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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,  

verlichting en dergelijke kunt u bellen met onderstaande nummers. 

Capelle:  010 - 284 84 84 voor bestrating e.d.  

       010 - 420 39 50 voor openbare verlichting 

Zuidplas:  0180 - 44 02 00 voor alle klachten 

Rotterdam:  0800 - 1545 voor alle klachten                 

 

Inhoud: pag.3, Van de redactie - pag.4, Samenvatting van de Capelse 

gladheidbestrijding  - pag.4 t/m 5, Wat vinden Capelse fietsers van de 

gladheidbestrijding? -  pag.6 t/m 7, Capelle en Rotterdam bieden oplossing 

voor afsluiting fietstunnel - pag.8  t/m 11, -  Stationsplein (the story) - 

pag.11,fietswrakken - pag.12 t/m 13, APK wat nu weer? – pag.14, Hobbel 

fietspad Schenkelse Dreef verwijderd -  pag.14 t/m 15, 35 jarig jublileumfeest 

Fietsersbond in Rotterdams Schielandshuis – pag.15, Impressie 

tentoonstelling Nederland fietst – pag.16,Couperinstraat – pag.16 t/m 18,  

Fietsen in de Europese Mobiliteitsweek – pag.19 t/m 20, Ecomobiel 2010, de 

vakbeurs voor groene mobiliteit – pag.20 t/m 22, Oogstrelend nieuw(s) - Clive 

Sinclair – pag.22, Kleine herstelwerkzaamheden op fietspad De Linie - Pag.22, 

fietspad Keerkring verbeterd -  pag.23 t/m 26, Winterimpressie in Capelle – 

pag.27, Nieuwjaarswens.   

http://www.fietsersbond.nl/capelleaandenijssel
mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Van de redactie  

 

Dit is de zoveelste Transportfiets en volgens de planning van dit jaar net op tijd in 

december. Wij staan nog altijd achter de naam ‘transportfiets’ voor ons afdelingsblad 

en ook met een foto van deze fiets als symbool. Juist in deze tijd is dit vervoermiddel 

erg populair onder de fietsen en het siert in vele kleuren het huidige straatbeeld. Het 

is goed dat wij destijds hiervoor hebben gekozen. Toch zijn wij nog steeds zoekende 

naar een passende en herkenbare cover omdat die ons echt naar de zin moet zijn. 

Voorlopig volstaan wij met ons blad in de huidige vorm zoals wij die ongeveer voor 

ogen hebben en die wij met enige improvisatie hebben gecreëerd. Echter die kan 

nog wel verbeterd worden. Het liefst zien wij een paginavullende opmaak. Wij hopen 

dan ook dat zich echte vormgevers tussen de leden bevinden die ons daarbij zouden 

willen ondersteunen. Wij houden ons ons graag aanbevolen. Een creatieve geest 

met goede kennis van opmaak op dit gebied kunnen wij wel gebruiken.  

 

In deze uitgave besteden we aandacht aan de laatste ontwikkelingen rondom het 

ontwerp herinrichting van het Stationsplein. Naar onze ideeën had hier door 

gemeente veel meer moeten worden uitgehaald. Verder hebben de barre 

winteromstandigheden van de laatste tijd onze aandacht. Onze tijd gaat ook op aan 

een gewenst fietspad wat wij voor ons een belangrijke schakel zou zijn in de wijk ’s-

Gravenland, maar die niet door de meeste bewoners wordt toegejuicht. Wij raken 

ook niet los van de fietswrakken en we blikken terug op onze fietstochten deze 

zomer. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen in deze uitgave die wij voor u hebben 

aangevuld met overig kort nieuws en een nog een vrij verslag van de fietsvakbeurs 

over de nieuwste snufjes op fietsgebied 

 

Wij wensen u veel leesplezier fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.  

 

Enno van Waardenberg 
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Samenvatting van de Capelse gladheidbestrijding (Enno van 

Waardenberg) 

Op de gemeentelijke website wordt aangegeven dat het een onmogelijke taak is om 

bij gladheid overal te strooien. De beschikbaarheid van personeel en materieel, de 

zorg voor het milieu en de kosten spelen hierbij een rol. Bovendien kunnen de 

strooiteams maar een klein oppervlak tegelijk behandelen. Dit hangt af van het weer 

en dus van de soort gladheid. Sneeuw vraagt een andere aanpak en inspanning dan 

gladheid door opvriezing. Bij veel ijzel is het bijna ondoenlijk om de wegen goed 

begaanbaar te houden, aldus de gemeente.  

Wanneer het gaat vriezen, sneeuwen en of ijzelen start de gemeente Capelle a/d 

IJssel met het strooien van wegen en fietspaden. Volgens het beleid van de 

gemeente gebeurt het strooien nu grotendeels preventief, meestal tussen 19.00 en 

24.00 uur. Dit wordt gedaan als er nachtvorst is en de wegen nat zijn of als er ’s 

nachts neerslag wordt voorspeld. Wanneer het onverwachts ’s nachts gaat 

sneeuwen of ijzelen, komt de strooiploeg om 4.00 uur in actie voordat de 

ochtendspits op gang komt. De Algeraweg en de Abram van Rijckevorselweg 

worden gestrooid in samenwerking met de Provincie en Rijkswaterstaat. 

