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

Erik Bruijn (voorzitter) Gerard Huiskamp

Frits Nijhof Leo van den Ouden

Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Onderafdeling Kaag en Braassem

John Bakker

kaagenbraassem@fietsersbond.nl

Hans Gaarman

Johan van de Put

Mocht u tijd over hebben
en u wilt ons komen helpen,
meld u dan aan als actief lid.

Dan kunnen we meer doen
voor fietsers die meer willen.

Kijk ook eens op:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Vooraf

De afgelopen tijd heeft onze afdeling van de Fietsersbond niet stilgezeten.
Grote kans dat u daar vanuit de krant iets van heeft meegekregen. In de
PedaalRidder geven we elk half jaar weer een (niet-volledig) overzicht van
onze activiteiten. Mocht u tussendoor wat na willen kijken, dan kunt u ook
terecht op onze website

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
Afgelopen voorjaar hebben we de site aantrekkelijker en overzichtelijker

gemaakt. Als bezoeker kun je gemakkelijker vinden wat je zoekt. De inhoud
is overigens niet echt veranderd. Ook deze PedaalRidder staat er gewoon
weer op, in kleur. Wellicht een extra reden om eens te gaan kijken!

Fietsenstalling Lage Zijde

Een belangrijk deel van de bezoekers van het centrum van Alphen aan den
Rijn komt met de fiets. Het is daarom van groot belang dat men zijn fiets
goed en veilig kan stallen.

Tot vóór de verplaatsing van de zaterdagmarkt naar het Aarplein was er
een goede, bewaakte én overdekte fietsenstalling, op een ideale plek, tegenover
de hoofdingang van de Aarhof. Na de verplaatsing van de markt is er een
tijdelijke bewaakte fietsenstalling ingericht op het plein voor de tijdelijke
huisvesting van de bibliotheek.

Op een mooie zaterdag staat de tijdelijke stalling vol.

Voor de fietser is de tijdelijke stalling geen verbetering. Wij vinden dat de
huidige fietsenstalling tekort schiet qua veiligheid en kwaliteit. Wij zijn van
mening dat deze op de korte termijn op de volgende punten verbeterd moet
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worden:
• Een veiligere en overzichtelijker ingang/uitgang; dit is simpel te realiseren
door het kantoorgebouwtje van de fietsenstalling wat verder van de weg te
plaatsen (wat meer naar het midden van het plein voor de bibliotheek).
• Vergroting van de stalling, zodat er meer fietsen geplaatst kunnen worden.
• Overkapping, zodat de stalling aantrekkelijker wordt voor fietsers en de
werkomstandigheden voor het personeel verbeterd worden.

We hebben op 9 april j.l. een brief aan de het College van B&W gestuurd.
Na meer dan twee maanden (!) kwam er een antwoord van de gemeente. Ze
zijn het wel met ons eens, maar voorlopig blijft het zoals het is want er is
nog veel onduidelijk bij de plannen voor de Lage Zijde. Telefonisch bleek het
projectbureau Lage Zijde onbereikbaar, dus stuurden wij na afloop van de
zomervakantie een mail met de volgende strekking:

Wij zijn teleurgesteld over de mededeling in uw brief dat de verbete-
ringen niet direct kunnen worden gerealiseerd. Met betrekking tot
de overkapping kunnen wij dat best begrijpen, maar verplaatsing
(een meter of tien naar achteren schuiven van de stalling) en het
vergroten (paar hekken en fietsenrekken er bij zetten) kan toch snel
worden gerealiseerd!? Dat geldt ook voor het (tijdelijk) afsluiten
van de weg langs de ingang op zaterdag als de markt in volle gang
is.

Wij verzoeken daarom om snel deze maatregelen te nemen.

Op 10 september j.l., bij de presentatie van de plannen voor de Lage Zijde
in het stadhuis lukte het eindelijk om contact te leggen. Daar vertelde de
projectleider dat er eind september meer duidelijkheid zou komen en op 26
september j.l. hebben we dus maar weer een mailtje gestuurd. De sloop
van het Thorbeckegebouw, Dreespassage etc. is intussen begonnen, maar we
hebben op het moment van schrijven nog niets gehoord van de kant van de
gemeente.

We blijven het proberen en hopen dat op korte termijn de fietsenstalling
verbeterd en veiliger wordt.

Gerard Huiskamp

Rietveldsepad verslechterd

In mei 2014 is de ongelijkvloerse kruising van de N11 met de Goudse Schouw
(voor auto’s) aan de zuidkant van Alphen aan den Rijn in gebruik genomen.
De nieuwe situatie vormt voor de fietsers op het Rietveldsepad, evenwijdig
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aan de Goudse Schouw een verslechtering. Waar zij voorheen een rechte weg
hadden, die veilig onder de N11 door ging, kent de route nu enkele bochten en
moet (belangrijker) de afrit en de oprit van de N11 in de richting van Leiden
worden overgestoken.

