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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 Ton Overtoom

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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Een virus met gevolgen

Ten tijde van de vorige editie van de PedaalRidder, afgelopen april, zaten we
middenin de eerste golf van het coronavirus. In de zomer ging het wat beter,
maar terwijl we dit schrijven is de tweede golf volop aan de gang, loopt het
aantal besmettingen weer hard op, en heeft de regering net een gedeeltelijke
lockdown afgekondigd.

Voor velen in Nederland is de situatie ernstig. Voor de fiets en de Fiet-
sersbond zijn de gevolgen kleiner, maar ze zijn er wel. Zo zullen we voor het
eerst in 25 jaar niet met een stand in het centrum van Alphen staan voor de
fietsverlichtingsactie. We gaan ervanuit dat de actie bij de rijwielhandelaren
nog wel gewoon doorgang kan vinden. Op het station zien we de gevolgen
van het thuiswerken en het thuisstuderen: er staan veel minder fietsen.

Toch staat de Fietsersbond niet stil, zoals u in deze editie van de Pedaal-
Ridder kunt zien. We wensen u veel leesplezier. En verder. . . , blijf gezond.
En blijf fietsen!

Kruising Weteringpad en Noorderkeerkring

AD 17-10-2019: “Op het Weteringpad, bij de oversteekplaats met de Noor-
derkeerkring in Alphen, is vanochtend opnieuw een fietser aangereden. De
plek staat bekend vanwege vele aanrijdingen.”

Dit was al langere tijd een knelpunt van de Fietsersbond. In het voorjaar
van 2020 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn nieuwe drempels aangelegd,
om de snelheid van het autoverkeer op de Noorderkeerkring te beperken. Met
veel succes en daar valt van te leren.

De nieuwe drempels.
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De ’hobbels’ liggen nu op een meter of vijftien van het fietspad en zijn zo
stevig dat de snelheid er goed uit gaat.

In de oude situatie waren er voornamelijk visuele markeringen. Dat had
twee gevolgen: de snelheid gaat er nauwelijks uit, en de aandacht van de
automobilist is meer gefocust op alle markeringen dan op kruisend verkeer.

Effectieve snelheidsvermindering op voldoende afstand van de kruising
zorgt ervoor dat de automobilist de rust krijgt, die nodig is om overzicht
te hebben en fietsers aan te zien komen.

Het effect is in de praktijk goed te merken. Ik kom hier meermalen per
week langs. Deze oplossing moet vaker toegepast worden!

Maarten Heckman

Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn

(Tekst grotendeels overgenomen van www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl)

Fietst u graag in onze mooie omgeving en wilt u iemand anders hier ook
van laten genieten? Iemand die graag wil fietsen maar dit zelfstandig niet
(meer) kan? Dan kunt u vrijwilliger worden om samen met een gast gezellige
ritjes te maken. Uit ervaring blijkt dat Fietsmaatjes vrijwilligers hier net zo
veel plezier aan beleven als de gasten. Afhankelijk van uw beschikbare tijd
kunt u zich aanmelden voor een dagdeel eens in de veertien dagen, eens in
de week of maand. Ook kunt u een voorkeur uitspreken voor een vaste gast,
iemand die u kent of voor verschillende gasten. De duofietsen hebben elektri-
sche trapondersteuning en versnellingen, de gast fietst mee naar vermogen.

Duo op een duofiets. (Bron: Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn)
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Voordat u daadwerkelijk met het fietsen gaat starten, maakt u één of meer
proefritten met de duofiets, onder leiding van de coördinator. De vrijwilliger
neemt dan plaats op zowel de bestuurdersstoel als de passagiersstoel, om te
ervaren hoe het is om te fietsen op de duofiets als bestuurder, maar ook als
gast. Tevens krijgt u instructie in de algemene werkwijze, de veiligheid en
het planningsysteem.

Daarnaast is er behoefte aan fietswachten en coördinatoren. Fietswachten
controleren wekelijks de duofietsen op kleine gebreken, de bandenspanning,
remmen, etc, en repareren kleine mankementen. Voor grotere mankementen
dient de fiets naar de fietsenmaker gebracht te worden. Coördinatoren doen
de intakegesprekken en koppelen de vrijwilligers aan de gasten.

U kunt zich aanmelden op fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl.

Ten slotte: ik fiets zelf één keer per week met een duofiets van het verpleeghuis
Oudshoorn met een bewoner. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het leuk en
dankbaar vrijwilligerswerk is. Ook daar kunnen ze nog vrijwilligers gebruiken.

