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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

Paul van Buul

Hans Gaarman Piet Klein

Willem Zandvliet Cor van Zeil

Mocht u tijd over hebben en u wilt ons komen helpen,
meld u dan aan als actief lid.
Dan kunnen we meer doen voor fietsers die meer willen.

Kijk ook eens op:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Spookfietsen

In Alphen aan den Rijn zijn de afgelopen jaren langs diverse wegen tweerich-
tingsfietspaden gelegd. Zeker als dit aan weerszijden van een weg gebeurt
(zoals langs de President Kennedylaan), of als er aan de andere kant van de
weg nog een gewoon eenrichtingsfietspad ligt (zoals langs de Prinses Irene-
laan), is dit fijn en veilig voor fietsers: ze hoeven dan immers niet meer
onnodig een weg over te steken. Wanneer je bijvoorbeeld van de Lupine-
singel naar sportpark De Bijlen wilt, kun je gewoon links van de President
Kennedylaan blijven fietsen.

Tweerichtingsfietspaden sluiten uiteindelijk echter ook weer aan op een-
richtingsfietspaden, en daar kan een probleem ontstaan: fietsers zijn gewend
om links van de weg te fietsen, en blijven dat doen op het eenrichtingsfietspad,
dat smaller is, en dus niet berekend op fietsers uit twee richtingen.

Wij willen dit spookfietsen niet stimuleren. Vanuit de Fietsersbond is in
het verleden dan ook meerdere keren aan gemeente en/of politie gevraagd
om handhavend op te treden. Ofwel: om spookfietsers (en spooksnorfietsers)
aan te spreken of te bekeuren. Dit bleek voor gemeente en politie echter erg
ingewikkeld.

Begin oktober 2016 kregen we een melding van een inwoner van Alphen
over gevaarlijke situaties op het eenrichtingsfietspad ten westen van de Prins
Bernhardlaan, bij het Bospark. Fietsers en snorfietsers uit de richting van
het station rijden daar op het smalle fietspad stelselmatig tegen de richting
in, soms zelfs met z’n tweeën naast elkaar. Daarbij laat men soms nauwelijks
ruimte voor tegenliggers, die in de juiste richting rijden.

Spookfietser langs Prins Bernhardlaan.

De betreffende inwoner nam ook contact op met de gemeente en de politie,
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en hij maakte ook cameroopnamen. Dit lijkt effect te hebben. Althans, de
politie antwoordt dat men het als aandachtspunt meegeeft voor de motorsur-
veillance. Eventueel wil de politie in overleg treden met de gemeente, om bij
het Raoul Wallenbergplein borden te plaatsen die ondubbelzinnig duidelijk
maken dat je daar niet het fietspad op moet gaan.

De Fietsersbond staat achter deze melder, en heeft ook nog even bij de ge-
meente gevraagd hoe het nu staat met de plannen voor reconstructie van dit
gedeelte van de Prins Bernhardlaan. Bij die reconstructie wordt het smalle
eenrichtingsfietspad van de Prinses Irenelaan naar het Raoul Wallenbergplein
vervangen door een breed tweerichtingsfietspad. De reconstructie was uitge-
steld vanwege de langdurige afsluiting van de Koningin Julianabrug.

De gemeente laat weten dat de reconstructie nu gepland staat vanaf april
2017 en duurt tot na de zomervakantie in dat jaar. De grootste werkzaam-
heden en afsluitingen vinden plaats tijdens die zomervakantie. Tot die tijd
moeten we het dus hebben van de politie en eventueel extra bebording.

De filmopnamen van de melder staan op Youtube, en u vindt een link op
de website van de Fietsersbond: www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Bredere fietsbruggen

Rond 20 september 2016 is een aannemer begonnen met het vervangen van
de twee fietsbruggen in de Westkanaalweg in Alphen aan den Rijn, ter hoogte
van de Zegerplas. Hier lagen altijd een pontonbrug en een hoge brug. Fijn
om je weg te vervolgen langs de plas, maar wel erg smal. De pontonbrug
was bijvoorbeeld maar 1,48 meter breed, zodat je slechts met moeite een
tegenligger kon passeren.

Beide bruggen zijn inmiddels weggehaald, cq gesloopt, en er wordt gewerkt
aan de nieuwe bruggen. Dit zullen twee vaste bruggen zijn (geen ponton
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meer), en met 4,00 meter een stuk breder. Ook zullen ze een langere helling
krijgen, zodat ze minder steil worden. Een verbetering derhalve voor de
fietsers, maar ook voor rolstoelers. Die hadden bij de oude, hoge brug nog
wel eens moeite om boven te komen.

