Memo

Berkel en Rodenrijs, 1 juni 2011
Kenmerk: FBLL-M20110601-01
Betreft: Hoogwaardige fietsroute door Berkel en
Rodenrijs
Opgesteld door: Piet Mazure

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel
Probleemstelling
De 2,0 km lange fietsroute tussen Parc Rodenrijs, langs het Centrum van Berkel en Rodenrijs tot aan
de Noordeindseweg bij de Krugerlaan is de belangrijkste hoofdfietsroute van Berkel en Rodenrijs. Ze
vormt de voornaamste, zeer intensief bereden schakel tussen woongebieden, basisscholen en het
winkelcentrum en is vrijwel geheel gelegen binnen verblijfsgebieden met een 30 km/uur regiem.
Op termijn zal deze route na aanleg van de nieuwe infrastructuur in de Meerpolder naar de
Noordersingel en vervolgens tot aan de Pastoor Verburghweg nog 2,0 km langer worden, ofwel in
totaal 4 km.
Deze fietsroute heeft nu al en zal ook in de toekomst de hoogste fietsintensiteit van de kern B&R
hebben en verdient dan ook een hoogwaardige uitstraling. De route bestaat op dit moment uit een
aaneenschakeling van wegvakken met vrijliggende of solitaire fietspaden dan wel woonstraten en kent
talrijke kruispunten met steeds wisselende voorrangssituaties en heeft een matig tot slecht wegdek.
De huidige route bestaat ook deels uit fietspaden waar alleen fietsers zijn toegestaan maar kent ook
smalle solitaire paden en een fietstunnel waar bromfietsen zijn toegestaan. De verkeersveiligheid laat
dan ook te wensen over.
Reeds jaren wordt door de Fietsersbond gewezen op de vele gebreken en de slechte kwaliteit van
deze route. Plannen om hierin verbetering aan te brengen ontbreken. De Fietsersbond pleit dan ook
voor realisatie van een duidelijk herkenbare fietsroute van hoge kwaliteit. Hiermee wordt het gebruik
van de fiets gestimuleerd en kan congestievorming in het centrum als gevolg van onnodig autogebruik
worden verminderd.
Eisen te stellen aan een fietsroute van hoge kwaliteit
In de CROW publicatie ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ is te lezen aan welke eisen een fietsroute dient te
voldoen:
• Samenhang - hierbij zijn o.a. de vindbaarheid van de fietsroute van belang door de aanwezigheid
van wijkplattegronden en de aanwezigheid en leesbaarheid van straatnaambordjes, alsmede
consistentie en eenduidigheid in de kwaliteit van het wegdek.
• Directheid - een directe route tussen A en B, waarbij het omrijden tot een minimum wordt
beperkt.
• Aantrekkelijkheid – vormgeving van de fietsroute en inpassing in de omgeving, sociale veiligheid
en verlichting.
• Veiligheid - op basis van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig zullen ondermeer die aspecten
een rol spelen die samenhangen met de preventie op de kans op ongevallen en de juridische
aspecten betreffende de inrichting van de weg op grond van de Wegen verkeerswet.
• Comfort - een gesloten verharding is van groot belang voor een goed comfort, maar ook de
afwezigheid van hinderlijke drempels.
Voornaamste wensen die voortvloeien uit de voorgaande eisen
De route is nu een aaneenschakeling van wegvakken met solitaire of vrijliggende fietspaden,
fiets/bromfiets paden en woonstraten. De eenduidigheid in de kwaliteit van het wegdek is zeer ver te
zoeken en laat als regel vanwege de vrijwel overal aanwezige tegelbestrating te wensen over met vele
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zeer hinderlijke en fietsonvriendelijke drempels en putdeksels. Vanuit het aspect comfort dient daarom
te worden gedacht aan een asfaltverharding en het verwijderen of wijzigen van de onnodig agressieve
drempels. Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat de aanwezigheid van kabels en leidingen
geen reden behoeft te zijn om geen asfalt toe te passen.
De tweerichtingen fietsroute is zeer druk bereden en kent vanwege het schoolverkeer aanzienlijke
pieken. Met name daar waar bromfietsen op de solitaire route zijn toegestaan, zoals op het trajectdeel
Condorweg – Zilverschoonsingel, zou het fietspad een breedte moeten hebben van tenminste 3,5 m,
maar dan zonder opsluiting van de verharding met trottoir banden aan weerszijden van meer dan 0,05
m hoog. Bekeken moet worden of bromfietsen van deze fietsroute geweerd kunnen worden.
Op de brug over de Zilverschoonsingel dient niet alleen naast de rijbaan een obstakelvrije strook van
0,5 m naast de leuning aanwezig te zijn, maar dient ook een voetgangersbrug te worden aangebracht.
De afwezigheid van wijkplattegronden en het ontbreken van straatnaamborden is zeer hinderlijk.
Richtingsborden ontbreken geheel.
Slechte aansluitingen van putdeksels op het wegdek zijn ongewenst.
Met name bij de Weidebloemtunnel zullen de aanwezige bochten aangepast moeten worden aan de
eisen.
De eenduidigheid in de voorrangsregels op de kruispunten en het doortrekken van de het fietspad
over de kruispunten laat veel te wensen over.
Volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig Verkeer kan een fietsroute in een 30 km gebied als
voorrangroute worden uitgevoerd.
Mede uit oogpunt van herkenbaarheid en veiligheid wordt bepleit om de gehele route het aanzien te
geven van een hoofdfietsroute en bij woonstraten uit te voeren als fietsstraat.
Ook dient te worden nagegaan hoe op de verschillende trajectdelen van de fietsroute ‘Brommers op
de rijbaan’ gestalte kan worden gegeven.
In bijlage A wordt in detail een opsomming gegeven van de geconstateerde gebreken en mogelijke
verbeteringen.
In bijlage B worden algemene verbeteringen voorgesteld.
Zie ook ‘Brief FBLL-20110601-01 Onveiligheid Weidebloemtunnel’.
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Bijlage A
Overzicht van de gebreken en mogelijke verbeteringen op de
fietsroute Parc Rodenrijs – Berkel-Centrum in volgorde van zuid naar noord
1.

