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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

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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Snelle actie

Vanwege alle bouwactiviteiten rond het Thorbeckeplein in Alphen aan den
Rijn verhuisde de zaterdagmarkt een paar jaar geleden naar het Aarplein.
De bewaakte fietsenstalling die daar was, werd een stukje naar het noorden
verplaatst. Begin september keerde de markt terug naar (de omgeving van)
het Thorbeckeplein, en ook de fietsenstalling keerde (ongeveer) terug naar
haar oude plek, tegenover de Aarhof.

Groot was de schrik toen de stalling na de terugverhuizing bijna gehalveerd
bleek. Lang niet alle fietsers konden op zaterdag hun rijwiel er nog in kwijt.
Dit leidde tot boosheid bij de fietsers, die zich ook richtte op de beheerder
van de stalling, terwijl die daar niets aan kon doen.

Toen wij hiervan hoorden, hebben we direct contact opgenomen met de
verantwoordelijke wethouder. Ook die liet er geen gras over groeien, en bin-
nen een paar dagen, vóór de volgende zaterdag, was de stalling weer vergroot.

Een mooi voorbeeld van een snelle actie van de Fietsersbond, en een dito
reactie van de gemeente.

De terug verplaatste stalling, op een (rustigere) doordeweekse dag.

Bezwaar tegen fietsers uit de voorrang op de T-splitsing

Uranusstraat-Planetensingel-fietspad Meteoorlaan

In augustus 2018 publiceerde de gemeente Alphen aan den Rijn het be-
sluit om een voorrangsregeling in te stellen op de T-splitsing Uranusstraat-
Planetensingel-fietspad Meteoorlaan. Het fietspad uit de richting van de Me-
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teoorlaan diende voorrang te gaan geven aan de andere twee richtingen. Op
10 september 2018 hebben wij hiertegen bezwaar gemaakt.

Ons argument is allereerst dat een voorrangsregeling ongebruikelijk is in
30 km zones. De gemeente voert als argument aan dat de massa en snel-
heid van auto’s groter is dat die van fietsers. Dat is zeker waar, maar het
hoeft geen reden te zijn om de fietsers dan maar de voorrang te ontnemen.
Als je het argument doortrekt, kun je alle zebrapaden opheffen en op alle
rotondes de fietser uit de voorrang halen. Sinds 2001 geldt er in heel Europa
een standaardnorm: verkeer van rechts heeft voorrang. Bovendien vormt de
aansluiting van de Uranusstraat op de Planetensingel een haakse bocht. De
snelheid van de auto’s is er niet erg hoog.

Ook voert de gemeente aan dat het kruispunt niet duidelijk is qua voor-
rangssituatie. Dat snappen wij niet, het is volgens ons een heel duidelijke en
overzichtelijke T-splitsing.

Goed zicht op de T-splitsing, hier vanuit de Uranusstraat.

Wij realiseren ons dat, sinds de recente gedeeltelijke afsluiting van de
Meteoorlaan vanwege een in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk, het aantal fiet-
sers ter plekke van de T-kruising is gestegen. Wellicht zullen automobilisten
daardoor bij aanvang van de scholen wat langer moeten wachten. Ook dat is
volgens ons geen reden voor het instellen van een voorrangsregeling: er zal
namelijk altijd iemand moeten wachten. Het gaat bovendien slechts om een
tijdelijke stijging van het aantal fietsers. Wij zien kortom geen enkele reden
om het fietsverkeer hier voorrang te laten verlenen aan het zwaardere verkeer.

Henk van der Zanden
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Uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten

MIPI 2018-2022

Op 6 september j.l. hebben wij ingesproken bij de gemeenteraad. Onderwerp
was het Uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten MIPI 2018-2022.

Onze inspraak betrof het grootste onderdeel van het Uitvoeringsprogramma
namelijk de spooronderdoorgang van de Leidsche Schouw. In het stuk werd
deze opgevoerd met 2x2 rijbanen. Wel werd daarbij de vraag opgeworpen of
het wat minder kan. Wethouder Kees van Velzen had daar eerder in de pers
al iets over gezegd.

Twee jaar geleden hadden wij al de vraag gesteld of 2x2 rijbanen echt
nodig was, en die vraag is nog steeds actueel. Het kost een hoop geld en welk
probleem wordt hiermee eigenlijk opgelost? De capaciteit van de huidige
twee banen is toch voldoende zowel nu als in de komende decennia. Rijk en
provincie betalen de enkelbaans onderdoorgang en de gemeente moet dan zes
miljoen euro betalen voor de extra rijbanen.

