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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 - 330300 voor alle klachten 

Rotterdam:        14010 voor alle klachten 

 

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

Schade en fouten bij bewegwijzering van ANWB: 

https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/  

 

Schade en fouten bij borden van LF-routes en fietsknooppuntroutes 

www.fietseninregiorotterdam.nl  

 

Drukker: Imago Prints;  

Fotografie op het voorblad: 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 
 
 

Beste leden, 

Dit is ons eerste krantje in 2020. Deze uitgave staat vooral in het teken van het 

Coronavirus dat ons allen in de greep heeft. We hopen dat alle maatregelen 

van de afgelopen periode effect zullen hebben. Het is belangrijk dat we met zijn 

allen de adviezen en richtlijnen van de RIVM opvolgen en dat we elkaar gezond 

houden.  

 

Uiteraard gaat de Fietsersbond in op de huidige situatie. Juist nu is daar de 

kans om meer  te gaan fietsen als alternatief voor de auto of het openbaar 

vervoer. Neem daarbij wel de nog steeds geldende richtlijnen serieus in acht. 

Het landelijk bureau van de Fietsersbond geeft zoveel mogelijk actuele tips en 

denkt mee hoe je zo veilig mogelijk kunt fietsen.  

 

Mede door het flink aantal corona gerelateerde artikelen, hebben we ook 

actuele onderwerpen over de Centrumring en verder met ander  nieuws met 

betrekking tot de fiets en overig verkeer. De artikelen worden ondersteund met 

diverse foto’s. Het is weer een goed gevuld blad geworden.  

Wij blijven de Transportfiets graag op de fiets bij de leden bezorgen. 

Aanmelden voor de digitale versie kan ook. Stuur dan een e-mail naar: 

capelleadijssel@fietsersbond.nl  

 

Blijf gezond. 

 

Enno van Waardenberg 

 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Coronavirus 

 
Fietsen is en blijft een gezonde manier van je verplaatsen, ook nu het 

coronavirus het dagelijks leven bemoeilijkt. Om jezelf en anderen niet in gevaar 

te brengen zijn er wel enkele aandachtspunten. Het landelijk bureau van de 

Fietsersbond geeft conform de recente richtlijnen een aantal tips die nuttig zijn 

om te weten.  

Ga gerust fietsen 

Bewegen is goed. Het maakt je lichaam gezond, sterk en weerbaar. Gebruik de 

fiets bijvoorbeeld als je boodschappen gaat doen of om je kinderen naar school 

te brengen. Je kunt een rondje fietsen om je zinnen te verzetten. Je kunt 

daarvoor rustige momenten te kiezen, bijvoorbeeld ‘s ochtends vroeg of later op 

de avond. Zorg dan wel voor goede verlichting. Het blijft natuurlijk heel 

belangrijk om de adviezen van het RIVM op te volgen: blijf thuis als je 

verkoudheidsklachten hebt, beperk sociale contacten, vermijd drukte en hoest 

of nies in de elleboog. 

 

Naar het werk fietsen  

De fiets is een uitstekend vervoermiddel voor mensen die een cruciaal beroep 

hebben en op fietsafstand van hun werk wonen. Het advies voor mensen in 

andere beroepen is om zoveel mogelijk thuis te werken. Moet je toch gaan, dan 

valt de fiets te verkiezen boven het openbaar vervoer. 
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Tips als je gaat fietsen   

Houd zoveel mogelijk afstand, zowel in de lengte als in de breedte. Vermijd 

drukke routes en smalle tweerichtingsfietspaden als het kan en pas je 

fietsgedrag aan om te voorkomen dat je dichtbij anderen komt. Kijk goed uit en 

neem geen onnodig risico, de medische zorg heeft het al druk genoeg. Maak je 

neus niet leeg op straat maar snuit je neus in een papieren zakdoek en gooi die 

zo snel mogelijk in een prullenbak. 

 

Houd voldoende  afstand 

Zoals gezegd is voldoende afstand houden best ingewikkeld, zeker als de 

wegen smal zijn. Blijf op ruime afstand van je voorligger fietsen. Anderhalve 

meter is daar echt een minimum, hoe meer meters er tussen zitten hoe beter. 

Goed rechts op de weg blijven fietsen vergemakkelijkt het afstand houden als 

er tegenliggers tegemoetkomen. Als je moet inhalen, haal dan ruim in, ook bij 

wandelaars. Gebruik je bel om het inhalen aan te kondigen en begin ruim op 

tijd. Als je op een fietsstrook rijdt, dan ben je niet verplicht om daarop te blijven. 

Je moet wel rechts houden en dus op de fietsstrook rijden als die vrij is. Maar 

inhalen mag gewoon via de rijbaan. Je kunt iemand die op een fietsstrook rijdt 

dus met 1,5m afstand via de rijbaan inhalen. Je mag ook via de rijbaan inhalen 

als de fietsstrook voorzien is van een doorgetrokken streep. De streep is er 

alleen om te zorgen dat auto’s de fietsstrook niet gebruiken. 

