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De Transportfiets is een uitgave van Fietsersbond, afdeling Capelle a/d IJssel 
en verschijnt minimaal 2 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  

 

Download MijnGemeente App:  

Voor het melden van fietswrakken en andere overlast 

 
Drukker: Imago Prints;  
 
Fotografie op het voorblad: Fietsersbond Capelle  
 

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 
 
Op de dag van de oprichting van de Fietsersbond (nog onder de naam ENWB) 

in 1975 meldde ik mij aan voor een lidmaatschap. Ik stuurde ingezonden 

artikelen naar de krant over de kwetsbaarheid van de fietsers in het verkeer. Ik 

schreef ook brieven naar de gemeente en ik zond nieuwsbrieven in de vorm 

van stencils naar de leden. Ons eerste krantje ‘De Transportfiets’ hebben we 

nog bewaard. Ik ben in de kast op zolder op zoek gegaan naar de oude 

stapels om na te kijken hoeveel nieuwsbrieven wij in de loop der jaren hebben 

gemaakt. Met deze editie meegeteld wordt dit het 88e exemplaar. Daar ben ik 

best trots op. Ik ga in 2020 mijn 45e jaar in van mijn lidmaatschap. En al die 

jaren ben ik bezig om de doelstelling van de Fietsersbond uit te dragen samen 

met mijn fietsvrienden en collega vrijwilligers.  

 

Sinds de zomer van dit jaar hebben we in de IJssel- en lekstreek een 

maandelijkse rubriek van de Fietsersbond. Dit levert ons extra publiciteit op. 

We krijgen steeds meer bekendheid en meer reacties en mogelijk levert dat 

ook nieuwe actieve leden op.  

 

We hopen ook volgend jaar door te gaan met onze inzet voor fietsers en het 

werven van leden. Als we het honderdste exemplaar nog willen uitbrengen in 

de huidige frequentie moeten we nog wat jaren doorgaan. Maar we hopen wel 

op versterking. We besluiten dit jaar met een extra dikke Transportfiets 

waaronder veel foto’s. Wil je die foto’s in kleur zien meld je dan aan voor de 

digitale versie. En zie je nog een fietswrak geef dat dan door.  

 

We wensen iedereen een mooi Nieuwjaar.  

 

Enno van Waardenberg 

 



 4 

Verslag van de fietstocht  

Bijdrage van een deelnemende E-biker, met volle accu 

Verzameld bij het Gemeentehuis, gingen wij bewegen, hoe dan? 

De één met de fiets, de ander met de E-bike en niet te vergeten, er was 

een fotograaf (Jan van de Arend). 

 

Wel geteld twintig fietsers togen op pad onder aanvoering van Enno, terwijl 

Jos de achterhoede vormde.  Een sliert van fietsers trok door Capelle 

richting Nieuwerkerk, daar even voor het station de brug over, langs het 

kanaal naar Moerkapelle, bijna in Bentwoud. Er werd door het natuurgebied 

gefietst, op het fietspad dat door een golfbaan liep. Op een mooie plek werd er 

gepauzeerd onder het genot van stroopwafels, gevulde koeken en heerlijke 

tweedranken. Kriskras reden we vlot door de polder richting de Rotte alwaar 

bij restaurant Meerenbos wat gedronken werd. Toen iedereen uitgerust was, 

klonk het "we gaan", maar niet nadat Jos alle schapen geteld had. De 

karavaan zette zich in beweging en via Ommoord bereikten we het Schollebos 

waar voor het pannenkoekenhuis van elkaar afscheid genomen werd, maar 

niet voordat Jos iedereen bedankt had voor de gezellige instelling van de 

fietsers. Er waren wel vijftien dames, de heren dus in de minderheid. Tot slot 

lezers, echt waar, de thuisblijvers hadden ongelijk. 

