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De Transportfiets is een uitgave van Fietsersbond, afdeling Capelle a/d IJssel 

en verschijnt 2 a 3 x per jaar. Het wordt aan de Capelse leden verzonden als 

krantje of in de digitale versie. Wilt u zich aan- of afmelden voor de digitale 

Transportfiets stuur dan een e-mail naar capelleadijssel@fietsersbond.nl 

 

Contactadres:   Website: capelle.fietsersbond.nl  

Enno van Waardenberg  E-mail:    capelleadijssel@fietsersbond.nl   

Boeroestraat 11     

2905 SJ Capelle a/d IJssel   

Tel. 010 - 450 31 84   

 

Aan dit nummer werkten mee:  

Jos Jacobs, Marco Rorai, Ad de Jonge en Enno van Waardenberg. 

 

Foto´s zijn van Fietsersbond Capelle a/d IJssel. 

 

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet 

zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.  

 

Klachtentelefoons: 

Voor het indienen van klachten over slecht wegdek, onderhoud, kapotte  

straatverlichting en dergelijke kunt u bellen met onderstaande nummers 

 

Capelle a/d IJssel:        14010 voor bestrating, kuilen, gaten e.d. 

Zuidplas:        0180 - 0180-330300 voor alle klachten 

Rotterdam:        14010 voor alle klachten 

 

Problemen met de openbare verlichting kunt u melden bij Nobralux via  
0411 – 440401 (24 uur per dag bereikbaar). Geef de straatnaam, lichtmastnummer, 
(dit staat op iedere lantaarnpaal) door. 
   
Plaatselijke en landelijke meldpunten voor fietsers:  
http://meldpunt.fietsersbond.nl/     
 
www.verbeterdebuurt.nl      
 
https://www.buitenbeter.nl/ = Buiten beter App 
 

Schade en fouten bij bewegwijzering van ANWB: 

https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/  

 

 Schade en fouten bij borden van LF-routes en fietsknooppuntroutes 

www.fietseninregiorotterdam.nl  

 

Drukker: Imago Prints;  

Fotografie op het voorblad: Cees van Meerten / FotoExpressie  

 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
http://capelle.fietsersbond.nl/
mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
http://meldpunt.fietsersbond.nl/
http://www.verbeterdebuurt.nl/
https://www.buitenbeter.nl/
https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
http://www.fietseninregiorotterdam.nl/
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Voorwoord 

 

Beste Lezers, 

Op de valreep hebben we nog een nieuwsblad kunnen maken. Beschouw het 

als een editie december/januari.  

 

Fietsersbond Capelle heeft dit jaar in Sportief Capelle een goede bondgenoot 

gevonden. Samen moedigen we iedereen aan om te gaan fietsen. En we 

delen ondermeer ook onze onderlinge publiciteit. Daar hebben we beide 

belang bij want fietsen is gezond en op de fiets kom je op plaatsen waar je 

met de auto niet makkelijk komt. Dat heeft al geresulteerd in een aantal 

fietstochten dit jaar. En wellicht levert dat ook leden op voor de Fietsersbond 

en voor onze locale afdeling. Het ledenbestand in Capelle aan den IJssel is 

immers aan het dalen. Daarom in deze editie een oproep om nieuwe leden te 

werven. Behalve aandacht voor Sportief Capelle en de ledenwerving blikken 

wij terug op onze fietstochten dit jaar en onze promotieactiviteiten met veel 

mooie foto´s. 

 

Veel leesplezier met deze Transportfiets. Wilt u zich aan- of afmelden voor de 

digitale Transportfiets stuur dan een e-mail naar  

capelleadijssel@fietsersbond.nl 

 

In geval u zich aanmeldt voor de digitale versie ontvangt u niet meer de 

papieren versie.  

 

Tot slot wensen wij iedereen een mooi nieuw jaar.  

