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Voorwoord 

Beste lezers, 

 

Op de valreep halen wij in 2015 de doelstelling van twee uitgaven per jaar. Wij 

begonnen in januari met onze nieuwjaarswens en het is al weer bijna zover 

voor de volgende nieuwjaarswens. Dit jaar werd het veertigste jubileum van de 

Fietsersbond gevierd. Tijdens de komende Ledenraad voor actieve leden in 

januari van het nieuwe jaar zal dit lustrum worden afgerond. De manier 

waarop wij als afdeling Capelle a/d IJssel het veertigste jaar onder de 

aandacht brachten was door onze jaarlijkse fietstocht in september met extra 

kilometers langer te maken dan gebruikelijk was. Wij trakteerden onze 

meefietsers op een fietsroute van ruim 50 kilometer. Het was ook een mooie 

zomer om prachtige fietstochten te maken.  Privé hebben wij ook veel gefietst 

en leuke foto’s gemaakt. En uiteraard hebben wij ook genoten van de Tour de 

France.  

 

De Fietsersbond in het algemeen vindt dat je lang niet overal mooi en rustig 
kunt fietsen. Dat is in dichtvorm hieronder opgenomen. Wij wensen u alvast 
veel leesplezier.  
 

 

Enno van Waardenberg  

 

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

 

Het december verlanglijstje  

 

Gevaarlijke bochten, te drukke fietspaden, 

paaltjes of andere soorten barricaden. 

Ieder jaar raken hierdoor vele fietsers gewond, 

daarom is er het Meldpunt van de Fietsersbond. 

 

Een plek voor goede ideeën en aanverwante zaken, 

om het fietsen veiliger en prettiger te maken. 

Zodat men weer de fiets pakt voor een prachtige tocht, 

via de Fietsersbond Routeplanner uitgezocht. 
 

Daarom aan alle leden een oproep, 

aan alle fietsers van Hindeloopen tot Bergstoep. 

Om alle onduidelijke infrastructuur te melden 

en de stem van de fietser te laten gelden. 

Meld het op fietsersbond.nl/meldpun.t 
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Tour de France was in Capelle 

Afgelopen zomer was Capelle a/d IJssel in de ban van de Tour de France. Op 

zondag 5 juli 2015 raasden de renners van de Tour door Capelle over de 

Abraham van Rijckevorselweg in de richting Rotterdam. Vele mensen stonden 

langs de kant om de wielrenners en gevolg te zien. Uiteraard waren ook wij 

van de Fietsersbond aanwezig om daar getuige van de doorkomst te kunnen 

zijn. Langs de hele route was het een geweldige sfeer. In de week 

voorafgaand aan de Touretappe door onze woonplaats waren er diverse 

activiteiten in Capelle-Centrum die in het teken van Frankrijk stonden. Zo 

waande men zich op het Stadsplein even op Montmartre en was er onder 

meer in de bibliotheek een tentoonstelling over wielerkunst. Op de dag zelf 

stonden we ruim een uur in de rij langs te kant wachten. Vanuit de 

Tourkaravaan werden folders en petjes uitgedeeld. Toeschouwers stonden in 

gele truien en op het moment dat de wielrenners echt voorbij kwamen was dat 

in een flits gebeurd. Wegen werden afgezet en verkeer werd omgeleid. Alles 

moest even wijken voor de proffietsers. Maar daarna werd alles weer gewoon 

zoals het altijd al was op de Abram van Rijckevorselweg.                       (EvW) 

 
Omleiding voor de Tour de France 
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                                 Kleine impressie van de Tour 
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Van olifantenpad tot echt fietspad                                      
 

Alweer enige tijd geleden heeft de Fietsersbond aandacht gevraagd voor de 

zogenaamde olifantenpaadjes. Een olifantenpaadje is een niet-officieel fiets- 

of wandelpad dat door gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in de 

loop van de tijd wordt gecreëerd. Meestal ontstaat een dergelijk pad in een 

stuk groen, om zo een klein stuk van de officiële route af te kunnen snijden. 

