
Jaarverslag 2008 - Fietsersbond Lansingerland  

09-02-2009  blad 1 

 

Bestuurswijzigingen 
Afgelopen jaar hebben twee actieve leden hun functie neergelegd: 
Wim de Jager (coördinator in Bleiswijk) 
- Loes Beukers (secretaris). 
 
Er is binnen het afdelingsbestuur een Dagelijks Bestuur gevormd, dat zich met dagelijkse 
gang van zaken bezig houdt. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 
- Piet Mazure (voorzitter). 
- Chris Schürmann (vice-voorzitter – nieuw kaderlid). 
- Jan Caesar (secretaris – nieuw kaderlid). 
 
Daarnaast zijn de volgende kaderleden actief: 
- Ton Evers (coördinator in Bergschenhoek). 
- Cees Schuit (verkeerskundig adviseur ) 
- Monique Gelderblom (redacteur Fietsflits). 
 
Enkele andere leden verrichten hand-en-span diensten. 

Nieuwe website 
Veel werk is verzet om de website van Lansingerland in het stramien van de Fietsersbond te 
gieten. Het geheel is nu overzichtelijk. Je kunt op de website de successen en lopende 
zaken vinden, alsmede de laatste jaargangen van het afdelingsblad en de jaarverslagen. 
Ook staan er interessante rubrieken op over onder andere het Mobiliteitsplan in 
Lansingerland, verkeersregels, en hoe te handelen bij een ongeval. 

Adressenbestand in Manyware 
Het adressenbestand van de Fietsersbond op het landelijk bureau is in Manyware overgezet 
Voor de afdeling is door de secretaris het bestand grondig gecontroleerd. Van de meeste 
leden is nu een e-mailadres bekend. Een drietal leden heeft geen e-mail. 
Het toezenden van o.a. de Fietsflits kan nu sneller  plaatsvinden. 

Voortgang meldingen op het Meldpunt 
Vele meldingen in het Meldpunt van de Fietsersbond stonden al jaren open. Een doorn in het 
oog van de afdeling. 
Tijdens verschillende overleggen met de gemeente maar ook met andere wegbeheerders in 
en rondom Lansingerland is een aanzet gegeven om dit overzicht weer actueel te krijgen  De 
meldingenlijsten werden  punt voor punt doorgenomen om waar nodig ook de adressering 
van de meldingen te corrigeren. Een verkeerskundige van de gemeente Lansingerland is 
bezig met een reactie op de meldingen voor deze gemeente .  

Bovendijk 
Hoewel de Bovendijk niet onder gemeente Lansingerland valt, heeft de plaatselijke 
Fietsersbond zich toch ingezet om het fietspad verbeterd te krijgen. Het fietspad wordt 
namelijk druk bereden door fietsers uit Berkel en Rodenrijs die in Rotterdam werken of op 
school gaan. 
Samenwerking met de afdeling Rotterdam leidde ertoe dat de Bovendijk in de top tien van 
Slechtste Fietspaden kwam. Dit prikkelde de gemeente Rotterdam tot daden  



Jaarverslag 2008 - Fietsersbond Lansingerland  

09-02-2009  blad 2 

 

De voorbereidingen daarvan  verliepen veel voorspoediger dan door ons verwacht, zodat 
najaar 2007 kon worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het resultaat 
liegt er niet om: een vlakke 3,5 meter brede rijbaan van rood asfalt met een duidelijke witte 
middenstreep, doorgetrokken tot aan de rotondes van de G.K. van Hogendorpweg. De 
voorrangsregeling voor fietsers op de kruisingen met zijwegen en uitritten is nu eenduidig en 
duidelijk. De verlichting ontbreekt jammer genoeg nog. Deze zal volgens toezegging van de 
deelgemeente nog worden aangelegd. Op 16 mei 2008 is in aanwezigheid van wethouder 
Baljeu van Rotterdam en vele fietsers het fietspad feestelijk geopend. 