Bij het oversteken van afrit en oprit hebben de fietsers wel voorrang, maar
dat betekent niet dat ze die automatisch krijgen. Zeker de auto’s op de
afrit kunnen nog flink vaart hebben, terwijl ze de fietsers die uit de tunnel
onder de N11 vandaan komen maar slecht kunnen zien. Gelukkig liggen de
oversteken wel op plateaus, zodat automobilisten een hobbel voelen als ze de
fietsoversteken naderen. Wat de Fietsersbond betreft hadden deze plateaus
wel iets hoger gemogen, maar dat vond de gemeente niet nodig.

Overigens was de situatie bij oplevering van de nieuwe kruising in mei nog
slechter. De aannemer had namelijk verzuimd (. . . ) om uberhaupt drempels
of plateaus voor auto’s aan te leggen. Alleen de belijning wekte de indruk
dat er drempels lagen. Dit vond ook de gemeente niet voldoende, zodat deze
fout snel gecorrigeerd werd.

Rudy van Vliet

Slecht zicht vanaf afrit uit richting Leiden op fietstunnel onder N11.

Baronie

Het winkelcentrum de Baronie is sinds ruim een jaar in gebruik. Tijd voor
een oordeel van de Fietsersbond over de bereikbaarheid van dit nieuwe win-
kelcentrum voor fietsers.

In de periode van de opening van de eerste winkels is de bereikbaar-
heid voor fietsers niet optimaal geweest, maar inmiddels denken we als Fiet-
sersbond tevreden te kunnen zijn over de voorzieningen voor fietsers op en
rondom de Baronie, hoewel er nog wel enkele verbeteringen mogelijk zijn.
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Het was lange tijd onduidelijk of je mocht fietsen in het winkelgebied, het
plein voor de supermarkten en de weg tussen de Action en Kruidvat naar de
Prinses Irenelaan. Inmiddels is duidelijk dat fietsen hier inderdaad mag, ook
al staat er op het moment van schrijven nog een verbodsbord bij de toegang
aan de westkant van het winkelcentrum.

Nu nog verboden in te rijden.

Dit gebied noemen we shared space, hetgeen betekent dat fietsers en wande-
laars in dit gebied vrij is toegestaan zonder rijbaanscheiding. Een vergelijk-
bare situatie als in winkelcentrum de Atlas in Kerk en Zanen.

Het fietsparkeren is niet bepaald ideaal. Midden op het plein staan diverse
fietsenrekken, maar juist bij de twee supermarkten ontbreken de fietsparkeer-
voorzieningen. Dit is juist de plaats waar de meeste rekken nodig zijn, aan-
gezien je hier je (zware) tassen direct op je fiets wil plaatsen en daarmee niet
het halve plein wil oversteken. De Fietsersbond pleit er dan ook voor om
voldoende goede fietsenrekken voor de supermarkten te realiseren. Dan kan
ook het bord ‘verboden fietsen te parkeren’ hier worden weggehaald.

De bereikbaarheid van het winkelcentrum voor fietsers aan de westzijde is
goed te noemen, hoewel er regelmatig auto’s op het fietspad rijden om aan
deze zijde (illegaal) te parkeren. En ook de kwartronde band tussen fietspad
en voetpad is niet fijn, maar die gaat vervangen worden.

Vanuit het centrum van Alphen is de toegang inmiddels ook goed. De ro-
tonde aan het begin van de Prinses Irenelaan is veilig, met goede fietspaden
(fietsers in de voorrang!). En natuurlijk is het onlangs geopende tweerich-
tingsfietspad aan de noordzijde van de Irenelaan een enorme vooruitgang
voor fietsers! Niet alleen voor de snelheid of dat het prettiger fietst, maar
vooral vanwege de enorme verbetering wat betreft veiligheid. Hier is weer
een knelpunt opgelost!!
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Het is alleen jammer dat fietsers op de rotonde alleen ‘normaal’ (tegen de
klok in) mogen rijden. Voor bepaalde routes zou het veel logischer zijn als
het fietspad in twee richtingen begaanbaar zou zijn.

We kunnen ons voorstellen dat de toegang tot de Baronie voor fietsers
vanuit de Prinses Marijkestraat niet ideaal is, maar dat deze fietsers hiervoor
moeten omrijden via de nieuwe rotonde is natuurlijk gedaan uit oogpunt van
veiligheid.

Al met al zien, wat betreft de Fietsersbond, de fietsvoorzieningen rondom
het winkelcentrum de Baronie er goed uit. En we hebben er vertrouwen in
dat het fietsparkeren zal verbeteren.

