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Bestuurszaken 
Kees van der Knaap is vanaf mei 2009 coördinator in Bleiswijk geworden als opvolger van 
Wim de Jager. 
De afdeling Lansingerland ontving op de jaarlijkse ledenraadvergadering een attentie 
vanwege de werving van een groot aantal nieuwe leden. We hebben 19 nieuwe leden 
verwelkomd en jammer genoeg hebben 3 leden opgezegd. 

Mobiliteitsplan / Maatregelenpakket 
In 2008 had de Fietsersbond reeds commentaar geleverd op het Visiedocument, het eerste 
onderdeel van het Mobiliteitsplan. In januari 2009 heeft de gemeente vervolgens het 
Maatregelenpakket gepresenteerd, waarin concrete te nemen maatregelen zijn 
geformuleerd. Ook hierop heeft de Fietsersbond uitgebreid commentaar geleverd. Zo werd 
met nadruk gevraagd om niet veel kostende maatregelen snel uit te voeren. Echte plannen 
voor verbetering van het lokale fietsnetwerk komen er op korte termijn toch bekaaid af. Met 
name aan de ontbrekende verlichting op vele fietsroutes wordt niets gedaan. En de 
bewegwijzering laat veel te wensen over. Eenduidigheid in vormgeving en uitvoering van 
infrastructurele maatregelen zijn nog ver te zoeken. 

Thema-avond Duurzaam Veilig 
De Fietsersbond heeft in samenwerking met de fractie van de PvdA en CDA een Thema-
avond over Duurzaam Veilig georganiseerd voor de gemeenteraad. Deze vorm van 
voorlichting is zeer enthousiast ontvangen en heeft bij de raadsleden tot meer begrip geleid 
voor de uitgangspunten en gevolgen in de praktijk. 

Acht van Lansingerland 
De Fietsersbond heeft als één van de vier organisatoren meegeholpen met het organiseren 
van de eerste Acht van Lansingerland, een fietstocht voor alle inwoners om hun nieuwe 
gemeente te leren kennen. De inspanningen waren niet voor niets. Ongeveer 600 fietsers 
hebben deelgenomen en mede dankzij het bijzonder fraaie weer, heel erg genoten. 
Dankzij een speciaal aangelegde trap werd druk gebruik gemaakt van een nieuwe 
uitzichtheuvel, de Spottershill, van waar af de vliegtuigen kunnen worden gadegeslagen. 
Dankzij de fietstocht zijn we nu ook een tegelpaadje bij het sluisje in de Berkelse Zweth 
rijker.  

Voortgang meldingen op het Meldpunt 
Hoewel er wel e.e.a. is verbeterd, heeft de Fietsersbond niet het idee dat de meldingen altijd 
even voortvarend worden opgepakt. Terugmelding van opgeloste meldingen vindt ook nog 
niet plaats. 

Fietspaaltjes 
De Fietsersbond probeert om de fietspaden in Lansingerland obstakelvrij te krijgen. De 
wildgroei aan paaltjes en hekken vormt een gevaar voor fietsers. Ongelukken met obstakels 
komen niet of nauwelijks in de statistieken, omdat ze niet worden gemeld bij de 
wegbeheerder of politie. Het gaat daarbij om een slag in het voorwiel, schaafwonden, 
kleerscheuren, gebroken ledematen, noem maar op. De proef om de paaltjes te verwijderen 
op het fietspad tussen de Anjerdreef en Berkel-Centrum is geslaagd. De Fietsersbond zal er 
bij de gemeente op aandringen, de paaltjes die in de strooiroutes staan en daarvoor zijn 
verwijderd, na de winter niet meer te plaatsen. 
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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. 
Tot verbazing van de Fietsersbond werd besloten om de geplande fietsbruggen van 
composietmateriaal niet toe te passen, omdat niet duidelijk zou zijn hoe dit materiaal zich op 
langere termijn gedraagt. Het gevolg is dat de fietspaden langs de N470 opnieuw later 
gereed komen. Het opzetten van de plannen voor aanpassing van de bewegwijzering in het 
gehele gebied aan de nieuwe fietspaden heeft ondanks vele vergaderingen nog niet tot 
concrete resultaten geleid. 

Hofpleinfietsroute 
Delen van de snelfietsroute tussen Rotterdam en Den Haag liggen er al, zijn in aanbouw of 
gepland. Het zijn met namen de stukken in de beide grote steden, Den Haag, inclusief 
Voorburg en Rotterdam die voor problemen zorgen. Het idee om op de Hofbogen, het 
huidige spoorviaduct van de voormalige Hofpleinlijn waarover nu nog de Randstadrail nog 
rijdt maar dat vrij komt als de metrotunnel naar Rotterdam CS in gebruik wordt genomen , 
een fietspad aan te leggen Het college van de gemeente Rotterdam wil deze Hofbogen voor 
ander ontwikkelingen bestemmen. In Den Haag en Voorburg vormen de Binkhorst en de 
winkelstraat het probleem. 

Industrieweg / Zuidersingel 
Er is herhaald overleg geweest tussen de gemeente, de bedrijvenvereniging, de 
bewonersvereniging Bever en de Fietsersbond over de wijze waarop uitvoering moet worden 
gegeven aan de uitspraak van de rechter dat de gemeente een verkeersbesluit moet 
intrekken. Als oplossing werd uiteindelijk gedacht aan het afsluiten van de Industrieweg ter 
hoogte van de Zuidersingel. Na intern overleg heeft de bedrijvenvereniging dit plan 
uiteindelijk afgekeurd. De zaak sleept zich voort. 

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 Verkeersveiligheidsplan en leveren commentaar op 
Mobiliteitsplan 

• Deelname aan Klankbordgroep Verkeer en Veiligheid  
• Klankbordgroep Annie M.G. Schmidt Park en ZoRo busbaan 
• Deelname aan overleg Oranjebuurt 
• Reconstructie N209 en A12 met bijbehorende omleidingsroutes voor fietsen 
• 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. het fietspad van halte 

Westpolder Bolwerk naar Pijnacker.  
 
 