Bij de aanpak van de eerste gladheid van de primaire routes worden genoemd, de 

hoofdroutes voor voertuigen in de belangrijkste (wijk)ontsluitingsroutes, busroutes, 

uitrijroute brandweer, wegen om en nabij het IJsselland Ziekenhuis en de belangrijke 

fietsroutes.  

Daarna komen de buurtverzamelwegen, winkelcentra, verzorgingshuizen, van 

bedrijven en kantoorpanden diverse openbare parkeerplaatsen aan de beurt volgens 

de strooiroutekaart. Tot slot wordt met de hand gestrooid op plaatsen waar onze 

wagens niet kunnen komen op bruggen en publieke trappen, wegen nabij kerken en 

moeilijk bereikbare plekken in de strooiroutes. Het sneeuw- en ijsvrij te maken van 

alle trottoirs bij aanhoudende gladheid wordt door de gemeente onmogelijk 

genoemd.  

Hoewel de gemeente adviseert gratis strooizout af te halen op de daarvoor 

bestemde adressen, blijkt er al een tekort aan zout.  Nu is er nog zand verkrijgbaar 

vermengd met zout. Overigens blijkt dat het effect van strooizout  op wegen met 

weinig verkeer en fietspaden veel langer duurt voordat de effecten te zien zijn. 

Strooizout heeft het meeste effect bij temperaturen rond het vriespunt. Bij lagere 

temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect snel af.  

Wat vinden Capelse fietsers van de gladheidbestrijding?  

Evenals de afgelopen winter hebben fietsers het ook deze winter weer zwaar te 

verduren op spekgladde of besneeuwde fietsroutes. Volgens het rapport 

"Gladheidbestrijding op fietspaden 2009-10", (van de landelijke Fietsersbond) waren 

in het land vele gemeenten die fietspaden –te lang- links lieten liggen bij het 

bestrijden van gladheid. De gemeente Capelle aan den IJssel kwam er in naar voren 

als een van de in het beleid voor de gladheidbestrijding slecht scorende gemeenten.  
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Echter uit eigen waarneming van de plaatselijke Fietsersbond bleek dit mee te 

vallen. In het periodiek overleg met de gemeente in april dit jaar had de Fietsersbond 

afdeling Capelle a/d IJssel juist haar waardering geuit voor de uitvoering van 

gladheidbestrijding: de fietspaden waren - enkele routes uitgezonderd - schoon (-

geborsteld) en goed berijdbaar. De fietser had het in Capelle werkelijk beter dan de 

automobilist. Bevindingen in dat rapport stonden dus haaks op onze waarnemingen.  

Maar in de huidige winter zijn er weer nieuwe waarnemingen en ervaringen. Wat wij 

nu hebben gezien is dat ondanks alle inspanningen van de gemeente Capelle a/d 

IJssel een aantal fietspaden er toch bekaaid afkomen. Zoals de gemeente op de 

website zelf aangeeft, dat zij niet overal kunnen strooien, is ook te merken in de 

diverse wijken.  

 

Een ritje op de fiets door de sneeuw van de wijk Oostgaarde naar de wijk Schenkel 

ging moeizaam. De fietspaden De Linie, Duikerlaan en Fluiterlaan lagen op de route 

en waren slecht om op te fietsen. De‘s-Gravenweg was moeilijk begaanbaar evenals 

de fietspaden aan beide zijden van de Schenkelse Dreef. Het hele Schollebos ziet er 

in de sneeuw prachtig uit maar ook daar waren de fietspaden moeilijk berijdbaar. Zo 

hadden Kapellekensbaan en Heksendans het ook zwaar te verduren. Dit waren onze 

ervaringen, maar spreken wij ook namens alle fietsers? 

 
Beste leden, de gemeente doet er volgens de website van alles aan om de gladheid 

te bestrijden. Vorig jaar werd Capelle a/d IJssel een van de slechtste gemeentes 

genoemd op het gebied van gladheidbestrijding. Is de gemeente nu een van besten? 

Vindt u dat de gemeente Capelle het goed doet? Wij willen graag zoveel mogelijk 

reacties van u. Mail s.v.p. naar ons: capelleadijssel@fietsersbond.nl 

(Enno van Waardenberg) 

         
        Foto: Noorderbreedte met fietsstrook 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Capelle en Rotterdam bieden oplossing voor afsluiting fietstunnel  

Capelse en Rotterdamse fietsers kunnen voorlopig geen gebruik meer maken van de 

fietstunnel bij metro station Kralingse Zoom. De gemeente Capelle aan den IJssel 

was eerst verbijsterd over de langdurige afsluiting van de fietstunnel, die het gevolg 

is van de bouw van een parkeergarage bij Kralingse Zoom op het grondgebied van 

de gemeente Rotterdam. Vooral fietsers uit de Capelse wijk Fascinatio waren er 

dupe van, ze moesten twee tot vijf kilometer omfietsen. De bouw had in september al 

klaar moeten zijn. De Capelse wethouder Eerdmans noemde de gang van zaken 

onacceptabel. Volgens hem werden de bewoners van Fascinatio pas laat 

geinformeerd over de nieuwe situatie.     

