
    

            

 
De Transportfiets                       
December 2021                             

   

Afdeling Capelle aan den IJssel  

 
*Opknapbeurt fietspaden * Snelfietsroute ’s-Gravenland * 50km/30km  

* Keerkring *Rare frats Reigerlaan * Meeuwensingel * Presentatie fietsbeleid 



 2 

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 meldpunten voor fietsers:  
Wil je iets melden over de fietsvoorzieningen in jouw gemeente? Gebruik dan                                            
Verbeter de Buurt, Buiten Beter of ga naar de website van je gemeente en zoek op 
‘Melding openbare ruimte’. 

 
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
https://www.verbeterdebuurt.nl/
https://www.buitenbeter.nl/
https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
http://www.fietseninregiorotterdam.nl/
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Voorwoord 

 
Beste leden,   

 

Hierbij is de nieuwe editie van ons afdelingsblad ‘De Transportfiets’. In onze 

uitgave van afgelopen zomer schreven wij over de fiets- en voetgangersbrug 

met die rare afrit en de vreemde aansluiting op de Reigerlaan met ernaast die 

gevaarlijk betonnen rand langs het fietspad. Dat artikel viel blijkbaar zo op dat 

het ook de aandacht trok van het hoofdkantoor van de landelijke Fietsersbond. 

De redactie van het landelijke ledenblad ‘’De Vogelvrije fietser’ vond het zelfs 

de moeite waard om daar een hele pagina aan te wijden in de rubriek ‘Rare 

frats’. In deze rubriek worden rare verkeerssituaties in het land uitgelicht in de 

hoop dat die situatie wordt verbeterd na contact met de betreffende gemeente 

na de publiciteit in het blad. Elk lid dat het blad ‘De Vogelvrije fietser’ ontvangt, 

heeft het dus ook kunnen lezen.  

 

Intussen weet men bij de gemeente Capelle hoe wij over deze brug denken. 

De gemeente bekijkt welke verbeteringen daar kunnen worden toegepast. En 

binnenkort komt een beleidsmedewerker van het landelijk bureau bij ons langs 

voor een fietsrondje door Capelle en uiteraard langs deze rare frats. 

 

Het zal niemand zijn ontgaan dat er overal in Capelle wegwerkzaamheden 

plaatvinden, waaronder het verbeteren van een aantal fietspaden. Dat heeft 

wel veel omleiding tot gevolg, maar veel paden zijn in elk geval opnieuw 

geasfalteerd of opnieuw betegeld en dat fietst wel een stuk prettiger. Die 

fietspaden zijn zo opgeknapt dat die eindelijk van onze lijst met slechte 

fietspaden kunnen worden geschrapt. Zie elders hierover in dit nummer.    

 

Mede namens de andere vrijwilligers, Jos, Marco en Ad, wens ik iedereen veel 

gezondheid toe voor het nieuwe jaar met hopelijk wat minder brommers op de 

mooie fietspaden en let vooral op rare fratsen. 

 

Enno van Waardenberg 
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Commissievergadering over de fiets 

Welk een eer. Een speciale bijeenkomst van de Commissie Verkeer van de 

gemeente Capelle aan den IJssel over de fiets! 

Op 12 oktober 2021 vond deze heuglijke bijeenkomst plaats. Bij mijn weten is 

er in de geschiedenis van het bestuur van onze gemeente nog niet eerder een 

speciale bijeenkomst voor de fiets georganiseerd. Als Fietsersbond vonden wij 

het een hele belevenis.  

Het was dat onze voorzitter er toevallig achter kwam dat deze bijeenkomst 

georganiseerd was, want er was geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven! 

Zodoende was de belangenorganisatie voor de fietsers met twee personen 

aanwezig. En, ondanks dat het een bijeenkomst voor de politici was, kregen 

wij toch de mogelijkheid om onze mening naar voren te brengen. 

Maar wie van de politieke partijen kwamen er opdraven? Uiteraard de 

fietsvriendelijke, zoals de Christen Unie, het CDA, GroenLinks en D’66.  

 

Maar waar waren de partijen die “voor het volk opkomen”, zoals Leefbaar 

Capelle, de SP, de PvdA? Ook de SGP ontbrak.  