 

Fietsroute kiezen 

Kies een route die je goed kent en waarvan je goed kunt inschatten dat hij niet 

te druk is. Blijf bij voorkeur in je eigen buurt. Wil je toch een andere route, kijk 

dan eens in onze Fietsersbond Routeplanner en kies dan voor autoluwe, 

recreatieve of natuurroute. Die routes zijn waarschijnlijk minder druk. Let wel op 

drukke punten en wees flexibel in je route, zodat je drukte kunt ontwijken. Pas 

op met in het grensgebied fietsen. De regels in Duitsland en België zijn anders. 

Je riskeert boetes als je zonder geldige reden een ander land in fietst. 

 

Drukte bij een verkeerslicht 

Wacht bij een verkeerslicht ruim achter elkaar in plaats van naast elkaar. Was 

na het fietsen goed je handen, zeker als je bijvoorbeeld knoppen van 

verkeersregelinstallaties hebt aangeraakt. Vaak kun je deze knoppen ook met 

je elleboog bedienen. Handschoenen aantrekken kan ook, maar kijk dan uit met 

het aanraken van je gezicht tijdens je fietsrit. Gebruik het verkeerslicht om 

afstand op te bouwen tussen jou en een voorligger. Wacht enkele seconden en 

laat je voorliggers rustig wegrijden, zodat er voldoende afstand tussen jullie zit. 

https://routeplanner.fietsersbond.nl/
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In een groep fietsen 

Fietsen in een groep is niet toegestaan. Doe dit dan ook absoluut niet. Met 

gezinsleden fietsen kan wel, maar wees wel extra waakzaam. Je raakt snel 

afgeleid en vergeet dan misschien afstand te houden tot anderen. Fiets achter 

elkaar, zodat je andere weggebruikers maximaal de ruimte geeft. 

 

Fiets laten repareren 

De meeste fietsenwinkels zijn gewoon open en blijven dat zolang de winkels 

open blijven. Sommige fietsenwinkels bieden zelfs voorrang aan mensen in 

cruciale beroepen. Zorg dat je fiets in orde is om zo ongelukken te voorkomen. 

Mochten er winkels gedwongen moeten sluiten, dan wil de Fietsersbond dat 

fietsenwinkels open moeten kunnen blijven voor reparaties en het aanschaffen 

van fietsen door mensen in cruciale beroepen. 

 

Om het fietsen voor je zelf veilig te houden is het goed met deze tips rekening 

te houden. Een mogelijke versoepeling kan  het fietsen wat prettiger malen.  

 

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

Kruising Kerklaan-Duikerlaan 

 
Al eerder hebben we hierover geschreven in ons nummer van december 2019. 

Naar aanleiding hiervan hebben we diverse instemmende reacties ontvangen. 

Maar er zijn ook spontane e-mails binnengekomen en in de IJssel-en Lekstreek 

zijn diverse ingezonden brieven verschenen. Met ambtenaren hebben we flinke 

discussies gevoerd over de ongelukkige wijze waarop dit T-kruispunt is 

ingericht. Geen verkeersdeelnemer had problemen met de oude rotonde die 

hiervoor het verkeer regelde. De wijze waarop de Duikerlaan uitmondt in de 

Kerklaan wordt vooral door fietsers, maar ook door automobilisten als zeer 

onveilig ervaren.  Het heeft de vorm van een trechter gekregen. De fietsers die 

van de Duikerlaan komen moeten vlak voor het kruispunt plotseling de weg op. 

De fietsers komende van de zuidkant van de Kerklaan en rechtsaf het fietspad 

van de Duikerlaan op willen moeten met een enorme bocht bij de ABN-

Amrobank rechtsaf slaan. Waarom is dit op deze wijze geregeld? Aan beide 

zijden van de weg is meer dan voldoende ruimte om het fietspad rechtdoor te 

trekken zodat de fietsers niet voor de leeuwen (i.c. de auto’s) gegooid worden. 

In de diverse gesprekken met de gemeente is het enige antwoord dat de 

nieuwe inrichting volledig voldoet aan de verkeerskundige eisen.  

Enige tijd geleden heeft de gemeente op een woensdag in de IJssel-en 

Lekstreek aangekondigd dat het kruispunt opnieuw ingericht zou worden ten 

behoeve van meer veiligheid voor de fietsers.  

De werkzaamheden zouden direct de maandag daarop aanvangen.  
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Het klonk alsof deze maatregelen spontaan door de gemeente waren bedacht. 

Er werd niets vermeld over de klachten die binnengekomen waren, de 

ingezonden stukjes of de gesprekken met ons. In plaats van te overleggen hoe 

deze aanpassingen het beste uitgevoerd konden worden, bijvoorbeeld met de 

Fietsersbond als ervaringsdeskundige, werden binnen enkele dagen de 

werkzaamheden uitgevoerd. En wat was het resultaat? De bochten werden een 

klein beetje ruimer. Dit noemen wij echt verspilling van belastinggeld. Weigeren 

om tevoren te overleggen of ongelijk toe te geven, zo jammer! 

