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Afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
Van Reedestraat 32, 2406 TW Alphen aan den Rijn

Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden
op onderstaande adressen.
Erik Bruijn (voorzitter)

Gerard Huiskamp

Ton Overtoom

Rudy van Vliet
(secretaris/penningmeester)

Henk van der Zanden

alphenaandenrijn@fietsersbond.nl
Onderafdeling Kaag en Braassem
Paul van Buul

Hans Gaarman

Piet Klein

Willem Zandvliet

Cor van Zeil

kaagenbraassem@fietsersbond.nl
Mocht u tijd over hebben en u wilt ons komen helpen,
meld u dan aan als actief lid.
Dan kunnen we meer doen voor fietsers die meer willen.
Kijk ook eens op:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Henk van der Zanden is nu een echte PedaalRidder
Onze afdeling van de Fietsersbond draait, zoals bijna alle afdelingen, volledig
op vrijwilligers. We doen dit omdat we het belangrijk vinden om het fietsen
te bevorderen, omdat we het leuk vinden, en omdat we (soms minder, soms
meer) resultaat van ons werk zien.
Eén van onze actieve leden, Henk van der Zanden, werd op 26 april 2022
speciaal beloond. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau, vanwege zijn bijdrage aan de lokale politiek, zijn werk bij Stichting
Europdonor, en ook zijn vrijwilligerswerk, waaronder dat voor de Fietsersbond.

Henk van der Zanden
met echtgenote Trix.

Grote vreugde in de straat van de gedecoreerde.

Henk is al ruim dertig jaar actief voor onze afdeling. Hij vervult daarbij
de reguliere taken van een vrijwilliger, zoals meedenken en meepraten over
dossiers, en brieven schrijven aan de lokale overheden. Hierbij heeft hij zich
ontwikkeld tot onze specialist op het gebied van wet- en regelgeving. Hij is
ook de elektronische secretaris van de afdeling. Daarnaast presenteert Henk
zich graag en met flair namens de Fietsersbond naar buiten toe.
Ook de handhaving van verkeersregels gaat hem aan het hart. Zonodig
meldt hij ongewenste situaties bij de gemeente Alphen aan den Rijn. In 2015
werd hij hiervoor door de gemeente in het zonnetje gezet, als meest frequente
melder.
Wat ons betreft is de koninklijke onderscheiding daarom meer dan verdiend. We feliciteren Henk van harte daarmee, en hopen nog lang van zijn
inzet voor de fiets gebruik te kunnen maken.
Rudy van Vliet
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Fietsbrug Aarkanaal komt er echt!
Er is al jaren sprake van: een fietsbrug over het Aarkanaal ter hoogte van de
Burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen aan den Rijn. Ideaal voor fietsers
uit Nieuwkoop en Aarlanderveen, bijvoorbeeld de jongeren die in Alphen aan
den Rijn op school gaan. Of voor fietsers uit Alphen aan den Rijn die juist
de andere kant op willen. Er zijn ook al jaren plannen voor en er zijn data
genoemd waarop de brug klaar zou moeten zijn, die al jaren achter ons liggen.
Nu gaat het er toch echt van komen. In augustus van dit jaar is de aannemer begonnen met het aanleggen van het grondlichaam voor de westelijke
op-/afrit, naast de Burgemeester Bruins Slotsingel. Volgens de planning van
afgelopen voorjaar moeten de beide grondlichamen (ook die aan de oostelijke
zijde) eind dit jaar klaar zijn, om vervolgens acht maanden te kunnen inklinken. In de loop van 2023 wordt de brug zelf gebouwd. Tot slot worden de
fietspaden naar de brug geasfalteerd. In april 2024 kan de brug dan worden
geopend.

Begin van het grondlichaam voor de fietsbrug, aan de westelijke zijde van
het Aarkanaal.

Duurzame mobiliteit
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft onlangs een notitie opgesteld over
duurzame mobiliteit die besproken is in de gemeenteraad.
4

Deze “Handreiking Duurzame Mobiliteit” is een beleidsdocument dat is
voortgevloeid uit de gemeentelijke omgevingsvisie “Groene gemeente met
lef!” en moet richting geven aan het consolideren van duurzame mobiliteit
in gebiedsontwikkelingen.
De bedoeling is met ontwikkelaars en stedenbouwkundige ontwerpers als
er nieuwe bouwlocaties ontwikkeld worden al in een vroeg stadium te bezien
hoe je zo goed mogelijk mobiliteit duurzaam kunt maken. Dat betekent:
minder ruimte voor auto’s en meer voor groen, langzaam verkeer en OV.
Bij het maken van beleidskeuzes gebruikt de gemeente het STO(M)Principe.
Dit vormt de basis voor ruimtelijke inpassing van (duurzame) mobiliteit en
staat voor Stappen, Trappen, OV, MaaS (deelmobiliteit) en Privéauto. Hierbij vormt de mens het startpunt en wordt dus eerst prioriteit gegevem aan
lopen, fietsen en openbaar vervoer daarna pas aan de auto. Voor de korte
afstanden vormt lopen en fietsen een aantrekkelijk alternatief. Dit kun je
stimuleren door o.a. het bieden van basisvoorzieningen op korte afstand van
woningen en het zorgen voor een aantrekkelijk loop- en fietsinfrastructuur en
stallingsvoorzieningen. Voor langere afstanden biedt het openbaar vervoer en
deelmobiliteit uitkomst als schoon en ruimte-efficiënt vervoer. De privéauto
geldt als sluitstuk.
Wij waren graag betrokken geweest bij de totstandkoming van het document want de gemeente wil toch graag dat burgers meedenken?
Wij vinden niettemin de Handreiking Duurzame Mobiliteit een nuttig document, maar missen één aspect hierin. Er worden de actoren benoemd: A,
O en S. A staat voor adviseur (verkeerskundige, beleidsmaker, planmaker,
expert, duurzaamheidsadviseur etc.) O staat voor ontwikkelende en verkopende partij, S staat voor stedenbouwkundige/ontwerper (civieltechnische
ontwerper).
Wat hierin mist is de G.
De G staat voor het Gebruikers Advies Orgaan, samengesteld uit Alphense
vertegenwoordigers van de ANWB, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland,
Voetgangersvereniging, Ouderenbonden en verenigingen voor personen met
een beperking. Met name waar de verblijfskwaliteit en de infrastructuur
worden bepaald (ook OV en parkeren), zou een verplicht advies van het
Gebruikers Advies Orgaan op zijn plaats zijn. Iets dergelijks is niets nieuws.
De Provincie Zuid-Holland werkt al jaren met een dergelijke constructie bij
het openbaar vervoer op grond van de Wet personenvervoer 2000. Zowel bij
de provincie als bij de vervoerder Arriva wordt dit als nuttig ervaren.
In de gemeenteraadscommissie hebben wij gevraagd om deze toevoeging
serieus te overwegen als effectieve, efficiënte, en op termijn kostenbesparende
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maatregel.
Hoe het allemaal in de praktijk gaat uitwerken? Wij gaan het volgen en
hopen dat de gemeente aan betrokken burgers de ruimte geeft om mee te
denken.
Gerard Huiskamp