Ons betoog luidde:

Er is een oud gezegde: Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal
aan dezelfde steen.

We hebben in Alphen al de Koningin Máximabrug met 2x2 rijbanen. Het
is natuurlijk wijsheid achteraf, maar bij nader inzien lijkt deze brug toch erg
ruim bemeten. Ook als de Gnephoek in de nabije toekomst voor een deel
bebouwd wordt blijft de brug overdreven ruim. Als we dit nu weten waarom
zou dan opnieuw kostbare infrastructuur moeten worden gebouwd met 2x2
rijbanen onder het spoor door. Het bespaarde geld kan beter besteed worden
aan een andere bestemming, zoals het fietsen.

De gemeente wil een groene gemeente zijn en fietsen is bij uitstek een
groene activiteit. Er is een nieuw Actieplan Fiets in voorbereiding dat een
impuls wil geven aan het fietsen. Hiervoor zal extra budget moeten komen;
anders wordt dit plan een papieren tijger. Een bescheiden uitvoering van de
spooronderdoorgang dus met slechts twee rijbanen is een kans om werkelijk
een extra impuls te geven aan het fietsbeleid. Met de zes miljoen euro’s die
bespaard worden kan echt heel veel gedaan worden voor de fietsers – zoals
snelle en comfortabele fietsroutes, optimaal onderhoud van de fietspaden,
educatie van de fietsers. Meer fietsers is goed voor de gezondheid, het milieu,
het klimaat en met meer fietsers en minder auto’s op de weg hoef je ook geen
nieuwe dure infra aan te leggen voor auto’s.

De gemeenteraad bleek ook zo zijn vraagtekens te hebben en heeft onlangs
besloten dat een enkelbaans onderdoorgang voldoende was. Maar helaas, de
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zes miljoen gaat niet zonder meer naar het fietsen. Het wordt gereserveerd
voor het oplossen van de knelpunten in Boskoop (de Zijde!) en Hazerswoude-
Dorp (N209). Daar dan maar het maximale zien te bereiken voor de fietsers,
want vooral de Zijde in Boskoop is een groot knelpunt.

Gerard Huiskamp

De Zijde in Boskoop en een nieuwe oeververbinding

onder de Gouwe

De Zijde in Boskoop is een veel te drukke weg dwars door Boskoop-West tot
aan de hefbrug. Veel verkeer met veel vrachtauto’s, smalle fietspaden aan
weerszijden van de weg, merkwaardige rotondes waar fietsers met rare capri-
olen langs moeten zien te komen en géén voorrang hebben. Op de hefbrug
is er ook dat vele verkeer zonder een aparte baan voor fietsers; een shared
space maar dan wel een heel foute.

Hier moet wat aan gedaan worden en wel zo snel mogelijk. De gemeente
wil in elk geval de rotondes verbeteren, maar dat lijkt ons niet genoeg.

De verlengde Bentwoudlaan waartoe de gemeenten Alphen en Waddinx-
veen samen met de provincie Zuid-Holland besloten hebben kan enige ontlas-
ting van de Zijde tot gevolg hebben, maar het blijft er (te) druk en het duurt
nog jaren voordat deze nieuwe weg klaar is.

Er moet meer gebeuren. Vooral het vrachtverkeer moet er uit en van de
hefbrug af. Dat kan alleen als er een derde verbinding over of, beter, onder
de Gouwe is. Hoofdvarianten zijn een rondweg aan de noordkant met een
aquaduct onder de Gouwe of een verbinding aan de zuidkant van Boskoop met
een aquaduct. Tegen de laatste pleit dat het mooie Gouwebos dan aangetast
wordt. Tenzij je via een geboorde tunnel er onderdoor gaat maar dat lijkt
wel erg kostbaar. De gemeente wil 16 miljoen euro bijdragen aan de derde
verbinding (waarvan zes miljoen komt uit de besparing op de enkelbaans
spoorweg onderdoorgang van de Leidsche Schouw in Alphen; zie het stuk
daarover). En wanneer dat allemaal besloten en uitgevoerd is, zijn we al ver
in de jaren twintig.