Tijdens de werkzaamheden hoeven fietsers en voetgangers niet helemaal
om de Zegerplas heen te rijden of te lopen. Er zijn namelijk tijdelijke bruggen
gelegd. Als je voorzichtig doet, kun je gewoon op je fiets blijven zitten.

Tijdelijke pontonbrug.

Met de bredere bruggen is de gemeente vast voorbereid op de aanleg van
de fietsbrug over het Aarkanaal, ter hoogte van de Burgemeester Bruins Slot-
singel. Als die brug er inderdaad komt, kan het aantal fietsers op de West-
kanaalweg langs de Zegerplas wel eens flink toenemen.

Rudy van Vliet

Voortgang knelpuntennota 2009 Alphen aan den Rijn

Op 3 oktober 2016 heeft de Fietsersbond een persbericht uitgestuurd, waarin
we de gemeente Alphen aan den Rijn feliciteerden met het oplossen van op-
nieuw een aantal fietsknelpunten.

In 2009 publiceerden we een nota met liefst 108 knelpunten voor fietsers in
de (toenmalige) gemeente Alphen aan den Rijn. Uit deze nota is momenteel
ruim 70% van de knelpunten opgelost, een felicitatie waard! Twee jaar gele-
den was de stand van opgeloste problemen ruim 50%. De afgelopen twee jaar
is dus flink vooruitgang geboekt, met name door de aanleg van vrijliggende
fietspaden en voorrang op rotondes op de bedrijventerreinen en Baronie; en
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door het weghalen van hinderlijke paaltjes. Detailgegevens vind u op onze
website www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Er blijft nog een aantal belangrijke punten liggen, zoals de wisselende
voorrangsregels op rotondes. Ook baart de uitbesteding aan derden zorgen:
met name het aangeven van tijdelijke omleidingsroutes voor langzaam verkeer
is ondermaats.

Op de rotonde Flemingweg / A. van Leeuwenhoekweg (knelpunt 48 in de
nota uit 2009) hebben de fietsers in voorjaar 2016 al wel voorrang gekregen.

Verder moeten we niet vergeten dat de gemeente per 1 januari 2014 is
gefuseerd met Boskoop en Rijnwoude. Voor deze gebiedsdelen hebben we
begin 2015 een overzicht van knelpunten voor fietsers gepubliceerd, en aan
die knelpunten valt nog genoeg te verbeteren.

Julianastraat, Alphen aan den Rijn

In de vorige Pedaalridder hebben we bericht over het onderzoek dat in op-
dracht van de gemeente is uitgevoerd naar het verkeer in de Julianastraat, en
dan met name de menging van voetgangers en fietsers. De Fietsersbond is sa-
men met winkeliers, politie en gemeente betrokken geweest bij dit onderzoek
en de uitkomsten hiervan.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen ernstige verkeersvei-
ligheidsproblemen zijn in de Julianastraat. Zeker op werkdagen mengt het
voetgangersverkeer zich prima met de fietsers in de straat. Alleen op zater-
dagmiddag is het zo druk (met voetgangers) dat normaal fietsen in de straat
niet meer mogelijk is, fietsers passen zich aan (lees: kiezen een andere route
of gaan lopen / stapvoets rijden) en grote problemen zijn er dan ook niet
volgens het onderzoek.
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Wel zijn er diverse punten die verbeterd (zouden) moeten worden:

• Brom-/snorfietsers in de Julianastraat. Hoewel voor beide een verbod geldt
in deze straat, wordt er toch regelmatig met brommers/snorfietsen gereden.
Hier wordt (momenteel) door de politie niet op gehandhaafd.

• Het laden en lossen van expeditieverkeer is alleen toegstaan in de venstertij-
den (alleen s ochtends). Deze venstertijden worden nog wel eens overtreden.
En in de venstertijden zorgt het expeditieverkeer regelmatig voor gevaarlijke
situaties. Op de camerabeelden die zijn gemaakt waren enkele voorbeelden te
zien hoe ongelooflijk asociaal / onnadenkend vrachtwagens geparkeerd kun-
nen worden. Gevolg: zeer gevaarlijke situaties! Handhaving en/of instructie
van de chauffeurs (eenrichtingverkeer voor het expeditieverkeer) is hier zeer
gewenst.

• De grootste bottleneck in de straat is bij het terras van Alle Hens. Hier is de
weg het smalst en doen zich dan ook de meeste ‘conflicten’ tussen wandelaars
en fietsers voor.

In het rapport en de eindconclusie komen de volgende oplossingen naar voren:

• minder obstakels (waaronder reclameborden, maar ook het Alle Hens ter-
ras)

• handhaven van verboden (venstertijden expeditieverkeer én brommerver-
bod)

• laden en lossen verbeteren

• verplaatsen fietsenstalling Hoogvliet

• bëınvloeding routekeuze door fietsers

• gedragscampagne

Met betrekking tot de in het rapport genoemde verplaatsing van de fiet-
senstalling voor de Hoogvliet supermarkt heeft de Fietsersbond de gemeente
laten weten hier nadrukkelijk geen voorstander te zijn. Wij houden u op de
hoogte!!