 

 

Enno van Waardenberg 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Stoplichten met afteller 

 
Een aantal jaren geleden zijn in onze gemeente nieuwe, zogenaamd slimme 

verkeerslichten geplaatst. Ondanks dat ze slimmer zijn dan de oude blijf ik ze 

stoplichten noemen omdat ik vrijwel altijd moet stoppen als fietser. Officieel 

heten ze natuurlijk VRI= Verkeersregelinstallatie. 

Het slimme van de nieuwe installaties is dat ze een aftelsysteem hebben dat 

verbonden is met sensoren die óf een paar meter vóór de installatie staan of 

pal naast de installatie. In dit laatste geval hebben ze eigenlijk geen zin, want 

je kunt dan net zo goed op de knop drukken. 

Maar, we hebben gemerkt dat het slimme systeem niet (altijd) goed werkt. 

Daarom hebben we een inventarisatie gemaakt van de werking van alle 

verkeerslichten in Capelle. We maken een aantal voorbehouden:  

- enkele kunnen in een andere gemeente staan, dit zijn grensgevallen; 

- we kunnen enkele gemist hebben 

- dit is een momentopname rond 4 december, de situatie kan heel snel 

anders zijn. 

Daarom hierbij de oproep aan onze leden om na te gaan of deze lijst klopt 

voor de jullie bekende stoplichten. 

Aftellers werken aan beide kanten op afstand door sensoren: 

- Klaas Klinkertweg/Burg. van Beresteijnlaan  

- Capelseweg/busbaan  

- Schenkelsedreef/ ’s-Gravenweg alleen richting west 

- Capelseweg/ oprit autoweg 

- Capelseweg/ afrit autoweg 

- Rivierweg/ Abram van Rijckevorselweg 

- Slotlaan/ Abram van Rijckevorselweg  

- Pr. Alexanderlaan/’s-Gravenweg 

- Hoofdweg/afslag Mc Donald 

- Hoofdweg/Rietbaan  

Afteller werkt aan één kant op afstand door sensoren: 

- Capelseplein: noord-zuid 

Afteller werkt aan één kant door sensoren pal bij het stoplicht: 

- Capelseweg/Hoofdweg: noord-zuid  

Afteller werkt alleen met drukknop: 

- ’s-Gravenweg/ Burg. van Beresteijnlaan aan beide kanten 

- Burg. van Beresteijnlaan/ Abram van Rijckevorselweg aan beide kanten 

- Schenkelsedreef/ ’s-Gravenweg  richting oost 

- Schenkelsedreef/ Kralingseweg aan alle vier de kanten 
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- Bermweg/Capelseweg: zuid-noord   

- Capelseweg/Hoofdweg: zuid-noord  

- Capelseweg/Lylantsebaan aan beide kanten  

- Capelseplein: zuid-noord  

- Pr. Alexanderlaan/’s-Gravenweg oost-west en west-oost 

- Hoofdweg/ Capelseweg west-oost en oost-west 

- Hoofdweg/Schinkelsebaan aan alle vier de kanten 

- Hoofdweg/Vlierbaan aan beide kanten 

- Hoofdweg/Molenbaan aan alle vier de kanten 

- Hoofdweg/Schollevaartsedreef aan alle zes de kanten  

- Riviumboulevard/ op-en afrit Abram van Rijckevorselweg  

Afteller werkt helemaal niet: 

- Klaas Klinkerkade/ Abram van Rijckevorselweg (aan beide kanten niet, 

ook niet met drukknop) 

- Bermweg/Capelseweg: noord–zuid  

 

Geen afteller: 

- Bermweg/Capelseweg: oost-west en west-oost  

 

Onze conclusies inzake de aftellers zijn: 

- Of ze doen het goed door de sensoren op afstand 

- Of ze werken pas op de sensoren pal bij het stoplicht 

- Of ze doen het alleen als je de knop indrukt 

- Of ze doen het helemaal niet (maar het licht gaat wel op groen, dus is er 

intern wel een verbinding, maar niet zichtbaar). 

We beseffen dat het zeer storingsgevoelige systemen zijn, maar we hebben 

niet de indruk dat er veel aan systematisch of preventief onderhoud wordt 

gedaan. 