De vraag is of van deze olifantenpaadjes officiële paadjes gemaakt kunnen 

worden dan wel dat die afgedwongen opgeheven kunnen worden. We hebben 

met onze aandacht voor de olifantenpaadjes wel de aanzet gegeven dat de 

gemeente Capelle a/d IJssel nadenkt hoe hiermee om te moeten gaan. Nu  

onderzoekt de gemeente serieus de mogelijkheden om olifantenpaden om te 

vormen tot legale fietsroutes. Het betreft het paadje tussen Klompendans en 

Vrijheidsdans  en het paadje bij de Lylantse Baan. Die paadjes maken een 

grote kans te worden aangelegd. De diverse paadjes nabij de Blinkerttunnel 

vermoedelijk niet. Het eerste succes en een logisch gevolg om op de plek van 

een olifantenpad een legaal pad (openbare weg) aan te leggen, was al deze 

zomer. Tot onze grote verrassing werd het olifantenpad in het verlengde van 

de Spoorberm naar de Hoofdweg gelegaliseerd. Voor ons was dat een reden 

voor een flinke glimlach.                                                                          (EvW)  

 
Het voormalige olifantenpad bij de Spoorberm  richting Hoofdweg 
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Nog meer olifantenpaadjes  

 

Na het nieuwe pad bij de Spoorberm blijven wij uiteraard wel doorgaan met 

het opsporen van meer olifantenpaadjes in Capelle. Want ze zijn er nog. Na 

de op- en afrit voor fietsers op de Van Brienenoordbrug en de kruising met 

Rivium Quadrant ligt het Riviumpad. Zo is er naast het Riviumpad, al jaren 

geleden een ingesleten kale strook ontstaan die door fietsers is gecreëerd 

door daar aan het begin van het fietspad de bocht af te snijden. Het is hier ook 

ter beoordeling aan de gemeente of het wenselijk is op deze locatie voor de 

logische route te kiezen die fietsers hier meestal nemen. De vloeiende 

beweging. Wie kent in Capelle nog meer olifantenpaadjes? Maak er een foto 

van en stuur die naar ons toe. Zie in het colofon ons e-mailadres.       (EvW) 

 
Olifantenpad naast het Riviumpad 

 

Poolvosweg 

 
Gemeente Capelle a/d IJssel was al geruime tijd aan de gang met 

ontwerptekeningen om de kruising Poolvosweg met Nijverheidsstraat voor 

fietsers veiliger te maken door aanpassingen op de kruising aan te brengen. 

Dit jaar in de maand september is het eindelijk uitgevoerd. Het begon in 2008 

met signalen over gevaarlijke verkeerssituaties op deze kruising. Tijdens ons 

reguliere overleg bespraken wij dit met de medewerkers van de afdeling 
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Stadsontwikkeling van de gemeente. De kruising werd erkend als gevaarlijk. 

Sindsdien is een lange procedure in gang gezet om deze situatie te 

verbeteren. Na zeven jaar is daar uiteindelijk het lang verwachte resultaat. 

(EvW)  

 

Centrumontwikkeling  

 

Bij de gemeentelijke afdeling Stadsontwikkeling is men alweer een geruime 

tijd bezig met een volledige update van de Koperwiek en omgeving. In het 

vorige nummer schreven wij al over de inmiddels uitgevoerde herbestrating en 

inrichting aan de zuidzijde (bij de Jumbo). Ondertussen worden de plannen 

steeds meer concreet om de gehele verkeerscirculatie rondom de Koperwiek 

te herzien, onder andere door het verlagen van de snelheid naar 30 km per 

uur. Doordat dit zeer ingrijpend is er ook een paar miljoen euro kost moet dit 

natuurlijk breed gedragen worden door de bewoners en dus ook de politiek. 

Intussen zijn er al een aantal rondes geweest waarbij organisaties en 

bewoners zijn voorgelicht en ook voorstellen of aanpassingen van de plannen 

konden indienen. Hieraan hebben we reeds tweemaal meegedaan, en een  

deel van onze suggesties wordt in de plannen en tekeningen verwerkt.  

