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De Transportfiets is een uitgave van de afdeling Capelle a/d IJssel van de 

Fietsersbond en verschijnt 1 of 2x per jaar en wordt aan de Capelse 

leden verzonden als krantje of in de digitale versie.  

 

Secretariaat: Enno van Waardenberg 

               Boeroestraat 11     

                       2905 SJ  Capelle a/d IJssel   

                       Tel. 010 - 450 31 84   

 

Website: www.fietsersbond.nl/capelleaandenijssel 

E-mail:   capelleadijssel@fietsersbond.nl    

 

Aan dit nummer werkten mee: Jos Jacobs en Enno van Waardenberg. 

Foto´s van Fietsersbond Capelle a/d IJssel en van anderen. 

 

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en 

zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.  

 

Klachtentelefoons 

Voor het indienen van klachten over slecht wegdek, onderhoud,  

verlichting en dergelijke kunt u bellen met onderstaande nummers. 

 

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

             010 - 420 39 50 voor openbare verlichting 

Zuidplas:        0180 - 44 02 00 voor alle klachten 

Rotterdam:        0800 - 1545 voor alle klachten 

 
Meldpunt voor fietsers            http://meldpunt.fietsersbond.nl/ 
 
Melding van schade, fouten etc.  
bij bewegwijzering van LF-routes  
en knooppuntroutes                       www.fietseninregiorotterdam.nl 
 

Drukker: Imago Printing on Demand 

Over de foto op het voorblad: Heropening stalling bij metrostation De Terp  
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 Voorwoord 

 

Beste leden,  

 

Allereerst wensen wij iedereen een voorspoedig Nieuwjaar. Dit wordt ook het 

jaar waarin de Fietsersbond haar veertigste jaar zal vieren.   

 

Rond de jaarwisseling waren wij al volop bezig met de samenstelling van dit 

afdelingsblad waarmee wij bijna de derde uitgave van het jaar zouden 

uitbrengen. Dat haalden wij net niet. Onze doelstelling van twee uitgaven per 

jaar is in elk geval in 2014 al gehaald.  

 

Wij kunnen terugkijken op een jaar met meer contacten en samenwerking  met 

de andere afdelingen van de Fietsersbond in onze regio. De afdelingen in de 

buurt brengen elkaar regelmatig van hun activiteiten op de hoogte. In het 

afgelopen najaar hebben wij met elkaar een gezamenlijke fietsestafette 

georganiseerd en daarbij met andere fietsers kennis gemaakt. Dit vond plaats 

op een mooie nazomerdag. Een week later organiseerden wij vanuit Capelle 

ook onze eigen fietstocht. 

 

In de laatste week van 2014 kregen wij toch nog te maken met sneeuw. En de 

meeste fietsroutes waren hierdoor tijdelijk onbegaanbaar. Als u een klacht 

heeft over fietspaden kunt u die altijd aan ons melden en wij nemen daarover 

dan contact op met de gemeente. U kunt dit uiteraard ook zelf doen of u kunt 

ook zelf een melding doen op het meldpunt. Zie hiervoor de gegevens op 

pagina 2 van dit blad. Zie verder de resterende artikelen over onze 

betrokkenheid en activiteiten voor de fietsers.  

 

Veel leesplezier, 

 

Enno van Waardenberg. 
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Olifantenpaadjes 

 

Tussen Capelseweg en Lylantsebaan ligt dit olifantenpaadje bij Carpet Right. 

De gemeente Capelle a/d IJssel zoekt ter plekke naar een goede  oplossing 

voor de schuin overstekende fietsen komend vanaf Lylantsebaan naar de 

Capelseweg. Met een goede wegaanpassing zou de gemeente met gebruik 

van dit olifantenpaadje fietsers hier naar toe kunnen leiden, waardoor 

onverwachte manoeuvres mogelijk kunnen worden vermeden. Momenteel 

ontstaan er gevaarlijke situaties door de schuin links afbuigende fietsers.   

 

Olifantenpaadje bij Carpet Right 

 

Olifantenpaadjes in Zwolle 

Het onderstaande artikel werd gepubliceerd op 10-09-2014 door Fietsersbond 

Zwolle. Wij vonden dit zo opmerkelijk om dit in ook in ons afdelingsblad te 

plaatsen omdat wij ons ook bezig houden met Olifantenpaadjes.  