 

Wij zullen deze lijst aan de medewerkers van de gemeente voorleggen en 

vragen om zo spoedig mogelijk de euvels te verhelpen. 

Recentelijk kwam het Fietsberaad CROW -een samenwerkingsverband van 

vele instanties met een maandelijkse zeer lezenswaardige nieuwsbrief – met 

nieuws over stoplichten. In het laatste nummer werd vermeld dat er nieuwe 

technologische ontwikkelingen gaande zijn ter beïnvloeding van stoplichten, 

uiteraard vooral voor auto’s, maar ook voor fietsen, bijvoorbeeld met apps op 

je smartphone. Wij zullen jullie op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. 

 

Marco Rorai  
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Fietstocht bij 55+ Duathlon  

 

Ieder jaargetijde organiseert Sportief Capelle een speciaal 

kennismakingsprogramma met verschillende sportieve en gezellige 

beweegactiviteiten voor de Capelse inwoners van 55 jaar en ouder. De  

afgelopen zomer werd voor deze editie onder meer een duathlon (een 

gecombineerde fiets- en wandeltocht) georganiseerd. Wij mochten als 

Fietsersbond zorgen voor een voorfietser. De fietstocht ging over een afstand 

van ongeveer 18 km en startte vanaf 'Hit eten en drinken' aan de 

Blaardorpseweg (gelegen bij de Golfbaan Hitland). Wij maakten een leuke 

fietstocht door het recreatiegebied Hitland, Sportpark Dorrestein, 

Bückeburgpark, Nesselande en een deel langs de Rotte, en tenslotte via 

Rotterdam-Zevenkamp en het Schollebos terug naar Capelle. Daar eindigde 

de tocht bij de Beemsterhoek, waar vervolgens een lunch werd aangeboden 

aan de deelnemers. Met een tevreden gevoel en ontvangen complimenten 

voor de mooie fietsroute ging de voorrijder weer huiswaarts. 

 

Enno van Waardenberg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Winterse fietstocht met lunch  

 

Op woensdag13 februari 2019 wordt een winterse fietstocht georganiseerd 

met vertrek en finish bij sporthal de Lijster (Lijstersingel 20) in Capelle aan den 

IJssel. De fietstocht begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Na 

afloop staat er een heerlijke lunch voor u klaar! Fietst u mee? De 

Fietsersbond zal deze fietstocht begeleiden. Inschrijven kan bij Sportief 

Capelle (010 – 258 87 87).  

 

Enno van Waardenberg 

 

  Bron: Istock foto 
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Startschot Duofiets  

Op donderdag 27 september 2018  was Fietsersbond Capelle op 

uitnodiging van Sportief Capelle aanwezig bij de officiële 

ingebruikneming van de duofiets.  

 

Sportief Capelle nam bij buurthuis “De Wel” in de wijk Schenkel officieel de 

nieuwe duofiets in gebruik. Deze fiets is mede mogelijk gemaakt door het 

Economisch Netwerk Capelle (ENC). Met de duofiets kunnen mensen die zelf 

iets minder mobiel zijn toch op pad voor een boodschap, even langs de 

apotheek of er gewoon even lekker uit. Samen met een beweegmaatje op 

pad!  

 

Sportief Capelle gaat de duofiets inzetten voor geheel Capelle. Iedere 

donderdag is de duofiets tussen 9 en 12 uur beschikbaar in de wijk Schenkel. 

Vanuit buurthuis “De Wel” is vanaf 4 oktober 2018 de duofiets gestart. De 

andere wijken moeten nog worden ingepland. Ouderen kunnen reserveren op 

een tijd die hen het beste uitkomt. De vrijwilliger van de duofiets haalt de 

mensen thuis op en biedt hulp bij het opstappen, indien noodzakelijk. De 

duofiets wordt bemenst door vrijwilligers die zich opgeven als beweegmaatje, 

zij zijn cruciaal in het doen slagen van deze activiteit in de rest van Capelle.  
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In de wijk Schenkel is behoefte naar meer beweegmaatjes om nog meer 

ouderen met de duofiets naar hun afspraak te kunnen brengen.  