 

Marco Rorai           Foto onder: Duikerlaan 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Bestrating Rivierweg en Reigerlaan                  (Marco Rorai) 

 
De gemeente kent wel meer manieren om geld te verspillen. Aangezien het  

esthetisch aspect een grote rol speelt bij de inrichting van de stadsring moesten 

de wegen aangelegd worden met klinkers, “dat staat zo leuk”. Nou dat hebben 

ze geweten: de auto’s moesten immers 30 km rijden en dat zou geen probleem 

zijn voor de klinkers.  

Maar het bewijs dat de auto’s (veel) harder dan 30 rijden werd geleverd door 

het feit dat de klinkers “eruit werden gereden”. Dit mede door de slechte 

fundatie van de weg die blijkbaar in een te grote haast is aangelegd.                                                                                  
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In de wielerwereld is de “klinkers eruit rijden” een leuke uitdrukking bij 

kasseienkoersen zoals Parijs-Roubaix, als de renners heel hard over de 

kasseien rijden, maar hier was dat letterlijk het geval.  

Op diverse plaatsen zijn diverse keren reparaties uitgevoerd, aangezien de 

klinkers los in de straat lagen. Toen moest alles maar weer opnieuw aangelegd 

worden. Met een roodbruine asfaltlaag. Maar het moet wel esthetisch mooi zijn 

en de automobilisten het gevoel geven dat ze nu op klinkers rijden en daardoor 

langzamer gaan rijden (!). Daarom werden in het asfalt klinkers “geprint”. Tsja, 

hobby’s mogen wat kosten.             

             
           Asfalt klinkers worden geprint 
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Kruising Fluiterlaan – Kerklaan  

  
Deze onveilige bocht is op de Fluiterlaan/Kerklaan. In de oude situatie kon 

je hier als fietser gewoon veilig rechtdoor rijden naar de Rivierweg via een 

fietsstrook die overging in een fietspad. Nu moet je echter tussen de 

auto's of rechts ernaast staan, waardoor je zowat van de weg af wordt 

gedrukt. Daarna moet je eerst een stukje naar links, om vervolgens via het 

schuine afritje een korte, scherpe bocht naar rechts te maken. 
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Als onderdeel van de stadsring is deze kruising heringericht. Net zoals bij de 

kruising Duikerlaan-Kerklaan zijn we als Fietsersbond helemaal niet blij met  

deze opzet. Ook hier is een T-kruising ten behoeve van het doorstromen van 

het autoverkeer omgebouwd tot een “doorgaande weg”, zodat men als 

automobilist dus komende vanaf de Rivierweg op de Fluiterlaan geen richting 

hoeft aan te geven als je rechtsaf de Kerklaan op gaat. Het is te gek voor 

woorden want een fietser die op die kruising rechtdoor wil moet nu aangeven 

dat hij linksaf gaat en is tevens uit de voorrang gehaald om de auto’s rechtsaf te 

laten doorstromen, terwijl je in een normale situatie als recht doorgaand verkeer 

voorrang had gehad. Komende van de Fluiterlaan richting Rivierweg moet je nu 

je hand uitsteken om aan te geven dat je rechtsaf gaat, terwijl je feitelijk 

rechtdoor gaat. Maar het ergste van alles is dat je als fietser gedwongen wordt 

om een nieuw aangebrachte uitstekende punt (zie foto) heen moet fietsen. En 

in die bocht word je weer gemangeld door achterop komende auto’s die 

rechtsaf (rechtdoor dus) naar de Rivierweg moeten. Geen wonder dus dat veel 

fietsers op de verhoging het trottoir pakken waar het veel veiliger is en verderop 

de Fluiterlaan weer op gaan. Het mag formeel niet, maar deze situatie geeft 

daar wel aanleiding voor. Op de foto kan men zien aan de bandensporen in 

de aarde dat fietsers hier een stuk van de bocht hebben afgesneden om in 

een vloeiende rechte lijn te blijven rijden.  

 

Tekst: Marco Rorai – Foto’s: Hennie van Roon 
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Oeververbindingen  
 

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

onderzoeken zes maatregelen om de regio Rotterdam beter bereikbaar te 

maken. Dit is een megagroot project waar ook de gemeente Capelle aan den 

IJssel bij betrokken is, in verband met het Algeracorridor.  

 

Andere onderdelen van het project zijn de Van Brienenoordbrug en een nieuwe 

oeververbinding bij het drinkwaterterrein De Esch. Uit de diverse onderzoeken 

moet nog naar voren komen of dit een tunnel of een brug wordt. In het kader 

van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) wordt 

via een MER (Milieueffectrapport) onderzocht welke kansrijke alternatieven er 

zijn voor de verbetering van de verbindingen tussen de noord-zuidoevers van 

de Nieuwe Maas en de oost-westoevers van de Hollandse IJssel.  

 

Uiteraard gaat het voornamelijk om het gemotoriseerd verkeer. Maar in het 

kader van de duurzaamheid en het milieu wordt ook gekeken welke opties 

daarin een rol kunnen spelen. En dan komt uiteraard de fiets om de hoek 

kijken. Het gaat om projecten die jaren gaan duren, en wellicht door de 

coronacrisis nog langer dan oorspronkelijk gedacht. Maar willen we enige 

invloed kunnen uitoefenen dan moeten we er vanaf het begin als Fietsersbond 

bij zijn.De procedure van de m.e.r. (milieueffectrapportage) is begonnen met de 

publicatie van de Nota Reikwijdte en Detailniveau. Daarop kon iedereen 

inspreken, hetgeen wij als afdeling Capelle hebben gedaan. Uiteraard vooral 

gericht op het Algeracorridor. Daarbij hebben we de plannen betrokken voor de 

snelfietsroute Rotterdam-Krimpenerwaard. Indien u geïnteresseerd bent in de 

inhoud van onze inspraakreactie kunt u deze op onze site inzien 

https://capelle.fietsersbond.nl/ .  