Door veelvuldig gebruik door voetgangers en fietsers ontstaan paden die 

vaak een afkorting vormen van de aangelegde paden en wegen.  

Olifantspaden of olifantenpaden worden ze wel genoemd. Sommige 

beheerders zijn zo slim om de paden na verloop van tijd te verharden of in elk 

geval te tolereren.  
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Soms echter worden er (om onduidelijke redenen) versperringen opgericht om 

de voetgangers en fietsers tegen te houden. Hieronder een voorbeeld in 

bedrijvenpark Oosterenk. Wat hier ook nog opvalt, is het gebruik van 

prikkeldraad, dat alleen bij grote uitzondering gebruikt wordt in de Gemeente 

Zwolle. 

 

Foto: Fietsersbond Zwolle 
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Feestelijke opening bewaakte stalling De Terp 
 

Op dinsdag 16 september 2014 werd de vernieuwde bewaakte fietsenstalling 

bij metrostation De Terp officieel geopend in het kader van de week van de 

duurzame mobiliteit. Dit gebeurde onder toeziend oog van enkele genodigden 

en het personeel van Promen. De feestelijke opening werd verricht door de 

heer Dick van Sluis, wethouder Verkeer, en de wijkwethouder voor 

Oostgaarde, de heer  Eric Faassen. Zij kwamen aanrijden op een tandem. 

Daarna hielden beide wethouders een korte toespraak over de ingebruikname 

van de stalling, de verbeterde situatie voor de werknemers  en de toename 

van het aantal bezoekers. Alle bezoekers van de stalling kregen een 

aardigheidje mee in de vorm van een setje LED fietsverlichting. Verder werden 

onder de bezoekers nog nuttige fietsartikelen verloot.  

 

 

De gerenoveerde stalling De Terp wordt al volledig benut 
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Steeds meer fietsnieten in Capelle 
 

Sinds de eerste stap van de gemeente Capelle a/d IJssel enkele jaren 

geleden, om de fietsparkeervoorzieningen te verbeteren, zijn er in deze 

gemeente op diverse locaties fietsnieten te vinden. Ze staan o.a. bij de 

winkelcentra De Koperwiek, De Terp, De Schermerhoek, Puccinipassage, 

Schenkel en De Scholver. En in het afgelopen najaar werden bij de renovatie 

van de bewaakte fietsenstalling naast metrostation De Terp, de fietsklemmen 

door fietsnieten vervangen. Wij zijn tevreden dat de fietsnietjes een succes 

zijn geworden. Wij vinden echter dat ook de bewaakte fietsenstalling bij 

metrostation Capelle – Centrum, met de huidige fietsklemmen, wel toe is aan 

een renovatie.    

 

Koperwiek  
 

Bij de gemeentelijke afdeling Stadsontwikkeling is men alweer een geruime 

tijd bezig met een volledige update van de Koperwiek en omgeving, met name 

het Stadsplein. Tijdens ons laatste overleg met de gemeente hebben wij reeds 

voorlopige tekeningen ingezien en toelichting hierop gekregen. Met name het 

fiets-parkeren heeft natuurlijk onze belangstelling. Zo wordt er een studie 

gemaakt voor het parkeerterrein aan de Reigerlaan, waarbij een behoorlijk 

aantal fietsnietjes gepland wordt. Wij hebben reeds aangegeven dat deze zo 

dicht mogelijk bij de entree moeten komen om los geparkeerde fietsen te 

voorkomen. Aan de Steenloperstraat is de uitbreiding van de Jumbo al 

behoorlijk gevorderd. De fietsnieten die daar na een eerdere verbouwing weer 

een half jaar stonden, zijn wederom verwijderd. Bij de nieuw vormgegeven 

bewonersingangen aldaar worden er weer een aantal geplaatst.   

