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

Erik Bruijn (voorzitter) Gerard Huiskamp

Frits Nijhof Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

email: alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Onderafdeling Kaag en Braassem

John Bakker Albert Klooster (voorzitter)

Lex Lamers (secretaris)

email:
kaagenbraassem@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

U heeft het al gezien op de voorkant van deze PedaalRidder: het was tijd
voor taart bij de Fietsersbond. Er waren zoveel enthousiaste fietsers in Kaag
en Braassem, dat die een eigen onderafdeling binnen onze afdeling hebben
opgericht. Verderop leest u daar meer over. Vanwege de nieuwe onderafde-
ling hebben we als proef de artikelen in deze editie een beetje geordend per
gemeente. Kaag en Braassem komt achterin aan bod, simpelweg omdat de
column van Sjonnie achterop inmiddels een traditie geworden is.

Laat dit u er echter niet van weerhouden om deze hele PedaalRidder door
te bladeren, en door te lezen. Wellicht wordt u gëınspireerd door alles wat er
in een andere gemeente gebeurt!

Digitale PedaalRidder

De moderne tijd gaat ook aan de PedaalRidder niet helemaal voorbij. De
edities van de laatste jaren zijn allemaal nog terug te vinden op de website
van onze afdeling:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Het is mogelijk dat u zelf genoeg hebt aan een digitale versie. Laat ons dat
dan weten. Dan sturen wij u in het vervolg een email, zodra de nieuwste
editie online is. Dit is doorgaans een week of twee voordat de papieren versie
gedrukt en bezorgd is.

Fietsbrug Aarkanaal

In de zogeheten voorjaarsnota 2012-2016 van de gemeente Alphen aan den
Rijn is een belangrijk onderdeel van de infrastructurele plannen de aanleg
van een fietsbrug over het Aarkanaal in het verlengde van de Burgemeester
Bruins Slotsingel. Deze nieuwe verbinding speelt ook een prominente rol in
het dit voorjaar gepresenteerde Fietsplan van de gemeente Alphen aan den
Rijn. Deze verbinding is door de Fietsersbond reeds in de Knelpuntennota
(uit 2009) vermeld en staat sinds die periode op de agenda. Er is inmiddels
budget voor vrijgemaakt door de provincie. Maar het is spannend of deze
voor fietsers belangrijke verbinding er echt gaat komen, omdat er (ook) door
de gemeente bezuinigd moet worden.

De Fietsersbond heeft de gemeenteraad (die over de begroting beslist) het
belang van deze investering benadrukt en gewezen op de unieke mogelijkheid
om de fietsinfrastructuur in de gemeente een flinke impuls te geven, met
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een belangrijke financiële bijdrage van de provincie (en andere partijen). De
volgende punten zijn hierbij van belang:

1. Uitbreiding van het Fietshoofdroute netwerk. De fietsbrug over het Aar-
kanaal zal deel uitmaken van de route Alphen aan den Rijn – Aarlan-
derveen – Nieuwkoop.

2. Grote tijdwinst voor fietsers op de route Aarlanderveen – Noord Alphen
(onder andere Ashram en Scala), 1,6 km enkele reis! Voor overige be-
stemmingen in Alphen is de winst ongeveer 1 km enkele reis. Dit geldt
voor vele honderden fietsers per dag!!

3. Fietsen wordt concurrerend(er) ten opzichte van de auto. Ook voor
woon-werkverkeer! Positieve gevolgen voor gezondheid, milieu en be-
reikbaarheid van Alphen.

4. Bij aanleg van de fietsbrug over het Aarkanaal kunnen fietsers vrijwel
geheel over vrijliggende fietspaden rijden in plaats van de huidige routes
over Treinweg, parallelweg van de Oostkanaalweg en de Korteraarseweg.
Een enorme verbetering van de verkeersveiligheid!

5. De brug biedt een grote uitbreiding van de mogelijkheden voor de recre-
atieve fietser vanuit Alphen. Een impuls voor de recreatie in het Groene
Hart.

Inmiddels is de behandeling van de plannen van de gemeente aan de gang.
De uitkomst hiervan voor wat betreft de fietsbrug is nog onbekend.

Erik Bruijn

Overvolle stationsstallingen

De onbewaakte fietsenstallingen bij het station in Alphen puilen
uit. Omdat fietsen buiten de rekken hinder veroorzaken, vraagt de
Fietsersbond om maatregelen.

Het wordt bijna traditie: in de herfst, als de zomervakantie voorbij is, staan
er weer nieuwe recordaantallen fietsen bij het station. Zo ook dit najaar. De
twee belangrijkste onbewaakte fietsenstallingen, de Fietsappel en de stalling
aan de zijde van Kerk en Zanen, staan overvol. Ook bovenin de Fietsappel
kan er op drukke dagen geen fiets meer bij. Fietsers die hun fiets toch kwijt
willen, schuiven die tussen de rekken, of zetten hem op een willekeurige plek
in de vrije ruimte. Niet zelden steekt het achtereind van een fiets uit over het
middenpad. Loop- en fietsroutes worden hierdoor geblokkeerd.