 

Voor de verbindingen over de Van Brienenoordbrug en via de nieuwe 

tunnel/brug heeft de afdeling Rotterdam van de Fietsersbond een 

inspraakreactie ingediend. De belangrijke landelijke Commissie voor de 

milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft eind maart haar advies 

uitgebracht waarin onder meer ook gewezen is op het belang van de fiets.  

 

Het vervolg is nu dat de initiatiefnemers (zie boven) eerst een Nota van 

beantwoording op de vele inspraakreacties gaan opstellen, waarin ze aangeven 

wat ze daarmee gaan doen bij het opstellen van het Milieueffectrapport. Dit 

rapport zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar gereed komen.  

Het is een belangrijk document want hierin zal de richting aangegeven worden 

waarin de overheden denken te gaan bij de verwezenlijking van de plannen.   

https://capelle.fietsersbond.nl/
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Of ze echt alles op de auto zullen mikken of dat ze toch het belang van de fiets 

zullen onderkennen. Ook op dit document (het MER), dat tegelijk met de 

aanvragen van de benodigde vergunningen en de afgegeven 

ontwerpbeschikkingen daarop zal worden gepubliceerd, is inspraak mogelijk.  

 

Meer informatie over het project kunt u vinden op https://oeververbindingen.nl/ 

Zoals gezegd: het is een lange en ingewikkelde procedure, maar wij houden de 

vinger aan de pols en jullie op de hoogte.  

Marco Rorai 

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

Onderhoud van fietspaden in Capelle      

   <<  Fietspad  De Linie 

 

Fietsersbond Capelle gaat regelmatig met de wegbeheerder in gesprek over 

het onderhoud van de fietspaden. Tegelpaden zíjn per definitie matig tot slecht 

met veel loszittende tegels of wórden op den duur slecht. Geasfalteerde paden 

vertonen scheuren in het wegdek als gevolg van omhoog drukkende 

boomwortels. Dat wordt meestal met een laagje asfalt dicht gemaakt.   

Vrijwel altijd heeft dat een averechts effect, want dan wordt een kuil een hobbel 

of wordt nog groter. De basis van slechte fietspaden is de slechte ondergrond. 

De fundering is niet voldoende dik en er wordt geen worteldoek gebruikt. 

Voorbeelden van goede fietspaden zijn te vinden in Rotterdam-Ommoord. Wij 

roepen iedereen op zijn of haar slechtste fietspad door te geven aan: 

capelleadijssel@fietsersbond.nl  

 

Enno van Waardenberg 

 

https://oeververbindingen.nl/
mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Olifantenpad 

 

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

olifantenpaadje ergens in Capelle. Olifantenpaadjes ontstaan op onverharde 

ondergrond doordat fietsers of wandelaars onafhankelijk van elkaar op dezelfde 

manier een route kiezen bij het afsnijden van een officiële route. De afgelopen 

jaren hebben wij in Capelle heel wat olifantenpaadjes gevonden en we komen  

ze nog steeds tegen. 

 

Deze locatie is op de gemeentegrens van de Rotterdamse deelgemeente Prins 

Alexander en Capelle a/d IJssel op de Prins Constantijnweg tegenover de 

Bouman Kliniek. Dat ligt nog maar net op Rotterdams grondgebied komend uit 

de ffietstunnel richting Capelle a/d IJssel. We rekenen het zelf wel een beetje bij 

Capels grondgebied. Nou ja het is toch weer een olifantenpaadje 

 

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

de betreffende locatie aan: capelleadijssel@fietsersbond.nl  

 

Enno van Waardenberg 

 

Foto: Olifantenpaadje bij Prins Constantijnweg   

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Nieuw fietspad Couwenhoekseweg naar Groenedijk        

 

Capelle is weer stuk een fietspad rijker. De afgelopen maanden is er gewerkt 

aan de aanleg van een rood geasfalteerd vrijliggend tweerichtingsfietspad (en 

naast gelegen trottoir) langs de Couwenhoekseweg met aansluiting op de 

Groenedijk. Het fietspad is rood geasfalteerd en ligt in het verlengde van het 

vorig jaar verbeterde gedeelte tussen de Linie en Keerkring. Het is ook goed 

bereikbaar vanuit de nieuwe woonwijk Anna Maria van Cappelenpark en vanaf 

Sportpark Couwenhoek. Vanaf de Groenedijk is er nu één vrijliggende 

bewegwijzerde fietsroute naar het Schollebos waar het verder aansluit op 

andere fietsroutes.  