 

Jan Eijke, namens de Fietsersbond en Sportief Capelle 

 
Fotografie: Jan van de Arend 
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Olifantenpaadjes 

 

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

olifantenpaadje in Capelle. Olifantenpaadjes ontstaan op onverharde 

ondergrond doordat fietsers of wandelaars onafhankelijk van elkaar op dezelfe 

manier een route kiezen bij het afsnijden van een officiële route. In de loop der 

jaren hebben wij in Capelle heel wat olifantenpaadjes gevonden en 

gepubliceerd.  

 

Bij de Blinkertunnel rondom de Schönberglaan ligt een vijftal olifantenpaadjes. 

In 2014 publiceerden wij al drie olifiantenpaadjes op rij aan de noordkant van 

de Schönberglaan. Vorig jaar vonden we, komend uit de wijk ‘s-Gravenland 

nog een paadje in het gras aan de zuidkkant tussen de tunnel en het fietspad 

langs de Algeraweg richting Ketensedijk.  

De locatie op de foto ligt nog iets verderop richting rotonde P.C. Boutensingel.    

Wie nog een olifantenpad kent kan dit aan ons doorgeven graag met foto van 

de betreffende locatie aan: capelleadijssel@fietsersbond.nl  

 

Enno van Waardenberg 

 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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De slechtste fietspaden in Capelle   

Fietsersbond Capelle hanteert een lijstje van de slechtste fietspaden binnen 

onze gemeente. Wij gaan hierover regelmatig met de wegbeheerder in 

gesprek. Vooral de tegelpaden zijn matig tot slecht. De afgelopen zomer 

waren er vooral veel paden met los zittende tegels. Hopelijk komt hier in het 

voorjaar verandering in want groot onderhoud is gewenst. Wij roepen iedereen 

op zijn of haar slechtste fietspad door te geven aan: 

capelleadijssel@fietsersbond.nl  

Hierbij is een overzicht van een aantal slechte tegelpaden in Capelle. 

*P.C. Boutensingel ten noorden van het Van Maerlantpark t.o. de flats 

*Keerkring noordzijde  

*Meeuwensingel (zuidzijde) 

*Fluiterlaan (zuidzijde) 

*Duikerlaan (noordzijde en zuidzijde) 

*De Linie (noordzijde en zuidzijde)  

*Rivium 1e straat  

*Barckalaan bij Capelsebrugpad 

 

Enno van Waardenberg 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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CROW-Fietsberaad  

 
Het CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling 

van deze organisatie is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van 

praktijkgerichte kennis. In dit beraad werken veel instanties, organisaties en 

bedrijven op fietsgebied samen. Het zijn gemeenten, provincies, landelijke 

overheid, ingenieurs- en adviesbureaus, maar ook fabrikanten van 

fietsproducten. Maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgebracht met bijzonder 

lezenswaardige informatie op het gebied van technologische vernieuwingen, 

juridische (verkeers)aspecten en nationale en internationale nieuwsfeiten. Wij 

zijn ons ervan bewust dat eenieder (wij ook) veel nieuwsbrieven etc. 

ontvangen, maar vanuit onze afdeling kunnen wij u verzekeren dat een (gratis) 

abonnement op deze nieuwsbrief meer dan waard is!  

Zie de website: www.fietsberaad.nl  

 

Marco Rorai 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De Spoorberm wordt verbeterd  
 

Eindelijk is het dan zover, begin januari 2020 wordt de Spoorberm aangepakt. 

Voor de vele gebruikers van dit fietspad zal het een hele opluchting zijn om 

niet meer over de vele hobbels en door de vele kuilen hoeven te fietsen. De 

Fietsersbond, afdeling Capelle aan den IJssel, is blij dat het slechte fietspad 

eindelijk vernieuwd wordt. Het pad staat bij de Fietsersbond al jaren hoog op 

de lijst van slechtste fietspaden in Capelle aan den IJssel. Ons werd 

voortdurend voorgehouden dat het in het kader van IBOR “binnenkort” 

integraal aangepakt zou worden 

 

Wij hebben de gemeente verzocht bij de afwerking van de werkzaamheden de 

volgende punten in acht te nemen.  Het aanbrengen van een ondergrond/ 

fundering moet ongeveer even diep zijn als bij een rijweg voor auto’s.  