Erik Bruijn

Telling fietsen station Alphen aan den Rijn

Op donderdag 6 oktober 2016 hebben we weer eens geteld hoeveel fietsen
er op het station Alphen aan den Rijn staan, in en rond de onbewaakte
fietsenstallingen. Opvallendste uitkomsten:

• In en rond de Fietsappel (met 970 rekken) stonden 1178 fietsen. Met name
in de omgeving van ‘locatie Hotel Toor’ en onderaan de Fietsappel stonden
veel fietsers wild geparkeerd. In de Fietsappel zelf waren veel fietsen tussen
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de rekken geschoven, zodat er bovenin toch nog 90 plaatsen vrij waren.

• In de overige onbewaakte stallingen aan de centrumzijde van het station
(op de oude plek van Oldenburger en in de richting van het P+R terrrein)
was ruimte in overvloed: 153 fietsen in 723 rekken.

• De noordelijke (= nieuwe) stalling aan de zijde van Kerk en Zanen (met
328 rekken) wordt nu ook goed gebruikt: 265 fietsen.

• De zuidelijke (= oude) stalling aan de zijde van Kerk en Zanen (met 528
rekken) staat met 727 fietsen overvol. Bij de bocht in de Aziëlaan is nu ook
een informele stalling ontstaan.

Wildparkeren bij de bocht in de Aziëlaan.

Het totaal aantal van 2323 fietsen is geen record, maar het aantal fietsen
aan de zijde van Kerk en Zanen wel. Dit wordt mogelijk mede veroorzaakt
door de slechte bereikbaarheid van de ‘overige stallingen aan centrumzijde’
vanwege de bouwwerkzaamheden op ‘locatie Hotel Toor’. Sommige fietsers
van de zijde van het centrum zetten hun fiets dan maar aan de zijde van Kerk
en Zanen.

In het verleden hebben we meermaals gepleit voor etagerekken (twee lagen
fietsenrekken boven elkaar) in de zuidelijke stalling aan de zijde van Kerk en
Zanen. In afwachting van nieuwe ontwikkelingen in het stationsgebied houdt
de gemeente dit een beetje af. Hoe dan ook hebben we nog maar eens bij
gemeente, NS en ProRail gëınformeerd hoe het staat met de plannen voor
het fietsparkeren rond het station.

Rudy van Vliet
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Nationale Fiets Telweek

Van 19–25 september 2016 organiseerde de landelijke Fietsersbond, samen
met andere organisaties voor de tweede keer de Nationale Fiets Telweek.
Fietsers konden met een speciale app op hun mobiele telefoon een week lang
gevolgd worden op hun route. Doel hiervan is om knelpunten voor fietsers te
ontdekken: waar is het erg druk, waar moeten fietsers lang wachten? Vervol-
gens kunnen wegbeheerders aan de slag om de knelpunten op te lossen.

De gemeente Alphen aan den Rijn was mede-opdrachtgever van de telweek.
Om die reden heeft de gemeente bij o.a. fietsenwinkels, supermarkten, bibli-
otheken, verenigingen en middelbare scholen op haar grondgebied posters en
flyers verspreid. Op diverse plaatsen werden speciale zadelhoesjes verpreid.
Ook onze afdeling van de Fietsersbond hielp hieraan mee. Zo hebben we op
dinsdag 13 september flyers uitgedeeld bij NS station Alphen aan den Rijn.

Alle inspanningen hadden effect op het aantal deelnemers. In de gemeente
Alphen aan den Rijn waren dat er dit jaar 432, terwijl het er in 2015 180
waren. Landelijk was het aantal deelnemers juist gedaald. De resultaten van
de telweek worden waarschijnlijk in de loop van 2017 bekend. Als dat zover
is, zullen we uiteraard bij de gemeente navragen wat ze daar concreet mee
gaat doen.

Actieplan Fiets van Alphen aan den Rijn 2016–2020

Op 9 juni 2016 was er een vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijk
en Economisch Domein over het Actieplan Fiets van de gemeente Alphen
aan den Rijn 2016–2020. Wij hebben hier als Fietsersbond afd. Alphen
aan den Rijn e.o. op ingesproken. Wij waren en zijn positief gestemd over dit
Actieplan. Reden hiervoor is dat het inderdaad een plan met acties is. Acties
voor het bevorderen van het fietsgebruik en acties om de fietsinfrastructuur
te verbeteren. Er is ook een budget voor gereserveerd, zoals dat hoort bij een
actieplan.