 

Enno van Waardenberg 

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

Bromfietsen en snorfietsen van het fietspad 
 
Vanaf 15 december 1999 moeten bromfietsen (met het gele nummerbord) 
binnen de bebouwde kom van het fietspad af en op de rijweg rijden. Sinds die 
datum is er in Nederland onderscheid tussen 'fietspaden' en 
'fiets/bromfietspaden'. De laatste komen vooral buiten de bebouwde kom voor. 
Een fietspad is alleen toegankelijk voor fietsers en snorfietsers; op een 
fiets/bromfietspad mogen ook bromfietsers rijden. Voor de desbetreffende 
borden zie https://www.anwb.nl/vakantie/nederland/informatie/verkeersborden 

https://www.anwb.nl/vakantie/nederland/informatie/verkeersborden
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Snorfietsen mogen op het fietspad (bord G11) of op het fiets/bromfietspad (bord 

G12a) rijden. De rijbaan is toegestaan als een fietspad of een fiets/bromfietspad 

ontbreekt. Op het onverplichte fietspad (bord G13) mag je alleen met een 

snorfiets  met elektromotor of uitgeschakelde verbrandingsmotor komen.   

 

Uit metingen blijkt dat brommers en snorfietsen met verbrandingsmotor per 

seconde meer ultrafijnstof uitstoten dan vrachtwagens! Een vieze vrachtwagen 

stoot zo’n 30.000 deeltjes uit per kubieke centimeter. Een scooter/ snorfiets 

komt moeiteloos op 35.000 deeltjes per kubieke centimeter. Het zijn 

ultrafijnstofkanonnen. Dit is bijzonder slecht voor de luchtwegen en longen. 

 

Daarom wil de Fietsersbond dat ook snorfietsen met een blauw nummerbord,  

net zoals scooters, van het fietspad af gaan. Dit zou de veiligheid en de 

gezondheid van fietsers bijzonder bevorderen. Als je ingehaald wordt door een 

(opgevoerde) snorfiets en vooral die met de extra brede “stoere” sturen, is dat 

zeer onveilig en vaak oorzaak van valpartijen.  

Het succes van de snorfietsen werd veroorzaakt door het feit dat men ze mocht 

berijden zonder helm omdat ze maar maximaal 25 km/u mochten rijden. Vanaf 

het begin werden deze geluidoverlast producerende stankbommen echter 

opgevoerd en reden ze veel harder dan de toegestane snelheid waardoor er 

het gevaar nog groter werd. 

 

Sinds vorig jaar heeft de regering bepaald dat gemeenten zelf kunnen regelen 

of snorfietsen binnen de bebouwde kom van het fietspad mogen worden 

geweerd. Daar is door een aantal gemeenten dankbaar gebruik van gemaakt, 

zoals o.a. Amsterdam en Den Haag.  

 

Indien de snorfietsen door de gemeente de rijbaan op worden gedirigeerd moet 

de berijder een helm gaan dragen. In Amsterdam is reeds gebleken dat de 

verkoop van snorfietsen drastisch is afgenomen en het aantal elektrisch 

ondersteunde fietsen flink is toegenomen. 

 

Als Fietsersbond afdeling Capelle willen wij deze maatregel bepleiten bij de 

gemeente. Tevens willen we naar voren brengen dat het aantal fietspaden 

waarop bromfietsen nog mogen rijden (bord G12a) wordt verminderd. Ook dient 

beter gehandhaafd te worden dat bromfietsen niet aanwezig horen te zijn op 

het fietspad waar alleen fietsen mogen rijden (bord G11 en G13). 

 

Marco Rorai 
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(G11) Verplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een 

standaard elektrische fiets (tot 25 km/h) moeten van dit fietspad gebruikmaken.  

 

 

 

(G12a) Fiets/bromfietspad. Fietsers, bromfietsers en bestuurders van een 

speed-pedelec moeten van dit pad gebruikmaken. 

 

(G13) Onverplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een 

standaard elektrische fiets mogen van dit fietspad gebruikmaken, maar dat is 

niet verplicht. Let op: als bestuurder van een snorfiets met verbrandingsmotor 

mag je op een onverplicht fietspad alleen met uitgeschakelde motor rijden. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Fietssluis Groenedijk bij Gemeentewerf  

 
Zoals de vorige keer gemeld is er een fietssluis geplaatst op de Groenedijk 

tussen de gemeentewerf en de kruising met de Couwenhoekseweg. Zoals het 

er toen uitzag vormde het geen probleem voor fietsers (en motoren helaas). 

Maar het was voor de helft geplaatst en nu het strooiseizoen afgelopen is (zou 

die trouwens ooit weer komen met de klimaatverandering?) is het andere deel 

van de sluis geplaatst… en dat is echt vreselijk.  

De overlappende delen van de sluis zijn veel te lang. Er moet een enorme 

slalom gemaakt worden om er doorheen te komen. En de twee delen zitten veel 

te dicht op elkaar.  

De bedoeling van de fietssluis was, zo hebben wij vernomen, om de brullende 

motoren, waarvan de bewoners van de aanliggende woningen op de dijk last 

hebben, van de dijk te weren. Dat vinden wij best begrijpelijk, maar nu hebben 

ook de (stille) fietsers die geen overlast veroorzaken, veel last van deze sluis. 
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Wat er gebeurt in de praktijk: zoals te zien is wordt er lángs de sluis gereden 

(en om dat tegen te gaan is weer een steen neergelegd) én rijdt men (zowel 

fietsers als motoren) om langs de ingang van de gemeentewerf. Conclusie: een 

echte oplossing is dit niet.  