Erik Bruijn

Geen fietspont bij Zegerbrug

Afgelopen zomer voerde de provincie Zuid-Holland onderhoud uit aan de
Zegerbaan en de Zegerbrug aan de noordkant van Alphen aan den Rijn.
Hierbij werd de brug voor negen dagen afgesloten, ook voor fietsers. De
provincie had de Fietsersbond hier niet over gëınformeerd.

De Zegerbrug (bron: www.zuid-holland.nl).

Toen we de aankondiging in de krant lazen, hebben we nog bij de provin-
cie gevraagd om een fietspont in te zetten. Bij andere afgesloten bruggen in
Alphen en omgeving is dat in het recente verleden wel gebeurd, of er werd
zelfs een pontonbrug neergelegd voor het langzame verkeer. Denk maar aan
de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn, de Woubrugsebrug of de
Hefbruggen in Boskoop en Alphen. Ook bij de Zegerbrug zou het geen over-
bodige luxe zijn: per dag maken zo’n 1000 fietsers gebruik van deze brug over
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het Aarkanaal. Veel van hen zijn scholieren uit Aarlanderveen of Nieuwkoop,
die in Alphen op school zitten.

Helaas zag de provincie de noodzaak van een fietspont niet in. Sowieso
had men zich niet gerealiseerd dat er normaal gesproken zoveel fietsers over
de brug gaan. Vervolgens vond men dat het nadeel voor de meeste fietsers
wel mee zou vallen. Als de genoemde scholieren in Aarlanderveen een andere
route kiezen, hoeven ze ‘maar’ 2 km om te rijden.

Dat van die 2 km mag dan waar zijn, het is natuurlijk wel twee keer op een
dag (heen en terug). Bovendien zijn er ook fietsers die net wat dichter bij de
brug wonen en ook wat dichter bij de brug moeten wezen, aan de andere kant
van het kanaal. Zij moeten in het slechtste geval ruim 5 kilometer omrijden
om het kanaal over te steken: eerst naar Ter Aar en dan weer terug.

De Fietsersbond was dus niet blij dat er geen pont kwam, en ook diverse
individuele fietsers uitten hun teleurstelling in de media. Hopelijk heeft dit
op de langere termijn nog enig effect. In 2015 staat er namelijk groot onder-
houd aan de Zegerbrug gepland. Dan wordt de brug langer dan negen dagen
afgesloten. De provincie heeft aangegeven dat ze de Fietsersbond nu weet te
vinden als het zover is. Het zou de eerste stap kunnen zijn naar een betere
oplossing.

Rudy van Vliet

Zaterdag 1 november: Fietsverlichtingsactie

De jaarlijkse fietsverlichtingsactie komt er weer aan. Fietsers kun-
nen dan hun verlichting gratis laten controleren en repareren.

Nu het weer vroeger en langer donker wordt, is het extra belangrijk om
je fietsverlichting op orde te hebben. Daarom organiseert de Fietsersbond
samen met de gemeenten in onze afdeling op zaterdag 1 november de jaarlijkse
fietsverlichtingsactie.

Op 1 november zelf kunnen fietsers terecht bij de stand van de Fietsers-
bond in het centrum van Alphen aan den Rijn en bij 19 rijwielhandelaren
in de kernen van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
Als reparatie nodig is, hoeft men alleen het materiaal te betalen, dus geen
arbeidsloon. In de week daarna krijgt men bij de deelnemende rijwielhande-
laren 10% korting op de totale reparatie van de verlichting.

In Alphen aan den Rijn wordt de actie voor het 20e jaar gehouden. Daarom
krijgt elke 20e klant bij de stand aan De Vest gratis speciale fiets-
verlichting aangeboden. Ook kun je daar de postcode in je fiets laten
graveren.
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De drie gemeenten in onze afdeling werken binnen Holland Rijnland sa-
men met de gemeenten in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek, o.a.
op het gebied van verkeersveiligheid. Daarom breidt de fietsverlichtingsactie
voorzichtig in die richting uit. Ook in Noordwijkerhout kunnen fietsers nu
bij de drie rijwielhandelaren terecht. En in Hillegom en Lisse houdt Veilig
Verkeer Nederland in de eerste week van november controleacties op de ba-
sisscholen. Daarnaast staat de Fietsersbond Leiden, net als in eerdere jaren,
op drie zaterdagen met een stand in Leiden, Katwijk en Oegstgeest.

De regionale fietsverlichtingsacties sluiten aan bij de landelijke campagne met
als motto “Ik wil je zien”. Behalve voor de veiligheid is werkende verlichting
ook goed voor je portemonnee: de boete voor fietsen in het donker zonder
verlichting bedraagt namelijk EUR 55,–.