De Fietsersbond ging maar weer een keer tellen. Op donderdag 13 sep-
tember 2012 troffen we in de Fietsappel (met 970 plekken) liefst 1259 fietsen.
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En in de onbewaakte stalling aan de zijde van Kerk en Zanen (612 plekken)
stonden 742 fietsen. Niet zo vreemd dat dat niet netjes paste. De Fietsers-
bond heeft daarom enkele voorstellen gedaan aan de gemeente Alphen aan
den Rijn.

Ook bovenin staat de Fietsappel helemaal vol.

Voor de korte termijn vroegen we de gemeente om de fietsers erop te wijzen
(met voorlichtingsteams, bebording en/of de media) dat er iets verderop in
de stationsomgeving nog ruimte genoeg is. Langs de Dwarsligger, in de rich-
ting van het P+R-terrein staan immers nog honderden rekken van de oude
stalling leeg. Na enkele weken van voorlichting zou de gemeente hinderlijk
en/of gevaarlijk gestalde fietsen mogen verwijderen. Voor de langere termijn
vroegen we om uitbreiding van de diverse stallingen.

De eerste zichtbare actie van de gemeente was niet geheel geruststellend.
De voorlichting werd overgeslagen en verkeerd geparkeerde fietsen werden
zomaar ergens anders in de stalling gezet. . .

Rudy van Vliet

Extra stalling Kerk en Zanen

In het voorjaar van 2011 heeft de Fietsersbond de gemeente Alphen aan den
Rijn gewezen op de te kleine onbewaakte stationsstalling aan de kant van
Kerk en Zanen. De 612 rekken in deze stalling waren toen al te weinig, en
dat is in de afgelopen anderhalf jaar alleen maar erger geworden.

Nadat de gemeente diverse mogelijkheden had onderzocht, konden we af-
gelopen zomer in de krant lezen dat er in het voorjaar van 2013 een extra
stalling met 290 rekken komt aan deze zijde van het station. De stalling komt
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aan de andere (= noordwestelijke) kant van de inrit naar de stationstunnel.
Hoewel we het jammer vinden dat het zolang geduurd heeft, is de Fietsers-
bond vooral blij dat de uitbreiding er komt. Toch hebben we de gemeente
gevraagd om meteen al na te denken over verdere uitbreiding van de capa-
citeit aan deze kant van het station. De verwachting is namelijk dat ook de
nieuwe stalling binnen korte tijd zal vollopen.

Koningin Julianabrug

In de vorige PedaalRidder hebben we bericht over de problemen rondom de
Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn, en onder andere verteld dat er
plannen worden gemaakt voor de vervanging van deze brug. Interessant is te
melden dat een van de mogelijkheden (er worden vijf varianten onderzocht)
een oeververbinding is voor alleen het langzaam verkeer. Op dit moment is
(nog) niet bekend welke kant het op gaat, maar wel kan gemeld worden dat
de Fietsersbond betrokken en gëınformeerd wordt in de besluitvorming. Wij
houden u op de hoogte!

Erik Bruijn

Obstakels op straat, deel 4

De Nieuwe Terrasregels

Zoals bekend heeft de Fietsersbond bezwaar aangetekend tegen het beperkt
handhaven van de regels tegen obstakels in de hoofdfietsroute Julianastraat,
in het bijzonder de terras uitbreiding van Alle Hens. In onze knelpunten nota
van mei 2009 maakten we al melding hiervan: de onoverzichtelijk situatie in
het nieuwe centrum met haar reclameborden, fietsenrekken, uitstallingen en
terrassen. En een regengoot die regelmatig moet worden overgestoken.

Voor de zomer van 2012 zou het college van Burgemeester en Wethouders
van Alphen aan den Rijn nieuwe nadere regels vaststellen voor terrassen. Die
zijn er onlangs (september 2012) gekomen, en de belangrijkste punten worden
hieronder opgesomd:

1. Terras niet breder dan de gevel

2. Diepte: vrije doorgang 4 meter voor hulpdiensten; in een rechtdoor-
gaande lijn moet er een doorgang van 1,50 meter zijn.

3. De maximale afmeting kan worden aangegeven door de gemeente

4. Uitsluitend geopend tijdens openingstijden van de inrichting, maar tus-
sen 23:00 en 06:00 uur gesloten; in centrum van 1 juni tot 1 september
tussen 00:30 en 06:00 uur gesloten
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5. De directe omgeving wordt netjes gehouden door de inrichting

6. Het terras meubilair moet buiten openingstijden verwijderd dan wel op-
geslagen zijn of strak tegen de gevel met een maximum van 2 meter
diepte

7. Terrasvoorzieningen (parasols en afscheidingswanden) dienen buiten ope-
ningstijden te worden ingeklapt

8. De exploitant van een terras dient geluidshinder te voorkomen, muziek
is verboden

9. Plus nog een aantal details (zie regeling bij de gemeente, Registratie-
nummer 2012/39575).

Wij zullen extra alert blijven op de handhaving.

Henk van der Zanden

Stalling gesloten op ochtend koninginnedag

In het centrum van Alphen aan den Rijn zijn twee gratis bewaakte fietsen-
stallingen. Een daarvan, stalling Castellum, ligt aan het Fossapad aan de
Hoge Zijde van het centrum. Mede door de ongunstig gelegen ingang staat
de stalling vaak voor een flink deel leeg.