 

Marco Rorai 

 

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

Nú is het moment daar om je fietsend te verplaatsen 

 

De corona-crisis is voor een behoorlijk aantal grote steden wereldwijd 

aanleiding om meer ruimte voor de fiets en voetgangers te maken. In eerste 

instantie provisorisch met verf, bordjes of paaltjes, maar uiteindelijk met de 

bedoeling om dit in permanente paden om te zetten. Want ook al worden 

voorzorgsmaatregelen op termijn versoepeld, de regel om anderhalve meter 

afstand te houden blijft waarschijnlijk wel totdat er een vaccin is gevonden. En 

dus kan het openbaar vervoer maar op ca 40 % van de capaciteit draaien. 

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseerde al om zoveel mogelijk lopend of 

met de fiets te reizen. Steden als Berlijn, Rome, Brussel, Milaan, Parijs, en New 

York en in onze eigen omgeving Rotterdam zijn hiermee bezig. 
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Milaan greep zijn kans om nu eindelijk de vervuilende auto’s aan te pakken. 

Daar wil men 35 kilometer aan wegen aanpassen om meer ruimte voor fietsers 

en voetgangers te maken.  

In Parijs zijn er tijdelijke fietspaden aangelegd langs de belangrijkste 

metrolijnen, andere straten zijn voorlopig uitsluitend gereserveerd voor fietsers.  

In Berlijn zijn met verf op de grond elf tijdelijke fietspaden aangelegd van in 

totaal zo'n 10 kilometer. Volgens de wethouder van Verkeer worden deze 

fietspaden uiteindelijk omgezet in permanente fietspaden.  

Rome gaat voorlopig 150 km aan fietspaden aanleggen om de vervuilde en 

dichtgeslibde binnenstad te ontlasten, men wil op termijn een echte fietsstad 

worden. Maar hiervoor zal toch ook een mentaliteitsverandering van de 

inwoners nodig zijn.  

In Brussel, de stad die gemaakt lijkt voor auto's, pakken ze het nog 

grootschaliger aan. De hele binnenstad wordt een woonerf met een 

maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Er worden nieuwe fietspaden 

aangelegd en automobilisten moeten fietsers en voetgangers voorrang 

verlenen.  

En ook New York gaat een aantal straten afsluiten voor autoverkeer, vooral 

rondom parken, zodat fietsers en voetgangers beter afstand kunnen houden. In 

eerste instantie zo’n 60 km, daar moet nog zeker 100 km bijkomen.  

In Rotterdam heeft men al een aantal wegen afgesloten rondom het Kruisplein 

en Eendrachtsplein. Dit om meer ruimte te maken voor de fiets, OV en 

voetgangers. Het doel is dit experiment  na vier maanden voort te zetten en 

eventueel uit te breiden. Amsterdam, Utrecht  en Tilburg nemen vergelijkbare 

maatregelen. Capelle aan den IJssel zou een voorbeeld moeten nemen aan 

deze snelle akties! 

 

De hoop bij dit alles is dat men door de coronacrisis het reisgedrag en de 

manier waarop gewerkt wordt blijvend verandert. Een kwart van de mensen die 

meer zijn gaan thuiswerken en een derde van de mensen die vaker op afstand 

vergaderen, denken dat in de toekomst te blijven doen. Als mensen op pad 

gaan, mijden ze het openbaar vervoer. Het overgrote deel van de bevolking 

denkt na de crisis weer gebruik te maken van hetzelfde vervoermiddel als voor 

de crisis. Wel verwacht zo'n 20 procent meer te gaan lopen en fietsen en 25 

procent denkt minder te gaan vliegen. (bron: Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid)  

Jos Jacobs  
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Fietsen in de anderhalve meter samenleving 
 

De Fietsersbond landelijk heeft in april een advies aan het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat uitgebracht waarin een groot aantal maatregelen 

worden voorgesteld om de grotere fietsstroom onder andere ten gevolge van 

het beperkte OV veilig te laten plaatsvinden. En met veilig wordt bedoeld zowel 

verkeerstechnisch als het besmettingsrisico zo laag mogelijk maken. Enkele 

punten hieruit zijn: 

-Verlaag de snelheid in het stedelijk gebied binnen de bebouwde kom naar  

  30 km/u of lager. Hierdoor ontstaat er een groter netwerk van bruikbare  

  fietsroutes. Met meer keuze in routes spreiden mensen zich en ontstaat er  

  meer ruimte op de bestaande fietsroutes. 

- Verkeerslichten: zet ze uit of stel ze fietsvriendelijk af zodat fietsfilevorming  

  voorkomen wordt. Geef op het fietspad de anderhalve meter afstand duidelijk  

  aan zodat mensen weten hoe ze verantwoord moeten wachten. 

- Alternatieve routes: Door het verwijzen naar meerdere routes spreiden  

  fietsers zich. 

