkomen als ze dit paaltje beetpakken. Met vriendelijke groeten van
Henk G.M. van der Zanden”

Daarna komt de provincie NH in actie en belt iemand van de provincie
mij op 27 augustus of het in orde is als dat flexibele paaltje bij Vrouwenakker
wordt weggehaald. Ik snapte niet waarom mij die vraag nog werd gesteld,
gezien het verzoek van Lex van der Sommen, maar heb natuurlijk meteen JA
gezegd. Het paaltje was moeilijk te verwijderen maar zou vandaag nog worden
weggehaald. Nadat er nog een aannemer aan te pas moest komen, hebben
we begin september persoonlijk vastgesteld dat de paal was verwijderd. Nu
kunnen fietsers niet meer onbedoeld op de weg vallen. Het heeft al met al
erg lang geduurd.

Conclusie: de reminders van ‘verbeter de buurt’ verrichten wonderen voor
een amateur-projectleider die iets gedaan wil krijgen.

Henk van der Zanden, met dank aan de foto’s van Albert Klooster.

Belijning Raoul Wallenbergplein

De nieuwe belijning op het Raoul Wallenbergplein lijkt niet goed
te functioneren. Automobilisten overschrijden massaal de doorge-

trokken strepen.

In onze knelpuntennota voor fietsers in Alphen aan den Rijn van mei 2009
hadden we ook een Top 25 van belangrijkste knelpunten gemaakt. Bovenaan
stond het Raoul Wallenbergplein. Niet alleen omdat de fietsers daar geen
voorrang hebben en helemaal om de ingang van de parkeergarage heen moeten
rijden. Maar ook omdat hij door de dubbele rijbanen voor auto’s gevaarlijk
is. Wanneer je als fietser een afrit van de rotonde wil oversteken, is het vaak
onduidelijk wat automobilisten op de rotonde gaan doen: blijven ze op de
rotonde of gaan ze ervanaf? Bovendien hebben de auto’s door de dubbele
banen alle ruimte om hard te rijden.

Naar aanleiding van onze nota heeft de gemeente afgelopen voorjaar spe-
ciale belijning aangebracht. Op bepaalde delen van de rotonde mag de bin-
nenbaan alleen door auto’s gebruikt worden die linksaf willen slaan, en dus
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niet door auto’s die de rotonde meteen al willen verlaten.
De Fietsersbond stond positief tegen deze maatregel. Ten eerste omdat het

aangaf dat de gemeente de situatie op de rotonde ook niet ideaal vond. Ten
tweede omdat het de overzichtelijkheid van de rotonde zou kunnen vergroten,
en het de snelheid van het autoverkeer zou kunnen verlagen. We zagen echter
al wel meteen in dat de belijning pas effect kan hebben, als het autoverkeer
zich er iets van aantrekt.

Dat bleek helaas niet het geval. Bij tellingen door de Fietsersbond bleek
ongeveer 40% van de automobilisten vrolijk over de doorgetrokken strepen te
rijden. We hebben de gemeente daarom begin juli 2010 een brief gestuurd met
de oproep om de doorgetrokken belijning te vervangen door een verhoogde
rijbaanscheiding (zeg maar een ‘ruggetje’ tussen de twee banen).

Uit de krant hebben we inmiddels vernomen dat de gemeente het pro-
bleem erkent, dat de verhoogde rijbaanscheiding als mogelijke oplossing seri-
eus wordt genomen, en dat er ambtenaren op uit zijn gestuurd om ook eens
te tellen hoeveel auto’s de doorgetrokken strepen overschrijden. Dat klinkt
allemaal positief, maar zekerheid dat er werkelijk iets met onze oproep ge-
beurt, hebben we nog niet. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Rudy van Vliet

Leuk

In juni 2010 werd plotseling het straatbeeld in Alphen aan den Rijn opgevro-
lijkt met honderden (meer dan drieduizend zelfs volgens de krant) opvallende
postcodeloterijfietsen. Ieder huishouden in het postcode gebied 2403, dat
meespeelde in de postcode-loterij, heeft sindsdien de beschikking over (ten
minste) een vrolijke Union-stadsfiets. De Fietsersbond feliciteert alle win-
naars!!

Erik Bruijn

Twee exemplaren van de postcodeloterijfiets.
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Omfietsen squashhal Kennedylaan

In 2009 zijn werkzaamheden gestart op het kruispunt Oranje Nassausingel
met de President Kennedylaan / Willem de Zwijgerlaan, die voor fietsers
hebben geleid tot grote hinder.