Gratis parkeren?
Je auto parkeren in parkeergarages in het centrum van Alphen aan den Rijn
wordt het eerste anderhalf uur gratis. Daartoe heeft de gemeente besloten.
Het is de uitvoering van een motie die in de gemeenteraad werd aangenomen met een stemverhouding 18 voor - 17 tegen (omdat een gemeenteraadslid
per abuis voor stemde i.p.v. tegen!).
Tja, hoe verhoudt zich dit met het gemeentelijk document over duurzame
mobiliteit dat recent aan de gemeenteraad werd aangeboden?
En gratis parkeren bestaat dat wel? Nee, parkeren is niet gratis. Parkeergarages kosten geld. Exploitatiekosten zoals, om maar iets te noemen,
onderhoudskosten.
Wie gaat dat betalen: allereerst worden het parkeren op straat duurder
en na anderhalf uur wordt het parkeren in de parkeergarages ook duurder.
Daarnaast betaalt de eigenaar van de Aarhof een deel van het tekort. En
ook de winkeliers gaan meebetalen, althans dat hebben ze toegezegd.
Maar. . . de gemeente gaat ook meebetalen: De financiële consequenties
voor boekjaar 2022 van e310.887 moeten worden gedekt vanuit het begrotingssaldo 2022 De financiële consequenties voor de jaren 2023 tot en met
2025 worden gedekt in de begroting van die jaren.
Uh, de gemeente? De gemeente dat zijn wij, de inwoners die belasting
betalen. Want als de gemeente moet meebetalen dan betalen de inwoners
dat of via extra gemeentelijke belasting of via minder goede gemeentelijke
voorzieningen want het geld moet toch ergens vandaan komen. O ja, en als
je met de fiets, te voet of met de bus naar het centrum gaat, of als je helemaal niet naar het centrum van Alphen gaat, moet je dan ook meebetalen?
Jazeker, dan betaal je ook voor het ‘gratis’ parkeren.
En waarom moet er gratis geparkeerd worden? Dan komen er meer mensen
winkelen in Alphen, denkt men. Dat uit onderzoek blijkt dat dit niet helpt,
doet er niet toe. En duurzame mobiliteit dan? Volgende vraag graag. . .
Gerard Huiskamp
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Olifantenpaadjes
Olifanten staan erom bekend dat ze altijd de kortste weg nemen. Wat dat
betreft zijn fietsers net olifanten. Ze creëren hun eigen olifantenpaadje als ze
de officiële route niet logisch vinden. Een voorbeeld ziet u hieronder:

Olifantenpaadje bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn, aan de kant van
de Edelsteensingel.
Kent u ook een olifantenpaadje, meld het bij ons. Misschien kunnen we
de gemeente wel bewegen om er een officieel fietspad van te maken.

Weer meer fietsen bij station Alphen
Het is onze gewoonte om in de herfst te tellen hoeveel fietsen er geparkeerd
staan in de onbewaakte stallingen bij station Alphen aan den Rijn. Om
te zien of de capaciteit van de stallingen wel voldoende is. In het verleden
konden we met de cijfers in de hand aandringen op uitbreiding van bepaalde
stallingen. De cijfers werden ook bijna elk jaar hoger, tot een totaal van
ongeveer 2.500 fietsen in het najaar van 2019.
Toen kwam corona. Mensen moesten thuis werken of thuis onderwijs volgen. Hoe veilig was het ook om met z’n allen in de trein te gaan zitten? Het
resultaat was dat er minder mensen met de trein reisden, en er ook minder
fietsen bij het station geparkeerd werden. Het aantal fietsen bij het station
was in 2020 bijna gehalveerd, tot ongeveer 1.300.
Sindsdien krabbelt het aantal treinreizigers voorzichtig weer op. In het
najaar van 2021 telden we 1.700 fietsen, en bij onze jongste telling, op 6
oktober 2022 kwamen we op ruim 2.000 fietsen. Nog altijd beduidend minder
dan vóór corona, maar dat geldt evenzeer voor het aantal treinreizigers. Op
doordeweekse dagen is dat ruim 80% van het aantal in 2019.
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Hieronder de cijfers van de laatste jaren per stalling:
sept. 2019 22 sept. 2020 5 okt. 2021 6 okt. 2022
Fietsappel
841
624
731
765
Achter Fietsappel
563
286
355
463
Kerk en Zanen 1
801
338
498
612
Kerk en Zanen 2
266
97
116
189
Totaal
2.471
1.345
1.700
2.029
Hierbij staan Kerk en Zanen 1 en 2 voor de twee stallingen aan de zijde
van Kerk en Zanen, respectievelijk ten zuidoosten en ten noordwesten van de
Verbinding.
In stalling Kerk en Zanen 1 zijn overigens 602 rekken. Er staan dus inmiddels weer meer fietsen dan er rekken zijn. Een jaar geleden maakte de
gemeente Alphen aan den Rijn bekend dat deze stalling nu toch echt uitgebreid zou worden, door er etagerekken (twee lagen met rekken boven elkaar)
te plaatsen. Vervolgens niets meer van gehoord. . .
De bezorging van de PedaalRidder wordt verzorgd door