 
Foto: Afsluiting van de fietstunnel aan de Rotterdamse kant 

Aanvankelijk leken gemeente Capelle aan den IJssel en het Ontwikkelbedrijf 

Rotterdam (OBR) samen tot een oplossing te komen voor de afgesloten fietstunnel in 

de Capelse wijk Fascinatio. Fieters en voetgangers zouden vanaf woensdag 15 

december 2010 de ParkShuttlebaan mogen gebruiken die metrostation Kralingse 

Zoom verbindt met bedrijventerrein Rivium. De ParkShuttle zou tijdelijk worden 

stilgezet. Deze maatregel werd nog  dezelfde ochtend alweer teruggedraaid.  

De gemeente Capelle aan den IJssel, de gemeente Rotterdam en de stadsregio 

Rotterdam zijn inmiddels samen tot een nieuwe oplossing gekomen voor de 

afgesloten fietstunnel in de Capelse wijk Fascinatio. Fietsers kunnen gebruik maken 

van een speciale bus die over de ParkShuttlebaan rijdt waarin ze met hun fiets 

vervoerd worden. Hierdoor hoeven zij niet meer om te fietsen. De bus rijdt sinds 

woensdag 15 december. Het vervoer is gratis.  
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Vanaf begin januari 2011 wordt de situatie anders: wegens heiwerkzaamheden direct 

naast de ParkShuttlebaan kan de ParkShuttle dan niet rijden. Er wordt vervangend 

vervoer ingezet voor de ParkShuttle ingezet, en op de ParkShuttlebaan wordt een 

tunnel van containers aangelegd waardoor voetgangers en fietsers veilig naar de 

andere kant kunnen gaan. Dit duurt naar verwachting twee maanden. Na de 

werkzaamheden rijdt de ParkShuttle weer. De gemeenten Capelle en Rotterdam en 

de stadsregio onderzoeken nog hoe de situatie voor fietsers in de fase maart tot 

september 2011 wordt opgelost. Naar verwachting is de situatie van de fiets- en 

voetgangerstunnel dan hersteld. De Fietsersbond in Capelle a/d IJssel kijkt dit 

gespannen aan, maar de tijdelijke maatregel met de containertunnels lijkt voorlopig 

een redelijke oplossing te bieden. (Enno van Waardenberg) 

        

Foto boven: Busjes worden tijdelijk ingezet om fietsen te vervoeren tussen        
Fascinatio en Kralingse Zoom. Foto’s onder: Omleiding voor fietsers (links) en  
wachten op vervoer (rechts) 

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stationsplein - the story, verteld door Jos Ulijn.  

Dromen zijn bedrog - Marco Borsato zong het al in 1994. Aan dromen ten stadhuize 

kennelijk geen gebrek. De gedroomde herinrichting van het Stationsplein zou 

inderdaad opzienbarend zijn geworden, als betrof het een tweede  - of zelfs eerste? - 

stadshart voor Capelle aan den IJssel. 

De pers was er al heel vroeg bij: IJsselpost/Maasstad meldde 5 augustus 2009  

"Stationsplein Capelle gaat op de schop". De Weekkrant IJssel- en Lekstreek  

berichtte op 2 december 2009 over een "Voorlopig ontwerp Stationsplein"; met de 

inzet, het plein veiliger en duurzamer te maken zou op het nieuwe stationsplein de 

openbare ruimte zijn "afgestemd op de voetganger, het overige verkeer is hier als 

het ware op visite". 

 

De uitnodiging voor een informatie-avond repte van het "meer allure geven aan het 

gebied tussen Hobo en Operalaan". De loopbrug tussen station en winkelcentrum 

zou verdwijnen, er zouden liften komen voor minder validen, fietspaden zouden 

verdwijnen - red alert voor elke fiets-minded Capellenees! 

 

Tijdens de informatie-avond (WOP Schollevaar, 8 december 2010) ontmoette de 

toelichting enorm veel weerstand. Waarom niet meer toezicht en controle op het druk 

en voortrazend autoverkeer. Het schrappen van fietspaden werd ongezouten 

aangeduid als moord. De fietser zou een onbezoldigd mobiele chicane worden, met 

als motivering "Bij 30km/h-straten dient de inrichting dusdanig te zijn dat de lagere 

snelheid van het autoverkeer wordt afgedwongen. Hierbij past wel de menging van 

verkeerssoorten." 

We berichtten u al over deze gebeurtenissen in uitgave december 2009 van de 

Transportfiets. De presentatie op 14 december werd een herhaling van zetten, met 

minder ophef omdat reacties strenger werden gekanaliseerd. 

 

De wereld draait gewoon door - en wég was de loopbrug, op 16 december 2009. 

 

Op 27 januari 2010 hebben we een doortimmerd advies uitgebracht. De omgeving 

Stationsplein is in ligging en gebruik bijzonder ingewikkeld, we hebben dan ook 

aandacht gegeven aan gebruikers en problemen, partners-in-ontwerp, en denkbare 

oplossingen, die wat ons betreft vrij te combineren zijn. We hebben het fietsbelang 

nooit losgelaten maar zijn in ons advies lastige dilemma's ook niet uit de weg 

gegaan. Grootste probleem volgens ons: de intensiteit en snelheid van het 

passerend autoverkeer en het kennelijk onvoldoende bij het ontwerp betrekken van 

belanghebbende partijen: eigenaar winkelcentrum, Pro Rail, politie en Stadsregio 

Rotterdam. 