De verkeerswethouder Maarten Struijvenberg was wel aanwezig, waarmee in 

zijn persoon “Leefbaar” Capelle toch vertegenwoordigd was. Tot ons 

genoegen, kwam hij na afloop naar ons toe met de vraag of wij een 

kennismakingsgesprek met hem wilden hebben. Hetgeen wij wel positief 

vonden. 

Enkele ambtenaren gaven een mooie presentatie van fietsbeleid op korte en 

lange termijn. En niet alleen van onze gemeente, maar ook van regionaal en 

landelijk beleid. Het aloude adagium: “het papier is geduldig” is ook hier van 

toepassing. Er zijn op alle bestuursniveaus heel veel plannen opgesteld op 

verkeersgebied, ook voor de fiets! 

Maar het gaat ons als dagelijkse verkeersdeelnemers op de fiets om de 

praktijk: wat zien (en voelen) wij van al deze plannen. Nemen wij bijvoorbeeld 

de nota ‘Slim op de fiets’ in 2010 vastgesteld voor 10 jaar door Capelle als 

onderdeel van het verkeerscirculatieplan, dan zijn daarvan slechts 

onderstaande punten gerealiseerd: 

-Fiets in de voorrang op alle rotondes 

-Verbetering van het fiets parkeren, met enkele bewaakte stallingen  

-Een aantal plaatselijke verbeteringen bij kruispunten en bruggen 
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Het brengt te ver hier om alle onderdelen van de presentatie te noemen. Op 

de website van de gemeente kan je terugluisteren wat tijdens deze 

vergadering is besproken.   

In ‘Het Kontakt IJssel en Lekstreek’ van 20 oktober 2021 heeft een kort 

verslag van de thema-avond gestaan. Als kop was gekozen: “Grotere rol voor 

fiets in het verkeer”. 

Naar onze mening is de gemeente Capelle aan den IJssel daar nog verre van. 

Als de gemeente zich écht voor dit doel zou kiezen, dan zou ze een radicale 

keuze voor de fiets als volwaardig én gelijkwaardig vervoermiddel moeten 

maken. 

Dat zou betekenen dat het wegennet in het voordeel van de fiets zou moeten 

worden ingericht en diverse taboes doorbroken moeten worden. Wij hebben 

de beleidsambtenaren, maar vooral de politici, aanbevolen om eens een 

uitstapje te maken naar steden die de titel “Fietsstad van het jaar” hebben 

gewonnen, zoals Houten, Groningen, Veenendaal, Zwolle en Den Bosch.  

 

Enkele voorbeelden van keuzes voor de fiets zijn: 

-Betaald parkeren voor auto’s bij winkelcentra 

-Vaker voorrang voor de fiets 

-Geen “doorstroomwegen” voor de auto’s, zoals rond de Koperwiek 

-Afsluiten van wegen bij scholen bij aan- en uitgaan 

-Bredere (dan de minimumnorm) geasfalteerde fietspaden met betere      

 fundering 

-Betere afstelling van de verkeerslichten ten gunste van de fiets 

 
Marco Rorai 
 

    

Uit de nota ‘Slim op de fiets’: Verbetering van het fiets parkeren met bewaakte 

stallingen bij de metrostations De Terp (foto links) en Koperwiek (rechts) 
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Plaatselijke verbetering van fietsbruggen zoals op het Couwenhoekpad 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Fietscorridor door ‘s-Gravenland 

 

Na alle commotie van met name bewoners van ’s-Gravenland heeft het 

college uiteindelijk een beslissing genomen over de zogenaamde 

“fietscorridor”. Dit betreft dus het aanpassen van de al lang bestaande situatie, 

zoals die bij aanleg van ’s-Gravenland reeds is gerealiseerd. Er is gekozen 

voor de variant waarbij er aan twee zijden van de Sibeliusweg de bestaande 

eenrichting-fietspaden verbreed worden, de rotondes voor fietsers wat worden 

gestroomlijnd, en de Schuberstraat omgevormd wordt in een fietsstraat. De 

gemeenteraad heeft bedongen dat er rekening wordt gehouden met het WOP-

advies waarin gevraagd wordt zoveel als mogelijk met de wensen van de 

bewoners rekening te houden. Uitvoering van het project is gepland vanaf 

voorjaar 2022, aangezien anders de subsidie voor het project in gevaar komt. 