Fietstellingen Alphen aan den Rijn – groei fietsgebruik
In april dit jaar zijn in alle kernen van de gemeente Alphen op veel plaatsen
weer fietsers geteld. De gemeente voert deze tellingen ongeveer om de 5 jaar
uit om te het fietsgebruik te monitoren. De vorige tellingen dateerden alweer
uit 2015. Vanwege corona zijn de tellingen de afgelopen 2 jaar uitgesteld en
dus dit jaar uitgevoerd.
Omdat het fietsgebruik erg afhankelijk is van het weer worden de tellingen
altijd in hetzelfde seizoen (voorjaar) gedaan. Dit is geen garantie voor gelijke
weersomstandigheden natuurlijk, en dat is ook dit jaar gebleken.
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Uit de telresultaten van dit jaar blijkt dan ook dat inderdaad het fietsgebruik negatief beinvloed wordt door kou en regen. Op diverse plaatsen leidde
het slechte weer op enkele dagen tot een halvering van het aantal getelde
fietsers.
Nu was dit natuurlijk niet het doel van het onderzoek. En ook helemaal
niet de belangrijkste conclusie! Want dat fietsers niet van regen houden, dat
weten we wel.
Gelukkig waren er in de telperiode van dit jaar ook voldoende dagen met
vergelijkbare weersomstandigheden als bij eerdere tellingen zodat conclusies
over eventuele groei van het fietsgebruik (gelukkig) wel mogelijk zijn.
Mooi nieuws is dat uit de tellingen blijkt dat het fietsgebruik in de gemeente is toegenomen.
Een korte en nog algemene conclusie geeft aan dat in de gehele gemeente
met name in de weekenden het aantal fietsers is toegenomen ten opzichte van
2015. Op werkdagen is de toename wat minder, maar is er globaal gezien wel
sprake van groei. (Is de mindere groei op werkdagen mogelijk een effect van
de toename van het thuiswerken?)
Afgezien van het weer, hebben ook de groei van het aantal inwoners, de
toename van het aantal elektrische fietsen, en veranderingen in de fietsinfrastructuur invloed op het fietsgebruik. Het is het met name interessant te zien
hoe de groei van het aantal getelde fietsers zich verhoudt tot het autogebruik.
Details van de tellingen en de complete conclusies, zeker ook in relatie tot
de tellingen van het autogebruik, zullen nog volgen.
Erik Bruijn

Koningin Julianabrug – tijdelijk afgesloten
(maar niet voor fietsers)
Vorig jaar, in 2021, was geconstateerd dat het fietspad langs de Willem de
Zwijgerlaan over de Koningin Julianabrug in zeer slechte staat van onderhoud
was. Een spoedreparatie met het aanbrengen van tijdelijke ondersteuningsbalken in de onderdoorgang van de Hooftstraat was nodig en heeft er voor
gezorgd dat het fietspad gebruikt kon blijven worden.
Dat het wegdek van het fietspad bovenop de Julianabrug in slechte staat
was, hadden we als Fietsersbond eerder bij de gemeente gemeld. Net als het
feit dat bovenop de brug plassen bleven staan na een regenbui.
Deze zomer is het fietspad gerepareerd en de brug zal binnenkort weer opgesteld worden. Een flinke klus die enkele maanden heeft geduurd. We hopen
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dat de fietsers weer jarenlang over een mooi fietspad over deze belangrijke
verbinding kunnen rijden.
De Fietsersbond is voorafgaand aan de werkzaamheden gevraagd om een
oordeel te geven over een nieuw type rijbaan afscheiding dat aangebracht
wordt tussen het autoverkeer en het fietspad. Belangrijk vonden wij dat de
effectieve breedte van het fietspad niet (nog) minder wordt. Het aanbrengen
van de glazen geluidsschermen heeft enkele jaren geleden namelijk wel gezorgd
voor versmalling van het fietspad. We hopen dat de nieuwe afschermingen
zullen voldoen.
Dat door de gemeente nadrukkelijk is gekozen om tijdens de werkzaamheden fietsers doorgang te blijven verlenen over de belangrijke Julianabrug én
de onderdoorgang van de Hooftstraat vindt de Fietsersbond een goede keuze.
Een keus voor de fiets!
Erik Bruijn