 

We hebben met nadruk geadviseerd het hele gebied tussen Hobo en Operalaan als 

één geheel aan te pakken. Het Wijk Overleg Platform, van nature partij bij de 

herinrichting, is in ons advies gekend. 
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Minimum variant, lekker makkelijk en voordelig: breng de bussluis terug en laat alles 

verder bij het oude. 

De dromers hadden ook gewoon pech; wisseling van eigenaar van het 

winkelcentrum bijvoorbeeld: de nieuwe eigenaar was, anders dan zijn voorganger, 

niet genegen te investeren. 

 
We kregen op ons advies antwoord op 3 maart. Interessant daaruit: 

"Bovendien moet de veiligheid, uitstraling en levendigheid van de nieuwe ruimte 

verbeterd worden. Bij het ontwerp voor de herinrichting van het plein zijn wij dan ook 

gaan zoeken naar een betere verdeling van de bestaande ruimte, zoals door 

verkeersdeskundige Hans Monderman aangegeven als "Shared-Space". 

Monderman geeft aan dat de wegen niet mogen worden geïnterpreteerd als 

verkeersruimte, maar als verblijfsruimte. Hierdoor zou er meer ruimte voor langzaam 

verkeer ontstaan." 

En "Uw denkrichtingen hebben echter betrekking op een veel ruimer gebied dan het 

huidige plangebied. De gemeente heeft onvoldoende budget om alle wenselijke 

oplossingen uit te voeren, daarom is het herinrichtingsplan alleen op het stationsplein 

gericht. In een periode van recessie is het niet realistisch om aanvullende financiële 

middelen te verwachten." 

 
Voor de goede orde: voor de herinrichting is (in 2007) door de raad een bedrag 

beschikbaar gesteld van € 475.000... 

 

Op ons verzoek was er op 25 juni 2010, in het gezelschap van een 

vertegenwoordiger van het WOP Schollevaar, een verder overleg met gemeentelijke 

vertegenwoordigers.  

De herinrichting zal alleen het binnengebied betreffen; soberheid zal troef blijken; de 

fietspaden zullen inmiddels blijven. 

Op 9 november volgt een voorlichtingsbijeenkomst over het door B&W op 12 oktober 

2010 "definitief vastgestelde herinrichtingsontwerp": 

 een verhoogd plateau dient als voetgangersoversteekplaats 

 de fietspaden blijven apart van de autorijbaan 

 er komen behalve het verhoogde plateau nog eens 4 verkeersdrempels 

 de autorijbaan wordt bestraat met klinkers 

 busstations worden verhoogd tbv betere bereikbaarheid voor minder validen 

 

Op de kruising met het passerend snelverkeer, krijgt het voetgangersverkeer de 

hoofdrol. De verbinding tussen winkelcentrum, onder het station door, naar de wijk 

erachter, inclusief de nieuw gebouwde appartementencomplexen voor senioren, 

word verhoogd uitgevoerd. De bestrating markeert, in kleurpatronen, het verhoogde 

gebied ook visueel als verblijfplaats voor voetgangers. De bushaltes komen vóór 

deze verhoogde oversteek, niet langer tegenover elkaar. Op het traject komen 

meerdere verkeersdrempels. De vrijliggende fietspaden blijven.  
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Zijn we nu blij? Née. Wel werd de droom zo een prijzige zeepbel. De tijd zal leren of 

optische illusies voldoen om de automobilist - koning in zijn eigen blikken paleis - in 

het gareel te houden en te accepteren dat het voetgangersverkeer hier de dienst 

uitmaakt. Zo niet dan zal dat tot uiting komen in het aantal aanrijdingen.  

Het plan was - en blijft - beperkt tot het binnengebied tussen "De Scholver" en het 

station. Een degelijke oplossing had het hele gebied, tussen Hobo en Operalaan, 

moeten bestrijken. Daar was geen geld voor. 

Foto: Fietsoversteek Operalaan tegenover Mari Andriessenrade met rechts het Stationsplein  

 
En dus zullen we - nu de wijkwethouder van Schollevaar - vragen, de fietspaden op 

de kruisingen alsnog bij de herinrichting te betrekken. Deze paden zijn in de 

voorrang maar zijn zo ongelooflijk ongelukkig aangelegd dat ze de fietser dwingen tot  

knappe capriolen; intussen neemt de automobilist er gewoon zijn voorrang. Neem 

het mee, ze moeten er toch aan de gang, met asfalteerwerkzaamheden en alles wat 

erbij komt kijken. ALS je iets doet, doe het dan goed.  

De fietspaden op de kruisingen alsnog bij de herinrichting betrekken. 

niet zo    maar zo 
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Foto: Overgang van het Stationsplein naar de Hobo (de bocht naar rechts), met op de 
achtergrond de oversteek naar Zadkinerade (links) en Rodinrade (rechts).  