Gerard Huiskamp

Corona op het station

De gevolgen van het coronavirus zien we op de stations niet alleen terug in de
mondkapjes die iedereen moet dragen, althans in de treinen. We zien het ook
terug in het aantal fietsen dat bij de stations geparkeerd wordt: dat is veel
minder dan andere jaren. Mensen werken thuis, of volgen online onderwijs.

Zoals inmiddels bijna traditie is, hebben we in september geteld hoeveel
fietsen er in de vier onbewaakte stallingen op station Alphen aan den Rijn
stonden. We kwamen hierbij op de volgende cijfers:

sept. 2019 10 sept. 2020 22 sept. 2020

Fietsappel 841 612 624
Achter Fietsappel 563 244 286
KenZ 1 (zuidoost van Verbinding) 801 350 338
KenZ 2 (noordwest van Verbinding) 266 88 96

Totaal 2471 1294 1344

Hierbij staan KenZ 1 en 2 voor de twee stallingen aan de zijde van Kerk
en Zanen.

Het totaal aantal fietsen is dus bijna gehalveerd ten opzichte van 2019,
maar er zijn wel verschillen tussen de stallingen. De Fietsappel heeft relatief
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de minste fietsen verloren. Dat zal te maken hebben met de unieke locatie
van deze stalling, met een uitgang aan de stationstunnel.

Ook aan de zijde van Kerk en Zanen beleeft de stalling die het dichtst
bij het station ligt (ten zuidoosten van de Verbinding) een relatief kleinere
teruggang dan de andere stalling.

Rudy van Vliet

Proef met etagerek op station

Voordat het coronavirus uitbrak, stond op station Alphen aan den Rijn een
van de vier onbewaakte stallingen altijd overvol: de stalling aan de zijde
van Kerk en Zanen, ten zuidoosten van de Verbinding. De Fietsersbond
heeft meermalen gepleit om hier (althans als proef) etagerekken te plaatsen,
rekken met twee lagen fietsen boven elkaar, zodat je meer fietsen kwijt zou
kunnen.

Het proefetagerek.

In juli 2020 heeft de gemeente daadwerkelijk, als proef, een etagerek ge-
plaatst op het station, maar dan in een andere onbewaakte stalling: de stal-
ling achter de Fietsappel. Voor een test of het etagerek goed benut wordt
is dit niet de beste locatie, omdat er in deze stalling altijd voldoende rekken
vrij waren. In deze tijd van corona is dat al helemaal het geval. Voor een test
naar de bruikbaarheid (is het rek zonder problemen te gebruiken) maakt de
locatie echter niet uit. En die test valt voor het gebruikte rek in het algemeen
positief uit. Alleen de handgrepen van de gootjes van de bovenste etage zijn
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onnodig hinderlijk bij het parkeren van een fiets op de begane grond. Als
dat verbeterd wordt, kan dit type rek ook aan de andere kant van het station
worden ingezet!

Rudy van Vliet

Omleidingen Eisenhowerlaan vanwege werkzaamheden

Momenteel vinden er omvangrijke werkzaamheden plaats aan de Eisenhower-
laan in Alphen aan den Rijn. Reeds bij de aanbestedingsronde in maart 2020
werd door het bedrijf KWS aan de Fietsersbond gevraagd of wij ideeën had-
den inzake goede fiets-omleidingsroutes voor dit traject. Die hadden wij wel
en hebben we ook ingediend. Met name in het vervolgtraject hebben we
afgeraden tijdelijk tweerichtingsverkeer te laten plaatsvinden in het Albert
Schweitzerbrug tunneltje.

Het project verkeert nu in uitvoeringsfase deel 1. Er was op papier een
goed omleidingsplan, maar in de praktijk blijkt het niet zo geplaatst te zijn
als bedoeld.

Ik heb op 8 oktober 2020 de omleidingsroute Noord-Zuid en Zuid-Noord
gefietst met een medewerker van KWS en de volgende problemen opgetekend:
1. Er werd een “einde omleidingsroute” bord geplaatst waar de route nog
niet was afgelopen (Als je de weg niet kent zou je daardoor in Ter Aar te-
rechtkomen ipv in het centrum).
2. Er ontbraken twee juiste “einde omleidingsroute” borden
3. Er ontbrak een routebord linksaf.