Op de ochtend van koninginnedag, maandag 30 april 2012, was de stalling
maar helemaal dichtgebleven. Daar keek de Fietsersbond vanop, omdat juist
op zo’n dag veel mensen op de fiets naar het centrum komen, om daar ook
enkele uren door te brengen. Pas om 12:00 uur ging de stalling deze dag
open, zodat veel fietsers voor een gesloten deur kwamen, en hun fiets dan
maar langs het Fossapad zelf parkeerden. Wat ons betreft een gemiste kans.

Tot 12:00 uur gesloten.
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Navraag bij Biesieklette, de beheerder van de stalling, heeft geleerd dat
men het zelf achteraf ook niet zo’n goede actie vond. Bij opening van de
stalling waren ook hun de vele fietsen buiten de stalling opgevallen, en na
opening stond er binnen de kortste keren een groot aantal fietsen binnen.
De woordvoerder liet weten dat de stalling in het vervolg op koninginnedag
gewoon ’s ochtends al open zal gaan. Gelukkig maar!

Drempels voor auto’s en een speciale fietstunnel

bij kruising Rietveldsepad–N11

De toekomstige ongelijkvloerse kruising van het Rietveldsepad met
de N11 wordt minder onveilig. Fietsers kunnen de oprit en afrit
van de N11 op een drempel oversteken, en ook komt er een speciale
fiets- en voergangerstunnel.

Het is de bedoeling dat het komende jaar de kruising van de Goudse
Schouw (voor auto’s) met de N11 in Alphen aan den Rijn ongelijkvloers
wordt. Momenteel gaat alleen het Rietveldsepad (onder andere voor fietsers)
onder de N11 door. Auto’s kunnen met verkeerslichten de N11 oprijden of
verlaten. Straks zullen Goudse Schouw en Rietveldsepad samen onder de N11
gaan, op de plek van de bestaande tunnel. In plaats van de verkeerslichten
komen er opritten en afritten van de N11.

Dit betekent een verslechtering voor de fietsers op het Rietveldsepad, al
was het maar omdat ze dan de oprit van de N11 in de richting van Leiden
en afrit uit de richting van Leiden zullen moeten oversteken. Ook leek de
geplande drie meter breedte voor het Rietveldsepad in de tunnel (met niet
alleen fietsers, maar ook voetgangers, ruiters, brommmers, etc.) te smal.

De Fietsersbond heeft daarom aan de gemeente en Rijkswaterstaat voor-
gesteld om de oversteken van de oprit en de afrit op drempels (voor de auto’s)
aan te leggen, met voorrang voor de fietsers, en de oversteken te voorzien van
verkeerslichten. Daarnaast vroegen we om een breder fietspad, en vroegen we
aandacht voor een soepele aansluiting van de fietsroute op het vervolg van het
Rietveldsepad ten zuiden van de N11. Ook de Alphense gemeenteraad was
bezorgd over de veiligheid van de fietsers en voetgangers bij het oversteken
van de oprit en afrit.

Afgelopen zomer werd bekend dat de oversteken van de oprit en de afrit
inderdaad op drempels voor de auto’s worden gelegd, en dat de fietsers daar
voorrang zullen krijgen. De verkeerslichten vond de gemeente echter niet
nodig. Over de drempels is de Fietsersbond goed te spreken, en we hopen
maar dat het in de praktijk echt veilig genoeg is zonder verkeerslichten.

Begin oktober kwam er voorts (bijna letterlijk) een nieuwe doorbraak in
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de plannen. In de bestaande tunnel bleek zelfs een fietspad van drie meter
niet te passen, naast de autoweg. Omdat het pad dan toch echt te smal
zou worden, is er besloten om een aparte fiets- en voetgangerstunnel aan
te leggen, tegen de bestaande tunnel aan. Hier komt een apart voetpad en
met een beetje geluk (op het moment van schrijven nog niet zeker) ook een
fietspad breder dan drie meter.

Rudy van Vliet

Máximabrug

In de vorige PedaalRidder van april j.l. meldden wij dat het besluit was
gevallen de Máximabrug te gaan bouwen. De brug zou in 2016 klaar moeten
zijn. We gaven aan dat we nog een aantal knelpunten zagen voor de fietsers
in de omgeving van deze brug (de brug wordt aangelegd ter hoogte van Sprey
Houtimport en de Gnephoek), waarbij vooral de oversteek van de Gnephoek
bij de Landlustweg één van de gevaarlijke punten is.

De locatie van de Máximabrug, inclusief toeritten (bron: www.alphen.com).

Niet alleen voor (vracht)auto’s maar ook voor de fietsers vormt de brug
een belangrijke verbinding over de Rijn. Daarom willen wij ook ons steentje
bijdragen bij de nadere uitwerking en hebben we ons gemeld bij de gemeente
Alphen aan den Rijn. Na overleg met de gemeente hebben wij een notitie
opgesteld met de knelpunten en mogelijke oplossingen en deze besproken
met de gemeente. In onze voorstellen gaan we er vanuit dat aan een aantal
voorwaarden moet worden voldaan. We hanteren daarbij de vijf hoofdeisen
die gelden voor een fietsvriendelijke infrastructuur: samenhang, directheid,
aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort.