2.

Bewegwijzering vanaf de Bonfut door Parc Rodenrijs richting Berkel-Centrum ontbreekt.
Verbetering: Waar nodig wijkplattegronden, straatnaambordjes en een bewegwijzering
aanbrengen zodat de route ook voor bezoekers en nieuwe bewoners te vinden is.
Hekken op het fietspad tussen Rodenrijseweg en de Asterstraat vormen ernstige obstakels en
zijn nauwelijks te nemen door fietsen met fietstassen of bakfietsen. [1]
Verbetering: Verwijder de hekken. Plaats eventueel borden J8 ‘Gevaarlijke kruising’.

1. hekken
3.

4.

Op het fietspad tussen de Astersingel en de Hyacinthlaan ontbreekt het bord ‘G12b – Einde
verplicht Fiets/bromfietspad’ voor de uitrit van de hoekwoning. [2]
Verbetering: Plaats bord G12b op de genoemde plaats.
Bij het kruispunt Hyacinthlaan / Anthuriumsingel ontbreken de borden dat de fietsers moeten
oversteken naar het verplichte fietspad aan de linkerzijde (!) van de weg. [3]
Verbetering: Plaats de borden op de genoemde plaats.

3. kruising met Anthuriumsingel
5.

6.

7.

2. ontbrekend G12b

4. kruising met Anjerdreef

De juiste bebording en bebakening voor fietsers op de kruising met de Anjerdreef in relatie tot
de voorrangsregels voor fietsers ontbreekt. [4]
Verbetering: Plaats de juiste borden op de kruising.
Het wegdek van het vrijliggende fietspad langs de Vogelweg bestaat uit rode tegels. Als gevolg
van oneffenheden en verzakkingen van tegels staan er bij nat weer veel plassen en dat geeft bij
vriezend weer veel problemen.
Verbetering: Herstraat het fietspad of beter nog, maak het fietspad van rood asfalt.
Het plateau op de kruising van de Vogelweg met de Condorweg laat veel te wensen over. Het
heeft agressieve en te steile drempels, het fietspad is niet doorgetrokken terwijl het voorrang
heeft. [5] Bovendien heeft de voetganger geen fatsoenlijke mogelijkheid om over te steken,
doordat de drempel voor auto’s veel te dicht op het fietspad is gelegd. [6]
Verbetering: Laat de rode loper zacht glooiend op het kruispunt aansluiten en doorlopen over
het kruispunt. Leg de drempel voor het autoverkeer 2 m terug en maak een goede oversteek
voor voetgangers. Dat komt de veiligheid in ieder geval ten goede.
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5. kruising met Condorweg
8.

9.