Meer informatie:
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Rudy van Vliet

Wanneer, wat en waar in onze afdeling

Zaterdag 1 november 2014
Controle en reparatie fietsverlichting, waarbij alleen voor het materiaal hoeft
te worden betaald, op de volgende locaties:
• stand van Fietsersbond aan De Vest in Alphen aan den Rijn (met gratis
verlichting voor elke 20e klant), van 09:30 - 15:30
• de volgende rijwielhandelaren:
Gemeente Alphen aan den Rijn:
- Atlas Fietsen, Noorderkeerkring 16, Alphen aan den Rijn
- Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 39–43, Alphen aan den Rijn
- Gek van Fietsen, Frederik Hendrikstraat 2, Alphen aan den Rijn
- Van der Louw Tweewielers, Hooftstraat 225, Alphen aan den Rijn
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- Fietspoint Oldenburger, De Verbinding 1, Alphen aan den Rijn
- Bike Totaal Samplonius, Ouvertureweg 141–143, Alphen aan den Rijn
- Hans Janssen Tweewielers, Dorpsstraat 91, Benthuizen
- Hoogduijn Tweewielers, Burgemeester Colijnstraat 53, Boskoop
- Theo van Zanten Tweewielers, Dorpsstraat 176, Hazerswoude-Dorp
- Tweewielercentrum Van der Post, Dorpsstraat 45a, Koudekerk aan den Rijn
Gemeente Kaag en Braassem
- Wallet Tweewielers, Dokter Stapenseastraat 30, Leimuiden
- De Fietsshop, Meerkreuk 36, Oude Wetering
- Schouten Tweewielers, Langeweg 22, Roelofarendsveen
- A. van Raad, Batehof 3, Woubrugge
Gemeente Nieuwkoop
- Tweewielerspecialist Borst, Nieuwveenseweg 21, Nieuwkoop
- Gerrit Piet 2Wielers, Dorpsstraat 53, Nieuwveen
- Jan Wim Kroon Tweewielers, Westkanaalweg 54, Ter Aar
- Van Eijk de Fietsspecialist, Westkanaalweg 107, Ter Aar
- Van Rijn Fietsen, Vrouwenakker 7a, Vrouwenakker

3-8 november 2014
10% korting op totale kosten reparatie fietsverlichting (materiaal + arbeids-
loon), bij
• bovenstaande rijwielhandelaren

Doet het achterlicht het wel goed?

Hulp van de politie

Een van de rijwielhandelaren waar je voor de fietsverlichtingsactie terecht
kunt, is Tweewielercentrum Van der Post in Koudekerk aan den Rijn. Vooraf
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spraken we met André van der Post. Hij vertelde dat de politie in vroeger
jaren de fietsers middels een ‘aanhoud-actie’ extra op de fietsverlichtingsactie
attendeerde. Op de Koudekerkse brug stond dan Oom agent. Fietsers zonder
goede verlichting werden staande gehouden en ze werden op de gebreken
gewezen. Ze werden vervolgens richting Van der Post gestuurd.

Máximabrug (vervolg)

Wij hebben al eerder geschreven over de Máximabrug en onze betrokkenheid
hierbij. Wij konden destijds al prima leven met het ontwerpplan. Tevoren
waren wij betrokken bij de plannen met het oog op de fietsvoorzieningen,
waarvoor wij ook voorstellen hadden ingediend.

Op 10 september j.l. werd het vrijwel definitieve plan voor de Máximabrug
gepresenteerd in het stadhuis. Het wordt een mooie brug met goede fiets-
voorzieningen. Behalve de op- en afritten voor de fietsers komen er ook nog
comfortabele trappen met fietsgoot voor fietsers die niet via een lange lus
omhoog of omlaag willen fietsen.

Impressie van fietstrap onderaan de Máximabrug, boven het water.

Het blijft overigens wel een vreemde zaak dat er straks een grote, brede en
hoge brug aansluit op een secundaire weg langs de Rijn (Gnephoek). Een
aansluitende rondweg zou er toe kunnen leiden dat de s-Molenaarsbrug een
fietsbrug wordt. Dat zou wel prettig zijn. Maar met of zonder rondweg, in
Koudekerk zelf zal het straks een stuk veiliger worden voor de fietsers.

De werkzaamheden starten in januari 2015, de brug zal in het vierde kwar-
taal van 2016 in gebruik worden genomen. Volgens de uitvoerders creëren zij
door een uitgekiende werkmethode minimale hinder en maximale veiligheid
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tijdens de uitvoering van het werk. Wij denken dat ondanks deze goede voor-
nemens de aanleg van de brug natuurlijk de nodige overlast gaat geven, ook
voor de fietsers. In een overleg met de gemeente op 20 oktober zullen we
hiervoor nadrukkelijk aandacht vragen.

Gerard Huiskamp

Rare frats in Alphen aan den Rijn?