 
Los geparkeerde fietsen voor de Jumbo 
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Fietsklemmen AH 
 

Wegens overlast van hangjongeren zijn onlangs de fietsklemmen en twee lage 

muurtjes bij de ingang van de Koperwiek Kerklaanzijde/AH verwijderd. Het 

aantal fietsen dat nu los wordt gestald tegen de gevel en diverse palen valt 

mee, we hadden erger verwacht. Overigens is de gehele stallingvoorziening 

wel aan een modernisering toe; het betreft hier de beruchte 

“voorwielmoordenaars”. Zodra dit deel van de Koperwiek aan de beurt is 

zullen we voorstellen ze te vervangen door nietjes.  

 
Ingang bij AH aan de Kerklaan 
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Fietsestafette stad & land – fotoverslag 

 

Op zaterdag 27 september 2014 organiseerden diverse afdelingen van 

Fietsersbond Rotterdam en regio een gezamenlijke fietsestafette. Elke 

afdeling verzorgde een deel van de fietsroute. Het aandeel van de afdeling 

Capelle a/d IJssel was ongeveer 9 km. Er werd gestart bij de Euromast in 

Rotterdam van waaruit en vervolgens werd er gereden naar IJsselmonde, 

daarna via de Brienenoordbrug naar Kralingseveer, Capelle a/d IJssel, Prins 

Alexander, Ommoord, Oud Verlaat, Zevenhuizen, Nesselande,  en weer terug 

naar Rotterdam. Iedereen mocht de hele route mee fietsen. Onderweg sloten 

fietsers aan en wie niet de hele route wilde meefietsen verliet de fietstocht ook 

naar eigen keuze. Het doel was gezamenlijke aandacht voor goede en snelle 

fietsverbindingen met het recreatieve aspect tussen de bebouwde kom en het 

buitengebied met als thema Stad en Land.  
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Zaterdag 27 september stonden de eerste fietsers onder de Euromast om te 

beginnen aan de eerste etappe van de fietsestafette. (foto boven). De eerste 

etappe volgde eerst een deel van het Nieuwe Maas Parcours. Onderweg 

haakten nog enkele fietsers aan en uiteindelijk ging de route via de Van 

Brienenoordbrug en Kralingseveer naar Capelle a/d IJssel, waar de groep 

werd opgewacht door enkele Capelse fietsers (foto onder).  
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Via de ’s-Gravenweg, (foto onder) fietste de groep naar het Schenkelpark en 

het Schollebos en vervolgens richting Alexandrium en Ommoord.      

                                      

Aangekomen bij de Rotte vertelde Anneke van Dijk die namens GroenLinks 

deel uitmaakt van de Gebiedscommissie Prins Alexander over de aanleg van 

de A13/A16. Met lede ogen zagen de meeste deelnemers hoe een mooi stukje 

natuur- en recreatiegebied ter ziele zou gaan (foto onder).                                     
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We lieten de stad achter ons en langs de Rotte voerde de estafette naar Oud 

Verlaat. Daar werden we op een (voor veel fietsers waarschijnlijk bekend) 

terras opgewacht door Jos Kroon namens de afdeling Zuidplas (foto onder).                       

                    

Hierna volgde de laatste etappe langs de Rotte en over de Molenviergang 

(met prachtig uitzicht over het Zuid-Hollandse vlakland) naar Zevenhuizen om 

te eindigen bij Nesselande aan de Zevenhuizerplas Waar de deelnemers 

terugkeken op een geslaagd evenement en de roep klonk om hier in 2015 een 

vervolg aan te geven. Thuisgekomen stonden inmiddels 72,03 welbestede 

kilometers op de teller. 
 

     Tekst en foto’s: Willem Visser.  
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Terugblik op de fietstocht in de mobiliteitsweek  
 

Elk jaar in de derde week van september vindt de Europese Mobiliteitsweek 

plaats. Verspreid over Europa wordt hieraan uitvoering gegeven in ruim 1200 

gemeenten waarvan ook een aantal in Nederland. De gemeente Capelle a/d 

IJssel is een van die gemeenten. Het thema was dit jaar ‘Duurzame vormen 

van vervoer en bewust autogebruik.’ In Capelle aan den IJssel wordt de 

Mobiliteitsweek sinds een aantal jaren georganiseerd door de gemeente 

samen met de Fietsersbond en CNME  (De Hooiberg / kinderboerderij). Het 

programma duurde van maandag 15 tot en met zondag 21 september 2014 

met als afsluiting onze traditionele fietstocht. Onze fietstocht ging langs de 

rivieren de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas richting Rotterdam. 