We zijn ook te spreken over de wijze waarop het actieplan tot stand is
gekomen. Met verschillende groepen is er overleg geweest over wat de pri-
oriteiten zouden moeten zijn. Je kunt ook niet zeggen dat het Actieplan
zich beperkt tot alleen de grote kern Alphen. In de dorpskernen hieromheen
wordt er ook gëınvesteerd. Zie bijvoorbeeld het fietspad langs de Ziendeweg
in Zwammerdam, waar men geld voor reserveert.

Blijft er nog wat te wensen over? Jazeker, wij zouden graag zien dat er
nog eens goed gekeken wordt naar wachttijden van de fietsers bij verkeers-
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lichten. Dat moet beter kunnen en dat lijkt ons toch geen kostbare operatie.
Daarnaast zijn er die kleine fietsrotondes die je overal in Alphen aantreft.
Die zijn onnodig en vaak gevaarlijk dus ruim die op! Wij vroegen ook nog
aandacht voor onverlichte fietspaden in het buitengebied zoals het fietspad
tussen Boskoop en Alphen langs de Gouwe. Verlichting zou dit pad veel vei-
liger maken. Acties plannen en hiervoor een budget reserveren is natuurlijk
het begin. Nu nog het uitvoeren. Het gaat bij de uitvoering niet altijd zoals
het zou moeten.

Wij zijn vol goede moed en vertrouwen maar zijn toch zo vrij om het
fietsbeleid en het actieplan (kritisch) te volgen.

Gerard Huiskamp

Fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 5 november wordt de jaarlijkse regionale fietsverlichtingsactie
gehouden. Fietsers kunnen dan gratis hun verlichting laten controleren en
zonodig laten repareren.

Nu de dagen weer korter worden, is het extra belangrijk dat het licht op je
fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer
Nederland in Holland Rijnland, samen met tientallen rijwielhandelaren, op
zaterdag 5 november weer een fietsverlichtingsactie. Bij de rijwielhandelaren
en bij de stand van de Fietsersbond in Alphen aan den Rijn kunnen fietsers
dan hun verlichting laten controleren. Als reparatie nodig is, hoeft men alleen
het materiaal te betalen, en dus geen arbeidsloon. Bij de stand in Alphen
aan den Rijn kunnen fietsers ook de postcode in hun fiets laten graveren.

De stand bij de actie in 2015.
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In de week van 7 t/m 12 november kan men ook nog bij de deelnemende
rijwielhandelaren terecht. Die geven dan 10% korting op de totale kosten
(materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.

Het is de bedoeling dat de politie na de actie gericht gaat controleren op
werkende verlichting. Een extra reden om alles op orde te krijgen, want de
boete voor onverlicht fietsen bedraagt e55,–.

Overzicht van acties en locaties

Zaterdag 5 november 2016
Controle en reparatie fietsverlichting tegen alleen materiaalkosten. Waar:
• Stand van Fietsersbond naast fietsenstalling De Vest in Alphen aan den
Rijn, van 09.30 – 15.30
• De deelnemende rijwielhandelaren in de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Kaag en Braassem en Nieuwkoop (zie verderop).

7 tot en met 12 november 2016
Reparatie fietsverlichting met 10% korting. Waar:
• De deelnemende rijwielhandelaren in de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Kaag en Braassem en Nieuwkoop (zie verderop).

Deelnemende rijwielhandelaren

Gemeente Alphen aan den Rijn
• Atlas Fietsen, Noorderkeerkring 16 / Provinciepassage 59, Alphen a/d 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
• 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 a/d 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
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Gemeente Nieuwkoop

• Tweewielerspecialist Borst, Nieuwveenseweg 21, Nieuwkoop

• Gerrit Piet Tweewielers, 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

Omdat de regio Holland Rijnland groter is dan onze Fietsersbondafdeling,
zijn er nog veel meer acties en locaties. Zie daarvoor onze website:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Fietspreventieweek

De politie is je beste vriend, maar soms houden ze niet van fietsers. Dat
suggereert althans de ‘fietspreventieweek’ die de politie eind april 2016 (en
ook al eerder) in Alphen aan den Rijn hield. Gewoon even Googlen op ‘fiets-
preventieweek Alphen aan den Rijn’.

De Koningin Máximabrug in september 2016.

Máximabrug – Gnephoek en Koudekerk

Inmiddels is de Koningin Máximabrug over de Oude Rijn tussen Alphen en
Koudekerk aan den Rijn geplaatst en wordt gewerkt aan de aansluitingen,
zowel aan de zuidzijde als de noordzijde van de brug.
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Met name aan de noordzijde van de Rijn heeft de aanleg van de brug
flinke gevolgen voor fietsers. Hierover is de Fietsersbond in gesprek met
de gemeente. Ook zijn (de) inwoners van Koudekerk aan den Rijn hierbij
betrokken.