In de Vogelvrije Fietser wordt regelmatig een rare frats aan de kaak gesteld.
Een vreemde of idiote verkeerssituatie die niet is uit te leggen of waar niet
aan fietsers is gedacht. Onlangs deed de gemeente Alphen aan den Rijn een
poging om deze landelijke rubriek te halen.

In het Zegerslootgebied ligt een fietsersbruggetje over de Kromme Aar
(vlakbij de begraafplaats). In augustus constateerden we dat er dranghekken
op deze brug waren geplaatst.

Dranghekken op de fietsbrug.

De Fietsersbond vroeg zich direct af wat de reden was van de plaatsing (aan
beide kanten van de brug nota bene) van deze hekken. Zouden fietsers hier
moeten worden afgeremd om botsingen te voorkomen, zouden er auto’s over
deze brug rijden (nauwelijks voor te stellen eigenlijk) of zou er een andere
reden zijn om fietsers flink te hinderen in hun recreatieve rondje Zegerplas?

Voorzichtig gëınformeerd bij de gemeente naar de reden van deze hinder-
nissen. We kregen te horen dat de hekken waren geplaatst om te voorkomen
dat de grasmaaiers over deze brug zouden rijden, aangezien de constructieve
staat van de brug deze belasting niet (meer) aankan. Verbaasd reageerden
we dat een enkele paal in het midden van de brug toch hetzelfde effect zou
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hebben, en dat de plaatsing van de hekken zelfs leidt tot een gevaarlijke situ-
atie, aangezien fietsers nu op een lichte helling moesten manoeuvreren tussen
de hekken en zo zouden kunnen vallen.

De volgende dag werden we teruggebeld door een ambtenaar van de ge-
meente dat er, na overleg, borden “FIETSERS AFSTAPPEN” bij de brug
waren geplaatst. . .

Gereageerd dat dit toch echt niet de bedoeling kon zijn, maar deze ambte-
naar ging alleen over de borden, dus hij was duidelijk niet de juiste persoon
om hierover in discussie te gaan.

Vervolgens hebben we de situatie nogmaals bij de gemeente onder de aan-
dacht gebracht. En we hebben benadrukt dat het uiteindelijk een gemeente-
lijke dienst (of in elk geval een grasmaaier in dienst van de gemeente) is die
duidelijk gëınstrueerd zou moeten worden niet over de brug te rijden. En dat
het natuurlijk idioot is fietsers hiervoor te straffen met vreemde (gevaarlijke)
slalomhekken.

Uiteindelijk kregen we bericht dat er paaltjes zijn geplaatst en de hekken
weer zijn verwijderd. We hebben nog gemeld dat dan ook de borden “FIET-
SERS AFSTAPPEN” weer weggehaald kunnen worden, maar dit zal wel een
andere afdeling van de gemeente zijn. . .

Al met al is de situatie weer verbeterd, maar zijn er wel (ondanks de acties
om zoveel mogelijk paaltjes te verwijderen in de gemeente) weer paaltjes
bijgekomen. Het is eigenlijk treurig om te moeten constateren dat er dus
tijd, geld en moeite wordt besteed aan problemen die niet (zouden mogen)
bestaan.

Erik Bruijn

Verbeterpunten in dorpskern Koudekerk aan den Rijn

In en rond de dorpskern van Koudekerk aan den Rijn komen op dit moment
nog verschillende onveilige situaties voor fietsers voor. Er wordt zowel in als
buiten de dorpskern veel gefietst: mensen gaan op de fiets naar hun werk,
men doet zijn boodschappen op de fiets, middelbare scholieren fietsen naar
Alphen, Leiden of Hazerswoude-Dorp of zelfs Zoetermeer.

Met de gemeente is al contact over een aantal punten geweest en er is op
enkele punten een klein succesje geboekt: de markering van de fietsstroken
langs de Hoogewaard, Dorpsstraat en de op- en afritten van de Koudekerkse
Brug zijn ‘opgefrist’. Ook het verkeerslicht (voor fietsers) aan de afrit naar
de Dorpsstraat. Wat nog nader bekeken en besproken moet worden zijn
bijvoorbeeld de (gebods)borden voor het verkeerslicht voor snelverkeer bij de
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oprit aan de Hoge Rijndijkzijde. Deze zijn té klein (op afstand niet leesbaar)
en niet echt opvallend geplaatst (zie foto hieronder).

Wat staat er op het bord onder het stoplicht?

Daarnaast staan auto’s die voor dit nieuwe verkeerslicht moeten wachten
vaak op de fietsstrook, zodat ook fietsers niet door kunnen rijden, terwijl het
verkeerslicht niet voor hen bedoeld is.

Autos op fietsstrook vóór de brug aan Hoge Rijndijkzijde.