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

Fietswrakken  (door Jos Jacobs) 

 

Zoals bekend zijn we als plaatselijke afdeling voorstander van fietsenstallingen met 

voldoende capaciteit, zodat eenieder zijn fiets kan stallen als hij/zij daar behoefte aan 

heeft (ook in de spitsuren dus). Wanneer de capaciteit gefrustreerd wordt door het 

achterblijven van zogenaamde fietswrakken kan daar wat aan gedaan worden, als er 

tenminste een adequaat beleid van gemeentewege is om hier mee om te gaan. 

Zover is het helaas nog niet in Capelle, en we zijn dan ook doende om het van de 

grond te krijgen. Uit tellingen vanaf april blijkt er constant ca 15 a 20 niet rijklare 

fietsen te staan in de stallingen bij Station Schollevaar, waarvan zeker de helft echte 

"wrakken". Onlangs werd dit ook een ons onbekende particulier te gortig, en deze 

heeft de niet verankerde onklare fietsen uit de rekken gehaald en op een rij tegen de 

muur gezet. Dit in afwachting van verwijdering door de gemeente. Ook wij zijn 

benieuwd hoelang dit gaat duren, ze staan er inmiddels al weer een maand! 

Kent u (of bent u) deze initiatiefnemer, wij zouden graag met hem/haar in contact 

komen.  Foto onder: Fietswrakken in de sneeuw bij NS station Schollevaar.  
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APK - wat nu weer... 

Dit jaar heeft u de enquête onder onze leden van de Fietsersbond zien langskomen, 

van vraagstelling t/m resultaten. In één opzicht hadden we ons er geen dienst mee 

bewezen. We meldden het al in de resultaten: hoe goed je het ook voorbereidt, je 

komt jezelf nog wel tegen. 

 
Want we wilden inderdaad weten hoe u inmiddels over ons werk en onze aanpak 

denkt, en rekening kunnen houden met uw opvattingen en verwachtingen. En we 

wilden u in vrijheid op de vragen kunnen laten reageren. Dus hebben we de enquête 

anoniem gehouden. 

 

U had blijkens uw reacties goed begrepen dat we óók hoopten, u enthousiast te 

krijgen voor acties en activiteiten, voor waar we het allemaal voor doen: we 

 zetten ons in voor de fietser, in het bijzonder als het gaat om veiligheid, 

voorzieningen en respect voor de fietser als weggebruiker 

 hebben contact met de gemeente, kaarten problemen aan, doen voorstellen en 

geven advies 

 organiseren bij gelegenheid acties en zoeken het contact met politiek en pers 

 geven informatie, via de afdelingswebsite en via "De Transportfiets", ons 

afdelingsblad dat twee keer per jaar uitkomt 

 beantwoorden individuele vragen via email zo goed en snel als we kunnen. 

 
Gedrieën zien we ons chronisch geplaatst voor véél teveel werk, ideeën en 

problemen - en te weinig tijd. We kregen zeker een aantal reacties van mensen die 

best hun tijd en energie beschikbaar wilden stellen. Enkelen vermeldden zelf al hun 

contactgegevens; helaas bood dat ons niet voldoende soelaas. 

2010 heeft ons wel geleerd dat we in 2011 - figuurlijk dan toch - veel meer aan de 

weg zullen moeten timmeren. We moeten als groepering met eigen belangen gezien 

worden, ons in the picture plaatsen. Daarom moeten we wel "help" roepen. 

 
Zo kwamen we op de APK. Nee, het heeft niets met auto's te maken, er wordt ook 

niet gekeurd. We wilden alleen maar uw aandacht vangen - en het beestje moet een 

naam hebben: Actie Parate Krachten. 

 

Als APK-er kunt u zich rekenen tot een groep vrijwilligers waarvan we weten voor 

welke actie of activiteit we ze kunnen vragen, wat ze leuk vinden om te doen, en 

wanneer ze zouden kunnen. Heeft dat uw belangstelling, geeft u ons dan uw con-

tactgegevens door met een emailtje, aangevuld met een duiding van wat u wanneer 

zou kunnen doen. U kunt ook alléén uw email adres doorgeven, met in het 

onderwerp: "APK graag": dan krijgt u onderstaande vragen per email. 

We zullen uw gegevens uiteraard vertrouwelijk gebruiken; in géén geval worden 

gegevens verstrekt of anders gebruikt dan het bemensen van activiteiten of de 

planning daarvan. U bent te allen tijde in de gelegenheid, uw melding te wijzigen of 

terug te trekken. 
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Heeft u geen toegang tot e-mail? Bel ons dan, dan nemen we de gegevens 

telefonisch van u over. Enneh... we willen het niet weten maar we worden oud en 

grijs. Het zou geweldig zijn als deze hulptroepen ook jonge mensen telt - wellicht uw 

kinderen? Nieuw en eigentijds élan, dat zou kèk zijn! 

Daar gaan we dan. 

 

 
Persoonsgegevens: 
 Uw naam :  
 Telefoon thuis : 
 Mobiel :  
 Email adres : 
 
 
Wat voor actie / activiteit: 

 Denktank 
 Buitenacties 
 Contact met publiek 

U werkt het liefst met 
   senioren 

 
 
Wanneer: 
Overdag? altijd / meestal / soms / een enkele keer / nooit 
 
's Avonds? altijd / meestal / soms / een enkele keer / nooit 
 
Weekend? altijd / meestal / soms / een enkele keer / nooit 
 
 [onderstrepen wat van toepassing is] 
 
 
Welke dagen niet? 
 