 

Tenslotte was er op 14 oktober jl. een algemene presentatie van de plannen 

door de wethouder Dick van Sluis en de projectorganisatie voor alle inwoners 

in gebouw Capslock waarbij de belangrijkste kruispunten en wegen werden 

besproken, en waarbij nogmaals de mogelijkheid voor inspraak hierop open 

was. Ook hier hebben we weer het nodige ingebracht, hieronder enkele 

aantekeningen. De bedoeling is dat een en ander eind van het jaar wordt 

vastgesteld door de gemeenteraad, waarna met de voorbereiding en 

uitvoering kan worden begonnen. Desgevraagd gaf de wethouder te kennen 

dat hij positief was hierover en dat hij inschatte dat over 5 jaar de nieuwe 

situatie gerealiseerd zal zijn. 

 
30 km wegen: Duikerlaan Rivierweg Reigerlaan Kerklaan Fluiterlaan 

De wegen rondom de Koperwiek worden allen 30 km/uur wegen. Het worden 

wegen met fietsstroken erlangs, dus geen fietspaden zoals nu op enkele van 

deze wegen aanwezig. Het wegdek zou met straatstenen worden uitgevoerd 

om snelheid te remmen, de fietspaden met tegels (hier hebben we al tegen 

geprotesteerd). Onder andere de oversteken fungeren als drempels. De 

Fluiterlaan tot aan de Wiekslag wordt eveneens 30 km/uur, maar met andere 

vormgeving (woonfunctie). 
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Overgang 30-50 km/uur. 

Stukken van de aansluitende delen van Rivierweg en Reigerlaan worden 

ingericht om de snelheid van 50 naar 30 km/uur terug te brengen. Hoe is nog 

niet duidelijk. 

 

T-kruising Rivierweg-Fluiterlaan 

Ten gevolge van de 30 km/uur omvorming zouden hier de verkeerslichten 

gaan verdwijnen, overstekende fietsers/voetgangers via behoorlijke eilandjes. 

 

Kruising Rivierweg-Reigerlaan 

Er zijn verschillende varianten waaruit nog geen definitieve keus is gemaakt. 

Eén mogelijkheid is afsluiting van de Reigerlaan in één of twee richtingen voor 

het autoverkeer, waarbij de Roerdomplaan weer doorgetrokken zou moeten 

worden naar de Meeuwensingel (zijn wij geen voorstander van: nu ligt hier een 

fietspad). Ook aan de vormgeving van onder andere de fiets/voetganger-

oversteken met  eilandjes wordt nog gesleuteld. 

 

T-kruising Kerklaan-Fluiterlaan 

Deze wordt nieuw ingericht met logischer oversteken voor 

fietsers/voetgangers. 

 

T-kruising Kerklaan-Duikerlaan 

De bestaande rotonde zou ten gevolge van de 30 km/uur omvorming gaan 

vervallen. 

 

Kruising Reigerlaan-Kerklaan 

Deze wordt anders vormgegeven ten gevolge van de 30 km/uur omvorming, 

en het begin/einde van de 30 km/uur op de Reigerlaan. 

   

T-kruising Rivierweg-Meeuwensingel-Kievitlaan 

Voor deze al jarenlang ergernis opleverende aansluiting zijn verschillende 

varianten, onder andere de oversteek van fietsers vanaf de Kievitlaan weer 

terugbrengen naar de oorspronkelijke plek op de Rivierweg. We hebben 

aangedrongen op een flink stuk verlegging van het fietspad langs de 

Rivierweg naar de splitsing, zodanig dat overstekende fietsers richting 

Kievitlaan niet meer hun nek verrekken om achterom te kijken. 