Ondertussen maakt de gemeente ook plannen voor het verbeteren van de 

fietsroutes over de dijk (Nijverheidsstraat) en langs de Algeraweg tot aan de 

’s-Gravenweg. Bij de laatste wordt gedacht aan een fietsbrug bij de 

Blinkerttunnel en tunnel onder de Rijckevorselweg. Eind 2021 vindt de eerste 

inspraakronde plaats.  

 

Jos Jacobs 
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De Sibeliusweg met aan beide zijden fietspaden  

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Promotie fietsgebruik Algerabrug 

 
 

We zijn intussen bekend met de organisatie Ways2Go, bedoeld om onder 

andere het autoverkeer op de Algerabrug te verminderen. Na de aanleg van 

het Velo-comfortsysteem op de trap (werkt nog steeds met haperingen), 

reclame voor e-bikes en gespoten tekst met aanmoedigingen op de 

fietspaden, is er nu een app die je moet verleiden om de fiets te nemen in 

plaats van met de auto over de Algerabrug te rijden.  
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Uiteraard kan je die ook gebruiken als je toch al op de fiets reed. Er kan het 

een en ander mee verdiend worden zoals tegoed bij BOL, reistegoed bij Felix 

en meeloten voor onder andere een e-bike. Het principe is: hoe vaker je de 

drukte weet te mijden, hoe meer punten je verdient. Je kunt op de volgende 

manieren punten verdienen. Je reist tijdens of buiten de ochtend- en 

avondspits op een andere wijze dan de auto over de Algeracorridor. Dit kan 

lopend, rennend, fietsend of met het openbaar vervoer zijn. Of je reist buiten 

de ochtend- en avondspits over de corridor per auto. Het werkt als volgt: 

Download de Dumoco+app, druk op ‘Aanmelden’ en vul je gegevens in. Alle 

informatie is te vinden op ways2go.nl 

NB door mee te doen geef je wel toestemming om je locatie te volgen 

uiteraard! 

 

Jos Jacobs           

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
50 km/u in de bebouwde kom 
 

In het najaar van 2020 heeft de vorige Tweede Kamer een motie aangenomen 

om 30 km/u binnen de bebouwde kom als norm aan te nemen, uiteraard wel 

met uitzonderingsmogelijkheden die dan door de gemeente beargumenteerd 

moeten worden. Dit betekent niet dat het dan ook zo uitgevoerd gaat worden, 

de minister wil het voorlopig aan de gemeentes zelf overlaten. Begin 

december hebben de vier grote gemeentes (Rotterdam, Amsterdam, Den 

Haag, Utrecht) in een brief aan de regering gevraagd om dit wél wettelijk te 

regelen, en de eisen aan de 30 km inrichting van wegen aan te passen. Dit 

mede omdat intussen steeds duidelijker is dat er heel wat verkeersdoden op 

die 50 km wegen binnen de bebouwde kom vallen, hetgeen vaak gaat om de 

kwetsbare fietsers. Binnen Capelle zijn nog enkele wegen 50 km zonder 

goede voorzieningen voor fietsers, zoals fietsstroken of paden. Eventuele 

acute gevallen moeten eerder aangepakt worden. Bijvoorbeeld de Bermweg 

(met name vanaf de kruising met Capelseweg tot aan de Kralingseweg), in 

Schollevaar de Posthoorn vanaf Hobo tot Sinjeur Semeynsburg, de 

Vrijheidsdans, en zijstraten daarvan. Wel is hier en daar de tekst “schoolzone” 

op het wegdek aangebracht maar het is twijfelachtig of automobilisten zich iets 

van deze vaak vervaagde tekst aantrekken. 
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 De Bermweg ter plaatse van het winkelcentrum De Luifel.  Van Capelseweg tot 
aan de Kralingseweg, nog zonder fietspaden of fietsstroken.  