Verder zijn er enkele leerpunten meegegeven:
1. Op de website staan keurig de omleidingen grafisch weergegeven; deze
zouden ook als A4-bordje moeten worden gemonteerd op de beginpaal en op
de eindpaal. Heel handig voor personen die digitaal niet zo vaardig zijn en
zo toch de juiste informatie krijgen.
2. Het nummerformaat op de borden (“fietsomleiding 1”) is niet overal even
groot. Dat kan verwarrend zijn; uniformiteit vergroot de duidelijkheid van
de route.
3. Gebruik van dubbele nummering moet worden vermeden, dus ‘1’ voor de
heenroute en ‘2’ voor de terugroute. En voor de auto’s de nummers 3 en 4
en weer andere nummers voor tussenbestemmingen.

Met de medewerker KWS is afgesproken dat de problemen zo veel mogelijk
worden opgelost en dat we voor de volgende fasen van het traject de route
samen voor-fietsen zodat de problemen meteen kunnen worden opgelost.
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Het proces van bebording werd me ook duidelijk: er wordt gebruik ge-
maakt van blanco borden, waarop stickers worden geplakt. Dus dat kan
inhoudelijk heel flexibel worden ingezet.

Henk van der Zanden

Nieuwe fietsenstalling aan de Aarkade

Onlangs verscheen in het lokale nieuws dat er zo veel e-bikes gestolen werden
in het centrum van Alphen aan den Rijn, en dan vooral op zaterdag als er
markt is. Dat is vervelend voor de mensen die hun fiets kwijt zijn, maar dan
blijft toch de vraag: Waarom niet in de gratis, bewaakte stalling gezet?

Afgelopen zomer werd de nieuwe overdekte fietsenstalling aan de Aarkade
geopend. Goed dat er nu weer een definitieve stalling is. Mij viel na de
opening op dat er maar enkele fietsen stonden gestald. Inmiddels, na de
opening van de nieuwe bibliotheek is dat opgelopen tot 50 á 75, bij twee
willekeurige tellingen op woensdag en zaterdag. Op een capaciteit van 300
rekken is dat echter nog niet veel.

Het lijkt erop dat fietsers niet in de gaten hebben dat de stalling er is.
Boven de ingang (naast de ingang van de nieuwe bibliotheek) is aangegeven
dat daar de fietsenstalling is. Blijkbaar is dat nog niet genoeg. Dus gemeente
Alphen: Het moet nog beter aangeduid worden, b.v. met een groot bord
dwars op de gevel, zodat het op de Aarkade van afstand te zien is. Natuurlijk
zal het ook schelen als de Aarkade zelf weer normaal bestraat is. Op het
moment van schrijven (en meten) is het een grote zandbak met een pad van
platen erdoor.

Gerard Huiskamp

De nieuwe stalling op een zaterdag.
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Gevaarlijke rekken?

De nieuwe bewaakte fietsenstalling aan de Aarkade bestaat voor een deel uit
etagerekken: twee lagen van rekken boven elkaar. Ons bereiken berichten dat
al diverse mensen die hun fiets op de begane grond wilden parkeren, op een
lelijke manier hun hoofd gestoten hebben aan het rek erboven, tot bloedende
hoofdwonden aan toe.

Op zichzelf zijn etagerekken niet nieuw. Bij de bewaakte stationsstalling
van Oldenburger zijn al sinds mensenheugenis etagerekken, sinds afgelopen
zomer staat er ook een proefexemplaar in de onbewaakte stalling achter de
Fietsappel, op station Boskoop staan ze al langer, en ook in andere gemeenten
komen ze veelvuldig voor. Uit eigen ervaring weet ik dat je ook elders wel wat
last hebt van het bovenste rek als je je fiets beneden wilt parkeren, met name
bij het op slot zetten. Maar verhalen over hoofdwonden zijn toch nieuw. Wat
is er anders met de rekken in de stalling aan de Aarkade?

Etagerek in de stalling aan de Aarkade.

Een gebrek aan ruimte tussen de rekken lijkt niet het probleem. Kijk
bijvoorbeeld naar de volgende vergelijking van horizontale en verticale af-
standen tussen de gootjes in de stalling van Oldenburger en de stalling aan
de Aarkade:

afstanden in cm Oldenburger Aarkade

horizontaal, twee gootjes op zelfde hoogte 75 78 á 79
verticaal, lage gootjes 122 á 125 132.5 á 135
verticaal, hoge gootjes 152 á 154 150 á 151.5
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Bij het proefrek achter de Fietsappel zijn de afstanden vergelijkbaar met
de Aarkade. Bij bijvoorbeeld de bewaakte fietsenstalling in de kelder achter
station Leiden Centraal zijn de afstanden vergelijkbaar met Oldenburger.