Voor de fietsers levert het in elk geval op korte termijn weinig op. Er moet
toch in elk geval voor de Zijde op korte termijn een oplossing komen. De
rotondes wijzigen maar ook de fietspaden breder en daarmee veiliger maken.
Een oplossing zou kunnen zijn een breed tweerichtingsfietspad aan één kant
van de weg. Daar dan toch maar een deel van de zes miljoen aan besteden.

Gerard Huiskamp
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Kunstwerk Raoul Wallenbergplein

De wethouder verkeer vond het kunstwerk niet mooi, en de gemeente Alphen
aan den Rijn wil het blauwe kunstwerk midden op het Raoul Wallenbergplein
vervangen. Daartoe heeft ze een oproep aan kunstenaars gedaan om voor-
stellen voor een nieuw kunstwerk in te dienen. De Fietsersbond had ook wel
een idee: hang een fiets in het bestaande kunstwerk, met de wervende tekst
“Voorrang voor de fiets.” Dat voorstel hebben we ingediend.

Impressie van het voorgestelde kunstwerk.

Op onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

vindt u een toelichting op ons voorstel. Helaas zijn we niet geselecteerd om
het voorstel uit te werken.

Henk van der Zanden

Tot Fiets – Actieplan Fiets 2018-2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar is in de gemeente Alphen
aan den Rijn een nieuw college van start gegaan met, voor de fietser van
belang, een ambitieus plan om het fietsgebruik in Alphen te stimuleren en
te vergroten. Met een voor ons bekend gezicht als wethouder verkeer (Van
Velzen); hij was eerder wethouder op deze positie.

Op initiatief van de Fietsersbond is snel een start/kennismakingsbespreking
met de wethouder en de fietsambtenaren georganiseerd. In dit overleg zijn
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onder meer afspraken gemaakt hoe om te gaan met meldingen van de Fietsers-
bond over gevaarlijke/ongewenste situaties (via meldpunt of juist via direct
contact met betreffende ambtenaren) en is gesproken over toekomstige plan-
nen, zoals Fietsbrug Aarkanaal, enzovoort (ter informatie: de Fietsbrug over
het Aarkanaal komt er - echt waar -)

Maar de wethouder wil de Fietsersbond, samen met andere organisaties,
ook nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van een Actieplan Fiets:
het collegedoel het fietsgebruik te vergroten. Een uitnodiging die wij natuur-
lijk met beide handen aangrijpen.

Inmiddels is de eerste bijeenkomst geweest. Samen met andere betrok-
ken burgers/organisaties uit alle ‘windstreken’ van de gemeente (helaas be-
halve Boskoop) zijn er allerlei ideeën genoemd/besproken met als doel het
fietsgebruik in de gemeente te vergroten. Zoals verbeteren van het fietsnet-
werk/structuur, knelpunten, snelfietsroutes, stallen, promotie, motivatie, etc.

De uitkomst van deze bijeenkomst wordt, samen met de plannen van het
college en het reeds bestaande (en deels geactualiseerde) Fietsplan en de
promotieactie ‘Tot Fiets’, als basis gebruikt om te komen tot een Actieplan
Fiets 2018-2022.

In de maanden september en oktober wordt door de gemeente hard gewerkt
aan dit Actieplan, het wordt in oktober (volgens de planning) goedgekeurd
door het college. Hierna krijgen wij terugkoppeling en kunnen we zien of het
plan aansluit op onze ideeën en wensen. In december zal het Actieplan Fiets
in de gemeenteraad worden gepresenteerd.

Zodra wij het plan ter commentaar (of ter informatie) van de gemeente
ontvangen zullen wij dit van commentaar voorzien (richting ambtenaren, in-
dien nodig), maar ook op het moment dat het plan in de raad komt, zullen
wij onze mening naar voren brengen.

Erik Bruijn
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Lijnbussen in de Julianastraat?

Al bijna sinds mensenheugenis mogen er in het zuidelijke deel van de Julia-
nastraat in Alphen aan den Rijn geen auto’s meer komen. Alleen expeditie-
verkeer is op bepaalde uren toegestaan. Het is een voetgangersgebied. Fiet-
sers zijn er te gast. Snorfietsers en bromfietsers zijn weer niet welkom. Later
dit jaar zullen er speciale camera’s komen waarmee snorfietsers en bromfiet-
sers automatisch herkend en beboet kunnen worden.