 

Op 24 november hebben we video-overleg gevoerd met enkele 

gemeenteambtenaren onder andere hierover. Men zegt volgend jaar eindelijk 

de wegcategorisering op orde te willen krijgen. Dan wil men bepalen of een 

weg ontsluitingsweg, erftoegangsweg, enzovoorts is. Aan de hand daarvan 

gaat men maatregelen met aanpassingen voorstellen. Hierbij wil men dan 

gelijk de brom/fietspaden meenemen en ook daar aanpassingen voorstellen, 

dat is dus zoveel mogelijk de bromfietsen en snorfietsen eraf.  

 

Fietsersbond wil betrokken worden bij inspraak vóórdat definitieve vaststelling 

plaatsvindt. Erg veel haast wordt er naar ons idee dus niet gemaakt, vandaar 

dat wij zelf ook met ideeën willen komen (zie het stuk elders hierover). Tijdens 

het overleg is ook gesproken over aansluiting Duikerlaan/ Kerklaan (alwaar 

men een bushalte op de Duikerlaan gaat plaatsen), over de aansluiting van de 

nieuwe fietsbrug op de Reigerlaan, paaltjes, en over de Centrumring alwaar 

nog steeds veel te hard wordt gereden en fietsers zich onveilig voelen. 

 

Jos Jacobs 
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Meeuwensingel 
 

Wie regelmatig fietst heeft kunnen constateren dat het fietspad langs de 

Meeuwensingel weer netjes glad is aangelegd, een deel zelfs met nieuwe 

tegels. Ja helaas dus weer met tegels, dus het is maar weer afwachten 

hoelang het duurt voordat het weer een hobbelig pad is. Blijkbaar is de 

verwachting dat het aangekondigde project Meeuwensingel nog wel zal duren 

en dus niet zolang gewacht kon worden met het opknappen van het fietspad. 

 

     
         Dit is het fietspad langs de Meeuwensingel helaas weer met tegels 
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De plannen voor het gebied tussen Meeuwensingel, Roerdomplaan en 

Reigerlaan waar nu nog een Kringloopwinkel en diverse scholen gevestigd zijn 

zal in de toekomst bebouwd worden met deels woningen (laag- en hoogbouw) 

en deels nieuwe schoolgebouwen, ertussenin komt een soort parkje en 

misschien nog een kinderdagverblijf. Wij hebben gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om inspraak te plegen, met name hadden we kritiek op de 

beoogde verkeerssituatie. We hebben voorstellen gedaan voor verbetering 

van de ingetekende fietsstraat bij de Montessorischool en de Kiss en Ride- 

zône, maar dit was aanleiding voor de gemeente om die fietsstraat maar weer 

gelijk te schrappen. Wel was men ontvankelijk voor de voorspelde 

verkeerschaos, met name tijdens de aanvang/einde schooltijden en wordt er 

opdracht gegeven aan een extern bureau om onderzoek naar te doen op de 

aansluiting Roerdomplaan/Meeuwensingel en verderop in de wijk. 

 

Jos Jacobs 

    
De beruchte aansluiting van de Roerdomplaan met scholen op de Meeuwensingel 

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

Plaatsing bushaltes op Duikerlaan 

Op de Duikerlaan worden nieuwe bushaltes geplaatst voor de buslijn van  

Qliner 383. De haltes komen aan het begin van de Duikerlaan bij de 

aansluiting op de Kerklaan, waar al volop werkzaamheden worden uitgevoerd. 

De Fietsersbond vindt de gekozen locatie ongunstig en heeft daarom 

argumenten hiertegen ingebracht omdat het weer ruimte in beslag neemt op 

de toch al zo drukke Duikerlaan en de zeer onoverzichtelijke aansluiting op de 

Kerklaan. Deze locatie is ongelukkig gekozen. Er is wel rekening mee 

gehouden dat de bussen niet op de fietsstroken zullen stoppen. Bij de haltes 

kan het wel chaos worden waar de passagiers op de stoep wachten en dan 

het fietspad zullen oversteken op het moment dat de bus zal arriveren. 

(Enno van Waardenberg) 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
Opknapbeurt fietspaden in Capelle 
 

Het afgelopen jaar is een aantal fietspaden zodanig opgeknapt dat die 

eindelijk kunnen worden geschrapt van onze lijst met slechte fietspaden.  