Je stoot je hoofd vooral tegen het lage gootje, en juist die hangt hoger
in de nieuwe stalling. Ook in de breedte is er meer ruimte. Wat is dan
het probleem? Mogelijk zijn het scherpere randen, het ontbreken van zachte
‘stootkussens’, de richting van de handgrepen van de gootjes (naar voren in
plaats van naar achteren) of simpelweg een onopvallende kleurstelling. Wordt
vervolgd.

Rudy van Vliet

Provinciale rechterhand weet niet wat de linkerhand

doet

De provincie Zuid-Holland wil het fietsen bevorderen. Er is budget voor
fietsvoorzieningen en men is druk met het onderzoeken van snelfietsroutes
(Leiden-Alphen en Gouda-Alphen). De fietsbrug over het Aarkanaal wordt
voor een groot deel door de provincie betaald. Aan het plan voor een fietspad
langs de Ziende (tussen Nieuwkoop en Zwammerdam) levert de provincie een
belangrijke bijdrage, etc. Mooi dus. Dat is de rechterhand.

Maar intussen is er ook nog een provinciale linkerhand. Die houdt fiet-
sers uit de voorrang op provinciale rotondes binnen de bebouwde kom, zoals
bijv. een tweetal bij Woubrugge, een rotonde in Nieuwkoop en een aantal bij
het Noordeinde in Boskoop. Daarnaast zien we ook dat op fietspaden langs
N-wegen bij kruisingen met kleine wegen ondanks het feit dat de N-weg een
voorrangsweg is de fietsers toch voorrang moeten verlenen aan verkeer uit die
kleine weggetjes. Bij de reconstructie van de N209 tussen Hazerswoude-Dorp
en Hazerswoude-Rijndijk kwam er op de kruising met de Vierheemskinderen-
weg ook voorrang voor het verkeer uit die doodlopende (!!) weg op de fietsers
langs de N209. En de linkerhand gaat gewoon door, want op de N444 tussen
Voorhout en de A44 moeten de fietsers sinds kort voorrang verlenen op een
uitrit van een bedrijf. . .

We hebben dit al meerdere keren aangekaart bij de provincie, ook aan de
gedeputeerde Floor Vermeulen, maar er is nog niets veranderd. We zullen
hierop blijven terugkomen, net als (bij de gemeente Alphen aan den Rijn) op
de door velen gewenste voorrang voor de fietsers op het Raoul Wallenberg-
plein.

Gerard Huiskamp
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Fietsfoto Award

Afgelopen voorjaar organiseerde de landelijke Fietsersbond een fotowedstrijd.
Die kondigde de bond als volgt aan:

Het zijn tijden die ons allen ontzettend aangrijpen. Juist in deze
tijden hebben we behoefte aan contact en springen we het liefste
samen op de fiets. Door de getroffen maatregelen is dit niet meer
vanzelfsprekend, en ziet het beeld er vanaf de fietspaden anders
uit. Wij dagen je uit om dit beeld vast te leggen. Je hoeft geen
professionele camera te hebben om een goede foto te maken. Wij
zijn op zoek naar dat ene moment waarbij de fiets, of het fietsen,
centraal staat, maar die ook het beeld van fietsen in tijden van
Corona weergeeft.

De winnaar van de wedstrijd werd een van onze actieve leden, Henk van
der Zanden, met onderstaande foto en bijschrift. Van harte gefeliciteerd!

“Als trotse opa mag ik momenteel mijn 4 kleindochters niet zien. Gelukkig
heb ik deze foto waarop de jonkies toezien hoe de oudere leert fietsen van

mijn vrouw, die voorzichtigheidshalve het stuurt vasthoudt.”

Schouw met de wethouder

Wij werden uitgenodigd om deel te nemen aan een schouw met wethouder
Van Velzen en enkele medewerkers van de gemeente op 23 september in de
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middag. De bedoeling was om langs allerlei locaties in de gemeente te fiet-
sen in een klein gezelschap (Corona!) en daar knelpunten te bekijken en
oplossingen te bespreken. De tocht zou bijna alle kernen in de gemeente
aan doen (55 km). Helaas hadden de weergoden besloten om op die dag
de herfst te laten beginnen met stevige regen. We hebben toen een virtuele
rondtocht gemaakt door de gemeente in de Raadszaal. Besproken zijn o.a.
de rotonde Thorbeckestraat, Bentwoudlaan in Benthuizen, fietsvriendelijke
afstelling verkeerslichten, kruising Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp-N209, de
Zijde in Boskoop, en snelfietsroute Gouda-Alphen. Afgesproken is om in het
voorjaar alsnog de tocht te maken. Wij stellen uiteraard de uitnodiging van
de wethouder zeer op prijs.