 

Fietsroute Koperwiek via park naar Wiekslag/Duikerlaan 

De huidige looproute vanaf de oversteek Kerklaan (bij de ingang AH) langs het 

ING gebouw richting Amandelhof zou omgevormd kunnen worden tot fietspad, 

dat aansluit in het park op een nieuw aan te leggen fietspad vanaf de 

Wiekslag  onder de metrobaan door naar de Duikerlaan.  
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De route verder door de Wiekslag naar de Couwenhoekseweg moet beter en 

aantrekkelijker vorm gegeven worden. 

 

Rotonde Slotlaan 

Hoewel geheel buiten het beoogde gebied wil men ook deze plek aanpakken 

wegens de optredende gevaarlijke situaties. Dit wil men oplossen door grotere 

eilandjes en de fietsers uit de voorrang. Wij hebben zoals altijd aangegeven 

dat de misverstanden op rotondes voornamelijk het gevolg zijn van het 

hardnekkige standpunt dat fietsers binnen de bebouwde uit de voorrang 

moeten op rotondes, terwijl dit in een groot deel van het land (en zeker bij 

onze buurgemeentes) allang normaal is dat fietsers juist wél voorrang hebben.  

 

 

 

 

 

 

Fietsparkeren zuidzijde Koperwiek 
 

Nu de bestrating en inrichting aan de zuidzijde van de Koperwiek klaar is 

kunnen we constateren dat de nieuw geplaatste fietsnietjes volop gebruikt 

worden (zoals te verwachten viel). Helaas is men niet ingegaan op onze wens 

om ze dichter bij de ingang te plaatsen, zodat daar toch al weer los 

geparkeerde fietsen verschijnen.  Dit is tevens het geval bij de aparte ingang 

bij de Jumbo, maar daar gaat men bekijken of onze vraag om meer nietjes 

aan de zijkant mogelijk is. Er staan er nu maar 5 vrijwel uit het zicht, waar er 

tot een jaar geleden 12 stonden.                                                                (JJ) 
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We parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij de bestemming ! 

    
 

Nota parkeerbeleid Capelle aan den IJssel  

 

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe nota uitgebracht 

inzake het parkeerbeleid. Het commentaar hierop dat onze afdeling heeft 

uitgebracht is als volgt samen te vatten. Het belangrijkste vinden wij dat de 

gemeente op dit gebried geen sturend maar een volgend beleid voert. Met 

andere woorden: laat maar komen die auto’s, wij zorgen wel voor de ruimte 

om te parkeren. Onomwonden stelt de gemeente dat zij “het autobezit 

adequaat wil faciliteren” en “het autogebruik niet wil ontmoedigen”. Het is ook 

overduidelijk dat ons bestuur aan het handje loopt van de eigenaren van de 

winkelcentra, zoals Wereldhave. Waarmee het volledig achterhaald 

vooroordeel dat alleen automobilisten boodschappen doen. In plaats van het 

stimuleren van het langzaam verkeer, lopen en fietsen, en het OV (met de 

bevoorrechte positie een metrolijn te hebben!) wordt dus het autorijden zelfs 

gestimuleerd door dit parkeerbeleid. Ons uitgangspunt is niet “autootje-

pesten”, maar het terugdringen van met name korte locale autoritjes die 

makkelijk door de fiets vervangen kunnen worden.  

En het belangrijkste handvat om deze  autoritjes tegen te gaan is een stringent 

parkeerbeleid.  Dat betekent dus betaald parkeren rond winkelcentra en 

andere verkeersaantrekkende locaties. Zoals b.v. het IJssellandziekenhuis 

heeft gedaan. Wij hebben aangegeven dat er geen gemeenten zijn van 

vergelijkbare grootte die geen betaald parkeren hebben. Het gratis parkeren 

heeft een aantrekkende werking voor auto’s en dit is volledig in strijd met het 

internationale, nationale en regionale beleid om emissies terug te dringen op 

het gebied van CO2 (denk aan de klimaattop eind november in Parijs), fijnstof 

(enorme toename vroegtijdige doden) en stikstof (grote invloed op natuur). De 

gemeente gaat met haar parkeerbeleid volledig voorbij aan deze 

(inter)nationale ontwikkelingen.   
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Naast maatregelen om het autoparkeren te reguleren dienen ook impulsen 