Sinds afgelopen zomer worden de regels met een totempaal aan borden
duidelijk gemaakt. Aan de ene kant van de paal (de Castellumstraat) mo-
gen lijnbussen en brom- en snorfietsers komen. Aan de andere kant (Julia-
nastraat) niet. Een grappenmaker vond het een leuk idee om de complete
paal 180 graden te draaien. Pas na enkele weken herstelde de gemeente de
bebording.

Uitgezonderd fietsen, bromfietsen, lijnbussen.

Record aantal fietsen station Alphen aan den Rijn

Om iets te kunnen zeggen over het benodigde aantal rekken op station Alphen
aan den Rijn, telt de Fietsersbond af en toe hoeveel fietsen er staan in de
diverse onbewaakte stallingen op dit station. Op dinsdag 11 september 2018
was het weer zover, en de resultaten waren als volgt:
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stalling Fietsappel rest centrum Kerk en Zanen 1 Kerk en Zanen 2
fietsen/rekken 981/970 583/640 818/580 239/328

bezetting 101,1% 91,1% 141,0% 72,9%

zijde centrum Kerk en Zanen
fietsen/rekken 1564/1610 1057/908

bezetting 97,1% 116,4%

totaal station
fietsen/rekken 2621/2518

bezetting 104,1%

Hierin betreft ‘rest centrum’ de nieuwe stalling achter de Fietsappel. Verder
is Kerk en Zanen 1 de stalling aan de zuidkant van De Verbinding, en Kerk
en Zanen 2 de stalling aan de noordkant van De Verbinding, beide aan de
zijde van Kerk en Zanen dus. Zowel het aantal fietsen aan centrumzijde, als
dat aan de zijde van Kerk en Zanen was een nieuw record, en dus ook het
totaal aantal fietsen.

Niet voor het eerst was de stalling Kerk en Zanen 1, direct tegen perron 4
van het station, overvol. De bezettingsgraad van 141,0% was ongekend hoog.
Het wekt dan ook geen verbazing dat daar veel fietsen buiten de rekken
stonden, en dat de stalling er rommelig uitzag.

Stalling Kerk en Zanen 1 op een iets rustiger tijdstip. Rechts zou een extra
verdieping boven de rekken gemaakt kunnen worden.

We hebben daarom een brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn ge-
schreven, waarin we oproepen om niet langer te wachten en deze stalling uit
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te breiden. In de eerste plaats met een extra verdieping boven een rij met
rekken, de rij tegen het nieuwe appartementencomplex aan. Dit was een idee
dat al in het gemeentelijke Actieplan Fiets van 2016 werd genoemd. In de
tweede plaats door rekken te plaatsen in de bocht van de Aziëlaan, waar nu
al veel fietsen wild worden geparkeerd.

Meer informatie over de tellingen (sinds 2003!) is te vinden op onze web-
site:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Rudy van Vliet

Praktisch fietsverkeersexamen groep 7 en 8

van de basisscholen in Alphen, 22-23-24 mei 2018

Onder leiding van VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met hulp van de ouders
van de scholen en de Fietsersbond is ook dit jaar weer het fietsverkeersexamen
afgenomen.

Gerard Huiskamp keurt een fiets.

Nadat Gerard Huiskamp en ik de week ervoor hebben meegeholpen met de
fietskeuringen (805 fietsen!), zijn daarna de examenritten gehouden. De 14
controleposten werden door de ouders van de kinderen bezet, maar zodanig
ingedeeld dat de ouders het rijgedrag van de kinderen van andere scholen
moesten beoordelen.

Bij de fietskeuring bleek dat bij mountainbikes vaak de wielreflectie ont-
breekt.

11



Het aantal geslaagden bij het examen was hoog, er werden 35 herexamens
afgenomen. De vaakst voorkomende fout was het niet goed achterom kijken
bij een linkerbocht en de linkerbocht te krap nemen.

Henk van der Zanden

Klaar voor vertrek voor het fietsexamen.

Knelpunten in gemeente Alphen aan den Rijn

De Fietsersbond Alphen aan den Rijn e.o. houdt sinds 2009 een overzicht bij
met gemelde onvolkomenheden en knelpunten in Alphen aan den Rijn. Het
eerste knelpuntenoverzicht stamt uit het jaar 1992. Dit werd in 1993 herzien.
Vervolgens kwamen er in 2000 een nieuw overzicht uit. Het laatste overzicht
dat werd gepubliceerd is van 2009. (Onze onderafdeling Kaag en Braassem
heeft haar eerste knelpuntenoverzicht in 2011 uitgebracht.)