 
Wat is verder nog van belang (denk aan uw ervaring of belangstelling, of van belang 
zijnde omstandigheden): 
 
 
Ons gespannen wachten begint nú. 
 
Jos Ulijn 
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Hobbel in fietspad op de Schenkelse Dreef is verwijderd  
 
Sinds de bouwwerkzaamheden aan de wijk Wegelingpark zijn voltooid, is ook de in- 

en uitrit voor bouwverkeer halverwege de Schenkelse Dreef  opgeheven. Deze 

tijdelijke in- en uitrit kruiste het fietspad langs de Schenkelse Dreef en er was een 

voor fietsers vervelende hobbel  ontstaan omdat veel bekabeling  onder het fietspad 

lag. Nu alles klaar is, hoeven fietsers deze  hindernis niet meer te nemen. Tussen de 

nieuwe woningen in het Wegelingpark en de Schenkelse Dreef ligt nu een sloot 

waardoor autoverkeer niet meer mogelijk is. De ontsluiting van de woonwijk gaat nu 

via de ’s-Gravenweg. De hobbel kan van onze knelpuntenlijst af.  (Enno van W) 

 
Fietspad Schenkelse Dreef 

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

35 jarig jublileumfeest Fietsersbond in Rotterdams Schielandshuis   

Zoals wij eerder publiceerden in de vorige ‘Transportfiets’, bestaat de Fietsersbond al 

35 jaar. Op 18 oktober 1975 werd de organisatie opgericht onder de naam ENWB, 

door een groepje burgers dat zich zorgen maakte over de milieueffecten van het 

toenemend autogebruik en de lage status van en de geringe aandacht voor de fiets. 

De Fietsersbond vierde dit jubileum op 14 oktober 2010 met medewerkers en actieve 

vrijwilligers uit het hele land in museum ´De Atlas van Stolk´ in het Schielandshuis in 

Rotterdam. Naast de toespraken van de voorzitter, Marijke van Haaren en directeur 

Hugo van der Steenhoven, was er onder het genot van hapjes en drankjes uiteraard 

ook gelegenheid om met andere leden van gedachten te wisselen. De Capelse 

afvaardiging was op dit feest aanwezig en de afstand was ideaal want het was niet al 

te ver van huis. Ook werd het 35.000ste lid verwelkomd en in de bloemen gezet. Dit 

lid werd met zijn partner verrast met een fietsarrangement met hotelovernachting. 

Nooit eerder heeft de Fietsersbond zoveel leden gehad.  
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Impressie tentoonstelling Nederland fietst 

 

De viering van de jarige Fietsersbond in het Schielandshuis was natuurlijk een 

prachtig gekozen locatie waar op die dag nog een mogelijkheid was om de 

tentoonstelling over de geschiedenis van de fiets te bezichtigen die tot 24 oktober 

zou duren. Aan de hand van prenten, tekeningen, foto’s en affiches uit de Atlas Van 

Stolk, een gevarieerd beeld gegeven van fietsend Nederland. Zo was onder meer 

aandacht voor ‘Nederland fietst’ ter gelegenheid van de start van de ‘Tour de France’ 

dit jaar. De fiets werd net als de molen en de tulp, typisch Nederlands genoemd, 

waar van jong tot oud wordt gefietst, van koningshuis tot de nieuwe Nederlanders. Er 

waren mooie foto’s te zien van een tandem en mensen die fietsles nemen. De 

ontwikkeling van de vélocipède kon gevolgd worden aan de hand van affiches. 

Verder waren er oude reclameaffiches van degelijke Hollandse merken te zien. En 

natuurlijk werd de fiets gepresenteerd als vervoermiddel die symbool staat voor 

natuur en gezondheid die ook wordt  gebruikt als middel om vakantiegebieden aan te 

prijzen. Met stralend zomers weer fietst men ‘Lekker weg in eigen land’.                     

   
Foto: Eén van de fraaie oude affiches in museum Atlas van Stolk 
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Couperinstraat   (door Jos Jacobs) 

Onder deze "codenaam" heeft u diverse malen in de commissie-vergaderstukken, en 

inmiddels ook in de plaatselijke pers kunnen lezen over de fietsoverlast in deze 

straat, en wel op het stuk waar zich alleen een breed voetgangersgedeelte bevindt. 

Wij zijn natuurlijk niet tegen fietsen, maar wel tegen overlast, temeer daar dit voor 

een groot deel veroorzaakt wordt door een ontbrekend stuk fietspad een stukje 

verderop. Twee bewoners van de Couperinstraat zijn al een tijdje met deze kwestie 

bezig, en aangezien we hier gelijke belangen hebben, zijn we met deze mensen in 

overleg gegaan. De situatie is met hen ter plekke bekeken: het ontbrekende stuk 

fietspad zou inderdaad heel wat schoolgaande jeugd kunnen verleiden om niet meer 

af te steken door de Couperinstraat, met wat aanvullende vormgeving moet het 

zeker lukken. Ook de gemeente onderschrijft de noodzaak van het aan te leggen 

fietspad, het is immers ook in het vastgestelde Fietsplan opgenomen, maar zegt dat 

er de komende 10 jaar geen geld voor is. Vanwege het plaatselijke initiatief, en 

omdat het fietspad met relatief lage kosten kan worden aangelegd willen we het 

komend jaar er op aan blijven dringen dit op de uitvoeringsagenda te krijgen. 