gegeven te worden aan fietsen en lopen. Het fietsparkeren moet gefaciliteerd 

worden met meer en kwalitatief goede (geen voorwielmoordenaars”) 

fietsenstallingen. Met name rond winkelcentra, maar ook  bij OV-haltes 

(station, bus, metro) bij recreatieplaatsen, bij openbare of –dienstgebouwen 

etc. En bij scholen moeten auto’s zeker geweerd worden, dus geen 

parkeerplaatsen creëren, ook niet zg. “kiss-and-ride”. Voetgangers- en 

fietsroutes moeten duidelijk en veilig uitgezet worden. Wij hebben een 

ontvangstbevestiging ontvangen op ons commentaar en hopen binnenkort te 

vernemen wat ermee gaat gebeuren. De volledige tekst van ons commentaar 

kunt u bij onze afdelingssecretaris opvragen. Zie ons colofon.                   (MR) 

     
Parkeerplaats Lijstersingel 

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

IBOR 
 

Het IBOR (Integraal Bestedingsplan Openbare Ruimte) voor de komende 5 

jaar (2016-2020) is door de gemeente vastgesteld, en het bijbehorende 

Projectenboek zal ook aan ons worden toegestuurd. Hierin zij alle grotere 

projecten op onderhoudsgebied van de buitenruimte beschreven, zodat er 

ruim van te voren mogelijkheid is om eventuele voorstellen te doen voor 

wijzigingen of aanpassingen. Ook over de periode 2011-2015 is een dergelijk 

plan verschenen. Een van de projecten daarin is bijvoorbeeld de Dansenbuurt 

in Schollevaar, welke grotendeels ophoging, riolering etc. betreft. Hierbij 
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hebben we voorstellen gedaan tot aanpassing van twee kruisingen van het 

fietspad Heksendans. (zie verderop).                                                       (JJ) 

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

Fietsenrekken bij ‘Beter Horen’ verwijderd  

  
Afgelopen zomer heeft de gemeente Capelle de fietsenrekken bij de ingang 

van de Koperwiek aan de Rivierweg bij ‘Beter horen’ verwijderd. Wij vinden 

het jammer dat wij als vaste gesprekspartner van de gemeente waar wij 

opkomen voor de belangen van de fietsers, vooraf hierover niet zijn 

geïnformeerd. De fietsenrekken werden zonder overleg of kennisgeving 

weggehaald. Ter plekke is ook niet voor vervangende stalling gezorgd.  

 

Ondanks de matige kwaliteit van die fietsklemmen, werden daar wel fietsen in 

geplaatst. Wij hadden daarvoor in de plaats dan ook graag kwalitatief betere 

fietsparkeervoorzieningen er voor terug willen zien. Dat ook zou passen bij de 

renovatieplannen in en rondom de Koperwiek. En uiteraard het liefst ook weer 

zo dicht mogelijk bij de ingang van het winkelcentrum. Wat is dat toch met het 

fietsparkeerbeleid op het Stadsplein? Twee jaar geleden stonden fietsnieten in 

de weg voor de bibliotheek en werden daar ook al verwijderd. Men had moeite 

om daarvoor een vervangende locatie te vinden en er staan nog steeds geen 

stallingen voor de restaurants. Het lijkt wel of fietsen overal in de weg staan op 

het Stadplein. De Fietsersbond gaat hierover graag eens in gesprek met de 

verantwoordelijke Wethouder en Wereldhave, de eigenaar van de Koperwiek. 

Misschien dat het zal helpen.                                                       (EvW) 

 

Onderhoud fietspaden Schollebos  

 

In het Schollebos waren tussen 10 en 20 november diverse fietspaden 

afgesloten voor onderhoud. Het betrof het vernieuwen van delen asfalt op de 

fietspaden, ondermeer het Hazenpad en het Hermelijnpad. Er stonden veel 

borden. Fietsers werden omgeleid via de voetpaden.  