Fietspaaltjesactie van de Fietsersbond
Paaltjes op het fietspad zijn bedoeld om auto’s te weren, maar leiden in de
praktijk ook tot vele honderden ongelukken, omdat fietsers er tegenaan rijden.
Daarom loopt er een landelijke actie van de Fietsersbond om de fietspaaltjes
kritisch te bezien, voorstellen te doen om ze te verwijderen als dat kan, of
anders ze te voorzien van de juiste zichtbaarheidskenmerken en inleidende
belijningen en ribbels.
De onderafdeling Kaag en Braassem is al jaren actief op dit onderwerp.
Ook in Alphen en Nieuwkoop doen we aan de actie mee, hoewel mag worden
opgemerkt dat beide gemeenten al aardig op weg zijn.
Het VERZOEK is om in je buurt oplettend rond te kijken, en een melding
te doen bij de gemeente als je de indruk hebt dat het paaltje ‘fout’ is. Wij
stellen het op prijs als u een kopie naar ons stuurt.
Op onze website staat een artikel met aanbevelingen over palen op fietspaden en een ‘dossier fietspalen’, met criteria waarmee je palen kunt beoordelen.
Die zijn hieronder kort samengevat.
In het handboek ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer’ 2014 staat duidelijk dat
paaltjes een noodmaatregel zijn. Alleen als ze dringend noodzakelijk zijn
en het fietspad anders in gebruik raakt als parkeerplaats of rijbaan. In het
handboek staan eisen die aan paaltjes worden gesteld:
• Paaltjes moeten goed zichtbaar (goed verlicht) zijn en haaks op de rijrichting staan.
• Paaltjes moeten voorzien zijn van retroreflecterend materiaal met afwisse10

lend rood-witte banden.
• De ruimte tussen de paaltjes moet 1,50 m zijn (de nieuwe aanbeveling augustus 2022 is 1,60 meter)
• Paaltjes moeten worden ingeleid door ’markering’ met een lengte van tenminste 5 meter, en met ribbels op het wegdek. De nieuwe aanbeveling zegt
zelfs 15 meter. De paaltjes moeten dus ook tenminste 15 meter van een kruispunt of T-splitsing staan.
Inmiddels zijn al enkele paaltjes gemeld bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
Na overleg met de gemeente zijn ze verwijderd omdat ze onnodig bleken.
Henk van der Zanden

Ziendeweg – van knelpunt naar . . . (vervolg)
In de vorige Pedaalridder schreven we over de proefafsluiting voor autoverkeer van de Ziendeweg. We zijn een half jaar verder en inmiddels heeft een
tussenevaluatie plaatsgevonden.

Als proef afgesloten voor auto’s.
De Ziendeweg is al jaren een voor fietsers vervelende en gevaarlijke weg,
vanwege het vele autoverkeer op deze smalle weg. In het knelpuntenoverzicht
van de Fietsersbond is deze weg dan ook aangemerkt als een van de belang11

rijkste knelpunten in onze gemeente. We juichen de proefafsluiting, die nog
loopt tot eind van het jaar, dan ook van harte toe.
En uit onze eigen ervaringen kunnen we vaststellen dat het prettig (en
veilig) fietsen op de Ziendeweg is sinds de afsluiting. Maar minstens zo belangrijk is hoe dit objectief en door overige betrokkenen wordt ervaren.
In de eerste maanden van de afsluiting zijn verkeerstellingen uitgevoerd
en is door een verkeerskundig bureau een tussenevaluatie gemaakt over de
verkeerstechnische effecten van de afsluiting. Het rapport is begin september
met betrokkenen, waaronder de Fietsersbond, besproken.
Het verkeerskundig rapport geeft geen argumenten die tegen de afsluiting
pleiten. Kort samengevat zijn er op de omliggende wegen geen knelpunten
ontstaan als gevolg van de toename van het autoverkeer dat niet meer over
de Ziendeweg kan.
Het meeste verkeer dat niet meer over de Ziendeweg rijdt kiest nu voor
de provinciale weg (N231, Nieuwkoopsweg) via Aarlanderveen naar de N207
(rotonde langs het Aarkanaal). Dit was het doel van de afsluiting. Er is wel
sprake van een toename van autoverkeer op de Treinweg en de Kortsteekterweg/Lindenhovestraat, maar dit levert – volgens het rapport – geen toename
op van gevaarlijke situaties.
De belangrijkste conclusie van het rapport vergeten we bijna te noemen.
Het autoverkeer op de Ziendeweg is enorm afgenomen en het aantal getelde
fietsers navenant gegroeid.
Het is goed te melden dat bewoners en andere direct belanghebbenden
ontheffing hebben om met de auto over de Ziendeweg te rijden. De gemeente
is terughoudend met het verlenen van deze ontheffingen. Bij deze een oproep
aan alle fietsers die denken dat de Ziendeweg exclusief voor de fietser is en alle
automobilisten er (dus) niet horen (en daarbij misschien geen ruimte geven
aan deze medeweggebruikers). Houd rekening met elkaar en geef elkaar de
ruimte.
Tijdens de evaluatie namen ook enkele omwonenden en belangenorganisaties het woord. Bewoners uit Zwammerdam en Aarlanderveen (Achtermiddenweg en Zuideinde) en natuurorganisaties zijn over het algemeen zeer
positief over de afsluiting. Bewoners uit Nieuwkoop zijn minder enthousiast en hadden bezwaren tegen de gevolgde onderzoeksopzet, procedure en
communicatie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het enige inhoudelijke
argument tegen de afsluiting van deze bewoners is de extra reisafstand (in km)
die gemaakt moet worden vanuit Nieuwkoop naar de richting Bodegraven.
De extra reistijd voor automobilisten is hoe dan ook minimaal, aangezien
verkeer op de provinciale weg over het algemeen door kan rijden en het op de
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Ziendeweg vaak afremmen, wachten, passeren en optrekken was. Hetzelfde
kan gezegd worden over de emissie van schadelijke uitlaatgassen.
Als Fietsersbond hebben we aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Kortsteekterweg en Lindenhovestraat. Toename van autoverkeer
vraagt hier om betere snelheidremmende maatregelen. Mogelijk dat hiervoor
aanpassingen kunnen worden (mee)genomen bij de komende dijkversterking
van dit deel van de Oude Rijn. De Fietsersbond zal dit in de gaten houden
en (blijven) pleiten voor goede en veilige maatregelen.
Als Fietsersbond zijn we blij met de positieve resultaten van de tussenevaluatie en hebben we vertrouwen dat de eindevaluatie geen verrassende
wending neemt. En dan hopen we, misschien begin volgend jaar, een van de
belangrijkste knelpunten voor fietsers in de gemeente Alphen aan den Rijn
van onze lijst af te kunnen voeren!
Erik Bruijn