Knelpunten voor fietsers zijn bijvoorbeeld onverlichte fietspaden, welke
op bestaande, doorgaande fietsroutes liggen (denk bv. aan routes, waar veel
scholieren gebruik van maken). Eveneens kunnen na het aanpassen van ver-
keerssituaties, bv. het aanbrengen van verkeerlichten of oversteekplaatsen,
onlogische of gevaarlijke situaties ontstaan. De Fietsersbond heeft zich in-
gezet en blijft zich intensief inzetten voor meer en betere stallingen. Denk
bijvoorbeeld aan het NS-station Alphen aan den Rijn, het Thorbeckeplein
en het Rijnplein en andere locaties, waar veel fietsen gestald kunnen, c.q.
moeten worden. Daarom worden ook dit soort (knel)punten in het overzicht
opgenomen.
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Daar de gemeenten Boskoop en Rijnwoude in 2014 met de gemeente Al-
phen aan den Rijn zijn gefuseerd, zijn eveneens de meldingen / klachten,
betrekking hebbend op het fietsverkeer in deze dorpskernen (Boskoop, Bent-
huizen, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Koudekerk a/d Rijn)
aan het overzicht toegevoegd.

De knelpunten en andere relevante zaken omtrent het fietsverkeer worden
periodiek met de verantwoordelijke personen van de gemeente besproken.
Hierbij worden de ter tafel komende zaken tot in detail geanalyseerd, en daar
waar nodig en mogelijk doeltreffende maatregelen genomen. Als blijkt dat
de getroffen maatregelen onvoldoende zijn, dan buigt de Fietsersbond zich
er nogmaals over. De punten worden pas uit het overzicht verwijderd, als
het knelpunt volledig (100%) is opgelost, dan wel overeenstemming met de
gemeente is bereikt.

Screenshot van het huidige knelpuntenoverzicht, in Excel.

Het knelpuntenoverzicht is de laatste jaren in een Excel-bestand bijgehou-
den. Ons plan is dit overzicht om te zetten naar een database, die ook via
onze website toegankelijk wordt. Alle gëınteresseerden kunnen het overzicht
dan inzien, en desgewenst zelf selecties maken binnen het overzicht, bijvoor-
beeld alleen de knelpunten in een bepaalde kern. We streven er naar deze
transformatie in november / december van dit jaar af te ronden. U kunt het
resultaat dan op onze website zien.

Frits Nijhof
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Fietsverlichtingsactie

Op zaterdag 3 november vindt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie

plaats. Fietsers kunnen die dag op tientallen plaatsen in de re-
gio hun fietsverlichting gratis laten controleren, en zo nodig laten

repareren.

Als de dagen korter worden, is het extra belangrijk dat de fietsverlichting
het doet. Daarom organiseert de Fietsersbond, samen met de gemeenten
en rijwielhandelaren in de regio Holland Rijnland op 3 november weer een
fietsverlichtingsactie. De Fietsersbond staat dan alweer voor het 24e achter-
eenvolgende jaar met een stand in het centrum van Alphen aan den Rijn.
Daar kunt u (en jij) de fietsverlichting gratis laten controleren. Als reparatie
nodig is, hoef je alleen voor het materiaal betalen. Ook kun je bij ons de
postcode in je fiets laten graveren.

Behalve bij de stand kun je terecht bij negentien rijwielhandelaren in onze
regio. Ook zij rekenen die dag geen arbeidsloon voor de controle en reparatie
van de verlichting. Bij hen krijg je in de week van 5 t/m 10 november nog
10% korting op de totale kosten (materiaal + arbeidsloon) van reparatie van
fietsverlichting.

Met de actie hopen we de fietser weer veilig op weg te helpen. Met ver-
lichting word je namelijk in het donker beter gezien, zodat je minder kans op
ongelukken hebt. Ook hoef je dan niet bang te zijn voor oom agent: voor het
rijden zonder verlichting kun je namelijk een boete van e55,– krijgen.

Rudy van Vliet

Locatie stand Fietsersbond

Het is de bedoeling dat we met de stand weer terugkeren op de oude plek:
langs De Vest tegenover de ingang van de Aarhof. Als die plek niet mogelijk
blijkt, verhuizen we misschien naar het Rijnplein. U zult ons vast wel weten
te vinden. We staan er op 3 november van 9.30 tot 15.30 uur. De laatste
informatie vindt u op onze website.