Kort samengevat hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor een fietspad
aan de oostkant van de brug. De gemeente deelt deze mening. Aan de
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noordzijde van de Rijn stellen wij voor, om onder de nieuwe brug aan de
noordzijde van de Gnephoek een extra fietspad aan te leggen, dat de fietsafrit
van de brug verbindt met de Landlustweg. Voor de fietsers is het dan mogelijk
om de lastige oversteek van de Gnephoek bij de Landlustweg te mijden. Aan
de zuidzijde van de brug stellen wij voor dat er een verbinding komt tussen
het fietspad langs de Hoorn en de fietsoprit naar de brug en ook om een
aansluiting te creëren voor de fietsers die langs de Vennootsweg rijden.

We denken dat zo een mooie bijdrage zal worden geleverd aan het fietskli-
maat in Alphen en Koudekerk.

Er ligt intussen een ontwerpbestemmingsplan waarin onze voorstellen niet
concreet zijn verwerkt maar dat daarvoor wel de ruimte biedt. We verwachten
dat in het definitieve bestemmingsplan onze voorstellen wel worden meege-
nomen. Als dat niet het geval is zullen we hierover in discussie gaan met de
gemeente en de gemeenteraad wijzen op het belang van onze voorstellen voor
de fietsers.

De gemeente wil voor het bouwen van de brug een zogenaamd Design
en Construct (D&C) contract op(laten)stellen, dat de mogelijke aannemers
van het project de nodige ruimte geeft voor een eigen en hopelijk creatieve
invulling bij het uitbrengen van hun offertes. Voor dat contract moet een
programma van eisen worden opgesteld. Wij hebben met de gemeente afge-
sproken dat we in maart 2013 overleg hebben over de te stellen eisen voor de
fietspaden.

In samenhang met de Máximabrug spelen er nog andere fietszaken, die we
ook aan de gemeente hebben voorgelegd:
• ’s Molenaarsbrug: Dat is een gevaarlijk punt voor de fietsers met (vracht)-
auto’s op dezelfde rijbaan in een onoverzichtelijke situatie. Dat zou alleen
maar erger worden als de nieuwe brug straks meer verkeer aantrekt. Het is
de bedoeling dat er dan een verbod voor vrachtwagens komt en dat er op
de Gnephoek vanaf de Máximabrug en op de ’s Molenaarsbrug een 30 km
zone komt inclusief een wegversmalling. Eigenlijk zou deze 30 km zone nu
al ingesteld moeten worden, want het is nu gevaarlijk. We gaan dat zeker
bepleiten.
• Een snelle fietsverbinding tussen Kerk en Zanen en de Máximabrug achten
wij een goede zaak. Een fietsbrug in het verlengde van de Zuiderkeerkring
over het water van de wetering naar de J. Keplerweg vinden wij daarom
gewenst. Als Provinciale Staten in november a.s. het provinciaal uitvoe-
ringsplan Fiets 2012-2016 goedkeurt, kan de brug in 2014 worden aangelegd.
Een positief bericht dus.
• Voor de langere termijn: als de ringweg aan de westkant van Alphen wordt
gerealiseerd is het voor fietsers die van Hazerswoude Rijndijk komen en rich-
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ting centrum Alphen gaan, en die daarbij via de Eikenlaan rijden noodzakelijk
dat er een fietstunnel komt onder Leidse Schouw door. Daarmee zou een vei-
lige en snelle oversteek over de Leidse Schouw mogelijk worden, die dan veel
drukker is geworden en naar wij aannemen 70 km als maximumsnelheid kent.
Maar. . . , dat kan nog jaren duren voordat het actueel is. Daar maken we ons
nu nog even niet bezorgd om.

Tot nu toe zijn we tevreden met de gang van zaken rond de Máximabrug;
op dit moment we hebben het gevoel dat met de fietsers voldoende rekening
wordt gehouden. We houden echter wel de vinger aan de pols!

Gerard Huiskamp / Frits Nijhof

Brede voertuigen, snorfietsen en bromfietsen op het fiets-

pad

Wie minder fietst komt minder tegen, denkt elk logisch redenerend mens.
Maar nee, mijn ervaring is duidelijk anders. Nu ik veel minder fiets, maar wel
op andere tijden kom ik de gekste dingen tegen en spreek ik de personen daar
ook op aan. Wat te denken van iemand die pertinent beweert het bromfiets-
certificaat te hebben en denkt dat hij op het Compierepad (met rechthoekig
onverplicht fietspadbord) mag rijden. En onlangs tijdens de Rabo sponsor-
fietstocht dat ook weer meegemeekt, inclusief een snorfietster die beweerde
dat ze daar wel zou mogen rijden.

Zo kan er geen misverstand bestaan (gezien in Wassenaar).

En wat te denken van de brede brommobiel zonder plaatje op het fietspad
nabij Avifauna, waarvan de bestuurster beweerde dat ze geen bromfietsrijbe-
wijs nodig had omdat het om een invalide wagen zou gaan en dat ze daarom
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ook op het fietspad zou mogen rijden. (Een dag later zag ik het geparkeerde
voertuig met het bromfietsplaatje er weer keuring opgeschroefd.) Vervolgens
de tweepersoonsfiets waarmee minder mobielen aan een gezond buitenritje
worden geholpen. Weliswaar zinvol, maar breder dan 75 cm en dus behoort
die officieel op de rijweg en niet op het fietspad. En dan vandaag nog even
een cariot, bespannen met twee paarden naast elkaar lopend op het fietspad
langs de Dijksloot, ik kon er nog maar net passeren.