Om ervoor te zorgen dat vrachtverkeer gedwongen wordt via de Máximabrug
te rijden (hiervoor is uiteindelijk deze brug ook aangelegd) wordt een verbod
voor vrachtverkeer in Koudekerk ingesteld. Hierbij wordt vrachtverkeer dat
nodig is, bijvoorbeeld voor de bevoorrading van winkels, van het verbod uit-
gesloten. De Fietsersbond heeft voorgesteld dit te doen met een bord “ver-
boden voor vrachtverkeer uitgezonderd vergunninghouders”, maar dit wordt
(vooralsnog) een minder dwingend bord “verboden voor vrachtverkeer, be-
stemmingsverkeer uitgezonderd”.

De doorgaande weg door Koudekerk (Hoogewaard) is enkele jaren geleden
gereconstrueerd, er is (dus) geen budget voor grootschalige aanpassingen.
Wel is gesproken over het verbreden van de huidige fietssuggestiestroken op
dit wegdeel. We hopen dat dit de veiligheid van fietsers op deze drukke en
gevaarlijke weg zal verbeteren.

De Hoogewaard tussen de Weidedreef en de Máximabrug wordt een 50
km/h weg met het bestaande vrijliggende (verplichte) fietspad. Dit fietspad
wordt geasfalteerd.

De rotonde aan de voet van de Máximabrug heeft fietsers in de voorrang,
dit is conform de CROW-richtlijnen.

In de Gnephoek, de weg tussen de Máximabrug en ’s-Molenaarsbrug, wor-
den diverse snelheidsremmende plateaus aangelegd. Het bestaande (onver-
plichte) fietspad blijft gehandhaafd.

De Fietsersbond heeft nogmaals aangedrongen op het aanbrengen van
fiets(suggestie)stroken op ’s-Molenaarsbrug, aangezien we vrezen dat door
de te verwachten toename van de verkeersdrukte op dit wegvak de veiligheid
voor fietsers ernstig in het gedrang komt. Helaas hebben onze pleidooien hier
tot op heden nog geen resultaat gehad.

Wel komt er een vrachtwagenverbod (jawel, met uitzondering van) op de
’s-Molenaarsbrug, wat positief is voor de veiligheid voor fietsers. Daarnaast
moeten we het doen met de (enkele jaren terug reeds geplaatste) borden:
“houd rekening met fietsers.”

De aanleg van de Máximabrug brengt dus nogal wat teweeg. Reden dat
de gemeente momenteel verkeerstellingen uitvoert, en deze na ingebruikname
van de brug zal herhalen. De Fietsersbond houdt de ontwikkelingen nauw-
lettend in de gaten.

Erik Bruijn
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Station Hazerswoude-Koudekerk

Het station Hazerswoude-Koudekerk stond weer op de rol van de gemeente-
raad van Alphen aan den Rijn. Op 15 september 2016 was de Raadscommis-
sie Ruimtelijk en Economisch Domein bijeen om hierover te overleggen. Er
waren ook 28(!) insprekers w.o. de Fietsersbond Alphen aan den Rijn e.o.

Wij hebben gesteld dat wij het besluit van het College van Burgemeester
en Wethouders betreurden om de voorkeur te geven aan variant 5 voor het
station, en dus niet te kiezen voor variant 1A van de Burgerwerkgroep. Wij
riepen de Gemeenteraad op om B&W niet te volgen en te kiezen voor de
beste oplossing en dat is variant 1A.

Variant 1A van de Burgerwerkgroep.
Bron: Burgerwerkgroep

Ons argument was dat in variant 5 nu wel een fietstunnel onder het spoor is
opgenomen, maar dat de ongeveer 1000 doorgaande fietsers vanuit de richting
Hazerswoude-Dorp en vice versa nu de zeer drukke Gemeneweg met 10.000
passerende motorvoertuigen per etmaal moeten oversteken aan de zuidkant
van het spoor. Daarnaast moeten de doorgaande fietsers ook de toegangsweg
naar het station aan de noordkant oversteken. Er wordt dus gëınvesteerd in
een fietstunnel onder het spoor, maar vervolgens biedt deze variant nog steeds
onvoldoende veiligheid door het creëren van nieuwe onveilige kruisingen. Voor
bijvoorbeeld de 150 scholieren die dagelijks naar Hazerswoude-Dorp fietsen
is er dus eigenlijk per saldo niet zoveel opgelost.