Op dit kruispunt verdwijnt een vervelende oversteek voor fietsers omdat
de Oranje Nassausingel / Meteoorlaan tegenwoordig is afgesloten voor door-
gaand autoverkeer. Sinds januari 2010 is het fietspad ter hoogte van de
tennisbanen / squashal volledig afgesloten, en ook op het stuk Willem de
Zwijgerlaan tot de Lijsterlaan is de doorgang compleet versperd. Dit be-
tekent dat fietsers komend vanuit Ridderveld (en vice versa) een flink eind
moeten omrijden over een tijdelijke route achter de tennisbanen en het poli-
tiebureau langs.

De Fietsersbond heeft direct gëınformeerd bij de gemeente naar het hoe en
waarom van deze omleiding en geklaagd over de gebrekkige bewegwijzering.
En het bezwaar geuit dat deze extra omfietsafstand een groot (of zo u wilt:
nog groter) concurrentie nadeel ten opzichte van het autoverkeer oplevert op
een van de belangrijkste fietsroutes in Alphen. De maatregel is weliswaar
tijdelijk, maar duurt wel lang. In eerste instantie is gezegd dat de omleiding
twee maanden zou duren. Later werd dit mei 2010. En al snel juni. . . En
inmiddels is het oktober!!

Een kleine opsomming van de argumenten die zijn gegeven voor deze enor-
me vertraging:

• het wegdek zou moeten worden hergebruikt en hiervoor was nog geen ver-
gunning ontvangen, waardoor het werk kwam stil te liggen

• het omleggen van kabels en leidingen (denk aan telecommunicatie) mocht
niet gebeuren tijdens de WK-periode

• bouwvak periode aansluitend op het WK-voetbal

En in al deze maanden moeten de vele fietsers maar omfietsen over een
onaantrekkelijke route. Het alternatief, de route over de Sportlaan, wordt
niet door alle fietsers als prettig / sociaal veilig beschouwd.

Het is een ernstige zaak dat fietsers gedurende zo’n lange periode oneven-
redig veel hinder ondervinden van wegwerkzaamheden. De gemeente moet
(in vergelijkbare omstandigheden) volgens de Fietsersbond meer aandacht
besteden aan aanvaardbare omleidingsroutes voor fietsers en de betreffende
(hoofd)aannemer hierop aanspreken. Het is toch zeker mogelijk dat de ge-
meente van een aannemer eist dat deze in elk geval in de weekends (en liefst
natuurlijk elke avond) de weg voor fietsers weer volledig vrij maakt. Laat
staan dat dit tijdens de bouwvak/WK periode niet mogelijk is! Helaas zijn
er meerdere voorbeelden van geblokkeerde wegen tijdens wegwerkzaamheden
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die (voor fietsers) beter hadden kunnen worden uitgevoerd.

De Fietserbond hoopt dat de gemeente / aannemers de hinder voor het
fietsverkeer in de toekomst weten te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

Erik Bruijn

Wel of geen fietspad langs Amerikalaan?

In april 2010 maakte de gemeente Alphen aan den Rijn in een persbericht
onder andere bekend dat er langs de zuidtak van de Amerikalaan, ter hoogte
van het nieuwe sportpark Kerk en Zanen een fietspad zou worden aangelegd.
Dat was mooi, want het kwam tegemoet aan een van de Top 10 knelpunten
in onze knelpuntennota van mei 2009. Fietsers moeten de Amerikalaan na-
melijk 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.

In aansluiting op het nieuwe fietspad zouden er tussen de Renaissancelaan
en de Vroonhoevelaan fietsstroken komen langs de Amerikalaan.

Inderdaad werden kort daarna fietsstroken aangelegd, echter niet alleen op
het laatstgenoemde gedeelte, maar ook ter hoogte van het nieuwe sportpark
Kerk en Zanen. Na verloop van tijd informeerden we bij de gemeente wanneer
daar alsnog een fietspad zou komen. Tot onze verbijstering kregen we te horen
dat dit van de baan was: de plannen waren gewijzigd, en het zou blijven bij
de aangelegde fietsstroken.

Wij zijn hier bijzonder ongelukkig mee. Juist dit gedeelte van de weg
nodigt automobilisten uit om (te) hard te rijden. Het bevindt zich immers
niet meer tussen de bebouwing, en de zwarte asfaltweg is breed. We hebben
de gemeente dan ook in een brief opgeroepen om hier alsnog vrijliggende
fietspaden aan beide zijden van de weg aan te leggen. Daar is alle ruimte
voor, en het zou de veiligheid van fietsers aanzienlijk verbeteren. Het zou
ook mooi aansluiten bij de fietspaden langs de Flemingweg.