Rotonde Zijde / Voorofscheweg Boskoop
Tussen 11 en 29 juli is de rotonde op de kruising van de Zijde en de Voorofscheweg opnieuw ingericht. De uiterst fietsonvriendelijke situatie met het ver
uitbuigen van de fietspaden en vervolgens voorrang verlenen is verleden tijd.
De fietsers hebben nu voorrang op het gemotoriseerde/doorgaande verkeer en
rijden over goed zichtbare rode fietsstroken die verder van de rijbaan liggen.
Ook zijn er twee voetgangersoversteekplaatsen bijgekomen.

De nieuwe inrichting van de rotonde (Bron: bewonersbrief van KWS).
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Over enige tijd zal de rotonde Zijde / Boezemlaan op dezelfde manier
ingericht worden. Door gelijke voorrangsregels op de Zijde voor langzaam
verkeer neemt de veiligheid zeker toe.
Een paar dingen vallen mij wel op: de fietsers gebruiken de rotonde ook
verkeerd-om (tegen de richting) terwijl deze hier niet op is ingericht, en bij
het verlaten van de rotonde geven veel fietsers geen richting aan waardoor
het afslaande autoverkeer onnodig moet wachten.
Het grote vrachtverkeer kan ook prima over de rotonde door de bocht af
te snijden over het bestrate middenplein.
Een hele verbetering voor de fietser, maar blijf opletten of je voorrang
krijgt vooral met vrachtverkeer, en geef richting aan!
Ton Overtoom

De nieuwe inrichting van de rotonde in de praktijk.

Blijf wel oppassen!
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Een paaltje in Noorden
Afgelopen zomer vroeg de gemeente Nieuwkoop onze mening over de Molenweg tussen Noorden en Zevenhoven. Sinds de bouw van een nieuwe woonwijk
in Noorden werd dit fietspad vaak door automobilisten gebruikt/misbruikt
om van Noorden naar Zevenhoven te rijden. Terwijl het een niet-verplicht
fietspad is: er mogen niet eens snorfietsen rijden! De gemeente stelde voor
een paaltje halverwege de Molenweg te plaatsen.
Ook wij vonden het ongewenst dat er auto’s op dit smalle fietspad reden,
en dat er dus iets moest gebeuren. Een paaltje had niet direct onze voorkeur,
maar als er dan toch een paaltje zou komen, hadden we wel enkele suggesties
voor de locatie en een juiste inrichting.
Onze suggestie voor de locatie (dicht bij de straat Waterhoen in de nieuwbouwwijk) werd overgenomen, onze suggesties voor de juiste inrichting helaas
niet. Het paaltje is een klappaaltje geworden, en de inleidende belijning (om
te voorkomen dat fietsers er tegenaan rijden) is te kort en niet voorzien van
ribbels.

Het nieuwe paaltje in de Molenweg.

Nieuwveenseweg opnieuw ingericht
De Nieuwveenseweg in de bebouwde kom van Nieuwkoop, tussen de N231 en
de Noordenseweg, geldt als een knelpunt voor fietsers en voetgangers. Op
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zichzelf ligt er een goed tweerichtingsfietspad aan de oostzijde van de weg,
maar de weg is niet gemakkelijk over te steken. Je bent bij het oversteken gedwongen om haakse bochten te maken, en bij de oversteek naar de
Dorpsstraat heb je slecht zicht op de passerende auto’s, en omgekeerd. Deze
oversteek staat dan ook vermeld in het knelpuntenoverzicht van onze afdeling
op www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
De gemeente Nieuwkoop ziet ook in dat er iets moet veranderen. De straat
wordt opnieuw ingericht. Voor de nieuwe inrichting heeft bureau Royal HaskoningDHV twee varianten uitgewerkt. In beide varianten wordt de maximumsnelheid op de Nieuwveenseweg verlaagd van 50 naar 30 km/uur. In
variant 1 wordt het tweerichtingsfietspad vervangen door fietssuggestiestroken op de rijbaan. In variant 2 blijft het fietspad behouden, maar komen er
wel aanpassingen bij de oversteken.