- Meer ruimte maken voor fietsparkeerplekken en stallingsplekken slim  

  inrichten, 

- Start een actieplan ‘Gezond fietsveilig’ waarin lokale wegbeheerders worden  

  geholpen om versneld snel kleine (onderhouds)maatregelen op fietsroutes te  

  nemen, zodat de ruimte op het fietspad kan worden vergroot. Denk daarbij  

  aan bermen verharden of bestaand fietspad verbreden, verkeerseilanden  

  verkleinen, paaltjes weghalen, stoepranden gelijktrekken aan fietspad, etc. 

 

Het gehele advies is met een beetje zoeken te vinden op de landelijke site van 

de Fietsersbond, maar kunnen we op verzoek ook aan u doormailen. We gaan 

er van uit dat een ieder intussen wel weet wat de hoofdregel is voor fietsers: 

houdt zoveel mogelijk afstand tijdens passeren, maar passeer liever niet en blijf 

dan minimaal 10 meter achter je voorganger. Dit is ongeveer 5 fietslengtes. 

 

Jos Jacobs 
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Overleg op afstand 

 
Zoals wellicht bekend vergaderen we niet alleen zo’n tien keer per jaar als 

bestuur van de afdeling, maar hebben we ook overleg met de gemeente, zoals 

de wegbeheerder, de afdeling verkeer, de projectleiding van de centrumring, en 

soms de wethouder. Zoals u begrijpt moet nu zoveel mogelijk het fysieke 

contact vermeden worden, en overleggen we nu veelal per mail en telefonisch. 

Het video-overleg met bijvoorbeeld ‘Zoom’ is eigenlijk niet haalbaar omdat 

tijdens deze overleggen veelvuldig met grote tekeningen, foto’s  en ter plekke 

opgezochte informatie van internet gewerkt wordt. Daarom hebben we bij grote 

uitzondering op 11 mei toch een kort overleg met de nodige 

afstandsmaatregelen gehad over de heikele kwestie van het profiel op de 

Rivierweg midden.  

 

Jos Jacobs 

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

Centrumring of gedeeltelijke ring? 
 
Eind april kregen we van de gemeente Capelle een voorstel, tamelijk ver 

uitgewerkt, om op het stuk Rivierweg midden van de nieuwe centrumring een 

ander wegprofiel toe te passen, en ons werd gevraagd daar op korte termijn 

overleg over te voeren. Tijdens dit overleg hebben we aangegeven dat we de 

doelstelling van de wijziging in wegprofiel onderschrijven, te weten het 

terugdringen van doorgaand autoverkeer en zodoende dit stuk Rivierweg om te 

vormen als verblijfsgebied met voornamelijk bestemmingsverkeer. De 

verwachting is daarbij dat gezien de totale wegbreedte van 6,5 m door menging 

van fietsverkeer met van twee kanten komend (vracht-)autoverkeer de snelheid 

omlaag gaat en de weg minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer. 

Aangegeven werd door de verkeerskundige dat een verlaging van intensiteit 

van ca 6000 naar 5000 auto’s te verwachten is, en misschien zelfs wel tot 4000 

auto’s. Ook wij verwachten dat de verkeersintensiteit door deze weginrichting 

wel wat zal afnemen, maar onder andere door de functie van bevoorrading 

winkels en de aantrekkende werking van Koperwiek-west, horeca, 

gemeentehuis met grote parkeerplaats, Stadsplein en Isala-theater deze daling 

niet groot zal zijn. Ook het gratis-parkeren beleid in Capelle helpt niet mee aan 

het terugdringen van autoverkeer. Dit terwijl de route terecht als hoofdfietsroute 

wordt aangeduid. Wij hebben tijdens het overleg een aantal punten 

aangedragen welke voorwaarde zijn om het profiel voor fietsers acceptabel te 

maken, waarbij het doel is de snelheid daadwerkelijk op maximaal 30 km/u te 

krijgen, het autoverkeer substantieel te verlagen, en conflicten met het 

vrachtverkeer te minimaliseren.  

Deze punten zijn: 
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*Maak de toegangen vanaf Reigerlaan en Fluiterlaan onaantrekkelijk zodat dit 

 vanaf deze beoogde doorgaande wegen duidelijk is, bijvoorbeeld door hier   

 direct al een drempel aan te leggen. 

*Maak deze drempel, en alle andere drempels op dit traject zodanig hoog dat  

 dit echt de snelheid remt, en niet zoals de onlangs aangelegde flauwe  

 verhogingen op de Rivierweg (zuid) waar auto’s zonder vaart te minderen  

 overheen rijden. Dit is mogelijk omdat er geen OV van gebruik maakt. Dit is  

 tevens noodzakelijk omdat er van handhaving van de maximumsnelheid  

 30 km/u geen sprake is. 

*Om het conflict met vrachtverkeer sterk te verminderen moeten venstertijden  

 voor laden/lossen worden ingesteld, of omgekeerd een verbod op  

 vrachtverkeer gedurende nader vast te stellen drukke fietsverkeerperiodes  

 (bijvoorbeeld de schooltijden). 

*Vorm het profiel nog verder om tot fietsstraat, waarbij auto’s achter de fietsers  

 moeten blijven. 