Wij zijn ook niet onverdeeld gelukkig met de fietsstroken langs de Ameri-
kalaan tussen de Renaissancelaan en de Vroonhoevelaan. Zij vallen niet op
als fietsstroken en dragen visueel slechts bij aan een bredere weg voor het
autoverkeer, wat weer uitnodigt tot hard rijden. We pleitten er in onze brief
dan ook voor om de oostelijke fietsstrook beter als zodanig herkenbaar te
maken, bijvoorbeeld met rood asfalt. De westelijke fietsstrook kan zonder
problemen een vrijliggend fietspad worden, dat aan het eind aansluit op het
eerder genoemde fietspad aan die zijde van de weg.

Verder constateerden wij in de brief dat fietsers op de Amerikalaan in de
richting van het centrum, direct voorbij de Vroonhoevelaan over snelheids-
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remmende drempels worden geleid. Dit lijkt ons niet gepast. Fietsers zouden
ook in deze richting geen last moeten hebben van de drempels.

We zijn benieuwd of de gemeente gehoor geeft aan onze brief.

Rudy van Vliet

Zaterdag 6 november: fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 6 november 2010 wordt de jaarlijkse fietsverlichtings-
actie gehouden. Fietsers kunnen die dag op vele locaties in de regio

hun verlichting gratis laten controleren, en zo nodig laten repare-

ren.

Nu de dagen weer korter worden, is het belangrijk dat de verlichting van
je fiets in orde is. Zonder verlichting ben je in het donker slecht zichtbaar
voor het andere verkeer. Dit kan tot ergernis leiden als men je pas op het
laatste moment ziet, en het kan ook ongelukken veroorzaken.

Om hier aandacht voor te vragen organiseren we al-
weer voor het 16e achtereenvolgende jaar een fietsverlich-
tingsactie. Ook de gemeenten in de Rijnstreek zijn bij
de organisatie betrokken. Op zaterdag 6 november kun-
nen fietsers terecht bij onze kraam in Alphen aan den
Rijn, en bij 18 rijwielhandelaren in de kernen van Nieuw-
koop, Kaag en Braassem en Rijnwoude. Daar kunnen
ze hun verlichting gratis laten controleren. Als een re-
paratie noodzakelijk is, hoeft men alleen het materiaal
te betalen. Er wordt dus geen arbeidsloon gerekend.

Fietsers die op 6 november verhinderd zijn om naar een controlelocatie te
gaan, kunnen in de week van 8–13 november nog bij de 18 rijwielhandelaren
terecht. In dat geval krijgen ze 10% korting op de totale reparatie (materiaal
+ arbeidsloon).

Wie (eventueel na reparatie) goed werkende verlichting heeft, krijgt een
passend cadeautje. Bij de kraam in Alphen aan den Rijn bieden we tevens
de mogelijkheid om je postcode in de fiets te laten graveren.

Het voeren van verlichting in het donker is een vorm van rekening houden
met elkaar in het verkeer. Daarom valt de fietsverlichtingsactie onder de dit
jaar gestarte campagne Vriendelijk Verkeer (zie ook het artikel elders in dit
blad).

Rudy van Vliet
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Locaties

De stand van de Fietsersbond in Alphen aan den Rijn is op zaterdag 6 no-
vember geopend van 09:30 – 15:30, bij de ingang van de Aarhof aan De Vest.

Flinke belangstelling bij de stand in 2009.

In Alphen aan den Rijn werken de volgende rijwielhandelaren mee aan de
fietsverlichtingsactie:

Bakker fietsen, Bloemhofstraat 43
Gek van Fietsen, Frederik Hendrikstraat 2
Fietsenrijk, Ridderhof 37
Van der Louw Tweewielers, Hooftstraat 225
Fietspoint Oldenburger, De Verbinding 1
Bike-Center Samplonius, Ouvertureweg 141-143

In Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijnwoude werken de volgende rijwiel-
handelaren mee aan de fietsverlichtingsactie:

Borst Tweewielerspecialist, Nieuwveenseweg 21, Nieuwkoop
Fietsplus Gerrit Piet, Dorpsstraat 53, Nieuwveen
H.J. van Rijn en Zn, Vrouwenakker 7a, Vrouwenakker
De Fietsspecialist Van Eijk en Zn, Westkanaalweg 107, Ter Aar
Jan Wim Kroon Fietsen, Westkanaalweg 54, Ter Aar
Van Raad Fietsenzaak Woubrugge, Batehof 3, Woubrugge
Wallet Tweewielers, Dokter Stapenseastraat 30, Leimuiden
Schouten Tweewielers BV, Langeweg 22, Roelofarendsveen
Profile Oude Wetering, Meerkreuk 36-40, Oude Wetering
Tweewielercentrum Van der Post, Doprpsstraat 45a, Koudekerk aan den Rijn
Theo van Zanten Tweewielers, Dorpsstraat 176, Hazerswoude-Dorp
Hans Janssen Tweewielers, Dorpsstraat 91, Benthuizen
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Regels en boetes

Wanneer moeten je lichten aan?
• Als het donker is, bij schemer.
• Bij slecht zicht overdag (bijvoorbeeld bij mist).