De regels zijn vrij duidelijk: geen voertuigen breder dan 75 cm op fiets-
paden (dus ook de aanhangwagentjes), op fietspaden met een rechthoekig
bord geen snorfietsen of brommers, op fietspaden met een rond bord geen
brommers. Er is nog een onduidelijkheid in de wet: hoe te handelen met
snorfietsen die inclusief spiegels breder zijn dan 75 cm.

Henk van der Zanden

Faster than lightning

(een gedicht over de electrische fiets, Quirien van Haelen bij Dit Is De Dag,
Radio 1, 17 mei 2012)

Vandaag ga ik net als iedereen naar buiten
Ik stap in wielrenkleding op mijn fiets
Want ik ben in mijn zeembroek niet te stuiten
Geen berg of steile heuvel doet me iets
Ik hoef er zelfs geen epo voor te spuiten

Straks stop ik voor een Redbull met een sprits
Niet zonder eerst mijn rijwiel af te sluiten
Mijn slot heeft iets onkraakbaars en solieds
Een fiets op stroom kost immers flink wat duiten

Ik dacht vanochtend al toen ik mijn fiets besteeg
Vanavond is mijn batterij weer leeg

Zaterdag 3 november: Fietsverlichtingsactie

Ook dit jaar organiseert de Fietsersbond samen met de gemeenten
in de Rijnstreek weer een fietsverlichtingsactie. Op zaterdag 3 no-
vember kunnen fietsers hun verlichting weer laten controleren en
zo nodig laten repareren.

In het winterseizoen, als het langer donker is, is het extra belangrijk dat
je fietsverlichting het doet. Zonder verlichting in het donker fietsen is gevaar-
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lijk. Bovendien is het bijzonder vervelend voor andere weggebruikers als ze
plotseling een onverlichte fietser voor zich zien opduiken. Ten slotte riskeer
je een fikse boete als je bij controle door de politie niet goed verlicht rijdt.

Daarom organiseren we ook dit jaar in de Rijnstreek een fietsverlichtings-
actie. Op zaterdag 3 november kunnen fietsers bij een stand bij de ingang van
de Aarhof aan De Vest in Alphen aan den Rijn, en bij 17 rijwielhandelaren
in Alphen aan den Rijn en de kernen van Nieuwkoop, Kaag en Braassem en
Rijnwoude hun verlichting gratis laten controleren. Als reparatie nodig is,
hoeft men daarvoor alleen de materiaalkosten te betalen. Bij de stand aan
De Vest kan men ook de postcode in de fiets laten graveren. Wie op de actie-
dag verhinderd is, kan in de week erna, van 5–10 november nog 10% korting
krijgen op de totale reparatie van fietsverlichting (materiaal + arbeidsloon).

Het is inmiddels het 14e achtereenvolgende jaar dat er in onze regio een
fietsverlichtingsactie wordt gehouden. Voor de gemeente Alphen aan den
Rijn is het zelfs al de 18e keer. De actie sluit aan bij de landelijke campagne
onder het motto “Ik wil je zien”. Bij deze campagne hoort een speciale app,
waarmee je een poster kunt maken van je eigen foto. Met deze poster kun je
vervolgens allerlei prijzen winnen.

Rudy van Vliet

De stand
De stand van de Fietsersbond in Alphen aan den Rijn is op zaterdag 3 no-
vember geopend van 09:30 – 15:30, bij de ingang van de Aarhof aan De Vest.

Deelnemende rijwielhandelaren in Alphen aan den Rijn
Bakker fietsen, Bloemhofstraat 43
Gek van Fietsen, Frederik Hendrikstraat 2
Van der Louw Tweewielers, Hooftstraat 225
Fietspoint Oldenburger, De Verbinding 1
Bike-Center Samplonius, Ouvertureweg 141-143
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Deelnemende rijwielhandelaren in Nieuwkoop
Borst Tweewielerspecialist, Nieuwveenseweg 21, Nieuwkoop
Gerrit Piet Tweewielers, Dorpsstraat 53, Nieuwveen
H.J. van Rijn & Zn, Vrouwenakker 7a, Vrouwenakker
Van Eijk Ter Aar De Fietsspecialist, Westkanaalweg 107, Ter Aar
Jan Wim Kroon Fietsen, Westkanaalweg 54, Ter Aar

Deelnemende rijwielhandelaren in Kaag en Braassem
A. van Raad, Batehof 3, Woubrugge
Wallet Tweewielers, Dokter Stapenseastraat 30, Leimuiden
Schouten Tweewielers, Langeweg 22, Roelofarendsveen
Profile Oude Wetering, Meerkreuk 36-38, Oude Wetering

Deelnemende rijwielhandelaren in Rijnwoude
Tweewielercentrum Van der Post, Dorpsstraat 45a, Koudekerk aan den Rijn
Theo van Zanten Tweewielers, Dorpsstraat 176, Hazerswoude-Dorp
Hans Janssen Tweewielers, Dorpsstraat 91, Benthuizen

De regels
Wanneer moeten je lichten aan?
• ’s Nachts
• Bij ernstig belemmerd zicht overdag, bijvoorbeeld bij dichte mist.