Deelnemende rijwielhandelaren

Gemeente Alphen aan den Rijn

• Atlas Fietsen, Provinciepassage 57, 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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• Oldenburger Fietsspecialist, 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

• Bike Totaal Van der Post, Frederik van Eedenplein 4a, Hazerswoude-
Rijndijk

Gemeente Kaag en Braassem

• Wallet Tweewielers, Dokter Stapenseastraat 30, Leimuiden

• De Fietsshop, Meerkreuk 36-40, Oude Wetering

• A. van Raad, Batehof 3, Woubrugge

Gemeente Nieuwkoop (of naburig)

• 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

• Stoof Tweewielers, Hoofdweg 3, Zegveld

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

Nieuw: fietsverlichtingsactie bij Hockey Club Alphen

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor de fietsverlichtingsactie. Zij
gaan immers vaak met de fiets naar school of de sportclub. In de winter kan
het ’s ochtends, op weg naar school, nog lang donker zijn. En ’s avonds, naar
de training van de sportclub, kan de zon al lang weer onder zijn.

Daarom organiseren we dit jaar voor het eerst een extra fietsverlichtings-
actie, samen met Hockey Club Alphen. Op zaterdag 10 november, wanneer
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de jeugd zijn wedstrijden speelt, gaan we tussen 10.30 en 14.30 uur, fietsver-
lichting controleren en zo nodig repareren. We doen dit samen met mensen
van HC Alphen, op het terrein van de club, bij het clubhuis, Olympiaweg 3
in Alphen aan den Rijn. We werken onder dezelfde voorwaarden als een week
eerder op onze stand in het centrum: bij reparatie hoeft alleen het materiaal
betaald te worden. Uiteraard helpen we ook ouders of andere bezoekers van
de club. Zo bereiken we nog meer fietsers met de actie!

Vrijliggend fietspad Zevenhovenseweg?

Op de Zevenhovenseweg tussen rotonde ’t Haasje en Korteraar moeten fiet-
sers de (smalle) weg delen met auto’s, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen.
Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Een werkgroep van burgers uit de
omgeving van de weg startte daarom begin 2016 een petitie voor de aanleg
van een vrijliggend fietspad. De Fietsersbond steunde de petitie.

De petitie leek succes te hebben: de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Nieuwkoop reserveerden samen drie miljoen euro voor de aanleg. Helaas lukte
het de gemeente niet om de benodigde grond aan te kopen.

Zowel in december 2017 als in juni 2018 heeft de Fietsersbond er daarom
in een inspraakreactie bij de gemeente op aangedrongen om nog eens goed
te onderzoeken of het echt niet mogelijk is om het fietspad aan te leggen.
Ook diverse partijen drongen erop aan om het plan nog niet op te geven.
Resultaat daarvan was dat de gemeente nogmaals met de grondeigenaren
zou gaan overleggen.

Is er in de tussentijd dan niets gebeurd? Toch wel: in mei 2018 zijn de
wegversmallingen in de weg vervangen door drempels. Dat is in ieder geval
vast een kleine verbetering.

Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door
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Digitale versie

Op onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

is de PedaalRidder in digitale vorm te vinden, met uiteraard alle foto’s in
kleur. Mocht u voldoende hebben aan de digitale versie, laat het ons weten
op alphenaandenrijn@fietsersbond.nl. Dan sturen we u een email, zodra de
nieuwste editie online staat.

Onderafdeling Kaag en Braassem

De onderafdeling Kaag en Braassem houdt de belangen van de fietsers in deze
gemeente in de gaten. Zo nodig kaart ze zaken bij de gemeente aan. Hieronder
een greep uit de onderwerpen van een recent overleg met de gemeente:

• Paaltjes in de woonwijk ‘De Oevers’ in Roelofarendsveen zouden oorspron-
kelijk rood met twee witte strepen worden. De wegbeheerder heeft toch
gekozen voor groene paaltjes. Fraaier en mede omdat het een voetgangersge-
bied betreft. De Fietsersbond vindt deze paaltjes (met name in het donker)
gevaarlijk en ziet liever goed zichtbare paaltjes. En betreft het werkelijk
een voetgangersgebied? Wat zijn de richtlijnen voor voetgangersgebieden
in woonwijken? De gemeente zal nagaan of er reflecterende randen aan de
bovenzijde van de groene paaltjes kunnen komen.