Een ander punt, waarover we in de PedaalRidder van april 2014 al schreven,
is het snelheidsprobleem op de Lagewaard. De toegestane snelheid is hier
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grotendeels 60 km. Alleen in de bebouwde kom, van de Schinkeldijk tot het
fietsbruggetje, in het verlengde van de Weidereef geldt een maximum snelheid
van 30 km/uur.

Deze weg is een secundaire, landelijke weg, die als een lus door het bui-
tengebied voert en quasi parallel aan de Hoogewaard loopt. (Het verbindt
de Gnephoek met de Dorpsstraat.) De Hoogewaard voert langs het drukke
bedrijventerrein en er heerst daardoor overdag een grote verkeersdrukte. Niet
alleen personen auto’s, maar met name grote vrachtautos rijden af en aan.
Van wasserij Cleanlease, RECO (bouw- en stellingmaterialen), transportbe-
drijf van der Meijden, asfaltfabriek Laxafalt, om er enkele te noemen.

Mede hierom wordt de Lagewaard veel gebruikt door fietsers. Niet alleen
inwoners van Koudekerk, maar ook fietsende forenzen uit of naar Hazerswoude-
Rijndijk, Leiderdorp en Leiden maken veelvuldig gebruik van deze verkeers-
luwe route. ’s Morgens en in de middag wordt deze intensief gebruikt door
middelbare scholieren, die naar Alphen en terug fietsen.

Op de Hoogewaard, langs het bedrijventerrein, geldt een maximum snel-
heid van 50 km/uur. Verderop in de bebouwde kom, van de Weidedreef tot
het begin van de Hondsdijk, geldt een limiet van 30 km/uur. Het is daarom
voor ons onbegrijpelijk dat op de Lagewaard nog steeds 60 km wordt toege-
staan. Te meer omdat over deze weg ook zware landbouwmachines rijden.

Het bord ‘60 km’ bij het fietsbruggetje bij de Weidedreef zou volgens ons
vervangen moeten worden door een met 50 km/uur. Ook bij het begin van
de Schinkeldijk/Lagewaard. staat (nog) geen bord 30 km zone. We zullen
deze punten alsnog opnemen in onze actiepuntenlijst en bespreken met de
wethouder van verkeer van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Frits Nijhof.

Vervanging Steekterbrug positief en negatief

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn
hebben plannen om de Steekterbrug over de Rijn te vervangen.
Hierbij verdwijnt het huidige fietspad aan de oostzijde van de brug.
In plaats daarvan komt er een parallelweg aan de westzijde van de
brug, die fietsers moeten delen met o.a. landbouwvoertuigen. Hier
zitten voor- en nadelen aan voor fietsers.

In de Alphense knelpuntennota van de Fietsersbond uit 2009 staat op num-
mer 2 in de Top 25 van knelpunten de ongelukkige verbinding tussen Gouw-
sluis en Berendrecht, beide aan de westzijde van Gouwe/Aarkanaal. Fietsers
tussen beide wijken rijden via de Hefbrug, de Steekterbrug en de Oranje
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Nassaubrug, waarbij ze vele slingers moeten maken en drie keer omhoog en
omlaag moeten. Oorzaak daarvan is mede, dat het tweerichtingsfietspad op
de Steekterbrug aan de oostzijde van de brug ligt. In de praktijk reden veel
fietsers liever over het (smalle) voetpad aan de westzijde van de brug: dat is
veel korter en je hoeft twee keer minder omhoog en omlaag. Sinds een jaar
wordt dit bemoeilijkt door hekjes op het voetpad.

De hekjes zoals ze eind 2013 waren geplaatst.

Het is natuurlijk niet toegestaan om op een voetpad te fietsen. Bovendien
rijd je daar wel heel dicht langs de auto’s op de brug, onderdeel van de N207,
wat niet zonder gevaar is. In onze knelpuntennota pleitten we ervoor om het
voetpad om te bouwen tot een fietspad. Ook de gemeente Alphen aan den
Rijn was voorstander van een fietspad aan de westzijde van de brug, maar ja,
het is een provinciale brug, en aanpassing van een brug is niet zo eenvoudig.

In 2012 kreeg de Fietsersbond te horen dat er plannen gemaakt gingen
worden voor een nieuwe Steekterbrug. De huidige brug is namelijk aan het
eind van zijn technische levensduur. Dit was dé gelegenheid om onze wens
uit 2009 te verwezenlijken.