Variant 1A kent deze nadelen niet. De fietsers krijgen hier een fietstunnel
onder het spoor én onder de Gemeneweg. Veiligheid staat hier voorop. Daar-
naast is variant 1A ook nog comfortabeler omdat er ruimte is om de hellingen
naar de fietstunnel een kleiner stijgingspercentage te geven. Variant 1A kost
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volgens B&W wel meer dan variant 5 maar de Fietsersbond vraagt zich af
of de begroting voor variant 5 wel een realistisch beeld geeft van de kosten
van de omlegging van de Gemeneweg. Want het kan toch niet zo zijn dat een
extra fietstunnel meer kost dan het omleggen van een autoweg, die dan deels
ook nog loopt over een hoofdtransportleiding voor aardgas?

Vanuit de vlakbij liggende straten waren er veel insprekers die tegen variant
1A waren vanwege overlast in de buurt van auto’s en fietsers die naar het
station zouden gaan. Het was volstrekt onduidelijk waarom ze dan wel voor
variant 5 waren. Niettemin maakte de wethouder hier handig gebruik van
door opeens het belang van deze bewoners te stellen boven het belang van de
veiligheid voor fietsers. Door de vele insprekers was er geen tijd meer voor
de commissieleden om te overleggen.

Op 4 oktober was er een extra raadscommissievergadering. Hierin bleek
een meerderheid in te stemmen met het voorstel van B&W en dus voor variant
5 te kiezen. Er waren ook enkele fracties die pleitten voor de oude variant 4:
een gelijkvloerse spoorwegovergang voor fietsers maar dan geen kruising met
de Gemeneweg.

Blij worden we hier niet van. Variant 1A is gewoon de beste variant. Als de
gemeenteraad kiest voor variant 5 dan zal de provincie, die de opdrachtgever
is voor de bouw van het station, hierin volgen.

Gerard Huiskamp

Fietspad (Jaagpad) Leiderdorp: eigendom provincie,

voorwaarden provincie druppelen binnen

Er is voortgang te melden in deze soap over bouwwerken pal tegen het Jaag-
pad langs de Oude Rijn in Leiderdorp, waarover we ook in vorige edities van
dit blad al schreven. Bouwwerken die ervoor zorgen dat de effectieve breedte
van het fietspad niet voldoet aan de CROW norm (CROW = non-profit ken-
nisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).

Een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (8 februari 2016) bij de
provincie inzake de afspraken met gemeente en bewoners leverde aanvankelijk
niets op.

In het bezwaarschrift dat we hiertegen indienden (7 maart 2016) hadden
we ook emails tussen provincie en gemeente bijgevoegd. Toen is de provincie
verder gaan spitten en heeft tot nu toe 24 overeenkomsten met afspraken
inzake bebouwing tegen het fietspad overhandigd.

Deze lijst van 24 overeenkomsten met bewoners is zeer bemoedigend: in

15



twee gevallen is sprake van een gedoogsituatie van een hekwerk, dat moet
worden teruggezet naar 0,5 meter van het Jaagpad als het wordt vernieuwd,
in vier gevallen is het oprichten van bouwwerken of getimmerten verboden,
en in achttien gevallen moeten de eventuele hekwerken 0,5 meter of 1 meter
uit de kant van het Jaagpad blijven.

Helaas vallen slechts vier van deze 24 overeenkomsten in het interessante
gebied waar het door de ANWB paddestoel aangewezen fietspad begint.

Voor nog 42 adressen langs dit pad ontbreekt informatie. In enkele ge-
vallen kan het dat er geen overeenkomsten zijn, omdat er geen bebouwing is
geplaatst of omdat ze niet grenzen aan het Jaagpad. De ontbrekende infor-
matie is intussen bij de provincie opgevraagd. Dus wordt vervolgd.

Henk van der Zanden

Slordig werk van aannemer in Ter Aar

In de vorige editie van de PedaalRidder waren we nog verheugd over de oplos-
sing van een knelpunt voor fietsers in Ter Aar: er is namelijk een rechtstreeks
fietspad aangelegd tussen de rotonde ten oosten van de Aardammerbrug en
de Prinses Irenestraat. Dat is nog steeds reden tot blijdschap, maar helaas
heeft de aannemer slordig werk afgeleverd: een straatkolk (put voor afvoer
van water) in de Prinses Irenestraat, direct na het fietspad ligt meer dan drie
centimeter onder de bestrating. Daar klap je als nietsvermoedende fietser dus
keihard in een gat, en vervolgens aan de andere kant van het gat weer tegen
de straat. Oncomfortabel, slecht voor je banden en potentieel gevaarlijk.

De bewuste straatkolk in de Prinses Irenestraat, met bovenin beeld nog net
de tegels van het fietspad.
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Het meest slordige (of moeten we zeggen: lompe) was dat de aannemer niet
vond dat hij iets verkeerd gedaan had. Ons aanspreekpunt bij de provincie
Zuid-Holland liet ons weten dat de provincie het, als opdrachtgever van het
werk, niet met de aannemer eens was. De provincie zou het er niet bij laten
zitten.