*Geef het wegdek voor auto’s een andere kleur (geel, grijs, groen)  

*Gebruik een andere steensoort die voor auto’s redelijk oncomfortabel is, zoiets  

 als de keien die nu als midden van het centrumringprofiel worden gebruikt. 

*Bekijk of een geringe asverschuiving mogelijk is. 

 

Helaas werd het grootste deel van bovenstaande door de aanwezige 

deelnemers vanuit de gemeente als onmogelijk bestempeld. Ook bij onze 

landelijke ondersteuning van de Fietsersbond hebben we advies gevraagd en 

gekregen, met dezelfde conclusies, namelijk dat het voorgestelde profiel niet 

acceptabel is, en dat het niet verantwoord is om fietsers op deze manier als 

snelheidsremmer te gebruiken, en dat hiermee ook de doelstelling van 

verblijfsfunctie met bestemmingsverkeer niet gehaald zal worden. Wat wij wel 

verwachten is dat fietsers, met name de ouderen en de kinderen, zich 

opgejaagd zullen voelen, ten gevolge van het fietsen tussen (vracht-) auto’s, en 

ten gevolge van snijdende automobilisten die fietsers passeren ondanks 

tegenverkeer. Het is zelfs aannemelijk dat dit het fietsverkeer doet afnemen, 

en/of dat fietsers gebruik gaan maken van het voetgangersgedeelte. Daarom 

hebben wij voorgesteld om voor dit deel van de Rivierweg het centrumring 

profiel te gebruiken, waarbij het autogedeelte tot ca 5 m verkleind kan worden, 

zodat auto’s kunnen passeren zonder op de fietsstrook te hoeven rijden.  

Intussen hebben we vernomen dat men afziet van het zeer smalle profiel, maar 

het centrumprofiel met minder ruimte voor auto’s (5,5 m) en meer ruimte voor 

de fiets (stroken van 2 m) willen toepassen. Dit is in ieder geval een stuk beter 

dan het profiel dat men er eerst door wilde drukken. 

 
Jos Jacobs 
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Leden werven leden 

 
Beste leden van de fietsersbond in Capelle aan den IJssel, het is niet de eerste 

keer dat wij een oproep doen om nieuwe leden te werven voor onze 

Fietsersbond. Zoals heel veel verenigingen en stichtingen hebben wij te maken 

met vergrijzing van het ledenbestand en afname van het aantal leden. Dit terwijl 

het fietsen steeds populairder wordt, en vooral sinds de uitbraak van het 

Coronavirus. Fietsen geeft een gevoel van vrijheid en veiligheid indien je je aan 

de regels houdt.  

 

Helaas zit het blijkbaar in de tijdgeest dat men zich niet meer wil binden aan 

een club, maar individueel erop uit trekt. Echter ook al deze personen hebben 

belang bij goede fietsvoorzieningen en daar werkt de Fietsersbond landelijk, 

maar ook in de afdelingen zoals die van ons, heel hard aan. Maar feit blijft dat 

je als bond sterker staat ten opzichte van de wegbeheerders, in ons geval de 

gemeente Capelle aan den IJssel, als je kunt aantonen dat je gesteund wordt 

door een groot aantal mensen die de moeite hebben genomen om lid te worden 

van onze bond. 

Daarom hebben wij bedacht dat het een goede actie zou zijn als onze 

leden in hun familie- en vriendenkring leden werven.  

Een andere optie is om een lidmaatschap cadeau te doen, materieel heeft 

iedereen eigenlijk alles al (altijd problemen om een cadeau te bedenken!), dus 

is dit een leuk en betaalbaar alternatief.  

 

Je kunt de gegevens van de gelukkige doorgeven via het contactformulier op 

de website van fietsersbond.nl, dan krijgt de persoon het blad en jij de nota. Als 

een van de weinige organisaties laat de Fietsersbond de hoogte van de 

bijdrage aan de leden over, met een minimum van € 2,50 per maand.  

Als actieve leden zouden wij ons bijzonder gesteund voelen met een toename 

van het aantal leden. En dat moet kunnen in een stad met meer dan 66.000 

inwoners!   

 

Marco Rorai 
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Geen gezamenlijke fietstochten dit jaar 

 
Dit jaar stonden bij ons diverse geplande fietstochten op de agenda. Door het 

coronavirus kunnen die uiteraard niet doorgaan.   

Ondanks de versoepeling van de maatregelen vinden wij het nog geen goed 

idee om onze gezamenlijke fietsvierdaagse te organiseren. Dat geldt ook voor 

onze jaarlijkse fietstocht in de week van de mobiliteit.  

 

Wat bij ons mede van invloed is dat virologen een nieuwe golf van het virus niet 

uitsluiten. Het blijft nog allemaal onzeker hoe de situatie dan zal zijn. Wij vinden 

het daarom niet verstandig om dit jaar in augustus en september met een grote 

groep mensen te gaan fietsen. De meeste deelnemers zijn vrijwel allemaal in 

de kwetsbare leeftijdscategorieën. 

 

We hopen volgend jaar weer een aantal leuke routes te plannen.  

 

Enno van Waardenberg 

.  
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