Onderweg hadden we een mooi uitzicht op het water. Er werd verder gefietst 

in het grensgebied van Capelle a/d IJssel en Rotterdam. Wij maakten daarbij 

dankbaar gebruik van de mooie straten in de Rotterdamse wijk Kralingen met 

zijn monumentale woningen en villa buurten, het park Rozenburg en het 

Kralingsebos.  

 

 Slotvijver 
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Aan de Kralingseplas namen wij een korte pauze voor een broodje en 

frisdrank uit onze picknickmand. Daarna reden wij weer via Prinsenland en het 

Schollebos terug naar Capelle a/d IJssel. 
 

     
 

>De overige activiteiten tijdens de mobiliteitsweek waren als volgt:  

 

De gemeente begon de week met de actie 'Fiets naar je werk', waarbij het    

gemeentepersoneel werd gestimuleerd om de hele week zoveel mogelijk op  

de fiets naar het werk te komen. Voor iedere gereden kilometer werd geld 

gedoneerd aan een goed doel.  
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Tijdens de actie ‘AutoBand op spanning’ konden gebruikers van het 

parkeerterrein rondom het gemeentehuis de spanning van de autobanden 

laten controleren. 

 

Scholieren van een basisschool verzamelden de hele week ‘groene 

voetstappen’ door lopend, steppend of met de fiets naar school te gaan. Elke 

rit leverde de leerling een ‘Groene voetstap’-sticker die in een boekje werd 

geplakt. Deze landelijke actie werd afgesloten met een klimaattop voor 

kinderen, waarbij alle verzamelde Groene Voetstappen aan de Minister van 

Infrastructuur en Milieu werden aangeboden.  

 

Ook de opening van vernieuwde bewaakte fietsenstalling bij metro De Terp 

was een onderdeel in deze week. Het aantal stallingplaatsen werd daar 

uitgebreid naar 165 fietsen. Sinds de stalling gratis is geworden, is het gebruik 

ervan aanzienlijk toegenomen.  

 

En de laatste actie van de week was de dus de fietstocht die elk jaar door de  

Fietsersbond gehouden. U kent dit  onderhand wel van ons. Fietsen is gezond 

en het is mobiel en we rijden we elk jaar een stoplichtvrije fietsroute, van 

ongeveer 35 km, zoveel mogelijk door parken en overige groene gebieden.  

 

Fietspad onderlangs dijk 
 

Op verzoek van de gemeente Capelle a/d IJssel hebben wij op 31 oktober het 

fietspad onderlangs de dijk vanaf de Piet Heinstraat tot aan het Toepad 

gezamenlijk met een beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer bekeken, met 

name ter plaatse van de kruising met de diverse wegen. De aanleiding was de 

melding van diverse gevaarlijke conflictsituaties bij de kruising met de Rivium 

Boulevard. Hiervoor was zelfs al een schets gemaakt om fietsers aanzienlijk te 

laten afbuigen om ze zodoende uit de voorrang te halen. Wij hopen dat wij in 

ieder geval de gemeente ervan hebben overtuigd dat dit averechts zal werken, 

aangezien het op allerlei manieren mogelijk is om die onlogische afbuiging te 

omzeilen. Verder hebben wij een aantal aanbevelingen gedaan, zoals 

bijvoorbeeld het doortrekken van rood asfalt of tegels, het fietspad iets 

verhoogd uitvoeren, drempels iets dichterbij situeren, de bochten voor het 

autoverkeer scherper maken, bebording iets verplaatsen, en de verlichting 

verbeteren. Ter plaatse van de Rivium Boulevard vanaf de grens met 

Rotterdam tot het Toepad is helemaal geen verlichting. Deze zou direct mede 

gerealiseerd kunnen worden.  
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Kruising Rivium Boulevard met Nijverheidstraat 

 

 

Poolvosweg 
 

Voor de afslag Poolvosweg vanaf de dijk zijn vorig jaar al plannen gemaakt 

om de oversteek van fietsers veiliger te maken. Dit jaar is het niet tot 

uitvoering gekomen, maar ons is toegezegd dat het in 2015 alsnog gaat 

gebeuren. Wegens voorschriften van het Hoogheemraadschap mag er niet 

aan de dijk gewerkt worden in het voor- en najaar. Het wordt dus in ieder 

geval ná april.   