 

Begin dit jaar werd in de wijk Oostgaarde op het Atolpad (tussen de 

Noorderbreedte en de ’s-Gravenweg) een nieuwe laag asfalt aangebracht.  

En enkele maanden geleden zijn de fietspaden op de Keerkring aan beide 

zijden grondig aangepakt. Recent is bij De Linie aan de kant van De Baronie 

het fietspad opgeknapt met mooi glad asfalt en werd de stoep hersteld.  

 

In de wijk Middelwatering is de Meeuwensingel opnieuw betegeld. En na de 

wegwerkzaamheden op de Duikerlaan bij het nieuwe schoolgebouw ‘De 

Olijfboom’ kunnen we daar weer bijna normaal fietsen en zijn de omliggende 

Alkenlaan en Pelikaanweg eindelijk bestraat inclusief de fietsstroken.  

 

In Schollevaar werd de hele Spoorberm eens goed onder handen genomen 

met een nieuwe laag asfalt. En op de Burgemeester Schalijlaan werd dit jaar 

een geheel nieuw fietspad aangelegd, waar vanaf de Schollevaartseweg er 

eindelijk een goede fietsroute naar NS-station Schollevaar is gerealiseerd. 
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  Foto onder: Het nieuwe fietspad op de Burgemeester Schalijlaan  

   

In Sportpark Schenkel op het Schenkelpad was het asfalt door boomwortels 

zo erg omhoog gedrukt dat op het betreffende deel van het fietspad daar is 

verbeterd met een laag asfalt. Het fietst daar in elk geval beter dan voorheen. 

 

In Capelle-‘s Gravenland hebben de fietspaden langs de Schönberglaan op 

sommige stukken nieuw asfalt gekregen.   

 

Zijn er nog wel slechte paden? Ja hoor, zie hier weer een aantal. 

- Fluiterlaan zuidzijde, (ter hoogte van de ingang van het autoparkeerterrein) 

- Duikerlaan (slechte fietspaden door de regelmatige wegwerkzaamheden) 

- Poortmolen (tussen het Molenpad en het IJsselland Ziekenhuis),  

- De P.C. Boutenssingel (zuidzijde)   

- Kanaalweg (westzijde),  

- Ernst Barlachrade (strook fietspad tussen rijtjeshuizen en openbare straat)    

- Westerlengte (het gedeelte tussen Keerkring en De Linie)  

- Oosterlengte (fietspad langs de Molukkenbuurt)  

- Fietspad tussen Dalpad en Heuvelweg,  

- Golfbaanpad (inclusief de brug) 

 

Enno van Waardenberg 
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 Fietspad Keerkring 

    

Eindelijk is ook de Keerkring van onze lijst met de slechtste fietspaden 

verwijderd. Aan beide zijden waren de fietspaden erg slecht. Door de nieuwe 

gladde laag asfalt zijn we eindelijk verlost van de slechte laagjes asfalt die 

hobbels veroorzaakten. Het betreft de fietspaden tussen Westerlengte en 

Couwenhoekseweg. Echter hebben de nieuwe paden nu een behoorlijk hoge 

rand. Aan de wegbeheerder is gevraagd het hoogteverschil van meer dan 10 

cm aan te vullen om te voorkomen dat je daar van het fietspad kunt vallen. 
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Fietsers en olifantenpaadjes  

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

olifantenpaadje in Capelle. Olifantenpaadjes ontstaan op onverharde 

ondergrond. Fietsers volgen niet altijd de directe routes via de borden van de 

bewegwijzering. Zij bepalen vaak hun eigen weg, soms tegen de richting in en 

als het kan snijden ze ergens af door het gras om een rechte hoek te 

vermijden. Aan zo’n uitgesleten olifantenpaadje kun je zien dat zij liever hun 

eigen route maken. Officieel zijn deze doorsteekjes illegaal.  