Wat is er verplicht?
• Wit of geel licht voor, rood licht achter.
• Licht mag niet knipperen.
• Licht moet aan de fiets of bovenlichaam, kleding of tas bevestigd zijn. Het
mag niet op armen, benen, hoofd bevestigd worden.
• Licht moet goed zichtbaar zijn (de wet spreekt over voortdurend).
• Reflectie achterop, op de trappers en op de zijkant van de wielen is verplicht.
• Voor fietsen op drie wielen gelden afwijkende regels.

Wat zijn de boetes?
Ondeugdelijke verlichting e35,–
Geen trapreflectie e20,–
Geen wielreflectie e20,–
Ondeugdelijke rode retroreflectie e20,–

Telling fietsverlichting in Alphen

Ook dit winterseizoen tellen we weer hoe veel fietsers in Alphen aan den Rijn
met en zonder (goede) verlichting rijdt. U kunt de ontwikkeling van de cijfers
in de loop van de tijd volgen op www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Communicatie

Column

“Bij ons is service geen afdeling, maar een mentaliteit.” Deze slag-

zin gebruikt Tele2 zakelijk tegenwoordig om zichzelf aan te prijzen.
Laten we daar eens wat op variëren.

Afgelopen voorjaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, maakte het college
van Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn bekend, dat ze
in de komende collegeperiode een speerpunt wil maken van de communicatie
met de burger. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien vreemd. De gemeente
beschikt over een professionele afdeling communicatie, die van allerlei lopende
projecten in de gemeente websites bijhoudt, en glimmende nieuwsbrieven en
mooie persberichten uitbrengt. Denk maar eens aan de Stationsomgeving, de
Lage Zijde, Nieuwe Sloot en sinds kort ook het Baronie terrein. Meer kun je
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toch niet doen?
Toch wel, en vanuit de Fietsersbond praktijk kunnen we zo drie voorbeel-

den noemen. Ter beperking van de lengte en de zuurgraad van deze column
zullen we van de eerste twee voorbeelden slechts noemen dat ze gingen over
het aantal rekken in de Fietsappel (toen we “uit de krant” mochten vernemen
dat het door de gemeente nagestreefde aantal van 1100 niet gehaald werd, en
zelfs niet het minimum aantal van 1020, maar dat het er 950 werden) en over
de omleiding bij de squashhallen (toen de gemeente het niet nodig vond om
actief naar buiten te brengen dat de werkzaamheden en dus ook de omleiding
veel langer gingen duren dan aanvankelijk gepland).

We gaan meteen naar het derde voorbeeld. In mei 2009 bracht de Fiet-
sersbond een knelpuntennota voor de gemeente Alphen aan den Rijn uit. In
de maanden die volgden werkte de gemeente aan een beantwoording, en hier
werden we ook keurig bij betrokken. In april 2010 bracht de gemeente een
persbericht uit, met als kop: “Gemeente werkt samen met Fietsersbond,” en
als inhoud een aantal verbeteringen die de gemeente ging doorvoeren of al
had doorgevoerd naar aanleiding van onze knelpuntennota.

Ondanks de genoemde “samenwerking” wist de Fietsersbond niets van
het persbericht af. We konden het dit keer niet uit de krant, maar van de
krant vernemen, toen men ons om een reactie kwam vragen. Maar goed, een
kniesoor die daarover valt. Er stonden toch maar mooi enkele verbeteringen
voor fietsers in de planning.

Inderdaad, zo zou er een fietspad worden aangelegd langs de Amerikalaan,
ter hoogte van het nieuwe sportpark Kerk en Zanen. Dat was goed nieuws
voor fietsers, maar vervolgens werd er geen fietspad, maar fietsstroken aan-
gelegd. Langs een drukke uitvalsweg als de Amerikalaan leek ons dat niet
voldoende. We wanhoopten echter niet: de gemeente had ten slotte helder
gecommuniceerd dat er een fietspad zou komen. Na een maand of vier be-
sloten we toch maar eens te informeren. Tot onze verbijstering bleken de
plannen gewijzigd: het fietspad was van de baan, en het zou blijven bij de
fietsstroken. Ondanks de “samenwerking” had de gemeente ons dit niet uit
eigen beweging gemeld.

Wat leren wij uit deze voorbeelden? Dat een professionele afdeling commu-
nicatie geen garantie is voor een goede communicatie. Communicatie is meer
dan de naam van een afdeling. Het is een mentaliteit: je moet je (in dit ge-
val als gemeente) permanent afvragen op wat voor informatie burgers en/of
belangengroepen zitten te wachten, en vervolgens moet je die informatie uit
eigen beweging verstrekken.

Rudy van Vliet
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