 

Klim naar Algerabrug 
 

Hoewel het geen Tour de France-tijd is (hij komt in 2015 wel door Capelle!) 

kun je wel je hart ophalen aan de klim vanaf het Sibeliuspad in Capelle-West 

naar de Algerabrug. De helling van het pad bedraagt vele procenten, en is 

voor de wat zwakkere fietser niet te nemen. Elke aanpassing vergt ingrijpende 

verandering van infrastructuur. Wie o wie heeft hier ideeën voor; laat het ons 

weten !!   
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Knelpuntenlijst  

 
Onze knelpuntenlijst is de lijst waarop allerlei zaken terechtkomen die wij 

graag met de gemeente bespreken, en die wij ook actief bijhouden wat betreft 

afspraken, toezeggingen en dergelijke. Zo staat daar al sinds 2006 het 

fietspad langs de Couwenhoekseweg tussen Linie en Keerkring. Weliswaar 

als  toeristisch aangeduid, maar toch echt een belangrijke schakel in het 

fietsroute netwerk. Het is te smal, en heeft tijdens regenperiodes last van 

grote, langzaam wegzakkende plassen. Bovendien wordt het bereden door 

grasmaaiers, en in de winter door strooiwagens die voortdurend zeer diepe 

sporen maken direct langs het pad. Ondanks onze voortdurende klachten is er 

tot op heden alleen wat lapwerk verricht. In oktober hebben wij echter te horen 

gekregen dat het zal worden opgenomen in IBOR (het meer-jaren 

onderhoudsplan van de gemeente. Voorlopig om het alleen op te hogen, maar 

wij zullen ons tijdens de inspraakmogelijkheden hard maken voor een 

behoorlijke verbreding. De planperiode is van 2015 tot 2020, dus het einde 

van dit langlopende knelpunt is in zicht !  

 

 
Wateroverlast op fietspad Couwenhoekseweg 
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Slecht fietspad 
 

Via dit krantje gaan wij een begin maken met het beschrijven van een fietspad 

dat volgens ons in slechte staat verkeert en waarvan wij vinden dat de situatie 

daar hoog nodig moet worden verbeterd. Het gaat ons om een slecht fietspad 

waar fietsers hinder van kunnen ondervinden (bijvoorbeeld afgebrokkeld 

asfalt, scheurend wegdek, los liggende tegels of  boomwortels onder het 

asfalt).    

 

Een fietspad dat wat ons betreft flink toe is aan verbetering is het gedeelte  

Klaas Klinkertkade dat ligt tussen de Abram van Rijckevorselweg en de  

’s-Gravenweg. Wij vinden dat de gemeente hier snel iets aan moet doen.  

 

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

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

de eerst volgende Transportfiets.        

                    
                   Klaas Klinkertkade tussen AvR weg en ’s-Gravenweg 

 

mailto:capelleadijssel@fietsersbond.nl
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Fietsveer van de baan 

 
Zoals u wellicht al in de streekbladen hebt kunnen lezen bereikte ons het 

droevige bericht dat het fietspontje tussen Capelle en Krimpen er definitief niet 

komt. Tot november stond alles nog op de rails, aan Capelse zijde was alles 

geregeld, inclusief opname in de begroting, en zou het begin 2015 worden 

gerealiseerd. Mede door de behoorlijke subsidie van de Stadsregio van ca 2,5 

miljoen voor 5 jaar, zou er een behoorlijke stimulans gegeven kunnen worden 

aan bevordering van het fietsverkeer. Oorspronkelijk zou het ook verlichting 

moeten geven aan vermindering van autoverkeer over de Algerabrug, maar 

het effect hiervan schatte men uiteindelijk op minder dan 100 auto’s in de 

spits. We nemen aan dat dit mede de oorzaak is dat Krimpen geen enkele 

medewerking wilde geven, vanaf het begin van de plannen enkele jaren 

geleden heeft men daar sceptisch gereageerd. Een gemiste kans, die niet 

meer terug komt zo schatten wij in.  

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

 

Wij wensen u een mooi 2015 
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