Ten tweede is het plaatsen van worteldoeken noodzakelijk en tenslotte is het 

zeer wenselijk dat een rode asfaltlaag wordt aangebracht die meer dan een 

centimeter dik is, anders is deze binnen enkele jaren door het gebruik en de 

weersomstandigheden weggesleten.  

 

Goede voorbeelden zijn de fietspaden in de Rotterdamse wijk Ommoord langs 

de President Wilson- en Rooseveltweg. Deze paden houden al tientallen jaren 

stand tegen oprukkende wortels van de platanen die langs de kant staan. Het 

kan dus wél! 

 

http://www.fietsberaad.nl/
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Deze maatregelen zullen waarschijnlijk enige extra kosten met zich mee zullen 

brengen. Maar wij denken met de gemeente Capelle mee, want indien het 

vorengenoemde niet gebeurt zullen binnen de kortste keren de boomwortels 

het asfalt weer omhoog drukken waardoor er snel weer 

reparatiewerkzaamheden zullen moeten plaatsvinden met alle extra kosten 

van dien. Het investeren in een goede ondergrond en dikker asfalt is op de 

lange termijn goedkoper dan jaarlijks reparaties te moeten verrichten.  

Én wat uiteraard heel belangrijk is: voor de fietsers is het heel comfortabel 

rijden!                                                                                       

                                                                                                   Marco Rorai 
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Fietsvisie van onze afdeling  
 
Het landelijk bureau van de Fietsersbond heeft een belangwekkend rapport 

uitgebracht over de wijze van vervoer zoals gezien door de Fietsersbond 

tegen 2040: https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/ . 

 

Op 12 oktober 2019 heeft onze afdeling een fietstocht georganiseerd voor de 

politieke vertegenwoordigers in Capelle. Ten behoeve van die tocht, maar ook 

als basis voor onze activiteiten hebben we eigen, op Capelle gerichte, 

concrete uitgangspunten geformuleerd om het fietsen in onze gemeente te 

bevorderen. Aanvullingen en wijzigingen zullen in de toekomst zeker 

aangebracht worden. Voor onze leden hebben we hieronder een korte 

samenvatting gemaakt. De hele visie, is te vinden op onze website. 

 

Fietsen en lopen zijn een oplossing voor veel maatschappelijke en 

mobiliteitsproblemen vanwege de bekende aspecten, zoals het milieu (fijnstof, 

stikstof, CO2 , enz.), ruimte (10 fietsen op de plaats van 1 auto), veiligheid en 

de eigen gezondheid. Door de fiets als nuttig dagelijks vervoermiddel te 

gebruiken voldoe je aan de nationale bewegingsnorm van dagelijks een half 

uur bewegen. De afstanden binnen Capelle zijn allemaal befietsbaar. Helaas 

wordt toch voor deze kleine afstanden veel gebruik gemaakt van de auto. En 

de gemeente bevordert het autogebruik door onder meer overal gratis 

parkeren aan te bieden en door de op de auto gerichte inrichting van wegen. 

 

Met een aantal concrete voorstellen op beleidsniveau willen we het fietsen 

bevorderen, zoals de fiets als gelijkwaardig vervoermiddel beschouwen, de 

fiets bij veel kruisingen in de voorrang brengen, een afstelling van 

verkeerslichten ten gunste van de fiets, verbreding van de fietspaden. Ook 

goede maatregelen zijn het weghalen van zinloze paaltjes en eilandjes, zoals 

door ons geadviseerd in onze nota “Paaltjes weg”, tegelfietspaden vervangen 

door geasfalteerde paden aangezien tegelpaden of slecht zijn, of slecht 

worden, denk aan de “dansende” tegels. Verder willen we schoolstraten 

autovrij maken tijdens de ochtend- en de middaguren, dienen snorfietsen en 

speed pedelecs van het fietspad geweerd te worden binnen de bebouwde 

kom en moeten er meer fietsparkeergelegenheden aangelegd worden.  