 
Foto: Fietspad eindigt bij Goudnodstraat achter de Couperinstraat 

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

Fietsen in de Europese Mobiliteitsweek 

Als fietser ben je altijd mobiel en wat is dat dan mooi als je er op de fiets op uit kunt 

trekken. In een weekend in september organiseerde de Fietsersbond, afdeling 

Capelle ad IJssel twee fietstochten als bijdrage aan de Europese Mobiliteitsweeks. 

Door twee fietstochten van verschillende afstanden te houden en over twee dagen te 

verdelen kwamen we diverse groepen tegemoet met een korte en een lange route. 
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We begonnen op een mooie zaterdagochtend met een fietstochtje door onze eigen 

woonplaats. Het was leuk om daarbij te laten zien dat bepaalde buurten de moeite 

waard zijn om te bekijken en dat recreatieve plekjes niet ver hoeft te zoeken. Je kunt 

ze in je fietsroute opnemen en met elkaar combineren, als je ze maar weet te vinden. 

Je moet goed gebruik kunnen maken van de plantsoenen, fietspaden, tunnels, 

bruggetjes, waterpartijen en bepaalde wijken. Zo is de buurt `de Oude plaats´ leuk 

om door te fietsen. Dit oude stukje van Capelle achter het Slotplein, onderaan de 

dijk, met de vroegere dorpskern en de smalle straatjes en het slotpark dateert van de 

vorige eeuw. En dit bleek voor sommige fietsers een verborgen stukje zijn. 

 

Daarna fietsten we via de Dorpsstraat langs de Hollandse IJssel. Deze rivier is 

natuurlijk bekend en het verveelt nooit om hier van het uitzicht te genieten. Verderop 

via het Atolpad verlieten we dijk en vervolgden onze route over het Waardenpad en 

de Klaas Klinkertkade aan de rand van het gebied Hitland. Omdat we hadden 

besloten de route kort te houden zijn we niet door dit groene gebied gefietst want we 

hadden al een andere groene bestemming op onze route. Voor recreatie kun je ook 

terecht in het Schollebos of in het Schenkelpark. De vrije fietspaden en fietstunnels 

zorgen dat je zonder te wachten bij de stoplichten ongestoord van het ene gebied 

naar het andere kunt fietsen. En het is allemaal zo betrekkelijk dichtbij. Ook het 

Schenkelpark bleek voor sommigen een verrassing te zijn. 

 
Foto: Verzamelen voor de fietstocht naar de Rottemeren  

 

De volgende dag vertrokken we voor een langere fietstocht naar het 

Rottemerengebied en omstreken. Via diverse fietspaden en fietstunnels reden we 

door de Rotterdamse nieuwbouwwijk Nesselande, ondanks de toename van 

verstedelijking zagen we de afwisseling tussen de moderne bouw en nieuwe 

groenstroken.  
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Door de aanleg van nieuwe fietspaden kom je ook weer verder en kan je weer 

nieuwe plekken ontdekken. Met je eigen creativiteit kan je het een met het ander 

verbinden. Het gebied rondom de Zevenhuizerplas is zeer vogelrijk en  

het is een lust voor het oog als de vele vogels zich hier komen bevoorraden. Langs 

de Rotte en de molenviergang zijn we verder gefietst en aan de andere kant van de 

Rotte terug richting Bleiswijk, via het Bleiswijksebos naar Bergschenhoek. Daarna 

gingen we terug door Zevenkamp richting Capelle a/d IJssel. Gevarieerd fietsen 

zorgt voor afwisseling van het oog, geen dag is het zelfde, je kunt een fietsroute elke 

dag anders maken. En wij willen altijd zoeken naar routes waarbij wij stoplichten 

kunnen vermijden.  Fietsen zonder stoplichten, het kan wel. 

(door Enno van Waardenberg)            

 
Foto: Recreatiegebeid bij de Zevenhuizerplas 

 
Foto: Tijd voor een pauze in Bleiswijk 
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Ecomobiel 2010, de vakbeurs voor groene mobiliteit 

bewonderd door Jos Ulijn 

Voor de tweede keer, gehouden in het monumentale Van Nelle Ontwerpfabriek In 

Rotterdam. Meer dan 100 standhouders, naar verwachting 3.000 bezoekers, een 

testparcours. Het motto dit jaar: "van hype naar business". En dat was goed 

merkbaar. Tal van nieuw en apart gelijnde bedrijfsauto's, vaak voor gebruik in / 

onderhoud van de buitenruimte. Heel veel bedrijven die innovatieve techniek 

toonden, bv. een automaat voor het uitgeven en innemen van huurfietsen.  

 
De Fietsersbond was er niet. De ANWB wel, met als blikvanger zo'n knalgeel-met-

zwart 2CV hutje-op-wielen van de Wegenwacht, en een keur van electrisch 

aangedreven tweewielers die je vrijuit kon uitproberen op het testparcours. 