 
Heeft u interesse om beweegmaatje te worden? Geeft u zich dan bij Sportief 

Capelle. Aanmelden kan bij Sportief Capelle, door uw naam en 

contactgegevens te mailen naar info@sportiecapelle.nl of te bellen naar 010-

2588787. 

 

Enno van Waardenberg 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Fietsen in week van de mobiliteit 
Fietsen is leuk, fietsen is gezond en met de fiets kom je op plaatsen waar je 

met de auto niet makkelijk komt. Daarom moedigde Fietsersbond Capelle 

samen Sportief Capelle iedereen aan om tijdens de Europese Mobiliteitsweek 

te gaan fietsen. Op woensdag 19 en zaterdag 22 september 2018 stonden 

twee fietstochten in de planning.  

De fietstocht op 19 september was een korte fietstocht langs diverse 

sportcomplexen in Capelle aan den IJssel om op deze wijze de sport in de 

gemeente op een leuke manier onder de aandacht te brengen. De fietstocht 

op 22 september zou een langere route worden door de Krimpenerwaard, 

maar die viel letterlijk en figuurlijk in het water.  

 

mailto:info@sportiecapelle.nl
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Hoopvol vertrokken wij met ongeveer 20 mensen, maar nog nauwelijks een 

half uur onderweg hing een donkere wolk boven ons en voordat de 

regenpakken konden worden aangetrokken waren we allemaal al kletsnat van 

de stortregen. Daar stonden we dan middenin het polderland. Na onderling 

overleg werd besloten snel huiswaarts te keren en de kortste weg terug te 

nemen richting Capelle aan den IJssel. Aan het einde van de rit waren er nog 

fietsers die toch de rest van de ingekorte fietstocht af wilden maken tot de 

geplande finish bij de fietsenstalling onder metrostation Capelle Centrum. En 

daar konden deze trouwe fietsers even bijkomen van de natte middag en  

genieten van de warme thee, koffie en de beloofde koeken.  

 
Donkere wolken midden in de polder   

 

Enkele weken later gingen we voor de herkansing en werd dezelfde fietsroute 

alsnog helemaal uitgereden en nu met mooier weer en veel zon en trok weer 

een andere groep fietsers aan. Onderweg hebben we voor zover men hier nog 

niet mee bekend was nog een bezoekje gebracht aan Cyclostyle fietscafé in 

Moordrecht. Dit was zeker zeer geslaagd te noemen.   

 

Enno van Waardenberg 
 

 

 

 

 

https://cyclostyle.com/klantenservice/cyclostyle-winkel-en-fietscafe
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Foto onder: Cyclostyle fietscafé in Moordrecht 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Duurzaamheidsmarkt 

 
In het kader van de dag van de duurzaamheid is op 10 oktober 2018 in de 

Pauluskerk aan de Merellaan te Capelle aan den IJssel een  

Duurzaamheidsmarkt gehouden. Deze is georganiseerd door het Energie 

Collectief Capelle (ECC) samen met de gemeente Capelle. Daarbij waren vele 

instanties en organisaties aanwezig die een of andere relatie met 

duurzaamheid hebben. Hoewel dat woord inmiddels flink aan inflatie 

onderhevig en erg trendy is, bevatten de aanwezige 15 kraampjes toch wel 

duidelijk zaken die met duurzaamheid te maken hebben, o.a. het Energie 

Collectief Capelle, de Woonwijzerwinkel, het Repair-café, de kringloopwinkel, 

de duurzaamheidsbeweging St. Christoffel, de biologische groenteboer 

Vitamine-fiets met een bakfiets vol groenten en fruit uit Nieuwerkerk aan den 

IJssel, de Wereldwinkel en natuurlijk jullie eigen afdeling van de Fietsersbond. 

Bij aanvang mochten de aanwezige vertegenwoordigers van de instanties zich 

heel kort voorstellen. Dat deden wij ook en spraken, naast de waardering voor 

de positieve activiteiten van de gemeente, zoals voorrang voor fietsers op de 

rotondes, onze teleurstelling uit voor de wijze waarop de gemeente veel 

autoverkeer naar het centrum lokt met het gratis parkeren. Nu zelfs met een 

nieuwe gratis parkeergarage. Wij vroegen ons af wat er duurzaam hieraan is. 