Het solitaire fiets/brom fietspad vanaf de Condorweg tot aan de brug over de Zilverschoonsingel
bestaat weer uit rode tegels die verzakt zijn met een slecht rijcomfort en veel plassen tot gevolg.
Verbetering: Herstraat het fietspad of beter nog, maak het fietspad van rood asfalt.
De hekwerken als sluis tussen het fietspad en de Zomertaling [7] zijn nauwelijks rijdend te
passeren en geven daardoor regelmatig op het fietspad opstoppingen.
Verbetering: Haal de hekwerken weg en regel de voorrang voor het fietspad met borden en
markeringen. Pas de bochten aan volgens de richtlijnen.

7. hekwerk nabij Zomertaling
10.

11.

12.

13.

14.

15.

6. geen voetgangersoversteek

8. hoek Zomertaling 32

Op de hoek van de Zomertaling (nabij huisnummer 32) met het fietspad [8] ontbreekt het bord
‘G12a – verplicht fiets/bromfietspad’.
Verbetering: Plaats het bord G12a op de genoemde plaats.
Het voetbalveldje zorgt voor veel wateroverlast op het fietspad, hetgeen tijdens vorstperiodes tot
gevaarlijk gladde situaties leidt.
De beplanting langs het voetbalveldje staat te dicht op het fietspad.
Verbetering: Leg een goede waterafvoer aan, zodat het water niet naar het fietspad stroomt.
Plaats de heg op 50 cm van het fietspad.
De smalle brug over de Zilverschoonsingel is tussen de leuningen 3 m breed. In feite is de brug
onvoldoende breed, omdat het voetpad er niet over doorloopt. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke
menging van fiets- en voetgangersverkeer, waaronder ook kinderwagens en invalidenwagens.
Verbetering: Verbreed de brug en trek het trottoir erover door.
De Weidebloembuurt is een 30 km zone. Voor bromfietsen is er, komende vanaf de Vogelweg
nergens een bord te bekennen dat men een 30 km zone binnen rijdt.
Verbetering: Plaats het genoemde bord.
In afwijking met het kruispunt met de Condorweg en de Ranonkelweg is de voorrang met de
Zilverschoonsingel, de Pijlkruidstraat en de Speenkruidstraat niet geregeld.
Verbetering: Regel de voorrang op de genoemde kruisingen.
De agressieve drempels van diverse afmetingen en vormgeving op de Pinksterbloemlaan zijn
zeer fietsonvriendelijk en zijn ook niet noodzakelijk.
Verbetering: Verwijder de drempels of maak ze voor fietsers minder agressief en eenduidig van
vorm.
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16.

17.
18.

De aanwezige klinkerstroken in het midden van de staat zijn voor fietsers hinderlijk omdat
herhaaldelijk wegens geparkeerde auto’s naar die strook uitgeweken moet worden.
Verbetering: Laat de normale bestrating gewoon doorlopen. Nog beter is de aanleg van een
fietsstraat zoals die op de Westersingel.
Verbetering: Gezien de voorrangssituatie zou de rode loper van het fietspad doorgetrokken
moeten worden over het kruispunt met de Ranonkelweg.
Onlogisch verloop en slechte belijning van fietspad met vreemde bocht in de toegang naar de
Weidebloemtunnel lokt het rijden op de verkeerde helft van het fietspad uit met kans op
aanrijdingen tussen fietsers onderling. [9]
Verbetering: Dit kan worden opgelost door uitgaande van de Pinksterbloemlaan zowel het
voetpad als de rode loper te laten lopen naar de bocht bij lantaarnpaal 2 [10].

9. kruising met Ranonkelweg
19.

20.

21.

22.

23.
24.