• In Hoogmade werden grasbetontegels langs de openbare weg met de sleuven
in de lengterichting gelegd (zie de PedaalRidder van april 2018). De melding
hiervan door de Fietsersbond kwam op tijd, want dit werd direct opgepakt en
aangepast. In Woubrugge langs de Comriekade liggen helaas (al enige tijd)
ook grasbetontegels met sleuven in de lengterichting. De gemeente heeft hier
aantekening van gemaakt.

• De gemeente heeft vergunning verleend voor het bouwen van een schuur
direct grenzend aan het fietspad Molendijk in Nieuwe Wetering. Bij een
schouw door de Fietsersbond blijkt dat (brom)fietsers vanuit Roelofarends-
veen de linkerzijde van het fietspad pakken, om langs deze situatie te fietsen
(vanwege de onoverzichtelijkheid?). De geparkeerde auto van de bewoner
moet eerst volledig het fietspad op voordat deze het fietspad kan opdraaien.
Komende vanuit Roelofarendsveen wordt (mede door de flauwe bocht in het
fietspad), de auto pas waargenomen op ongeveer 6–8 meter afstand. Snelle
(brom)fietsers hebben hiervoor mogelijk een te korte remweg.
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Schuurtje in aanbouw, direct langs fietspad Molendijk.

Aan deze gevaarlijke situatie moet wat ons betreft zo snel mogelijk iets
gedaan worden. De gemeente erkent deze niet te accepteren situatie. De
situatie is ontstaan door verkoop van het laatste stukje grond met volledige
bouwrechten. De gemeente vraagt een BOA om eens met de bewoners te
praten over de wijze van parkeren en de fietsveiligheid. Daarnaast bekijkt ze
de mogelijkheden van verbreden/verplaatsen van het fietspad.

• Evaluatie kruispunt Noordeinde/Braassemdreef in Roelofarendsveen (schouw
en telling door Fietsersbond). Het nieuwe fietspad langs de Braassemdreef
lijkt voor een doorgaande fietsroute geen voorkeur te hebben bij fietsers (wel
het Westeinde). Daarnaast wordt op het kruispunt vanaf alle richtingen, door
diverse leeftijden, illegaal overgestoken; direct het zuidelijke fietspad Braas-
semdreef gepakt, om zo even later de fietsoversteek te vermijden. Minpunten
van het fietspad Braassemdreef zijn:
- Het kruispunt met het Noordeinde is (richting afhankelijk) niet fietsvrien-
delijk.
- Vanuit het Noordeinde is na 200 meter op de Braassemdreef een fietsover-
steek (noordelijk fietspad wordt samengevoegd met zuidelijk fietspad).
- Het grootste deel van het fietspad heeft tegenliggers. En het gehele fietspad
wordt gedeeld met voetgangers.
- Het kruispunt van fietspad Braassemdreef met en naar Veenderveld is zeer
fietsonvriendelijk (en er wordt ook massaal illegaal afgesneden).
- Tijdens spitsuren is fietsen door het Veenderveld niet prettig. Er is dan zeer
veel bedrijfsverkeer.

De gemeente geeft aan dat de Braassemdreef allereerst een ontsluiting
voor auto’s is, met daarbij een vrijliggende fietspad. De definitieve vorm van
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de ontsluiting is een meerjarentraject. Nieuwbouw heeft nog volop bouw-
wegen. Over een paar jaar nadert de nieuwbouw een afronding en is de
verkeersdrukte maximaal. Op dat moment wordt deze verkeersdrukte verder
geanalyseerd, wat mogelijk aanpassingen van het kruispunt met Noordeinde
(en nog meer?) tot gevolg kan hebben. En de mogelijkheid van een apart
voetgangers-/wandelpad langs Braassemdreef zal aan de gemeentelijke afde-
ling recreatie gevraagd moeten worden.

• Fietsveiligheid kruispunt Leimuiden, linksaf vanaf de Stapenseastraat naar
het fietspad langs de N207.