“Ja, maar wij moeten toch ook aan onze middenstand denken”, reageerde 

VVD-wethouder Van Veen. Alsof alleen mensen met een auto boodschappen 

doen! Het was een gezellige avond waarbij wij ook met diverse andere 

aanwezigen hebben kennisgemaakt en van gedachten hebben gewisseld over 

raakvlakken van onze activiteiten. Met diverse bezoekers hebben we goede 

gesprekken gehad en ook hebben we onze doelstellingen gepropageerd. 

Helaas was de aanloop niet zo groot als iedereen gehoopt had. Volgend jaar 

meer bezoekers!  

 

Marco Rorai 

https://cyclostyle.com/klantenservice/cyclostyle-winkel-en-fietscafe
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Kraampje Fietsersbond Capelle op de Duurzaamheidsmarkt 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Olifantenpaadjes 
 

In elke uitgave van ons afdelingsblad plaatsen wij een foto van een 

olifantenpaadje in Capelle. Olifantenpaadjes ontstaan op onverharde 

ondergrond die fietsers of wandelaars creëeren bij het afsnijden van een 

officiële route. We hebben er weer een gesignaleerd. De locatie op de foto is 

gezien vanaf het fietspad op de Schönberglaan. Rijdend vanuit de wijk ’s-

Gravenland door de Blinkerttunnel, snijden fietsers hier rechtsaf om sneller op 

het fietspad naast de Algeraweg te komen. Best logisch want dat scheelt wel 

een stukje omrijden in de bocht verderop. Wie nog een olifantenpad kent mag 

dit aan ons doorgeven. Graag met foto. 

 

Enno van Waardenberg  
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Snelfietsroute Rotterdam – Gouda 
 

Al vele jaren wordt er gesproken over een snelfietsroute om fietsers op een 

snelle manier van Rotterdam naar Gouda te kunnen laten rijden zonder veel 

hindernissen en op een comfortabele wijze. Dus zonder veel stoplichten en 

kruisingen en met een glad rood wegdek. Aangezien er veel instanties bij 

betrokken zijn en de kosten aanzienlijk zijn, is er veel overleg nodig.  

De route gaat door Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas (Moordrecht) 

en Gouda. Waarbij het kortste stuk door Capelle aan den IJssel loopt. Naast 

deze gemeenten zijn bij de totstandkoming ook betrokken de Provincie Zuid-

Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Rijkswaterstaat. Bij het 

overleg tussen al deze instanties mag de Fietsersbond ook aanschuiven. En 

dat doen we met de voorzitter van de afdeling Rotterdam die daar ook namens 

de andere betrokken afdelingen zit: Capelle aan den IJssel, Zuidplas en 

Gouda. 

 

Het doel van de snelfietsroute (SFR) is vooral om forensen en scholieren een 

goede alternatieve mogelijkheid te geven om hun bestemming op een andere 

manier te bereiken dan met de auto of met het OV. Natuurlijk willen de 

overheden, met name Rijkswaterstaat, hiermee trachten de files te verkorten. 

Dat vinden wij prima als het de fietser maar voordelen geeft. Een van de 

meest besproken onderdelen is uiteraard welk traject het beste is. Daarbij zijn 

een aantal zaken van belang, zoals de goede bereikbaarheid van 

bedrijfsterreinen en grote schoolcomplexen. Voorts gaat het erom hoe de 

belanghebbende gemeenten bediend kunnen worden. 

 

Gelet op deze aspecten zijn drie trajecten in ogenschouw genomen: een 

noordelijk, een midden-, en een zuidelijk traject. Het noordelijk traject zou, 

voor wat betreft Capelle, langs de Hoofdweg gaan, het zuidelijk traject langs 

de Hollandse IJssel en het middentraject langs de ’s-Gravenweg. Zoals het nu 

ernaar uitziet gooit het middentraject hoge ogen. Dat zou betekenen voor 

Capelle dat de ’s-Gravenweg een flink stuk opgewaardeerd zou worden als 

fietsroute. 