Gerard Huiskamp

Online knelpuntenlijst

Vanaf juni 1992 heeft de Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn en om-
streken knelpunten voor het fietsverkeer gëınventariseerd en aan de orde ge-
steld om op te lossen. Het laatste papieren knelpuntenoverzicht dateert van
2009; vanaf 2018 staan de knelpunten online op de website van onze afdeling:

www.fietsersbondalphenaandenrijn.nl/knelpunten
Met dank aan ons lid Maarten Heckman voor de prachtige software.

De nieuwste ontwikkeling is dat alle locatiecodes en streetviews zijn toege-
voegd. Dat betekent dat de ‘kaartoptie’ (de verrekijker) een compleet grafisch
beeld geeft van de knelpunten. Als ze zijn opgelost zijn ze blanco gekleurd.
Ook nieuw is dat hier en daar foto’s ter verduidelijking zijn toegevoegd.

De overzichtskaart met knelpunten.
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Knelpunten Nieuwkoop

Voor de gemeente Nieuwkoop hebben we afgelopen voorjaar in de Pedaal-
Ridder opgeroepen om knelpunten te melden. Dank voor de in de tussentijd
binnengekomen meldingen. Op dit moment staan er 26 knelpunten in de ver-
schillende kernen van Nieuwkoop in onze lijst. Onlangs hebben we de oproep
ook gedaan in de huis-aan-huisbladen in deze gemeente. Mocht jij/u nog
meer knelpunten weten, meld ze via nieuwkoop@fietsersbond.nl

We hopen het resultaat vóór de volgende editie van de PedaalRidder aan
de gemeente aan te bieden, in de hoop dat die haar best gaat doet om zo veel
mogelijk knelpunten op te lossen.

Henk van der Zanden

Verkeersveiligheidsanalyse

Na de fusie van de gemeentes Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn
in 2014 is (in 2015) door de nieuwe gemeente een onderzoek gedaan naar de
verkeersveiligheid. Voor alle kernen is, onder meer, op basis van ongevallencij-
fers een aantal aandachtslocaties bepaald. En nagedacht over verbeteringen.
Destijds zijn wij, als Fietsersbond, niet bij deze analyse betrokken.

Begin dit jaar kregen wij de vraag van de gemeente om een oordeel te
geven over de huidige stand van zaken van de 25 destijds onderzochte aan-
dachtslocaties.

Wij zijn op de fiets gestapt en hebben de diverse locaties bekeken en
beoordeeld. Veel van de problemen kwamen ons bekend voor en staan dan
ook vaak al lange tijd in het knelpuntenoverzicht op onze website, maar er
waren ook plaatsen die wij niet op deze lijst hadden staan.

De ruimte ontbreekt hier om alle 25 punten te bespreken, maar interessant
is wel dat op grofweg de helft van de genoemde locaties door de gemeente
aanpassingen zijn gedaan. Deze zijn niet altijd even goed uitgepakt of hebben
de problemen (voor fietsers) slechts gedeeltelijk opgelost. Een goed voorbeeld
van een discutabele oplossing is de Bentwoudlaan in Benthuizen, hier is een
fietspad over een behoorlijke lengte verdwenen omdat de weg als 30 km/h
gebied is ingericht. Of dat nu een verbetering van de veiligheid voor fietsers
is?

Erik Bruijn
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Deze editie van de PedaalRidder is verspreid door

Fietsverlichtingsactie 2020

Op zaterdag 31 oktober wordt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie ge-
houden. Op die dag kunnen fietsers bij tientallen rijwielhandelaren
in onze regio hun verlichting gratis laten controleren, en zo nodig
laten repareren.

De dagen worden korter, en steeds vaker heb je ’s ochtends of ’s avonds
je licht nodig op de fiets. Dan is het van belang dat die het ook doet. Om
daarvoor te zorgen organiseren de Fietsersbond, VVN en gemeenten in de
regio Holland Rijnland, in samenwerking met de rijwielhandelaren weer een
fietsverlichtingsactie.

Op zaterdag 31 oktober kunnen fietsers bij tientallen rijwielhandelaren
terecht om hun verlichting gratis te laten controleren. Als reparatie nodig
is, hoeft alleen voor het materiaal betaald te worden – geen arbeidsloon dus.
In de week na de actiedag, van 2 t/m 7 november, geven de deelnemende
rijwielhandelaren 10% korting op de totale kosten (materiaal + arbeidsloon)
voor reparatie van de verlichting.