 

Een aantal paadjes die we afgelopen jaren in Capelle hebben ontdekt zijn er 

nog steeds. In de afgelopen jaren gingen wij hierover al eens in gesprek met 

de gemeente. Met als resultaat dat zowaar enkele olifantenpaden omgevormd 

werden tot een legitiem pad. Het eerste succes, destijds tot onze grote 

verrassing, was dat een braakliggend stuk grond, tussen de Spoorberm en de 

Hoofdweg, waar een olifantenpaadje was ontstaan, werd bestraat. Dat was 

voor ons een reden voor een flinke glimlach.  

 

Foto boven: Einde Spoorberm bij Nelson Mandelapad, Dit was destijds een 

braakliggend terrein met een olifantenpaadje.  
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Later werd tussen de Capelseweg en de Lylantse Baan bij Carpet Right op de 

woonboulevard op dit olifantenpad een fietspad aangelegd. >>Zo was het.<<   

 

 

                                          >>> Zo werd het <<< 
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Een nieuw olifantenpaadje 

 

 
 

Zoals we op de voorgaande pagina’s schreven, hebben we de afgelopen jaren 

in Capelle inderdaad al heel wat olifantenpaadjes ontdekt en liggen ze er nog 

steeds. Eigenlijk zouden we zo weer opnieuw kunnen beginnen.  

 

We lieten twee voorbeelden van oude situaties zien waar de gemeente 

destijds wel handig gebruik van heeft gemaakt door die op te nemen in het  

verkeersbeeld.  

 

Na acht jaar speuren en publiceren van die olifantenpaadjes leek het er op dat 

we er bijna klaar mee zijn en toch vonden we er nog eentje.  

  

Op de foto is het Nelson Mandelapad nog een beetje zichtbaar juist voor de 

afdaling naar de fietstunnel. Fietsers hebben hier duidelijk afgesneden richting 

de Hoofdweg. Het gebouw er naast is van Karwei Bouwmarkt.  

 

Wie toch nog een olifantenpaadje ziet mag dit aan ons doorgeven.  

Graag met foto.  

 

Enno van Waardenberg 
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Brommers van de fietspaden  
 

Lokale overheden hebben sinds afgelopen zomer vanuit het Rijk de vrijheid 

om op locaties in de stad met grote drukte zelf te bepalen of de scooters, 

brommers en snorfietsers op het fietspad horen of toch de rijbaan.   

 

Bij de Fietsersbond komen al veel klachten binnen over overlast van deze 

vervoermiddelen. Vooral scooters zijn breed en de bestuurders rijden te hard. 

Door dat rijgedrag voelen fietsers zich onprettig. Bovendien zijn brommers, 

snorfietsen en scooters al een grote bron van luchtvervuiling op fietspaden. 

Het spreekt voor zich dat het ongezond is om de uitlaatgassen in te ademen 

als je erachter rijdt. De Fietsersbond vindt dat er dringend iets aan moet 

gebeuren. 

    

Dit probleem met brommers/scooters hebben we in heel het land en ook bij 

ons in Capelle aan den IJssel. Wij willen hier van de brommers af op de 

fietspaden. Als lokale afdeling van de Fietsersbond zijn wij al hierover met de 

gemeente in gesprek. De gemeente wil in 2022 een wegcategorisering, 

inclusief fietspaden klaar hebben, waarna een planning kan worden gemaakt 

voor eventuele omvorming van wegen en dan bekijken welke paden geschikt 

zijn om bromfietsers eraf te halen. We willen voor onszelf ook nagaan waar 

die brommers en scooters zijn toegestaan. Per wijk willen wij alle fietspaden 

fotograferen en registeren om duidelijk te kunnen aantonen waar die 

brommers nog mogen rijden en waar die eraf zouden kunnen. Enkele leden 

hebben al aangegeven ons hierbij te helpen. We willen dus de wijken in. 

Echter wegens de Covid-maatregelen hebben we besloten dit voorlopig door 

te schuiven naar januari. Binnenkort maken we een indeling per wijk en willen 

we met koppels de straat op om de fietsverkeersborden te fotograferen. 

 

Enno van Waardenberg 

                                                                                                           

         G11                                                                                                                            G12a    

 

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  

         speedpedelec moeten van dit pad gebruikmaken.  
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Wij wensen iedereen een 

voorspoedig en vooral 

een gezond en fietsveilig 

nieuwjaar 
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