Verbeelding van variant 2, met behoud van vrijliggend fietspad.
(Bron: Royal HaskoningDHV)
De Fietsersbond is voorstander van variant 2, vanwege de veiligheid voor de
fietsers. Wij vinden de Nieuwveenseweg, met 5.400 motorvoertuigen per dag,
waaronder ook veel vrachtwagens, te druk om fietsers en motorvoertuigen op
de rijbaan te mengen. Wij willen de fietser niet als snelheidsremmer inzetten,
wanneer dat ten koste gaat van de veiligheid.
Het huidige tweerichtingsfietspad sluit ook naadloos aan op de tweerichtingsfietspaden langs de N231 en de Noordenseweg. Als dit fietspad zou
worden vervangen door fietssuggestiestroken aan weerszijden van de weg (variant 1), zouden fietsers in de richting van Noorden twee keer extra moeten
oversteken: bij de rotonde met de N231 en op de Noordenseweg.
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We hebben de gemeente laten weten dat we een voorkeur voor variant 2
hebben, met bovengenoemde redenen. We hebben daarbij tevens enkele suggesties gedaan om ruimere bochten bij het oversteken te creëren. Het is nu
aan het college van B&W en de gemeenteraad om een keuze te maken. Wij
houden dat in de gaten, en zullen zonodig van ons inspreekrecht gebruik maken.
Rudy van Vliet

Zaterdag 5 november: fietsverlichtingsactie
Op zaterdag 5 november vindt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie
plaats. Fietsers kunnen die dag op tientallen locaties in de regio hun
verlichting gratis laten controleren, en zo nodig laten repareren.
De dagen worden weer korter. Het is dus extra belangrijk dat de verlichting
op je fiets het doet. Daarom organiseert de Fietsersbond, samen met de
gemeenten en de rijwielhandelaren in de regio Holland Rijnland, ook dit jaar
weer een fietsverlichtingsactie. Op zaterdag 5 november kun je terecht bij
de stand van de Fietsersbond aan De Vest in het centrum van Alphen aan
den Rijn (voor de bibliotheek) en bij tientallen rijwielhandelaren in de regio.
Daar kun je je fietsverlichting gratis laten controleren. Als reparatie nodig
is, hoef je alleen voor het gebruikte materiaal te betalen - geen arbeidsloon
dus. Bij de stand van de Fietsersbond kun je bovendien gratis je postcode in
de fiets laten graveren.
Als je op 5 november geen tijd hebt, heb je de week daarna nog een
kans. Van 7 t/m 12 november geven de deelnemende rijwielhandelaren 10%
korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) voor reparatie van
de verlichting.
Met werkende fietsverlichting ben je beter zichtbaar in het donker. Dat
voorkomt ongelukken, en ergernis bij andere weggebruikers. De regionale
fietsverlichtingsactie sluit aan bij de landelijke campagne onder het motto
AAN in het donker Ze wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de
provincie Zuid-Holland.
Het is de bedoeling dat de politie na de actie gericht gaat controleren op
werkende verlichting. Als je in het donker zonder verlichting fietst, riskeer je
een boete van e60,-. De boete voor ontbrekende reflectoren bedraagt e40,-.
Misschien een extra reden. . .
Rudy van Vliet
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Overzicht van acties en locaties
Zaterdag 5 november 2022
Controle en reparatie fietsverlichting tegen alleen materiaalkosten
Waar:
• Stand van Fietsersbond op hoek Aarkade-De Vest in Alphen aan den Rijn
(voor de bibliotheek), van 09.30 - 15.30
• De deelnemende rijwielhandelaren
7 tot en met 12 november 2022
Reparatie fietsverlichting met 10% korting
Waar:
• De deelnemende rijwielhandelaren

Deelnemende rijwielhandelaren
Gemeente Alphen aan den Rijn
• Atlas Fietsen, Provinciepassage 59, Alphen aan den Rijn
• Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 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
• Fiets-Exclusief, Stationsplein 1, Alphen aan den Rijn (bij boveningang
Fietsappel)
• Bike Totaal Samplonius, Ouvertureweg 141-143, Alphen aan den Rijn
• Stuifzwam Fietsen, Stuifzwam 8-10, Alphen aan den Rijn
• Voor Fietsen (mobiele fietsenmaker), op 5 november bij Limeshal, Kees
Mustersstraat 8, Alphen aan den Rijn
• Profile Hans Janssen, Dorpsstraat 91, Benthuizen
• Hoogduijn Tweewielers, Burgemeester Colijnstraat 53, Boskoop
18

• Theo van Zanten Tweewielers, Dorpsstraat 176, Hazerswoude-Dorp
• Bike Totaal Van der Post, Fr. van Eedenplein 4a, Hazerswoude-Rijndijk
Gemeente Kaag en Braassem
• Wallet Tweewielers, Dokter Stapenséastraat 30, Leimuiden
• De Fietsshop, Meerkreuk 36-40, Oude Wetering
• De Oevers Tweewielers, Centrumoever 17, Roelofarendsveen
Gemeente Nieuwkoop
• Bike Totaal 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
In het persbericht op www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
vindt u nog meer informatie, over de regels en de boetes, en over de deelnemende rijwielhandelaren in andere gemeenten in onze regio.

ValOpShop
Gemeente Kaag en Braassem meldt ons:
Woensdag 30 november tussen 17:00 en 20:30 uur houden wij een
actie mbt fietsverlichting. De ValOpShop zal dan te vinden zijn op
het Sportpad in Roelofarendsveen. Zie onderstaand kaartje voor de
exacte locatie. De wethouder zal rond 19:00 uur aanwezig zijn.