Nog een aantal punten zijn opgenomen in de visie, zie onze website. 

Wij willen dat deze beleidsvoornemens opgenomen worden in de nieuwe 

verkeersnota die in de maak is. De reacties van onze leden op deze visie zien 

wij graag tegemoet. 

 

Marco Rorai 

 

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/
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Voortgang Stadsring  

 
Reeds enige malen hebben wij geschreven over de ontwikkelingen rond de 

wegen om het stadshart. In deze derde fase zijn het noordelijk deel van de 

Kerklaan en het westelijk deel van de Fluiterlaan aan de beurt. Zoals voor de 

al gereconstrueerde wegen zal ook hier de 30km-zone worden ingevoerd. 

In theorie. De praktijk toont aan dat vrijwel geen automobilist zich aan de  

30 km houdt. Ook zonder de snelheidsmeters kun je constateren dat er (veel) 

harder dan 30 gereden wordt. In ons laatste overleg werd ons door de 

projectleider van CentrumXpeditie ronduit meegedeeld dat noch politie, noch 

BOA’s op de snelheidsovertredingen zullen handhaven omdat het geen 

prioriteit heeft. Dat argument hoor je vaker als een onderwerp bij de politie 

wordt aangekaart. Dan vragen wij ons af: welke zaak heeft dan wél prioriteit? 

Tevens werd gezegd dat de gemiddelde snelheid rond het centrum was 

gedaald van gemiddeld boven de 50 km/u naar onder de 40 km/u. Waar de 

gemeente al erg blij mee was (sic!). Nou wij als fietsers en voetgangers zijn 

dat niet! De beschermconstructies die er eerst waren, zoals fietspaden en 

zebrapaden, zijn verkeerskundig niet nodig in 30km-zones, omdat er toch 

langzaam gereden wordt(!).  

 

Deze juridische redenering is een bron van verkeersproblemen. Voetgangers 

en fietsers voelen zich bedreigd door de nieuwe constructie. Omwonenden bij 

de kruising Rivierweg-Reigerlaan hebben al gedaan gekregen dat er toch 

zebrapaden worden aangelegd. 

 

En ook de Fietsersbond is het gelukt om tenminste bij de bocht van de 

Fluiterlaan naar de Kerklaan een afscheiding te laten aanbrengen tussen de 

fietsers en het autoverkeer, zie het artikel hierover in ons vorig nummer. Het 

zijn helaas minimale maatregelen, maar het is althans iets. Bij de bespreking 

is ons ook gebleken dat de gemeente meer aandacht heeft voor esthetische 

zaken bij de herinrichting, dan veiligheidsaspecten. Dat blijkt onder andere uit 

het feit dat de voorkeur wordt gegeven aan roestvrij stalen paaltjes als 

afsluiting, zoals bij de Reigerlaan, boven het plaatsen van roodwitte paaltjes 

die voor iedereen beter zichtbaar zijn. Bewijs is dat een paaltje al enige tijd 

geleden aangereden is en al tijden krom staat. De inrichting van de hoek 

Kerklaan rechtsaf naar de Duikerlaan is niet definitief. Als fietser moet je nu 

een grote bocht maken om een enorme open ruimte voor de ingang van de 

ABN-Amrobank. Bij de definitieve inrichting zal de bocht voor fietsers kleiner 

worden. Wel blijft er veel ruimte voor de bank aangezien een deel eigendom 

van de bank, dit is ten behoeve van de geldtransporten.  
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Grote bocht bij de ABN-Amrobank 

 

Wij houden wel ons hart vast over de wijze waarop de feitelijke inrichting zal 

geschieden van de laatste twee fasen: de kruising Rivierweg-Fluiterlaan en de 

Rivierweg van de Fluiterlaan tot aan de Reigerlaan, met verplaatsing van het 

fietspad langs de Lijstersingel. Ons doel is om heel nauwkeurig de 

ontwikkelingen te volgen.  