Wat is er verplicht?
• Eén wit of geel licht voor, één rood licht achter.
• Licht mag niet knipperen.
• Licht moet aan de fiets of bovenlichaam of rugzak bevestigd zijn (dus niet
aan armen, benen of hoofd).
• Licht moet (voortdurend) goed zichtbaar zijn.
• Reflectie achterop (rood), op de trappers (geel) en op de zijkant van de
wielen.

De boetes
Als je door de politie betrapt wordt op het fietsen in het donker zonder
verlichting of zonder de juiste reflectie, kun je de volgende boetes krijgen:
Geen voor- en/of achterlicht e45,–
Verkeerde verlichting e45,–
Ontbrekende reflectoren e30,–

Richting aangeven: fijn voor jou en mij

In het voorjaar van 2010 startte de landelijke Fietsersbond de campagne
“Vriendelijk Verkeer.” Doel was het bevorderen van goed gedrag in het ver-
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keer, niet alleen tussen fietsers onderling, maar ook tussen fietsers en auto-
mobilisten, of tussen fietsers en voetgangers. De afgelopen jaren is onder
andere aandacht geschonken aan het richting aangeven door fietsers, het in
de spiegel kijken door automobilisten en de omgang tussen racefietsers en
rustige fietsers.

We willen hier nog een keer terugkomen op het richting aangeven door
fietsers. Er zijn misschien fietsers die dit niet nodig vinden, die het truttig
vinden staan of die er de moeite niet voor willen nemen. Het heeft echter wel
degelijk zin, zowel voor jezelf als voor een ander. Als je richting aangeeft bij
het afslaan, kan ander verkeer daar rekening mee houden. Dat andere verkeer
hoeft dan bijvoorbeeld niet onnodig te stoppen. Of dat andere verkeer kan
dan juist voorzichtig aan doen, om jou de ruimte te geven.

Laten we een situatie in Alphen aan den Rijn als voorbeeld nemen. Vanuit
De Bijlen kun je via de Van Boetzelaerstraat naar het centrum rijden. Tegen-
over de Bart Smit zit er een soort knik in de weg, een T-splitsing, zodat je,
op weg naar de Alphensebrug officieel linksaf slaat. En fietsers in omgekeerde
richting slaan daar officieel rechtsaf. Verkeer vanuit de richting van De Bijlen
moet hier voorrrang verlenen op het verkeer van links en van rechts.

Fietsers vanuit de richting van De Bijlen slaan linksaf (maar geven geen
richting aan).

Op weg naar het centrum gebeurt het nog wel eens dat automobilisten je
vlak voor de T-splitsing willen inhalen, en vervolgens rechtsaf slaan, terwijl
jij rechtdoor/linksaf wil naar de Alphensebrug. Daar word je al gauw een
beetje bij gesneden. Wanneer je echter bij nadering van de T-splitsing je
linker hand uitsteekt, blijven de auto’s in het algemeen keurig achter je, en
word je dus niet gesneden.
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Dan moet je natuurlijk nog wel wachten voor het verkeer uit tegenoverge-
stelde richting, dat voor je langs kan kruisen naar De Vest. Het komt regel-
matig voor dat je dan staat te wachten voor fietsers uit de richting van de
Alphensebrug. . . , die vervolgens zonder richting aangeven rechtdoor/rechtsaf
slaan in de richting van De Bijlen. Hadden zij hun rechter hand uitgestoken,
dan had je niet voor niets staan wachten.

Inderdaad, richting aangeven: fijn voor jou en fijn voor mij.

Rudy van Vliet

Meijepad (toch niet) drie maanden afgesloten

Eind april 2012 verschenen er berichten in de krant dat de gemeente Nieuw-
koop van plan was om het Meijepad bijna drie maanden lang doordeweeks
overdag af te sluiten vanwege bouwwerkzaamheden. Voor fietsers tussen
Nieuwkoop en De Meije zou dit een hele grote omweg hebben betekend. Na
protesten van burgers besloot de gemeente uiteindelijk om een noodbrug voor
voetgangers (eventueel met fiets) aan te leggen, zodat die toch de kortste
route konden nemen.

De Fietsersbond was tevoren niet op de hoogte van de plannen van de
gemeente. We waren dan ook (zacht gezegd) verbaasd dat een zo drasti-
sche afsluiting op stapel stond. Om te voorkomen dat iets dergelijks in de
toekomst nog eens dreigt te gebeuren (en dan misschien niet op het laatste
moment wordt afgeblazen), willen we de lezers van de PedaalRidder
oproepen om ons te waarschuwen bij fietsonvriendelijke plannen. Ook
reeds bestaande fietsknelpunten mag u bij ons melden. Niet alleen in Nieuw-
koop, maar ook in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Rijnwoude.
De actieve leden van de Fietsersbond kunnen immers niet zelf de hele regio
in de gaten houden. Met een paar honderd extra ogen en oren kunnen we
nog beter opkomen voor de belangen van de fietsers.