Vanwege corona zal er dit jaar (voor het eerst in 25 jaar) geen stand van
de Fietsersbond zijn in het centrum van Alphen aan den Rijn. Gelukkig kan
de actie bij de rijwielhandelaren wel gewoon doorgang vinden. Want ook in
deze coronatijd kun je nog prima fietsen. Het is van belang dat je dat veilig
kunt doen. Met je licht aan kun je ongelukken voorkomen.

Ook niet onbelangrijk: de BOA’s en de politie voeren in het winterseizoen
gerichte controles uit op het voeren van fietsverlichting. De boete voor fietsen
zonder licht bedraagt e55,–.

De regionale fietsverlichtingsacties sluiten aan bij de campagne van de
ROV’s onder het motto AAN in het donker

Rudy van Vliet
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Deelnemende rijwielhandelaren

Gemeente Alphen aan den Rijn

• Atlas Fietsen, Provinciepassage 59, 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

• Fietspoint Oldenburger, De Verbinding 1, Alphen aan den Rijn

• Bike Totaal Samplonius, Ouvertureweg 141-143, Alphen aan den Rijn

• Stuifzwam Fietsen, Stuifzwam 8-10, Alphen aan den Rijn

• Profile Hans Janssen, 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

• Fietsshop, Meerkreuk 36-40, Oude Wetering

• Van Raad, Batehof 3, Woubrugge

Gemeente Nieuwkoop

• Bike Totaal Tweewielerspecialist Borst, Nieuwveenseweg 21, Nieuwkoop

• Gerrit Piet Tweewielers, Dorpsstraat 53, Nieuwveen

• Giant Store Kroon, Westkanaalweg 54, Ter Aar

• Van Eijk de Fietsspecialist, Westkanaalweg 107, Ter Aar

• Van Rijn Fietsen, Vrouwenakker 7a, Vrouwenakker
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Paaltjes, ribbels en lijnen

In 2015 hebben we in onze gemeente Kaag en Braassem de situatie rond
fietspalen gëınventariseerd. En vervolgens getoetst aan de richtlijnen van
CROW-Fietsberaad van december 2014.

Na veel overleg met de gemeente zijn door onze actie in 2016 en 2017
de meeste palen weggehaald en bij een klein deel ‘onmisbare’ palen werd de
locatie dusdanig aangepast dat ze voldeden aan de richtlijnen van CROW.
Met nieuwe palen, de juiste plaats en de duidelijke belijning was het een stuk
veiliger geworden en waren wij tevreden.

Door verandering van wegen en door slijtage moeten er soms paaltjes ver-
plaatst worden of is er onderhoud nodig. We houden daarbij in de gaten dat
de gemeente blijft voldoen aan de afspraken die in 2016 gemaakt zijn.

In het zomernummer van de Vogelvrije Fietser stond een leuk artikel over
fietspaaltjes en aansprakelijkheid. Ik dacht dat aan de adviseur verkeer en
vervoer van de gemeente te sturen. Dat zou m.i. helpen de gemeente alert te
houden op de situaties rond fietspaaltjes.

Ik zag echter op het laatste moment dat de foto met ribbels op het wegdek
een groene ‘V’ krijgt. Volgens mij onterecht omdat de paal op de foto niet de
inleidende belijning krijgt van 10 tot 15 meter zoals de richtlijn van CROW
in 2014 voorschrijft.

In het verkeer wordt uitgegaan van een reactiesnelheid van 1 seconde.
Daarom is die lange lijn hard nodig. Alleen die 5 meter ribbels is te kort.
Als je met een snelheid van 20 km per uur rijdt, ben je al 6 meter verder
en voorbij de paal of op de paal voordat je de kans krijgt te reageren op de
ribbels.

Ik heb daarom aan de landelijke Fietsersbond gevraagd hoe het er in 2020
voor staat met de fietspaaltjes? Wat zijn de huidige wettelijke regels? Wat
zijn de richtlijnen van CROW-Fietsberaad? Wat is het beleid van de fiet-
sersbond? Ik kreeg het volgende antwoord van Jan van der Horst, adviseur
verkeer:

De Paaltjestool van CROW-Fietsberaad uit 2014 adviseert een
ribbel die waarschuwt voor een paaltje minstens 5 m tevoren aan
te leggen. Fietsers moeten echter beginnend 15 tot 10 meter al een
fel witte markering zien. De Fietsersbond is het eens met CROW-
Fietsberaad en heeft ook meegedacht bij de totstandkoming inder-
tijd.