Locatie waar de ValOpShop in actie komt.
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Nadere informatie van de ValOpShop:
Fietsen in het donker zonder licht? De kans op een ongeluk schiet omhoog.
Veel fietsers staan er niet bij stil en wagen zich op goed geluk in het verkeer.
Vorig jaar kwamen wij met de ValOpShop naar de regio Holland Rijnland.
De ValOpShop is een leuke hands-on interventie voor wanneer het weer vroeg
donker wordt.
De ValOpShop is een ‘pop-up’-actie waarbij een promoteam verschijnt op
plekken waar veel fietsers komen. Dat kunnen drukke fietsroutes zijn, b.v.
naar school of werk, maar ook winkelcentra of bijvoorbeeld een sportcomplex
waar de jeugd ’s avonds naar toe fietst om te gaan trainen.
We gaan met de fietsers in gesprek over het belang van goed zichtbaar
zijn. Hierbij gaat het er niet alleen om dat je fietslamp het doet, maar ook
dat je materiaal gebruikt op je kleding waardoor je nog beter zichtbaar bent.
Zo kunnen automobilisten jou zien. De vraag is dus: hoe zorg jij dat je
zichtbaar bent in het donker? Fietsers die hun licht aan hadden, mogen in
de ValOpShop gratis iets uitzoeken waardoor ze hun weg nog beter zichtbaar
vervolgen. Denk hierbij aan lampjes, reflectors, hesjes etc. De ValOpShop ligt
er vol mee. Heb je geen of niet-werkende fietsverlichting? Geen probleem.
Dan monteren wij dit ter plekke voor je. Zo gaat iedereen beter verlicht
verder. Meer zien? www.valopshop.nl

Paaltjesactie
Dit najaar voert de landelijke Fietsersbond samen met Veilig Verkeer Nederland een actie tegen onnodige en fout geplaatste paaltjes op fietspaden. Dat
is ook wel nodig want slechts 1% van de huidige paaltjes is geplaatst volgens
de richtlijnen van CROW-Fietsberaad.
Om de actie bekendheid te geven is in augustus contact gezocht met de
media. Begin augustus kregen we de vraag of iemand in onze regio Omroep
West te woord wilde staan bij een paaltje. Ik zegde toe dat te willen doen.
Daarna zijn er opnames gemaakt op De Tuinderij in Leimuiden. Het resultaat
was verrassend: terwijl de verslaggever met ons in gesprek was, kwam een
wagentje van de gemeente voorrijden en werd het bewuste paaltje verwijderd.
U kunt het filmpje nog nakijken via onze website
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Medewerkers van de gemeente Kaag en Braassem halen het paaltje weg
(screenshot YouTube, bron Omroep West).
In 2017 waren we blij dat de meeste paaltjes in onze gemeente weggehaald
waren en op de 15 locaties waar de palen moesten blijven een duidelijke paal
en goede belijning aangebracht was. Die belijning is echter niet goed onderhouden en er zijn de laatste jaren toch hier en daar weer paaltjes geplaatst
die niet voldoen aan de richtlijnen.
We (Willem Zandvliet en ik) hebben hierover op 11 oktober op het gemeentehuis gesproken met onze contactpersoon (de adviseur verkeer en vervoer)
en de specialist van de buitendienst.
We willen veilig en comfortabel fietsen. Dat betekent: geen onnodige
palen of andere obstakels op het fietspad en als het echt niet zonder paal kan,
dan de paal en omgeving inrichten volgens de richtlijnen. Onze vraag aan
de gemeente: “Waarom staan er dan (in tegenstelling tot de 6 jaar geleden
gemaakte afspraak) toch weer een aantal onveilige palen?”
De gemeente gaf vier verklaringen:
1) Als er een nieuwe wijk gebouwd wordt heeft de gemeente, zolang de wijk
nog niet opgeleverd is, niet altijd grip op de manier van afzetten van wegen
door de aannemers.
2) Soms is de grond (nog) geen eigendom van de gemeente.
3) Op de buitendienst hebben ze ook te maken met functiewisselingen en
vacatures.
4) De gemeente krijgt ook verzoeken van bewoners om paaltjes te plaatsen
omdat er soms auto’s op het fietspad rijden.
Wat dat laatste betreft snappen we de irritatie van die bewoners wel. Maar
we vragen ons meteen ook af of ze beseffen dat een paaltje vaak een groter
gevaar is dan die paar auto’s die op dat fietspad rijden. Een paal beweegt
21

niet, heeft geen ogen, geen claxon, maakt geen geluid en staat er 24 uur per
dag, ook als het glad is, mistig of donker is en ook als er zes fietsers achter
elkaar langs moeten. Tevens komen hulpdiensten door paaltjes later op hun
bestemming ook als elke seconde telt.
De gemeente heeft gezegd de situatie bij de fietspalen te willen verbeteren
en daarom de huidige locaties opnieuw te bekijken. Ik heb aangeboden daarbij aanwezig te zijn.
Cor van Zeil