Verder werden een deel van de Gravenweg voorzien van een nieuw laag 

wegdek en delen van het Dalpad,  Klaas Klinkertkade en Noorderbreedte. Het 

is vooral veel lapwerk.  Binnenkort zal de gemeente ook slechte delen van het 

Atolpad bij de Purmerhoek onder handen nemen maar dat is ook wel nodig. 

(EvW) 
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Onderhoud fietspaden in het Schollebos 

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

Heksendans  
 

Bij de laatste bespreking met de gemeente is wederom gesproken over de 

door ons voorgestelde aanpassingen aan twee kruisingen van het fietspad 

Heksendans, waarbij we voorrang voor het doorgaande fietsverkeer willen 

realiseren. Hierbij was nu ook de projectleider van het IBOR-project 

Dansenbuurt aanwezig. Uiteindelijk wordt nu bekeken hoe groot de  

wijzigingen (o.a. financieel) ten opzichte van de plannen zijn.  Wij denken zelf 

dat tegen geringe meerkosten de situatie voor fietsers verbeterd kan worden. 

(JJ)  

 

Kruising Bermweg/Capelseweg/Kanaalweg    

 

Zicht op lang verwachte aanpassing. Uiteindelijk gaat het er dan toch van 

komen. De al reeds vele malen eerder aangekondigde werkzaamheden aan 

de kruising van Bermweg en Capelseweg/Kanaalweg gaat van start. Hiervoor 

zijn door ons reeds lang terug al allerlei voorstellen gedaan tot aanpassing van 

met name de fietsstrook langs de Bermweg vanaf winkelcentrum De Luifel, 

omdat hier bij enige drukte de auto’s twee breed opstellen voor de stoplichten 
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zonder enige ruimte voor fietsers. Gevolg hiervan is “illegale” fietsbewegingen 

tussen auto’s door of over de stoep.  

Bij bespreking van de laatste tekeningen van de aanpassing is nog benadrukt 

dat er op een of andere manier gewaarborgd wordt dat er niet meer over de 

geplande fietsstrook gereden wordt door auto’s. Inmiddels is men begonnen 

met voorbereidende werkzaamheden onder andere het verleggen van kabels 

en leidingen en ander graafwerk. Aansluitend aan de werkzaamheden worden 

de fietspaden langs de Capelseweg richting Hoofdweg gedeeltelijk opnieuw 

geasfalteerd. Hierbij hebben we aangedrongen op het vernieuwen van zo 

groot mogelijk aaneengesloten stukken, liefst tot aan de tunnel van het 

Schenkelpad (langs de Nieuwerkerkse Tocht). Tevens hebben we gewezen 

op het stuk tussen Jasmijnsingel en Gemaalpad dat in regenachtige periodes 

gedeeltelijk of soms geheel onder water staat.  

Al met al zal de fietser op deze locatie hinder ondervinden van omleidingen, 

bijvoorbeeld middels fietsen aan één zijde van de Capelseweg in twee 

richtingen. Mocht men vinden dat er gevaarlijke situaties ontstaan of 

onvoldoende aanduidingen/markering: aarzel niet om de gemeente te 

waarschuwen via het Informatiecentrum (zie colofon).                            (JJ) 

 
Kanaalweg en Bermweg; Geen plek voor de fiets ! 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Lylantse Baan 

 
Ook kregen we bij de laatste bespreking met de gemeente een nieuw voorstel 

voor aanpassing van de aansluiting de Lylantse Baan op de Capelseweg. 

Hierbij was wel ons voorstel opgenomen om het olifantenpad vanaf het 

Baanpad (=fietspad) naar de Lylantse Baan te legaliseren, maar niet om een 

opstelstrook voor fietsers op de Lylantse Baan voor de linksafslaande richting 

aan te leggen. Dit laatste wil men ondervangen om fietsers reeds eerder 

linksaf te laten slaan over hetzelfde olifantenpad. Dit vereist heel wat van de 

aan te brengen vormgeving en belijning, en heeft niet echt onze voorkeur 

helaas. Voorlopig echter zit men nog in de ontwerpfase en zal van uitvoering 

nog geen sprake zijn.                                                                                 (JJ) 
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Nieuw voorstel gemeente Lylantse Baan  

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

Onze fietstocht naar Ackerdijkse Plassen 

 

Op 20 september 2015 hebben wij weer onze jaarlijkse fietstocht gereden met 

een aantal medefietsers. Wij maakten gebruik van tunnels, bruggen en leuke 

doorsteekjes reden we naar de landelijke gebieden in de regio.  