 

Dit is echter nog niet het definitieve besluit van de projectgroep en de 

betrokken overheden. In de besluitvormingsprocedure zijn wel flinke stappen 

gemaakt, hetgeen betekent dat er binnen niet al te lange tijd definitieve 

besluiten genomen zullen worden. Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen. Eventueel ook met een extra nieuwsbericht, 

als het urgent is. 

 
Marco Rorai 
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Paaltjes  
 

Paaltjes op fietspaden zijn aantoonbaar de grootste oorzaak van eenzijdige 

fietsongevallen. Het is intussen alweer een jaar geleden dat we ons rapport 

“Paaltjes weg (zoveel mogelijk)!” aan wethouder Dick van Sluis hebben 

aangeboden. We hadden de hoop dat hiermee een aanzet gegeven zou 

worden dat de gemeente beleid zou maken om paaltjes en andere obstakels 

op fietspaden aan te pakken. Indien verantwoord deze geheel te verwijderen 

(de gemeente blijft immers verantwoordelijk), of indien ze echt nodig zijn deze 

aan te passen op een fietsvriendelijke manier. We hebben onder andere 

voorgesteld de stalen paaltjes te vervangen door buigbare kunststof palen, en 

een goed zichtbare toeleidende markering aan te brengen. Echter door de 

raadsverkiezingen, inclusief de uitslag (Leefbaar Capelle scoort niet hoog op 

fietsbevorderende maatregelen) is er nog niet zoveel met ons rapport gedaan. 

Alleen bij uitvoering van grotere onderhoudswerkzaamheden zien we hier en 

daar wat verbeteringen, er verdwijnt dan inderdaad af en toe een paaltje. 

We zouden dat graag anders zien, een structurele aanpak dus. We zijn op het 

ogenblik aan het bekijken of het vervangen van een aantal paaltjes door 

kunststof palen in aanmerking komt als project bij het ‘Denk en doe mee 

fonds’ van de gemeente. Het zou namelijk zeker ten goede komen van de 

Capelse gemeenschap, en is waarschijnlijk niet erg politiek omstreden. Ook 

als het niet in aanmerking komt levert het misschien toch weer de nodige 

aandacht op. Wel is intussen noodzakelijk dat het rapport geactualiseerd 

wordt zodat we bij besprekingen de laatste stand van zaken kunnen 

presenteren.  

Wie tijd en zin heeft hieraan mee te werken; neem even per mail of telefonisch 

contact op met ons, je kunt dan een wijk of gedeelte daarvan nafietsen. Het 

doorgeven van de wijzigingen op het bestaande rapport is dan voldoende voor 

ons om binnenkort een versie 2.0 op te stellen.                                                                                                             

 