 

Marco Rorai 

 

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

Couwenhoekpad 
 

In verband met de werkzaamheden in de nieuw gebouwde wijk Couwenhoek 

is het fietspad Couwenhoekpad al meer dan tien maanden afgesloten 

geweest. Feitelijk was het volledig verwijderd in verband met het leggen van 

kabels en leidingen. Daardoor konden fietsers niet van de Groenedijk naar 

beneden en bewoners van de Couwenhoek en Oostgaarde moesten een stuk 

omrijden om op de dijk te komen. Herhaalde malen is contact geweest met 

diverse medewerkers van de gemeentewerf, onder meer met de projectleider, 

de heer Dirk van den Heuvel.  
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Zowel de Fietsersbond als een bewoonster van de wijk, Lina Legerstee, 

hebben gevraagd waarom de werkzaamheden aan het pad zo lang duurden 

en wanneer het pad weer open zou gaan voor fietsers en voetgangers. Het 

bleek dat de kabels en leidingen die vanaf de wijk naar de dijk in het fietspad 

gelegd waren problemen bij de afwerking van het fietspad hadden gegeven. 

Intussen is dit ¨pad weer in volle glorie hersteld. Ons was verzekerd dat de 

asfaltering op 4 december zou plaatsvinden en de opening de volgende dag. 

Een soort sinterklaascadeautje dus. Alleen de verlichting zal enige tijd later 

geplaatst worden. Het was een afweging: het pad dichthouden totdat de 

lantaarnpalen er ook zouden staan of het pad openen zodra hij klaar was. 

Gekozen is voor dat laatste. 

 

Marco Rorai 

 

 
Het fietspad tussen Groenedijk en St. Annabaai 
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Kruising Couwenhoekseweg – Groenedijk  

 
Deze kruising levert diverse problemen op, vooral voor de fietser.  

Sinds enige tijd is de voorrangsregeling gewijzigd. Eerst was het een 

gelijkwaardige kruising, waarbij alle verkeer van rechts gewoon voorrang had. 

De wijziging houdt in dat alle verkeer op de Couwenhoekseweg van en naar 

de gemeentewerf voorrang heeft gekregen. Enerzijds is dit te begrijpen, want 

in de oude situatie moesten ook vrachtwagens op de helling stoppen om 

fietsers van rechts voorrang te verlenen. Dat was niet echt wenselijk. Maar het 

betekent nu ook dat fietsers komende uit het westen geen uitzicht hebben op 

de kruising door de geluidswal. Verlaging of verwijdering van deze wal is niet 

aan de orde omdat de bewoners daarachter veel geluidshinder zouden 

ondervinden. Dat betekent dus dat fietsers komend uit het westen simpelweg 

moeten stoppen voor de kruising omdat geen zicht is op het verkeer dat van 

links omhoog komt. En reken maar dat de auto’s flink doorrijden met de 

voorrang in zicht. Een tweede nieuw probleem is sinds recent de fietssluis die 

is aangebracht op ongeveer 50 meter vóór de kruising komend uit het westen. 

Zoals het nu is uitgevoerd, is het overigens een vreemde sluis, want er is aan 

een zijde een flinke opening. Dit terwijl de sluis op verzoek van omwonenden 

aan de voormalige wethouder Van Sluis (what’s in a name) is aangebracht om 

motorrijders die hard over de dijk rijden, af te remmen. De huidige uitvoering 

zal dit niet bewerkstelligen. Maar ook zullen we er in deze vorm als fietsers 

geen last van hebben. We houden de situatie in de gaten.   

 

 

 

 
Fietssluis op de Groenedijk 
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Een lichtpuntje is dat de projectleider van de gemeente, Dirk van den Heuvel 

heeft toegezegd dat het vrijwel zeker is dat er aan de Couwenhoekseweg een 

afgescheiden fietspad zal worden aangebracht. In de huidige situatie moeten 

fietsers, komende vanaf de rotonde bij de Keerkring na zo’n 30 meter, waar 

het fietspad ophoudt, de Couwenhoekseweg oversteken om aan de 

rechterkant de dijk op te gaan. En als je bovenaan naar links wil gaan, dan 

moet je opnieuw de Couwenhoekseweg oversteken. Dat is een ongewenste 

en gevaarlijke situatie, vooral omdat je ín de klim achterom moet kijken, én 

rekening moet houden met verkeer dat van de gemeentewerf komt. Het 

doortrekken van het fietspad vanaf de rotonde aan de Keerkring naar de 

Groenedijk is een enorme verbetering, vooral als het een tweerichtingsfietspad 

wordt! 