Op het moment van schrijven, 13 oktober 2016, een half jaar na aanleg
van het fietspad, is er eindelijk iets gedaan aan de bestrating rond de straat-
kolk. Het verdient echter nog altijd niet de schoonheidsprijs. We hebben de
provincie gevraagd of het werk nog wordt afgemaakt.

Rudy van Vliet

Onderhoud bruggen Aarkanaal

De provincie Zuid-Holland is van plan om in de laatste maanden van 2016
onderhoud te verrichten aan diverse bruggen over het Aarkanaal. Dit houdt
onder andere in dat de Aardammerbrug, de Papenbrug en de Kattenbrug elk
vijf dagen buiten gebruik zullen worden gesteld, in verschillende weken. Bij
de Aardammerbrug zal dan een pontje voor fietsers en voetgangers worden
ingezet, bij de Papenbrug en de Kattenbrug niet. In het slechtste geval, voor
iemand die herkomst en bestemming aan weerszijden van dezelfde brug heeft,
betekent dit twee keer op een dag twee keer 1,5 km omfietsen, via een andere
brug. De provincie verwacht echter dat het voor de meeste fietsers minder erg
is, omdat ze toch al in de richting van een andere brug gaan. In het voorjaar
van 2017 wil de provincie ook onderhoud verricht aan de Vijfgatenbrug. Die
brug wordt dan voor enkele weken buiten gebruik gesteld.

De exacte periodes van de brugafsluitingen zullen door de provincie bekend
gemaakt worden.

Fietspaaltjes in Kaag en Braassem

In het oktobernummer van 2015 van de PedaalRidder schreven we: “Wij
hopen de gemeente ervan te overtuigen dat het voor de veiligheid beter is
als ook in onze gemeente een groot deel van de paaltjes binnenkort definitief
wordt weggehaald.”

Kort daarna hadden we een gesprek met de wethouder en de ambtenaar
verkeerszaken van Kaag en Braassem. Hoewel de wethouder aanvankelijk wat
terughoudend was over ons plan, gaf hij aan het eind van het gesprek toch
de ambtenaren de vrijheid om samen met ons te kijken wat mogelijk was.
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We hoorden spoedig daarna dat de wethouder zijn vertrek aankondigde.
Daardoor ontstond een wat afwachtende houding op het gemeentehuis. Een
aantal maanden stond ons onderwerp minder hoog op de agenda. Er was
eerst een wethouder die afbouwde, later een periode zonder wethouder en
daarna een wethouder die ingewerkt en bijgepraat moest worden.

Op 27 juni 2016 was er een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethou-
der Herman Haarman. Hij was meteen enthousiast over ons plan.

Kennismaken met de nieuwe wethouder (links).

In augustus is de ambtenaar verkeerszaken een dag op pad geweest met
ons en een ambtenaar van de buitendienst . We zijn langs alle paaltjes in de
gemeente gefietst en hebben ter plekke gekeken hoe de veiligheid verbeterd
kon worden. Buiten de veiligheid van alle soorten fietsers hebben we ook
zoveel mogelijk rekening gehouden met de (on)mogelijkheden en het comfort
van de duofietsers van de stichting Fietsmaatjes. Daarvan rijden er in onze
gemeente in de zomer bijna dagelijks vijf rond.

We kwamen tot een gezamenlijk voorstel aan de wethouder. De wethouder
heeft dat inmiddels goedgekeurd.

Als u deze PedaalRidder leest zal inmiddels op de gemeentesite de volgende
brief voor de inwoners van Kaag en Braassem staan:

Verwijderen fietspalen

Op veel fietspaden in Kaag en Braassem zijn fietspalen geplaatst om te voor-
komen dat automobilisten het fietspad op rijden. Groot nadeel van deze palen
is dat er soms fietsers tegenaan rijden en gewond raken. Jaarlijks raken in
Nederland bijna tienduizend fietsers ernstig gewond door enkelzijdige fietson-
gevallen. Een deel daarvan loopt ernstig letsel op door een aanrijding met een
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fietspadpaaltje. Om dergelijke ongelukken te voorkomen, start de gemeente
eind oktober met het verwijderen van onnodige fietspalen op circa 30 loca-
ties. In met name Roelofarendsveen, Nieuwe Wetering en Woubrugge zijn
veel fietspalen aanwezig die voor verwijdering in aanmerking komen. Het
initiatief is ontstaan in overleg met de Fietsersbond die het op de agenda
zette. In samenwerking met de Fietsersbond is het plan van uitvoering verder
uitgewerkt.