Ook last van paaltjes? Ga naar paaltjes.fietsersbond.nl

Door weer en wind: Ongeluk(jes)
In mijn levensjaren vanaf de kinderstep, (kinder)fiets tot mijn
E-speed pedelec, heb ik veel kleine en grotere ongelukken van
mijzelf en ook van anderen meegemaakt.
Kleine jongen.
De handvaten van mijn kinderstep zitten los en het moet dus een keer
gebeuren. Ik zet kracht bij het wegrijden en plotseling heb ik de handvaten
in mijn beide handen. Ik maak een doodsmak op het wegdek.
Nog niet genezen van mijn schaafwonden, doe ik enkele weken later een
wedstrijd met mijn vriendje. Met de step van de brug af en zo lang mogelijk
je ogen dicht houden. Gaat natuurlijk al gauw fout en gelukkig beland ik in
de struiken naast de weg.
Vele jaren fiets ik naar de middelbare school in Leiden. Ruim 14
kilometer door weer en wind.
Het is op een winterochtend en het fietspad is nog niet gestrooid. Voor
mij slaat een fietser linksaf richting de bushalte. Zijn voorwiel glijdt weg en
met een enorme smak belandt hij voorover op de grond. Ik ervaar bijna zelf
de pijn.
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Vervelender is een voorval waarbij een brommer mij inhaalt en mijn stuur
aan de linkerzijde aantikt. Pardoes lig ik op het asfalt. De brommer komt
nog wel excuses maken, maar de pijn wordt er niet minder om.
Leuker en hilarisch is het voorval van mijn kameraad die al de hele schoolrit
achter mij hangt. We hebben fors tegenwind. Ik ben het halverwege zat dat
hij niet wil ’overnemen’ en recht mijn rug. Mijn fietssnelheid daalt fors en
hij raakt met zijn voorwiel mijn achterwiel. Geheel uit evenwicht tuimelt hij
rechts een talud af en gaat met fiets en al kopje onder in een boerensloot. Ik
hoor hem op het laatste moment nog “te water” schreeuwen.
Op de vele kilometers recreatief fietsen maak je ook wat mee.
Een mooie onverharde, smalle fietsroute door bos en heide. Een oudere
vrouw voor mij zie ik steeds angstiger worden en steeds langzamer gaan
fietsen. En zij gaat meer en meer slingeren. Totdat ze met ‘een snelheid van
bijna omvallen’ in een bocht ook letterlijk omvalt en in de heidestruiken ligt
te spartelen.
Voor mij een klein kindje op een voor haar te klein fietsje. Ze trapt met
recordsnelheid de trappers rond. Totdat ze een trapper verliest! Ze slingert
van links naar rechts het hele fietspad over. Wonderwel blijft ze overeind en
gelukkig ook geen tegenliggers.
Samen met mijn vrouw een rondje fietsen. Keuvelend en genietend van
de omgeving ziet zij een paal op een vluchtheuveltje over het hoofd. Een
valpartij, gelukkig zonder gevolgen.
Op de racefiets vele weekenden met collega’s.
We komen bij een afzetting met rijplaten. Eigenwijs als we zijn stappen
we niet af . We fietsen wel heel langzaam. Een collega raakt met zijn voorwiel tussen 2 rijplaten en gaat (in een prachtige slow motion) over de kop.
Hilarisch.
Even later stoppen we voor een versnapering. Een collega stapt af en
drukt zijn kuit tegen een gloeiende uitlaat van een brommer. Ik hoor een
sissend geluid en ruik een vieze bbq geur.
In al die weekenden kom ik ook een keer aan de beurt. Het heeft net
geregend en ik neem een scherpe bocht iets te enthousiast. Mijn voorwiel
glijdt weg en heb vele weken last van een fikse schaafplek op mijn heup.
Een collega halverwege de groep fietst de berm in. Het hoogteverschil met
het asfalt is groot en hij doet toch een poging er weer op te komen. Hij valt
op het asfalt, met de nodige schaafwonden als gevolg.
Op mijn ligfiets.
Bij de eerste rit zit het kliksysteem van mijn pedalen nog te strak. Ik rem
bij een kruispunt en krijg mijn voeten er niet uit en vang mij wel netjes op
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als ik omrol. Handig zo’n lage ligfiets. Maar nu lig ik wel een beetje voor gek
op het fietspad met de voetjes nog vast.
Ik fiets bij een kruispunt rechtdoor en een rechtsaf slaande auto ziet mij
over het hoofd. Ik rem en heb onvoldoende tijd om mijn schoenen los te
klikken en val om. Ook nu lig ik een beetje voor gek op het fietspad.
Ik passeer rechts een file auto’s en een tegemoetkomende auto wil tussen
de auto’s linksaf slaan. Hij ziet mij op het laatste moment en remt hard.
Een achterop komende auto knalt er bovenop. Ik kom er gelukkig schadevrij
vanaf.
Woon-werk op de fiets.
Ik fiets ’s ochtends naar mijn werk. Een loonwerker is met veel te groot
materiaal de berm aan het maaien. Ik moet zelfs even door de berm. ’s
Middags fiets ik naar huis. Het fietspad met tegels heeft een scherpe bocht
naar rechts en ik ontdek te laat dat de (in de lengte liggende) tegels uit elkaar
zijn gereden. Mijn voorwiel komt erin en ik maak een lelijke val.
Elke ochtend fiets ik over een bruggetje, met een (smalle) breedte van
een auto en fietser. Mijn fietsverlichting zit precies op de hoogte van de
brugleuning. Bijna aan het einde van de brug draait een auto de brug op en
heeft mij (en mijn verlichting) niet gezien. Ik zit bijna knel tussen zijn linker
voorzijde en brugleuning. Gaat maar net goed. Nu rem ik halverwege de
brug maar af, zodat mijn verlichting in ieder geval (frontaal) gezien wordt.
Een mooie winterochtend met gladheid. Voor mij een jong meisje op haar
fiets met een krat voorop. Deze is (te) zwaar beladen met haar schooltas.
Een scherpe bocht in het fietspad en in een fractie van een seconde glijdt haar
voorwiel weg en ze klettert op de grond. Krat en schooltas rollen over het
fietspad.
Een winterochtend met sneeuw. Een brommer komt mij tegemoet, glijdt
onderuit in de sneeuw en neemt mij mee in zijn val. Ik val bovenop hem en
dat breekt mooi de smak die ik maak. Ik heb alleen een kapot spatbord. Hij
heeft meer brokken.
Een winterochtend met hier en daar wat gladheid. Ik rij een viaduct op
en deze is bovenop niet glad. Dus ik rij onbekommerd naar beneden, waarbij
mijn snelheid toch wat groter wordt dan mij lief is. En onderaan is het toch
onverwacht glad. Ik glij met voor- en achterwiel enkele meters dwars over de
weg. Met alle geluk van de wereld blijf ik overeind.
Allemaal lekker (en gezond) fietsen komende winter!
Sjonnie

24