 

Vanwege het 40 jarig jubileum van de Fietsersbond hadden we de fietstocht 

extra langer gemaakt dan de voorgaande keren. We gingen het gebied van de 

Ackerdijkse Plassen verkennen met de polders, plassen, natuur en molens. 

Het was een leuke ervaring met onderweg veel mooie plekjes aan de rand van 

de wereldstad. Het was in totaal ruim 50 kilometer heen en terug, maar 

niemand klaagde. We vertrokken voor onze fietsroute vanuit het Schollebos 

en via Zevenkamp en Oud Verlaat reden wij naar de Rotte. Om aan de 

overkant van de rivier te komen gingen we over de Rottebanbrug naar het 

Bergsebos. We hadden een beetje pech doordat een van de fietsers op de 

brug net iets te weinig vaart maakte en daardoor uit evenwicht raakte. 

Gelukkig stond zij snel weer op. Na het Bergsebos reden we richting Berkel en 

Rodenrijs en verder door de polders van Oude Leede naar de Ackerdijkse 

Plassen en de Zwethkade. Het is voor ons telkens weer keer een uitdaging om 

een route te maken waarbij we liefst zo veel mogelijk drukke kruisingen willen 

vermijden. We zoeken in de regio altijd naar een combinatie tussen diverse 

parken en landelijke weggetjes.  
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Ons streven is steeds gericht op een route zonder onderbreking vanwege 

stoplichten. De enige onderbreking was de rust die wij ons zelf gunden om te 

pauzeren voor ons meegebrachte lunchpakket. Elk jaar zorgen wij voor 

koeken en diverse vruchtensappen. Wij reden terug over de smalle Zwethkade 

waar we opnieuw een spannend moment meemaakten. Weer een 

evenwichtsprobleem, gelukkig geen plons in het water. Ja, zo avontuurlijk kan 

fietsen zijn. We bleven voorzichtig op afstand achter elkaar fietsen en ook 

voorTiny was het goed afgelopen. Volgend jaar kiezen we weer voor een route 

zonder obstakels. Na de Zwethkade vervolgden we onze route langs de Schie 

naar Overschie. Via Schiebroek, Hillegersberg, de Bergse plassen en de Rotte 

ging de route weer terug naar Capelle a/d IJssel.  

 

We hebben genoten van het mooie gebied rondom de Ackerdijkse Plassen. 

Het is een mooi vogelgebied met wel 65 soorten vogels. Hier ontdekten we de 

rust en het was niet eens zo ver weg van de drukte van de stad.  

Enkele dagen later verscheen een krantenartikel waarin werd verwezen naar 

fietsroutes in de omgeving van de Ackerdijkckse Plassen, De Zweth, De Schie 

en Delftland. Het leek alsof wij onze eigen fietsroute konden nalezen, maar die 

van ons was wel zonder stoplichten. Goede bedoelde mensen willen wel eens 

advies geven als zij zeggen dat je de fiets mee de metro in kunt nemen en 

uistappen in Berkel Rodenrijs en dan kan je daar zo mooi fietsen. Nee, maar 

dat willen wij juist niet wan je fietstocht begint al voor je huis.                (EvW) 
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Foto-impressie van de fietstocht door Dick Oskam 
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Een slecht fietspad  

 
In deze rubriek beschrijven we een fietspad dat volgens ons in slechte staat is 

en waarvan wij vinden dat het hoog nodig moet worden verbeterd. De vorige 

keer schreven wij over het slechte wegdek op de Klaas Klinkerkade tussen de 

’s-Gravenweg en de Abram van Rijckevorselweg. Ondertussen zal dit deel 

tussen 2 en 4 december al zijn opgeknapt.  