 

Marco Rorai 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Appende Fietsers bekeurd      

 

De afgelopen maanden zijn in Capelle 11 mensen bekeurd voor het gebruik 

van de telefoon op de fiets. Hoeveel automobilisten in die periode zijn bekeurd 

voor hetzelfde feit weten we helaas niet. Voor fietsers is deze boete 95 

euro, voor brom- en snorfietsers 160 euro en voor gemotoriseerd verkeer 240 

euro. Behalve dat het veel geld kost, is het natuurlijk veel veiliger om het niet 

te doen ! 

 

Jos Jacobs 
 
Hou de telefoon in de zak - Voorlichting van de rijksoverheid! 

 



 15 

Fietswrakken en weesfietsen   >Jos Jacobs 

  
Fietswrakken kunnen naar onze mening direct worden verwijderd, tenzij er 

twijfel is of de fiets echt wel onbruikbaar is. Ook weesfietsen die al lange tijd 

staan, veranderen langzamerhand in een wrak. Voor beide soorten echter 

gelden terecht de nodige regels; de gemeente hangt er een kaartje aan met 

waarschuwing en na twee weken worden ze weggehaald, tijdelijk opgeslagen 

en ten slotte vernietigd of verkocht. Ondanks duidelijke regels in de nieuwe 

APV (Algemene Plaatselijke Verordening) hierover kwam daar in de praktijk 

weinig van terecht en bezetten wrakken en weesfietsen stallingmogelijkheden 

zoals fietsnietjes, waar ze volkomen onnodig een plek bezet houden, en dus 

ook de stallingcapaciteit beperken.  
 

Nadat wij al weer ongeveer een jaar allerlei mensen bij de gemeente hadden 

benaderd zonder resultaat, is er nu toch hoop dat er actie ondernomen wordt 

tegen dit probleem. Uiteindelijk is er sinds enkele maanden een nieuwe 

medewerker bij Handhaving die er werk van maakt en intussen zijn er al heel 

wat wrakken weggehaald, zoals bijvoorbeeld bij metrostation Slotlaan en 

rondom de Koperwiek. Een klein bezwaar vinden we nog wel dat fietsen die er 

al tijden staan en er nog redelijk uitzien (maar eigenlijk niet meer normaal 

kunnen rijden) niet worden meegenomen. Een kaartje eraan zou na twee 

weken duidelijkheid moeten geven of hier sprake is van een weesfiets.  

Echter Handhaving heeft toegezegd om meldingen van weesfietsen wel mee 

te nemen, wanneer deze via de gemeentelijke website of via de “Mijn 

Gemeente”-app worden gemeld. De laatste is het minst ingewikkeld, dus als u 

ook melding wilt doen raden we aan deze app te installeren. 

 

Voor het invullen van de app bij een nieuwe melding hebben we de volgende 

gebruiksaanwijzing opgesteld. Alleen de eerste maal moet je de gemeente 

Capelle aan den IJssel opzoeken in het lijstje.  

 

Kies daarna achtereenvolgens: 

-Locatie: gebruik mijn gevonden locatie (of kies op kaart, symbool rechts met   

 pin) 

-Oppercategorie: overlast 

-Hoofdcategorie: wrakken (helemaal onderaan) 

-Subcategorie: fiets  

-Beschrijf het probleem: geef een korte omschrijving, bijvoorbeeld kapotte    

 grijze herenfiets Batavus. 