Zwarte Pad 
De laatste jaren was de staat van het Zwarte Pad (fietsverbinding tussen Rodenrijs en 
Schiebroek) zeer slecht. De vele gaten, hobbels en overhangend groen maakte het smalle 
pad bijna onberijdbaar en gevaarlijk. Ook met de verlichting was het slecht gesteld. Het pad 
kreeg de dubieuze status van Slechtste Fietspad in Nederland. 
Jarenlang wezen de verschillende partijen voor de verbetering van het pad naar elkaar. Door 
toedoen van de Fietsersbond werden in 2003 de eerste plannen voor vernieuwing gemaakt. 
Door de bouw van halte Rodenrijs werd de aanleg van het pad keer op keer vertraagd. 
Op 17 juli 2008 was het uiteindelijk zover, dat wethouder Hans de Rijke en Piet Mazure het 
pad konden openen. Het resultaat is een prachtige rode loper met goede verlichting! 

N470 
De N470 is de nieuwe provinciale weg van Zoetermeer, via Pijnacker en Berkel en Rodenrijs, 
naar Delft en Rotterdam. Deze weg is in het voorjaar 2008 geheel voor het autoverkeer 
geopend. De Fietsersbond heeft jarenlang geijverd om gelijktijdig ook de fietspaden er langs 
gereed te krijgen. Onderdelen daarvan zijn aangelegd, maar grote stukken ontbreken nog, 
evenals alle bruggen. Kortom fietsen langs de N470 zit er voorlopig nog niet in. 
Pas in 2008 is ook begonnen met het opstellen van plannen om de bewegwijzering aan te 
passen. Dat blijkt in de praktijk een bijzonder ingewikkelde en tijdvergende kwestie te zijn. Dit 
komt mede doordat met het gereedkomen van een fietspad soms in de wijde omgeving 
aanpassingen op de bewegwijzering moet plaats vinden. De afdeling heeft er al (te) veel tijd 
in moeten steken om de soms wilde of onvoldragen voorstellen te beoordelen en van 
commentaar te voorzien. 

Braderie 
Op de braderie in september in Berkel en Rodenrijs was de Fietsersbond aanwezig. Veel 
mensen bezochten onze kraam. Ze kregen voorlichting over het Mobiliteitsplan van de 
Gemeente en de visie van de Fietsersbond op het plan. Veel folders en fietsroutes in de 
omgeving werden uitgereikt. We konden 15 nieuwe leden verwelkomen. Al met al, een groot 
succes! 
 

Procedure bij rechtbank gewonnen 
De Fietsersbond heeft in juni 2008 een rechtszaak tegen de gemeente Lansingerland 
gewonnen betreffende de aanwezigheid van een voorrangskruising met haaientanden in een 
30 km/u zone. Het betreft hier de kruising Industrieweg met de Zuidersingel. 
Deze voorrangskruising is in strijd met de bepaling in het UBABW, waarin is aangegeven dat 
slechts in enkele met name genoemde gevallen het bord B6 mag worden toegepast. 
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Grote activiteiten 
Er is veel gaande in Lansingerland. De omgeving lijkt wel één grote bouwput. Alles is of gaat 
op de schop. Dit betekent veel (te veel) werk voor de afdeling. 
Een greep uit de activiteiten:  

• Deelname aan Klankbordgroep en leveren commentaar op Mobiliteitsplan 
• Deelname aan Klankbordgroep Verkeer en Veiligheid  
• Klankbordgroep Annie M.G. Schmidt Park en ZoRo busbaan 
• Reconstructie N209 en A12 
• Reconstructie Boterdorpseweg en aanpassingen rotondes bij Bergweg Noord en Zuid 
• Opzet Fiets(knooppunten)kaart Lansingerland  
• Beroep kruising Zuidersingel en Industrieweg 
• Aanpassing kruising Rodenrijseweg en Industrieweg 
• Realisatie van ontbrekende schakels in Hofpleinroute b.v. in 2009 het fietspad van 

halte Westpolder Bolwerk naar Pijnacker. 
 
 