 

Mercedes, die stond te pronken met een geheel opengewerkte auto (een B-Klasse F 

Cell), die - voor een behoorlijk deel weggezaagd om je de diepste geheimen te laten 

zien van wat er komt kijken bij aandrijving met een brandstofcel / waterstof. Ik heb er 

de Smart Electrodrive mogen proberen - het rijdt nóg makkelijker dan de smart, en 

fluisterstil! 

 

En fietsen, twee- en meerwielers, in soorten en maten, met trappers maar meestal 

ook electromotoren. 

 

Ik ga niet proberen, te vermelden wie er allemaal waren en wat er allemaal te zien 

was. Dat kun je ook zelf nog terugvinden op de website "http://www.ecomobiel.nl", of 

als je er volgend jaar wellicht zelf een kijkje wilt gaan nemen 

 
 

                   
   Foto: QWIC SMART  
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Foto: De jumper!  Je pakt in het midden een handgreep en de hele fiets vouwt zich 

direct samen. Een prachtig ontwerp 

 

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

Oogstrelend nieuw(s) - Clive Sinclair  (van Jos Ulijn) 

Clive Sinclair - Sir Clive Sinclair - is een geniaal man. In het op de markt zetten van 

zijn altijd vernieuwende producten (hij bracht het eerste digitale horloge uit) heeft hij 

zo zijn eigenaardigheden. 

Hij veroverde de markt voor micro-computers met eerst de ZX80 en ZX81, toen de 

ZX Spectrum. Een voor die tijd (1982) even revolutionaire als eigenwijs ontworpen 

computer die vooral als spelcomputer furore maakte. Anekdote: in die tijd waren 

geheugenchips kostbaar; de productie ervan kende nogal wat uitval. De defecte 

chips waren voor de helft van de geheugencapaciteit nog wel bruikbaar; dat hielp 

hem de productiekosten laag te houden. De in 1984 uitgebrachte Quantum Leap 

(QL) was een te vroeg geïntroduceerde revolutie - hij was Apple nèt voor. Opnieuw 

revolutionair en eigenwijs, voorzien van een geïntegreerde zakelijk pakket (zoals 

Office nu): Xchange, van Psion. Anekdote: Sinclair was veel te vroeg; tijdens de 

presentatie drukte hij ogenschijnijk toetsen in - op een houten model... Langs de 

coulissen werd koortsachtig doorgegeven wat de daar geplaatste ontwikkelcomputer 

op een groot scherm moest tonen. De eerst uitgebrachte machines hadden zoveel 

bugs in het besturingssysteem(QDOS) dat een "dongle"' (een inprik-chip) de ergste 

fouten afving.  

Hij bracht de C5 uit. Het had een revolutie in individueel vervoer kunnen ontketenen: 

de vormgeving was gelikt, behalve trappers had het ook een elektrische motor. In 

Nederland zou de C5 wellicht met open armen zijn ontvangen. Op de bochtige 

wegen in Zuid-leidde de C5 tot ernstige ongevallen;nietsvermoedende    

automobilisten zagen de lage C5 domweg over het hoofd. 
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Foto: Clive Sinclair en zijn C5 

Hij is en blijft wie hij is. En dus kwam er de A-bike.  

 

 

 

 

 

 

    A-Bike 
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Nu heeft ie weer iets nieuws - een plaatje zegt meer dan duizend woorden. De ideale 

druppelvorm, de rijder beschermd tegen weer en wind, voor een bepaald scherpe 

prijs. 

 

 De Sinclair X-1  

Nu maar hopen dat hij zo slim is, zijn vinding dit keer (ook) in Nederland uit te 

brengen. Meer weten? Kijk op de website http://www.sinclairzx.com/.  

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

Kleine herstelwerkzaamheden op fietspad De Linie 

 

Op de meest slechtste stukken op het fietspad De Linie (aan de noordzijde) zijn 

enkele weken geleden door de gemeente Capelle a/d IJssel kleine 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dit fietspad vertoonde veel scheuren en hobbels 

Dit is nu met reepjes asfalt enigszins verminderd.  

 

Fietspad Keerkring verbeterd  

 

Onlangs heeft de gemeente Capelle aan den IJssel werkzaamheden verricht aan het 

wegvak op de Keerking tussen Scheldedal en Westerlengte. Het wegvak werd 

voorzien van een nieuwe laag asfalt. De naastliggende fietspaden aan de Keerkring 

zijn bij deze werkzaamheden ook meegenomen. De slechtste stukken zijn in elk 

geval verbeterd en voorzien van een nieuwe laag rood asfalt waardoor het beter is 

om over te fietsen.  

 

 

http://www.sinclairzx.com/
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Winterimpressie in Capelle 

  
 Foto: Heksendans (ingezonden door Y.Franken) 

  
Foto: Kapellekensbaan  (ingezonden door Y.Franken) 
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Foto: IJsvogelpad (door J. Ulijn) 

 

 
Foto: Hazenpad (door E. van Waardenberg) 
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Foto: Couwenhoekseweg (door E. van Waardenberg) 

 
Foto: Golfbaanpad (door E. van Waardenberg) 
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Foto: Schollebos, Hazenpad. (door E. van Waardeneberg) 

 

 
Foto: Oosterlengte, fietspad. (door E. van Waardenberg) 



 27 

 

De redactie wenst u prettige 

kerstdagen en een gezond 2011 
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