10. voorstel

Komend vanuit de goed verlichte tunnel – waardoor je pupillen klein zijn - richting Rodenrijs
toont de omgeving zeer donker, hetgeen een onveilig gevoel geeft.
Verbetering: Een betere openbare verlichting aan zuidzijde tunnel zou dit gevoel kunnen
wegnemen.
De rioleringsputten in de rijloper naar de Weidebloemtunnel zijn fietsonvriendelijk door de
slechte aansluiting op het wegdek.
Verbetering: Sluit de rioleringsputten goed op het wegdek aan.
Vormgeving van de slechts 3m brede tunnel tussen de trottoirbanden met te steile hellingen laat
te wensen over. De trottoirbanden zijn te hoog waardoor ze gevaarlijk zijn voor fietsers, die met
hoge snelheid naar beneden komen en met de trapper de trottoirband raken.
Verbetering: Trottoirbanden in Weidebloemtunnel verlagen of wegdek verhogen.
Het paaltje bij de ingang van de tunnel is gevaarlijk. Je hebt als fietser je aandacht bij wat
anders omdat je bezig bent om boven te komen en het vanwege de school ook nog eens druk
is, en dan word je geconfronteerd met een paaltje. Je bent niet de eerste en zeker niet de
laatste die er tegenop rijdt. Ronduit gevaarlijk wordt het als het paaltje is gestreken en
nauwelijks zichtbaar op het fietspad ligt.
Verbetering: Paaltje verwijderen. Plaats eventueel aanvullende borden.
Verbetering: Plaats aan het begin van de fietsstraat (op de kruising met de Gemeentewerf) een
bord ‘Fietsstraat’.
Waarom is de voetgangersoversteekplaats zo direct op de hoek gelegd en niet een paar meter
verderop. Dat komt de overzichtelijkheid ten goede.
Waarom staat de paal met het bord F49 ‘Voetgangersoversteekplaats’ pal voor de
voetgangersoversteekplaats en waarom hangt het bord niet aan de paal met het bord B3 –
voorrangskruising? [11] Dat scheelt een paal en het staat veel netter.
De lantaarnpaal staat ook zo onhandig op het midden van het trottoir. Mensen moeten nu
slalommend naar de oversteekplaats. Waarom wordt dit bij het ontwerp gewoon niet in één keer
goed bekeken?
Verbetering: Hang bord L2 aan de paal van bord B3. Verplaats de lantaarnpaal naar de zijkant
van het trottoir.
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11. Gemeentewerf
25.

26.

27.

30 km op dat gedeelte van de Westersingel is niet door verkeersbesluit gedekt en is ook niet
aangegeven. Via de Warmoezerij kan men daar komen zonder het bord ‘30 km zone’ tegen te
komen.
Verbetering: Dit kan worden opgelost door het bord ‘Einde 30 km zone’ op de Gemeentewerf
tussen de toegang tot de Warmoezerij en de kruising met de Rodenrijsweg te plaatsen.
Er is geen oversteek van het fietspad op de Gemeentewerf met de parkeerplaats aanwezig,
terwijl de verlaagde trottoirband wel die suggestie wekt. Vanaf de parkeerplaats komend
ontbreekt de mogelijkheid om over te steken in het geheel.
Verbetering: Maak ter plaatse een correcte fietsoversteek.
Vanaf het fietspad op de Westersingel zou men met de fiets aan de hand moeten oversteken
naar de parkeerplaats. Dat is niet de realiteit. Alle fietsers steken op de fiets bij de
voetgangersoversteekplaats over. [12] en [13]
Verbetering: Maak een fatsoenlijke fietsoversteek met fietsers in de voorrang naar de
parkeerplaats en trek de rode loper door op de parkeerplaats.

12. voetgangersoversteekplaats
28.

29.

13. oversteek op parkeerplaats

De oversteek voor fietsers aan het eind van het tweerichtingsfietspad nabij het Raedthuis is
onjuist uitgevoerd en hoort niet thuis in een 30 km zone.
Verbetering: Maak de oversteek conform de richtlijnen.
Door de beperkte breedte van de gehele fietsroute geeft de aanwezigheid van bromfietsen
aanleiding tot onzeker gedrag en onveiligheid voor fietsers.
Verbetering: Voer ‘Brommers op de rijbaan’ in waar dat mogelijk is op de gehele fietsroute.

Bijlage B
Algemene verbeteringen op basis van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig
1.
2.

Voer de gehele fietsroute uit (zeker vanaf de Anjerdreef richting centrum) als solitaire fietsroute
in rood asfalt en met fietsers in de voorrang op alle kruispunten.
Plant de groenstrook langs het solitaire fietspad in met minder snel uitstoelend groen of
onderhoud het frequenter.
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3.
4.
5.
6.
7.

Verwijder de paaltjes en obstakels op en langs het gehele traject.
Plaats obstakels zoals wegmeubilair en lantaarnpalen op minimaal 0,5 m van het fietspad.
Vorm de Pinksterbloemlaan om tot fietsstraat met bij de Zilverschoonsingel een fysieke
afsluiting voor auto’s.
Trek de 30 km zone op de Westersingel door tot aan de noordelijke aansluiting van de
Westersingel op de Noordeindseweg.
Breng verbeteringen in en rond de Weidebloemtunnel aan.
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