Nieuwe afdeling Fietsersbond Kaag en Braassem

(persbericht van 30 augustus 2012)

Afgelopen juni heeft een aantal leden van de Fietsersbond afdeling Al-
phen aan den Rijn en omstreken zich verenigd tot een nieuwe (onder)afdeling
Fietsersbond Kaag en Braassem. Na een jaar binnen de afdeling Alphen te
hebben meegedraaid, was de tijd rijp voor een eigen afdeling. De locale belan-
gen zorgden elke vergadering voor een uitpuilende agenda, zodat opsplitsing
een beter alternatief bleek te zijn.
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De onderafdeling wordt symbolisch losgemaakt van de moederafdeling.

De afgesplitste actieve kern tezamen met nog enkele inwoners van de ge-
meente Kaag en Braassem (tevens lid van de Fietsersbond), zijn begin juni
bij elkaar geweest. Bekeken werd of een eigen Fietsersbond afdeling bestaans-
recht heeft. En dat besluit was snel genomen. Genoeg agendapunten (lees
fietsknelpunten) en een grote dosis enthousiasme, was ruim voldoende voor
dit positieve besluit.

Maar wat zijn nu zoal (actuele) fietsknelpunten? Gewoonweg alle verkeers-
situaties waarbij de fietser zich niet prettig en veilig voelt. Onoverzichtelijke
kruisingen of slecht onderhouden fietspaden. Ook voor fietsers gevaarlijke
wegversmallingen, tijdelijke, fietsgevaarlijke wegomleggingen. En ga zo maar
door.

Onder de bezielende leiding van Albert Klooster uit Woubrugge (destijds
al lid van Fietsersbond afdeling Alphen) is in het voorjaar van 2011 de ‘Fiets-
knelpuntennota gemeente Kaag en Braassem’ tot stand gekomen. Een nota
met veel eigen inbreng en aangevuld met vele (door inwoners van de gemeente
Kaag en Braassem) ingezonden knelpunten. Deze nota, met vooral grotere
en gevaarlijke fietsknelpunten, is in het voorjaar van 2011 overhandigd aan
de wethouder Ton van Velzen. Deze Fietsknelpuntennota vormt de basis van
waaruit een gestructureerd overleg plaats zal vinden tussen de afdeling en de
gemeente. De ‘Fietsknelpuntennota gemeente Kaag en Braassem 2011’ is on-
line te lezen via de site www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn. Even scrollen
naar de nieuwe (onder)afdeling Fietsersbond Kaag en Braassem.

Maar naast deze nota, zullen actuele, kleinere fietsknelpunten ook volop de
aandacht krijgen. Fietsknelpunten welke de afdeling als zodanig registreert of
door elke burger gesignaleerd wordt. De Fietsersbond roept dan ook iedereen
op om knelpunten voor fietsers te melden!
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U kunt dit doen door de gemeente rechtstreeks te benaderen via
info@kaagenbraassem.nl. Maar u kunt ook de nieuwe (onder)afdeling Fiet-
sersbond Kaag en Braassem rechtstreeks benaderen op het e-mail adres
kaagenbraassem@fietsersbond.nl. Zodat de afdeling uw ingezonden fietsknel-
punten onder de loep kan nemen en, indien nodig, met u contact op kan
nemen om het knelpunt vervolgens tijdens het overleg met de gemeente ter
sprake te brengen.

Al met al een zeer grote klus met maar een doel; het belang van de fietser;
jong en oud.

Werkwijze Kaag en Braassem

Een eigen afdeling van de Fietsersbond in de gemeente Kaag en Braassem
opzetten is één, het organisatorisch regelen van het één en ander is twee.
De gemeente bestrijkt 11 kernen en dat maakt het uit praktisch oogpunt
ondoenlijk dat een fietser alle kernen in de gaten houdt. De nieuwe afdeling
prijst zich dan ook gelukkig dat voor iedere kern fietsers bereid zijn om de
knelpunten ter plaatse te monitoren en eventueel actie te ondernemen. Hoe
willen we dat doen en hoe ziet dat plaatje er uiteindelijk in de praktijk uit?

De kernen Nieuwe Wetering, Oude Wetering en Roelofarendsveen vormen
‘Cluster 1’ en deze cluster wordt behandeld door John, Piet en Johan. De
kernen Woubrugge en Hoogmade vormen ‘Cluster 2’ en deze cluster wordt
behandeld door Paul en Lex. De kernen Kaag, Oud Ade en Rijpwetering
vormen ‘Cluster 3’ en deze cluster wordt behandeld door Hans en Wim. De
kernen Rijnsaterwoude, Leimuiden en Bilderdam tenslotte vormen ‘Cluster 4’
en deze wordt behandeld door Lex en Albert.

Tijdens de (afscheids)vergadering met de afdeling Alphen aan den Rijn
van 15 augustus j.l. is besloten tot deze aanpak en bovendien wilden we
graag een afspraak met de gemeente maken. Op 26 september 2012 mocht de
nieuwe onderafdeling Kaag en Braassem van de Fietsersbond een onderhoud
hebben met de wethouder van verkeer dhr. Ton van Velzen en ambtenaar
verkeer dhr. Rémon de Wagenaar. Staande dit onderhoud zijn direct een
aantal ‘spelregels’ afgesproken teneinde snel en structureel en met elkaar de
fietsknelpunten aan te pakken. Op woensdag 31 oktober overleggen John,
Piet, Johan, Albert (vast aanspreekpunt) en De Wagenaar hoe de knelpunten
van ‘Cluster 1’, al dan niet kunnen worden opgelost.