Veiligheid en uniformiteit

Voor de plekken waar het wel noodzakelijk is dat fietspalen blijven staan, is
een uniforme inrichting bedacht. Dat zorgt voor herkenbaarheid en daarmee
voor meer veiligheid. De fietspalen worden allemaal van het type: rood-wit
gestreept. Binnen de palen is altijd een ruimte van 1.60 meter aanwezig en
de belijning op de grond, om de palen heen, wordt overal hetzelfde. Na een
half jaar wordt bekeken of op alle plekken waar palen verwijderd zijn, dit in de
praktijk ook de verkeersveiligheid voor fietsers ten goede komt. In gemeenten
waar overbodige fietspalen verwijderd zijn, bleek dat het geval.

Het lijkt er op dat we de volgende zomer in Kaag en Braassem nog een stukje
veiliger en comfortabeler kunnen fietsen.

Cor van Zeil

Rondje 4-daagse Nijmegen

Dit jaar de 4-daagse niet gelopen, maar gefietst. Eromheen,
erdoor en eroverheen (viaduct uiteraard). Ontzettend leuk.
Een aanrader.

Allereerst een goede fietskaart met knooppunten van Nijmegen en omge-
ving. Een onontbeerlijk hulpmiddel voor het kunnen bereiken van de route
van de wandelaars, en het centrum (met de festiviteiten) van de dorpen waar-
doorheen gewandeld wordt.

Elke avond nauwgezet een route plannen. Hoe loopt de wandelroute?
Welke fietsroute is het leukst ernaar toe. En het lastigste: Hoe bereik ik het
gezellige centrum van de wandelplaatsen. Vele wegen, viaducten en bruggen
zijn afgezet. Dus noodgedwongen vele kilometers eromheen gefietst. Maar
dat is in de mooie omgeving van Nijmegen geen straf! Fietsen over de dijken
langs Maas en Waal, afgewisseld door landelijke omgevingen. En nu nog
rustiger dan gewoonlijk, doordat vele wegen waren afgezet. Een oase van
stilte.
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Elke morgen vroeg op. Niet om 5 uur zoals de wandelaars. Maar (pas)
om 7 uur. En 8 uur op de fiets. Vanaf de camping in Wijchen.

Dag 1: Richting Elst en Bemmel. Vanuit Wijchen een lange fietstocht.
Een verkenningstocht, want de volgende planning moet anders. Fiets re-
gelmatig tegen afgezette wegen (vol wandelaars) aan. En het centrum van
wandeldorpen niet goed kunnen bereiken.

Dag 2: Wandeldag rondom Wijchen. Eerst in het centrum van Wijchen,
tezamen met duizenden toeschouwers, onder het genot van een lekker bakkie
koffie met taart, de duizenden wandelaars voorbij zien komen.

Dan richting centrum van Beuningen. Altijd oergezellig, met een dweilor-
kest op een steiger over het parcours. Maar Beuningen lijkt een onneembare
vesting. Afgezette wegen en viaducten over de snelweg A73, noopten tot vele
kilometers omrijden. Wel mooi fietsen, maar het doel wordt niet bereikt.
Jammer, maar helaas.

Dag 3: Mook en Groesbeek. Het was wel puzzelen op de fietskaart. Maar
het blijkt een voltreffer. Bij Malden (viaduct N271) letterlijk over de zeer
drukke wandelroute heen gefietst. En zuidwaarts naar het centrum van Mook,
tot tegenover een cafe met een percussieband. Koffie, duizenden wandelaars
en toeschouwers, en het opzwepende ritme van de band. Dan verder, door
prachtig Gelderland, naar Groesbeek. Ik kom letterlijk uit in hartje centrum
van Groesbeek, tot naast de VIP tent van de burgemeester met genodigden.
Tezamen met duizenden feestgangers en wandelaars. Dit lukt je dus alleen
op de fiets!

Dag 4: Naar Cuijck. Het hoogtepunt van de week. De bruggen over de
Maas bij Nederasselt en Heurnen zijn afgezet voor wandelaars. Dus eerst
via Ravenstein over de A50. Wat ik hoop, lukt uitstekend. Langs de Maas
afgezakt, stukje binnendoor en het laatste stuk weer langs de Maas richting
Cuijck. Ik bereik letterlijk het, door het leger tijdelijk aangelegde, ponton
over de Maas. Parkeer mijn fiets in de berm van de dijk en sta tezamen
met duizenden toeschouwers te genieten van de duizenden wandelaars die de
Maas oversteken. Dit lukt je dus alleen op de fiets!

Slapen in een koepeltentje, met een lek luchtbed die enkele malen ’s nachts
opgepompt moet worden, ruim 300 kilometer fietstocht aan elkaar gepuzzeld,
en deze ook nog gefietst (oh ja vergeten te vertellen; elektrisch). Ik heb een
topweek.

De wandelaars; die hadden het pas echt zwaar.

Sjonnie
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