In de plannen voor de nieuwe brug is er inderdaad sprake van een fiets-
route aan de westzijde van de brug. We waren (en zijn) echter niet helemaal
tevreden. Ten eerste is er geen fietspad aan de oostzijde van de brug meer
gepland, terwijl dit fietspad voor een deel van de fietsers (de fietsers tussen
bijvoorbeeld Ter Aar enerzijds en de Steekterweg en Boskoop anderzijds) wel
zo handig is. Ten tweede krijgen de fietsers aan de westzijde geen vrijliggend
fietspad, maar komt daar een parallelweg, waar fietsers de weg moeten delen
met landbouwvoertuigen, ofwel tractoren. De provincie wil namelijk zoveel
mogelijk de tractoren van de provinciale wegen afhebben, voor de doorstro-
ming van de auto’s en de veiligheid op deze wegen.
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In eerste instantie richtte de Fietsersbond zich op het fietspad aan de
oostzijde van de brug. Zou dat niet alsnog kunnen blijven? Of is het aantal
fietsers dat daar baat bij zou hebben niet de moeite waard? Die laatste
vraag legden we bij de provincie en de gemeente neer: hebben jullie enig idee
hoeveel fietsers er tussen de verschillende richtingen aan weerszijden van de
brug rijden?

Dat was een moeilijke vraag. De gemeente verwees naar de provincie, de
provincie weer terug naar de gemeente, de provincie zou kijken of er ergens
cijfers te vinden en we zouden er nog van horen. Niet dus. Niets meer
gehoord.

Uiteindelijk besloot de Fietsersbond om zelf maar een telling te houden.
Op donderdagochtend 11 september 2014 hebben we van 07:30 – 09:00 op drie
plaatsen rond de Steekterbrug fietsen geteld, om een beeld te krijgen van de
fietsroutes. En een week later hebben we speciaal de fietsers naar/uit de rich-
ting Ter Aar nog een keer geteld. Daarnaast telden we ook de bromfietsers,
snorfietsers en voetgangers.

Wat valt er op aan de cijfers? Dat de overgrote meerderheid van de fietsers
op de Steekterbrug (zo’n 250) ’s ochtends vanuit de richting van de Steekter-
weg komt en zijn weg vervolgt via de Oranje Nassaubrug. Daarnaast zijn er
grofweg evenveel fietsers die vanuit de richting van de Steekterweg de Hefbrug
pakken. En ook nog eens ongeveer evenveel fietsers die vanaf de Kortsteek-
terweg doorsteken naar de Oranje Nassaubrug. In al deze gevallen gaat het
vooral om middelbare scholieren.

Welke conclusie trekt de Fietsersbond uit de telling? Op het moment
van schrijven moeten we dat nog bespreken. Na bespreking zullen we daar
waarschijnlijk mee naar buiten komen.

Dan was er nog een tweede punt: de parallelweg met tractoren. Hoewel
er gemiddeld per dag niet veel van die voertuigen over de weg zullen rijden,
is een vrijliggend fietspad toch fijner en veiliger voor fietsers. De bewoners
van de Kortsteekterbuurt zijn in ieder geval niet blij met de keuze voor deze
parallelweg: de tractoren moeten namelijk (in noordelijke richting) volgens
de plannen hun weg vervolgen via hun buurt, en vervolgens via de huidige
fietstunnel onder de N207 door naar de Kortsteekterweg. En natuurlijk ook
vice versa.

Het lijkt erop dat de provincie voor een beetje snelheidswinst voor de
auto’s op de provinciale weg een heleboel overhoop gaat halen, met nadelige
gevolgen voor fietsers en buurt. Ook hier is het laatste woord nog niet over
gesproken.

Rudy van Vliet
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Advisering nieuwe treinstellen vanuit Fietsersbond

Een wat merkwaardige titel maar ik zal dat uitleggen. De wet personen-
vervoer schrijft voor dat de provincie per vervoersgunning een consumenten
overleg orgaan moet laten adviseren. In ons gebied (Leiden-Alphen aan den
Rijn-Gouda) is dat het zogenaamde ROCOV Hollands Midden. Naast ver-
tegenwoordigers van ROVER, ouderenbonden, gehandicapten is ook de Fiet-
sersbond daarin vertegenwoordigd. Wij als Fietsersbond letten natuurlijk
speciaal op de vervoersketen, en dan met name de fiets. Zijn er voldoende
goede stallingen bij station en bushalte, kan de fiets in de trein, en dat soort
zaken.

Nu gaat de provincie Zuid-Holland voor de spoorlijn Gouda-Alphen zes
nieuwe treinstellen aanschaffen, en ik mocht op 26 en 27 augustus mee in de
delegatie namens de toekommstige consumenten naar de Zwitserse fabrikant
Stadler in het dorpje Bussnang.

Hangfietsen in de trein.