Jos Jacobs 
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CentrumXpeditie 
 

Onlangs hebben we de vierde bijeenkomst dit jaar gehad met de projectleiding 

van CentrumXpeditie, die zich bezighoudt met de uitvoering van o.a. de 

nieuwe wegen rondom de Koperwiek. Aangezien er al weer een aanzienlijk 

deel is gerealiseerd (hoewel nog wel enkele jaren tot eindoplevering), zal het 

komend jaar twee keer overlegd worden. Zo is bijvoorbeeld de rotonde 

Slotlaan al lang klaar, en de voet/fietsbrug bij de Rubenssingel is dit jaar 

opgeleverd. In september 2018 kregen we al de toezegging dat de afgesloten 

Reigerlaan bij de Protestantse kerk “de Hoeksteen” zal worden vervangen 

door een fietsdoorsteek, met helaas een paal in het midden van het pad om 

ongewenst gebruik door auto’s tegen te gaan. Wel zal een en ander volgens 

onze voorstellen voor markering worden toegepast. Deze keer hebben we 

gesproken over het duidelijker markeren van een bord met paal die niet goed 

zichtbaar op het oversteekgedeelte bij de snackbar staat. Deze was al op ons 

verzoek iets verplaatst. Ook hebben we voorgesteld om doorgaand en 

afslaand fietsverkeer enigszins te laten voorsorteren door middel van kleine 

pijlen op het fietspad. Gebleken is namelijk dat er nogal wat bijna botsingen 

voor komen bij het afslaan op de nieuwe oversteekplaatsen, hetgeen natuurlijk 

ook te wijten is aan het niet aangeven van richting. Verder hebben we de 

nieuw ontstane driesprong Kievitlaan/Vuijklaan aangekaart; hier volgen auto’s 

bij lange na niet de beoogde bewegingen en snijden vaak de bochten af, 

alleen maar omdat dat nu eenmaal mogelijk is. Ons werd aangegeven dat hier 

oorspronkelijk een verkeerseiland was gepland, dat mede op advies van de 

verkeerspolitie is weggelaten. Uiteindelijk is men zelf ook niet tevreden met de 

situatie en die zal dan ook opnieuw worden bekeken. En tenslotte hebben we 

nog eens over de onlogische situatie gediscussieerd dat auto’s moeten 

stoppen voor overstekende voetgangers op de oversteekplaats (Reigerlaan), 

terwijl ze wel voorrang hebben op gelijktijdig overstekende fietsers net naast 

diezelfde oversteekplaats. Helaas is de juridische onderbouwing hiervan 

waterdicht. 

 

Jos Jacobs 
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Opening fietsenstalling tijdens nat Capelle Bruist  
 

Op 22 september was het dan eindelijk zover! De nieuwe fietsenstalling in het 

metrostation Capelle Centrum (aan de Kerklaan), die alweer een half jaar in 

gebruik was, is tijdens de jaarlijkse CentrumXpeditie-dag Capelle Bruist 

feestelijk in het zonnetje gezet. Dit laatste is helaas niet letterlijk te nemen, 

omdat het die dag bijzonder slecht weer was met veel regen en windstoten. 

De buiten geplaatste kraampjes moesten dan ook na korte tijd in de stalling 

zelf geplaatst worden, wat niet bevorderlijk was voor de belangstelling.  

 

 
Wethouder Dick van Sluis kwam even langs 
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Ondanks het slechte weer waren er gezellige activiteiten bij de fietsenstalling. 

Behalve onze eigen stand waren er ook kraampjes waar kinderen werden 

geschminkt, konden er kleurplaten worden ingekleurd, en was sportschool 

Anytime Fitness met enkele spinningfietsen aanwezig. De gemeente als 

exploitant vond dat het geen officiële opening mocht heten omdat al eens op 

een stille maandagochtend een openingsceremonie voor het vernieuwde 

metrostation was gehouden. Ook werd consequent zeer weinig aandacht op 

de gemeentepagina aan onze festiviteiten gewijd, een mooie kans om het 

achterblijvende gebruik van de stalling te stimuleren ging hiermee voorbij. 

Gelukkig kwam wethouder Dick van Sluis met enkele ambtenaren wel langs, 

en plaatste op ons verzoek een fiets in de stalling (zie foto). De speciaal 

gedrukte folder met reclame voor de stalling én de Fietsersbond is tijdens, 

maar vooral ook na 22 september 2018 verspreid. Van de 

stallingmedewerkers hebben we vernomen dat het gebruik intussen aardig is 

toegenomen. Ook de fietstocht die op deze dag bij de stalling zou eindigen viel 

helaas in het water, zie hiervoor het artikel elders.  

 

Jos Jacobs 

 

 
De fietstocht die op deze dag bij de stalling zou eindigen viel helaas in 

het water. Kletsnat over de rode loper betraden de fietsers de 

fietsenstalling waar de warme koffie en thee goed smaakten. 
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Koffie bij de kraam van de Fietsersbond 

      
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ledenwerving  
Het ledenbestand van onze afdeling is helaas aan het dalen. Dit heeft 

uiteraard te maken met de vergrijzing. Het is een verschijnsel, veroorzaakt 

door de babyboom van na de Tweede Wereldoorlog, dat veel verenigingen 

treft. Vrijwel iedereen fietst, maar tot ons verdriet zien weinig mensen hoe 

belangrijk het is om lid te worden van onze bond die hun belangen behartigt. 