  

Hier kun je ook aangeven dat je terugkoppeling wil met je e-mailadres. 
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Eventueel kun je nog een foto maken en toevoegen. Onderaan kun je nog 
aangeven of je terugkoppeling wil via je e-mail-adres, maar wij hebben de 
ervaring dat dit niet werkt. Via het aangeven in de beschrijving is de kans 
groter dat het ook echt gebeurt. Toegegeven, heel simpel is het niet, maar nog 
wel iets simpeler dan dezelfde procedure via de gemeentesite.  
Hieronder twee screenshots van de Mijn Gemeente app. 

           
 

   
Sticker aan een fietswrak 
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‘s-Gravenweg en SFR 

 
Op 19 september 2019 was er een voorlichtingsbijeenkomst over de inrichting 

van de ’s-Gravenweg als snelfietsroute (SFR). Uiteraard waren we als 

Fietsersbond aanwezig met twee afgevaardigden uit Capelle en een namens 

Rotterdam. Zoals een en ander gepresenteerd werd moeten we er vanuit gaan 

dat intussen de besluiten zijn genomen om de ’s-Gravenweg tot snelfietsroute 

om te toveren, inclusief de delen in Rotterdam en Zuidplas. In deze laatste 

gemeente zijn nog wel wat protesten van aanwonenden op de route in 

Moordrecht; het idee leeft daar dat een snelfietsroute aanzienlijk meer gevaar 

oplevert dan een autoroute. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar het zou 

zomaar kunnen dat het deel in Moordrecht wat langer op zich laat wachten. 

De indeling zal bestaan uit twee rijstroken van rood asfalt en 2,4 meter breed. 

Er tussenin was een 60 centimeter brede strook van keitjes gepland, maar 

daar was zoveel protest tegen, ook voor fietsers was dat niet comfortabel, dat 

daar inmiddels van af wordt gezien. Hoe de scheiding dan wel wordt 

vormgegeven hebben we nog niet vernomen. Als snelheidsremmende 

maatregelen zijn drempels met markering op vrij korte afstand van elkaar 

gepland, en op drie plaatsen wordt een nep-bruggetje aangebracht met 

versmalling van het rijgedeelte. Hier hebben we uiteraard tegen geprotesteerd 

omdat dan niet het bruggetje maar wel de fietsers als snelheidsremmer gaan 

fungeren. We hebben dus voorgesteld om het wegdek op die plekken niét te 

versmallen, samen met nog een aantal andere aanbevelingen. Een reactie op 

onze schriftelijke voorstellen hebben we tot op heden niet gekregen. 

 

Al in het voorjaar van 2019 hebben we op de ’s-Gravenweg, tellingen 

gehouden waarbij (zoals we al heel lang wisten) nog eens werd aangetoond 

dat de inrijverboden in de spitstijden massaal worden overtreden (meer dan 

100 maal per periode). Na een officiële brief hierover aan Burgemeester en 

Wethouders hebben we twee maal overlegd met een hoge ambtenaar en twee 

verkeersmedewerkers. De eerste maal was redelijk positief; onze 

opmerkingen zouden nog eens bekeken worden en eventueel “meegenomen” 

worden, zoals dat mooi in ambtelijke taal heet. Bij de tweede bijeenkomst 

werd echter al snel duidelijk dat de gemeente niet van plan is om iets aan 

handhaving te doen en/of aanvullende maatregelen te nemen totdat de 

werkzaamheden aan de ’s-Gravenweg voor omvorming tot snelfietsroute 

hebben plaatsgevonden. Bij nadrukkelijke navraag bleek dat de politie 

sowieso in Capelle niet handhavend optreedt op 30 km wegen, zoals op de 

nieuwe centrumring rondom de Koperwiek.  

 

 

Nadat wij nogmaals op het belang hadden gewezen en hadden verzocht om 
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incidenteel een handhavingactie te houden om toch een beetje schrik erin te 

jagen, is toegezegd dat met de politie over deze mogelijkheid zou worden 

gesproken. We hopen dus maar dat die werkzaamheden aan de ’s-

Gravenweg snel zullen plaatsvinden. Zoals op de voorlichtingsbijeenkomst is 

verteld, vindt de voorbereiding plaats in 2020 en de uitvoering vanaf 2021. 