De wettelijke verplichtingen van wegbeheerders zijn niet nul,
maar wel heel sterk afhankelijk van jurisprudentie. Om bij de paal-
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tjes te blijven: de ene keer krijgt een gedupeerde fietser bij de rechter
geen poot aan de grond (Rechter: je weet dat er paaltjes zijn dus
eigen schuld), dan weer wint de Fietsersbond en wordt de gemeente
zwaar aangerekend dat objecten op of tegen het fietspad nauwelijks
opvallend zijn geplaatst. Of kan de gedaagde plaatsing onvoldoende
motiveren gelet op de ernst van het risico van de verwonding.

Naar aanleiding van dit antwoord hebben we de gemeente Kaag en Braas-
sem gevraagd, om bij het herstellen van de belijning op de gemeentelijke
wegen ook de belijning bij de fietspaaltjes te herstellen of verbeteren, en te
kijken of de reflectie van de palen nog in orde is. De gemeente heeft hier
positief op gereageerd.

Cor van Zeil

Fietsenstallingen bij bushaltes in Kaag en Braassem

Op school/werkdagen in november/december 2019 en januari 2020 heb ik
32 bushaltelocaties in Kaag en Braassem één of meer keren bezocht. De
mogelijkheden en het gebruik van de fietsenstallingen heb ik bekeken tussen
10:00 en 16:00 uur. Mijn bevindingen heb ik in een schema verwerkt.

De fietsenstallingen in de Stationsstraat, respectievelijk Rijnsaterwoude.
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Van elke locatie noteerde ik de dag, de datum, het tijdstip, het aantal
plaatsen in het rek min het aantal dat niet bruikbaar is door slijtage of
vernieling, het totaal aantal fietsen dat geparkeerd staat, het aantal fietsen
dat in het rek geplaatst is, het aantal fietsen dat niet in de rekken staat,
het aantal fietsen dat zo geparkeerd staat dat ze verplaatst moeten worden
om een goed geparkeerde fiets te pakken, het aantal fietsen dat een dubbele
standaard heeft en soms opmerkingen over het weer en dingen die opvallen.

Het was de bedoeling om de resultaten van mijn waarnemingen voor te
leggen en te bespreken met onze contactpersoon op de gemeente (waarmee
we één of meer keren per jaar overleg hebben). Door de beperkingen van de
coronamaatregelingen en vakanties is dat nog niet gelukt. Ik heb het overzicht
en de foto’s nu wel opgestuurd naar de adviseur verkeer en vervoer. Die heeft
het onder dankzegging ontvangen. Zodra er wel overleg geweest is, laat ik
weer wat van me horen via een volgende PedaalRidder en/of de website.
Voor nu alvast wat voorzichtige conclusies en opmerkingen:
• Bij de halte rotonde Ripselaan in Nieuwe Wetering is een overcapaciteit.
(de stalling hier is inmiddels vervangen door een kleinere)
• Bij de halte Westeinde westkant Roelofarendsveen staat een deel van de
stalling wel erg dicht op het fietspad met snelle fietsers vanaf de hoogte.
• Bij de halte Stationsstraat is een ondercapaciteit.
• De vraag naar parkeerplekken zal door de voortgang van het woningbouw-
project Braassemmerland waarschijnlijk toenemen bij het Westeinde en de
Stationsstraat.
• De stallingen met frameklem zijn niet in trek bij de gebruikers.
• De meeste stallingen in voormalig Jacobswoude zijn wat beter (vaker over-
dekt) dan die in voormalig Alkemade
• De mooiste stalling staat in Rijnsaterwoude aan de N207.

Cor van Zeil

Door weer en wind: Sikkeneurig(heid) in Coronatijd ?

“Vermijd drukke plekken, samen tegen Corona.” Voor fiet-
sers soms een paradox. Onlangs hebben de media kortstondig
bol gestaan van de drukte op onze Nederlandse fietspaden.

Ik ben een bofkont. Mijn woon-werkroute over polderwegen en fietspaden
is altijd erg rustig. Een geopende brug of rood stoplicht geeft soms wat extra
fietsers. Ik moet ’s morgens wel een beetje op tijd vertrekken. Want ’n half
uurtje later en ik beland in de drukte van tientallen scholieren. Zou niet zo
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vervelend moeten zijn, maar een aantal hebben een snelheid van ’net niet
omvallen’. En dat bij drie fietsers breed op het fietspad is dit niet alleen
vervelend, maar van tijd tot tijd zelfs irritant.