 

Het gewicht van onze inbreng bij besprekingen met overheden is groter 

naarmate we namens meer leden spreken. Landelijk hebben we natuurlijk 

best wel invloed op het fietsbeleid met zo’n 35.000 leden, maar gelet op het 

aantal bewoners van Capelle, zo’n 67.000 en de vele fietsers daaronder, mag 

je verwachten dat we toch meer leden zouden hebben. 

 

Daarom vragen wij u dringend om te trachten leden te werven onder familie, 

vrienden en kennissen. De kwaliteit van onze inbreng is uiteraard van groot 

belang, maar als je kunt laten zien dat zeer veel mensen het waard vinden om 

lid te zijn van onze bond, dan ziet de gesprekspartner, meestal de gemeente, 

dat we niet namens een paar mensen spreken, maar de belangen van veel 

leden vertegenwoordigen. Wij rekenen op jullie! Ook het bestuur bestaat uit 60 

(zelfs 65)+’ers en is hoognodig aan verjonging toe. Dus, beste leden, mocht je 

aandrang voelen om actief lid te worden van onze afdeling, als een van de 

goede voornemens voor het nieuwe jaar, weersta ‘m vooral niet en meld je 

aan. 

 

Marco Rorai 
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Groningen 
 

Eind oktober was uw correspondent een lang weekend in de stad Groningen.  

Wat een walhalla is die stad voor de fietser! 

Met de meegenomen fietsen hebben mijn echtgenote en ik vier dagen door de 

stad gezworven. Ruime fietspaden, talloze fietsparkeerplaatsen, overal 

voorrang voor de fiets, de auto’s waren uit het centrum verbannen. De ringweg 

om het centrum wordt in het midden gebruikt door de bus en de ventwegen 

aan beide zijden zijn niet officiële fietsstraten. Dat wil zeggen dat het daar vol 

fietsers is en dat die paar auto’s niet anders kunnen dan achter die fietsen 

blijven, want ruimte om te passeren is er niet. Op de zeer drukke 

zaterdagmarkt en in de winkelstraten is het fiets- en voetgangersverkeer 

gewoon toegestaan gemengd. De drukte bepaalt eenvoudigweg de snelheid 

van de fietser. Niemand die er zich drukt om maakt en er gebeurt niets. 

Sommige fietsers nemen de fiets aan de hand, maar de meeste fietsen 

slalommend bijna stapvoets door de menigte. Bij de markt zijn speciaal 

aangestelde personen met gele hesjes (jaja!) die wel trachten de fietsers hun 

vehikel in de speciaal aangewezen vakken te laten plaatsen. Maar ja die zijn 

bom- en bomvol. Toen wij op een avond een café wilden bezoeken konden we 

onze fietsen niet kwijt. De trottoirs waren overal vol fietsen. 

Vrijwel alle verkeerslichten in de binnenstad gaan aan alle kanten gelijktijdig 

op groen voor fietsers. De eerste keer hielden we onze adem in, want 

iedereen gaat dwars door elkaar over het kruispunt sjezen, haaks én 

diagonaal. Maar ook hier gebeurde er niets. Fietsers kunnen dus zichzelf heel 

goed regelen, zonder verkeerslichten.  

Als argument voor deze mooie regelingen voor de fiets in Groningen wordt 

aangevoerd dat het een studentenstad is, maar ja, dat is Rotterdam ook, maar 

daar is de situatie onvergelijkbaar. 

En na deze heerlijke fietsdagen door dit fietsparadijs kwamen we weer in 

Capelle…. 

 

Marco Rorai 
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Fietsen in India. Dit is pas zwaar fietsen.  

Deze foto is gemaakt door Jos Jacobs.  

 

 
///////////////////////////////////////////// 

 

 

 

Wij wensen iedereen een 

mooi en voorspoedig 

fietsjaar in 2019  
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