Vorig jaar werden na de sloop van de kerk op de hoek van het kruispunt,
enkele aanpassingen uitgevoerd aan het fietspad. Uit meerdere observaties
en een telling op woensdag 27 juni, 7.30 uur – 8.15 uur, blijkt dat de situatie
niet echt verbeterd is: 45 (brom)fietsers sloegen vroegtijdig illegaal direct
linksaf en 3 maakten correct gebruik van de fietsstrook aan de rechterzijde
(met drukknop verkeerslicht). Geconcludeerd mag worden dat de huidige
fietssituatie komende vanuit Leimuiden, absoluut niet voldoet.

Op de lege plaats van de kerk is een nieuw gezondheidscentrum gepland.
Na een overleg met de initiator van het te bouwen gezondheidscentrum werd
duidelijk dat de nieuwbouwplannen al in een vergevorderd stadium zijn. Er
is geen ruimte meer voor de ideeën van de Fietsersbond.

De gemeente meent dat er een veilige (brom)fietsroute aanwezig is, die
helaas nauwelijks gebruikt wordt. Dus blijft voorlopig de situatie voor de
naar links afslaande (brom)fietsers ongewijzigd.

• Het fietspad van de Molenkade in Leimuiden naar de Westerdijk is er niet
gekomen vanwege bezwaren van bewoners. Binnenkort wordt een vergunning
afgegeven voor ca. 50 recreatiewoningen op de Westerdijk, op het voormalige
terrein van Struyk Verwo/Boot Beton. Is dit een reden om het recreatieve
fietspad Molenkade opnieuw te overwegen?

De gemeente heeft het nieuw aan te leggen fietspad definitief afgeblazen.
Te veel partijen lagen dwars. Maar deze wens zou eens met de projectont-
wikkelaar van de recreatiewoningen doorgesproken kunnen worden, in het
totaalplan van betere (fiets)ontsluiting(en) naar het toekomstige recreatie-
park.

• Graag wil de Fietserbond kennismaken met de nieuwe wethouder voor ver-
keer en vervoer mevr. Y. Peters-Adrian, om samen het gemeentelijke fiets-
beleid van de toekomst door te spreken. Er worden binnenkort enkele data
voorgesteld.
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Door weer en wind: Lekker fietsen

De afgelopen zomer was voor fietsminnend Nederland ge-
weldig. Zonnig, warm en droog. Niet iedereen zal de duur
(en droogte) van deze zomer gewaardeerd hebben. Maar de
Cruijffiaanse uitspraak ’Ieder nadeel heb zijn voordeel’ heeft
dan wel voor de fietser gegolden. Elke dag weer onbezorgd
in een shirtje en korte broek op de fiets (en ikzelf dan ook
nog een petje voor mijn kale bolletje).

In de nazomer heb ik een week in de kop van Overijssel gefietst. Het
was opvallend rustig. Was Nederland ’uitgefietst’? Duurde de zomer voor
sommige fietsers te lang? Op die momenten verbaas ik mij erover, dat er
relatief weinig mensen genieten van die oase van rust en natuurlijke rijkdom.
Maar ook hier geldt weer ’Ieder nadeel heb zijn voordeel’. Want het was
daardoor voor mij rustig, maar dan ook echt rustig.

Uiteraard ook gefietst door het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Een
prachtig natuurgebied met een rijke flora en fauna. Zelfs herten gespot. En
muggen. Heel veel muggen. Een tip voor toekomstige bezoekers; plan het
wildplassen voor of na het Nationaal Park. Want zodra je de fiets afstapt en
enkele meters het natuurgebied instapt, komt er terstond een wolk bloeddor-
stige vampiers omhoog. Dus gewoon op je fiets blijven. Blijven de muggen
ook gewoon op hun plekje.

Natuurlijk ook naar Giethoorn gefietst. Kan je niet links laten liggen.
Maar in Giethoorn aangekomen, moest ik wel van de fiets af. En aansluiten
in de file van slenterende toeristen op het fietspad. Ik onderga het gelaten
en glimlach als ik op het water ook de file van (met toeristen volgeladen)
fluisterbootjes aanschouw. Na een kleine half uur gaat het ’gelaten’ gevoel
over in lichte irritatie en pak ik de eerste de beste afslag Giethoorn uit.

Na enkele minuten fietsen zakt er weer een aangename deken van rust en
ruimte over mij heen. Het zonnetje prikt vriendelijk. De wind ruist zachtjes
in mijn oren. En Overijssel schuift langzaam langs mij heen. Lekker fietsen.

Sjonnie
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