Het is een bijzondere belevenis om zoiets mee te mogen maken. Stoel-
opstellingen en typen bespreken, proefzitten, fietshangrekken in de trein,
gemakkelijke knoppen voor blinden om de deuren te openen, de opschrif-
ten aan de buitenkant van de trein, wel of geen gele streep als aanduiding
voor eerste klasse rijtuiggedeelten. Ruimte voor 2 rolstoelers en hun eventu-
ele begeleiders. En als klap op de vuurpijl het bijzonder ruime toilet, geschikt
voor invaliden met rolstoel. Met recht de beste zitplaats van de trein. En
dat in een tijd dat er in ons land een toilet-discussie woedt. Ook de plaats
van de informatieschermen werd besproken, en wordt wat ons betreft hoog in
het midden. De treinstellen die wij konden bekijken zijn van het type Flirt2,
en ogen heel ruim, maar de stoelen zijn wat krap. De versie die zal worden
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geleverd is van het type Flirt3, met een nog wat lagere midden-overgang en
verbeterde botsing-zone aan voor en achterkant.

Inspectie van treinstel.

Al met al een leuke ervaring. Ook voor de fabrikant trouwens; zij hadden
nog niet eerder rechtsstreeks met toekomstige gebruikers gediscussieerd over
interieur keuzes van hun treinstellen, en zeker niet met een blind persoon
erbij, die trefzeker zijn weg wist te vinden in de Flirt2. Of ons advies wordt
overgenomen om de rijsnelheid op het scherm te tonen (net als in vliegtuigen)
en ook een webcam op de voorkant te zetten moet nog blijken.

Henk van der Zanden

Door weer en wind

Deze editie geen bijdrage van onze vaste columnist Sjonnie.
Hij is, wat wil je ook anders, aan het fietsen. Of althans,
dat was hij op het moment dat de kopij moest worden aan-
geleverd. We gaan ervanuit dat hij daarbij weer voldoende
inspiratie opdoet voor een volgende keer.

In zijn plaats hebben we een column overgenomen van verkeerswethouder
Van Schooten van de gemeente Kaag en Braassem (sorry, zonder te vragen).
Als Fietsersbond krijgen we af en toe meldingen van ongewenst gedrag van
fietsers, en we stellen zulk gedrag zelf natuurlijk ook wel eens vast: tegen de
richting inrijden, door rood rijden, zonder licht rijden, etc. Het valt niet mee
om mensen op te voeden, maar als iemand oproept tot respect voor elkaar in
het verkeer, willen we dat graag onderschrijven. Bij dezen: z.o.z.
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Fatsoen in het verkeer

Respect voor elkaar, daar bereik je in het dagelijks leven (in de meeste geval-
len) het meest mee. Zo ook in het verkeer. De scholen zijn weer begonnen en
dat betekent hordes scholieren op fietspaden en op de weg. De automobilist
moet wennen aan de grote groepen en anticiperen op onverwachte bewegin-
gen, terwijl de scholieren onoverzichtelijke punten moeten oversteken en soms
een voor hen nog onbekende route naar hun nieuwe school rijden. Dit alles
brengt risico’s met zich mee. In de maand september gebeuren de meeste
ongelukken met kinderen onder de 12 jaar. Om het aantal ongelukken te ver-
minderen is er elk jaar de campagne De scholen zijn weer begonnen van Veilig
Verkeer Nederland (VVN). Met onder andere posters en banners waarschuwt
VVN verkeersdeelnemers dat het drukker op de weg is met scholieren omdat
de scholen weer zijn begonnen. Maar ook in de andere maanden is het van
belang dat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen of gebracht kunnen
worden. Dat vraagt inspanningen van de gemeente (de zorg voor zo veilig
mogelijke fietsroutes), van de ouders, van de kinderen, van de schoolleiders
en van de medeweggebruikers. Verkeersveiligheid is een zaak voor iedereen,
te beginnen bij jezelf.

Verkeerslessen voor de kinderen, de hulp van oversteekmoeders en vaders,
de aanwijzing van schoolzones, waarschuwingsborden, aanpassingen aan de
weg etc. Het helpt onvoldoende als bestuurders van fietsen, brommers, auto’s
en alle andere voertuigen geen aandacht en respect hebben voor hun medege-
bruikers jong en oud. Mentaliteitsverandering heet dat. Dat woord wordt te
pas en te onpas gebruikt. Niks geen mentaliteitsverandering. Gewoon jezelf
fatsoenlijk gedragen in het verkeer, zoals je zelf wilt worden behandeld. Je
wilt toch zelf ook niet van de sokken worden gereden? Ja, ik maak zelf ook
wel eens een verkeerde beoordeling in een verkeerssituatie. Sorry daarvoor,
maar ik rij ook niet toeterend en druk gebarend weg als anderen een foutje
maken. Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. De verkeersspelregels zijn
duidelijk en verder gedraag je je fatsoenlijk en respecteer je je medewegge-
bruikers of je nu een scholier of automobilist bent. Eigenlijk hoort daar geen
campagne voor nodig te zijn.

Wethouder Van Schooten, Kaag en Braassem, 18 september 2014
Bron: www.kaagenbraassem.nl
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