Nieuwe knelpunten kunnen door iedereen worden gemeld via
kaagenbraassem@fietserbond.nl (Lex en Albert) en na overleg binnen onze
afdeling en eventueel veldwerk gaat de nieuwe melding naar de gemeente.
Bovendien is afgesproken dat de afdeling Kaag en Braassem betrokken wordt
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bij nieuwe verkeersprojecten en herinrichtingen teneinde vroegtijdig en prak-
tisch mee te kunnen denken.

De Fietsersbond biedt wethouder Ton van Velzen en ambtenaar Rémon de
Wagenaar een hinderlijk paaltje aan.

De afdeling wordt op termijn door De Wagenaar gëınformeerd over de
praktische uitwerking van de plannen van minister Schultz van Haegen om
samen met de gemeenten fietspaden veiliger te maken. Het persbericht over
deze plannen van de minister paste trouwens prima in ons overleg van 26
september, want het gaat met name over betere verlichting op fietspaden en
het weghalen van gevaarlijke paaltjes. Het voorstel van Johan tenslotte om
vanuit de Fietsersbond een informatie-folder mee te geven aan mensen die
een electrische fiets kopen, bespreken we op de eerstvolgende vergadering.

De bijeenkomst werd afgesloten met een positieve insteek en de wens dat
er iets moois voor onze fietsers mag gaan bloeien in de gemeente Kaag en
Braassem.

Albert Klooster

Door weer en wind: Fietsers afstappen svp

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

Helaas is mijn ligfiets nauwelijks de schuur uit geweest. Want mijn huidige
fietsroute kan eigenlijk alleen met een degelijk stalen ros.

De Meerbrug bij Nieuwe Wetering wordt vervangen. De oude is verwij-
derd. We worden netjes overgevaren met een voetganger- en fietspontje. Kost
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iets meer tijd, maar is wel gezellig. ’s Morgens eerst een stukje langs de
ringvaart. Dan sla ik rechtsaf richting Abbenes. Deze polderweg is door
oogstwerkzaamheden veranderd in een echte off-the-road route. Onverlicht
en vol met klei. Stuiterend over kleibonken vervolg ik mijn weg.. Passerende
auto’s trakteren je op een regen van modder. Een alternatief zou kunnen zijn:
een stukje Lisserweg en dan het fietspad langs de A44. Wel oppassen bij de
gevaarlijke fietsoversteek viaduct A44. Het fietspad langs de A44 is ook een
off-the-road-route. Onverlicht en zonder witte strepen. Boomwortels door
het asfalt, lanceren mij regelmatig uit het zadel. Gemeente Haarlemmer-
meer doet wanhopige herstelwerkzaamheden, maar tevergeefs. En de eerste
herfststorm heeft veel takken rondgestrooid.

Na deze hindernis bereik ik Abbenes. De westzijde van de Hoofdvaart
ondergaat een totale renovatie. Noodgedwongen pak ik de voetgangersbrug
over de Hoofdvaart. De bewoners van Abbenes zijn blijkbaar kerngezond
en kinderloos. Want rollator of kinderwagen kunnen onmogelijk door de
zeer smalle fietspoortjes. Fiets past er maar net door. Bij de wegopbreking
aangekomen neem ik, als een echte veldrijder, de fiets op mijn schouder. En
ploeg door het (slakken)zand. Ik loop een opzichter tegen het lijf. De man
zet de pet verkeersregelaar op en ik krijg een prive-begeleiding tussen de
vrachtwagens en graafmachines om veilig aan de overkant te komen. Maar
het kan nog erger. Een dag later wordt de oversteek volledig versperd door
asfalteerwagens. Ik kan over het verse zachte asfalt oversteken. Dacht het
niet..... Loop een stukje terug (fietsje weer op de schouder) en ploeg door een
strook los zand. Ook nog een jongedame in strakke knierok met pantykousjes
en naaldhakken. Nauwlettend gadegeslagen door een groep wegarbeiders
prikt zij zich een weg door het mulle zand. Bij de bushalte kan ze haar
schoenen wel weer legen.

Maar het is nog niet volbracht. In Lisse is de Oranjelaan opengebroken.
Een stoplicht bij de wegversmalling. Het is onoverzichtelijk dus ik stop en
wacht netjes. Tevergeefs. Ik sta er voor Jan-met-de-korte-achternaam. Weg-
opbreking is zeer vers. Er staan nog geen omleidingborden. Want het is de
bedoeling dat fietser afstapt, de weg oversteekt, 100 meter voetpad pakt en
dan weer de weg op.

Ik zak in mijn bureaustoel. Buienradar bevestigt dat ik ook aan enkele
fikse regenbuien ontsnapt ben. Heel langzaam bekruipt mij een overwinnings-
gevoel. Alle hindernissen succesvol gepakt. Neem een extra klontje suiker in
mijn koffie. Heb ik wel verdiend.

Sjonnie
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