Gezien het grote verschil tussen planning en uitvoering van projecten de 

laatste jaren in Capelle vrezen we dat we die data wat ruimer moeten 

interpreteren. Helaas. 

 

Jos Jacobs 

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

Fiets4daagse met Sportief Capelle 
 

Fietsersbond Capelle organiseert al gedurende tien jaar fietstochten om het 

fietsen te bevorderen. Die fietstochten zijn altijd gratis en de routes zijn zoveel 

mogelijk stoplichtvrij of autoluw. Via bruggetjes, tunnels, en doorsteekjes 

worden omliggende stadsparken, polders, dijken en landelijke weggetjes 

bereikt waar het aantrekkelijk is om te fietsen. Onze ervaring met fietsroutes is 

intussen ook bekend bij Sportief Capelle. Van deze organisatie kwam dit 

najaar het verzoek of wij wilden meehelpen met het organiseren van een 

fiets4daagse. Maar in dit geval betrof het niet de reguliere vierdaagse zoals 

men gewend is om te doen door een route af te halen en individueel te fietsen. 

Hier ging het om vier dagen fietsen in groepsverband en gezamenlijk de 

routes uitrijden. Alle dagen werd ongeveer 20 km gereden. De start en finish 

vonden plaats bij restaurant ’t Hooghe Water in Capelle a/d IJssel. Er was veel 

animo voor deze fiets4daagse, ondanks het niet altijd mooie weer, was de 

opkomst steeds groot. Er was geen verplichting om elke dag mee te doen, 

maar degenen die alle dagen zouden volbrengen konden een fraaie medaille 

er aan over houden. Het vond plaats van 1 t/m 4 oktober en het was juist in de 

week van de eenzaamheid.  

Dit was dus een goed initiatief en elke dag werd een mooie route gereden.  
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De uitvoering met een voor- en achterfietser lag bij de Fietsersbond. Tijdens 

de pauzes onderweg zorgde Sportief Capelle voor de koffie. Na afloop van 

elke rit stond er een voor de fietsers een heerlijke lunch klaar in restaurant ‘t 

Hooghe Water.  

 

Hoewel er voor de Fietsersbond veel belangrijke doelstellingen zijn is het 

organiseren van deze fietstochten wel een van de leukste activiteiten om te 

doen. Het fietsen wordt gestimuleerd en langs deze weg proberen we te 

bereiken dat de Fietsersbond hierdoor meer bekendheid krijgt. 

 

Enno van Waardenberg 

 

 

 

   
Fiets4daagse: dag 1; Berge Bos              Fiets4daagse: dag 2; De Nieuwe Maas 

   
Fiets4daagse: dag 3; Kralingse Bos         Fiets4daagse: dag 4; De beloning 
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Impressie van de fietstocht naar het Bentwoud 
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Verbeteringen voor fietsers  

 

Meeuwensingel: De vervelende drempel bij het doorsteekje aan de zuidzijde 

van het fietspad Meeuwensingel (ter hoogte van de Roerdomplaan) is 

verwijderd en vervangen door een witte (flauw)bollende bestrating. Het is 

daardoor nu veel overzichtelijker geworden. 
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Rotonde Schonberglaan /P.C Boutensingel:  De overgang bij de rotonde 

ziet er nu strak uit. Eerder dit jaar was daar na werkzaamheden op die plek 

het trottoir tussen de fietsoversteekplaats en het zebrapad slordig afgewerkt 

met een randje straatstenen. Nu is het veiliger.  

         
Schilderspad/Rubenssingel: Na het opleveren van de nieuwbouwwoningen 

langs het Schilderspad konden fietsers vanaf de Rubenssingel niet aansluiten 

op het Schilderspad. Dit najaar is daar een doorsteekje gemaakt voor fietsers. 
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Wij wensen 

iedereen een mooi 

en gezond 

Nieuwjaar 
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