 

Nu vragen wij aandacht voor het fietspad langs de Oosterlengte (oostzijde) ter 

hoogte van de Wormerhoek. Dit pad is verzakt, het is vol scheuren en het 

asfalt wordt door boomwortels omhoog gedrukt. Onlangs zijn de slechtste 

delen van dit fietspad met voorlopig lapwerk dichtgemaakt. Ons voorstel is om 

het fietspad helemaal goed aan te pakken en van Wormerhoek tot de Abram 

van Rijckevorselweg op hoogte te brengen. De vormgeving van het fietspad 

moet zodanig worden verbeterd door op de kruisingen met de uitritten van de 

Wormerhoek het rode asfalt zo vlak mogelijk over de verhoogde drempels te 

laten lopen.  
 

Wat is uw meest hinderlijke fietspad? Stuur hiervan een foto met een korte 

omschrijving naar e-mail capelleadijssel@fietsersbond.nl en dan verschijnt het  

wellicht in de eerstvolgende Transportfiets.                                               (EvW) 

 
Slecht fietspad aan de Oosterlengte richting Wormerhoek 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Van onze Knelpuntenlijst uitgelicht 
 

Onze knelpuntenlijst is de lijst waarop wij per wijk bijhouden welke knelpunten 

er voor ons zijn en welke wensen wij hebben met betrekking tot allerlei 

verkeerszaken die wij met de gemeente Capelle a/d IJssel bespreken. Deze 

lijst dient voor ons altijd als eigen naslagwerk dat wij drie keer per jaar 

gebruiken bij onze  gesprekken met de gemeente. Tevens worden de 

afspraken, toezeggingen en dergelijke hierop geregistreerd. Zo kan elke keer 

een onderwerp als Pro Memorie op de agenda terugkomen. Hieronder ziet u 

een voorbeeld dat we van de lijst hebben uitgelicht. Het betreft de Silkeborg in 

de wijk Oostgaarde. Vanaf de Silkeborg (noordzijde) loopt een voetpad 

tussendoor de huizen naar een houten brug. Vandaar sluit het aan op het 

voetpad dat onder meer aansluit op de Beemsterhoek en het fietspad naar de 

Couwenhoekseweg. Indien dit omgezet wordt tot fietsroute zou dit een ideale 

ontsluiting zijn voor fietsverkeer van dit wijkdeel richting zowel Merelbuurt, als 

Schenkel en Schollevaar (Schollebos). (Dit idee is enkele jaren geleden 

aangegeven door een van de leden) Het grootste struikelblok is het korte 

beginstuk na de Silkeborg van enkele meters dat tussen de tuinen van de 

huizen loopt en dat niet verbreed kan worden. Dat dit toch mogelijk is bewijst 

het bestaande doorsteekje halverwege de Silkeborg richting 

Couwenhoekseweg, dat even smal is. Hier is gekozen voor de status 

“Toeristisch fietspad”. Verderop is ruimte in overvloed, het bruggetje kan bij 

vervanging in de nabij toekomst door een betonnen exemplaar breder worden 

uitgevoerd, de aansluiting ter hoogte van de Beemsterhoek is een kwestie van 

vormgeving (hier wordt het voetpad langs het bestaande fietspad gekruist). 

Een en ander kan reeds in het IBOR 2015-2020 worden opgenomen, zo nodig 

zal de Fietsersbond, afdeling Capelle dit bij de inspraak-procedure inbrengen.        

(JJ / Evw)) 

 
Bruggetje tussen Silkeborg en Beemsterhoek 
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Dit bloemenperk met fietsbloembak gezien in de Belgische Ardennen 
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Het is al lang voorbij die mooie zomer 
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Wij wensen u fijne feestdagen en 

een voorspoedig nieuwjaar. 
 

www.e-

bikez.nl Foto: http://www.e-bikez.nl 
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