Afgelopen zomer heb ik bewust gehoor gegeven aan de oproep ’Vermijd
drukke plekken’. Snipperdagen opgenomen om de rust op werkdagen te pak-
ken. En toeristische plaatsen gemeden. En dat resulteerde in honderden
kilometers fietsplezier in een oase van rust en ruimte.

Volop gebruik gemaakt van de regionale fietsknooppunten. Soms plande ik
de route vanaf huis. Soms enkele tientallen kilometers verderop (fietsen achter
op de auto). Tientallen uren over rustige fietspaden gefietst. Mijzelf steeds
afgevraagd waar iedereen toch is. Of heeft Nederland toch voor iedereen
voldoende ruimte (en rust)?

Eerst maar een rondje Schiphol. Langs de Ringvaart was het nog redelijk
druk, maar daarna werd het op het fietspad net zo rustig als in de lucht.
Vanaf het fietspad langs Schiphol, gaf de aanblik van de rijen geparkeerde
vliegtuigen met grote stofzakken om de motoren, een unheimisch gevoel. De
terugweg was door het Haarlemmermeerse bos. Bij het restaurant broodjes
vlees afgehaald en op een bankje, met riant uitzicht over het meer, opgegeten.
Rust en ruimte.

Een rondje Delft gefietst. En aan de Dobbeplas waren de picknick tafels
en bankjes voor het uitkiezen. Even genieten van de meegenomen lekkernij,
maar ook van de stilte en het uitzicht over het water.

Rondje Almere, over tientallen kilometers, fraaie en stille fietspaden. Er is
zo verschrikkelijk veel ruimte rond Almere, met ontelbaar veel rustige stop-
plekjes. In parken, langs water of recreatie strandjes.
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Een rondje Leiden en aan de westzijde van De Zijl (ten oosten van de
Merenwijk) picknicken op het brede gras langs het water. Het leek daar
wel uitgestorven, zo stil. In de Merenwijk een lekkere hap bij de snackbar
gehaald. En op het gras deze lekkernij verorberd, terwijl vele plezierbootjes
over De Zijl ons voorbij gleden.

Favoriet is ook in de namiddag een (kort) rondje Braassemermeer. In Wou-
brugge wederom een lekkere hap bij de snackbar halen. En op een bankje
langs het water van de Woudwetering opeten. Terwijl ook hier de vele ple-
zierbootjes over het water ons voorbij glijden.

De laatste warme nazomerdag in september was (bij toeval) het absolute
hoogtepunt. Rondje Abcoude, Muiderberg, Ankeveen gefietst. Met op de
terugweg de oostelijke fietsroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal met de
spectaculaire Liniebrug (fietsbrug nabij Nigtevecht). Deze heeft een totale
lengte van 600 meter, met een overspanning van ongeveer 100 meter lang
en 10 meter hoog boven het wateroppervlakte. Aan de oostzijde een aan-
tal haarspeldbochten, om de benodigde hoogte fietsend te kunnen overbrug-
gen. En bovenop wordt de inspanning vorstelijk beloond met links en rechts
een magnifique uitzicht over het kilometers lange en kaarsrechte Amsterdam-
Rijnkanaal. Even genieten, terwijl grote vrachtboten onder je door glijden.
Terug in Abcoude langs het binnenwater de Angstel, bij de Hulksbrug, op
een bankje gezeten. En ook weer een lekkere snack verorberd. Helaas nu geen
bootjes op het water, want de Hulksbrug werd inmiddels niet meer bediend.
Maar dat mocht de pret niet drukken.

Een kennis van mij was het huis niet uit te krijgen. Geplande vliegvakan-
ties gingen niet door. Dus maar een elektrische fiets gekocht en er toch op
uit. Met de fietsknooppunten app inmiddels Nederland verkend. Er ging een
wereld voor haar open. “Het is op werkdagen overal zo rustig! En wat een
heerlijke fietspaden!” En een ’terras-tijger’ als zij is, zit ze nu regelmatig op
een bankje met een zelf meegenomen boterhammetje en drinken te genieten.
Als ik dit hoor, geniet ik net zo veel mee.

Er is in Nederland nog zoveel rust en moois te vinden. Mijn motto: Dit
is alles wat je nodig hebt. Maar je moet er wel wat voor doen. Eropuit en
lekker fietsen. En dan komt dit alles je vanzelf tegemoet.

En het snacken tijdens of na een lange fietstocht? Dat is de ’kleine ondeugd
van het leven’. Dus misschien maar goed dat het mooie weer nu ten einde
is? Jammer, maar wel lekker gefietst.

Sjonnie
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