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Heel Nederland Fietst 
 
De Giro d'Italia start dit jaar in Amsterdam en de Tour de France in Rotterdam. We kunnen 
wel stellen dat 2010 hét fietsjaar wordt. De Fietsersbond en het Nederlands Instituut voor 
Sport en Bewegen (NISB) zullen dit jaar samen een aantal acties opzetten.  
Op 5 november j.l. gaf Prins Pieter-Christiaan in Ede het startsein voor de campagne Heel 
Nederland Fietst. U weet het natuurlijk wel: fietsen is gezond. Een half uur bewegen per dag 
houdt u fit.  
Met acties zal getracht worden mensen over te halen met de fiets naar het werk, supermarkt, 
school, sportclub enz. te gaan en daarmee kleine autoritjes te vermijden.  
Als afdeling Lansingerland zullen wij dit jaar ongetwijfeld inhaken op deze grootschalige en 
meerjarige campagne. 
In de VogelvrijeFietser van januari 2010 en op de website www.heelnederlandfietst.nl kunt u 
er meer over lezen.  
 
N209/A12 
 
De werkzaamheden rond de A12 en N209 komen zo langzamerhand in het eindstadium. 
Inmiddels zijn de viaducten en tunnels gerealiseerd, waardoor het wegverkeer de spoorlijn 
niet meer gelijkvloers kruist en het fietsverkeer ook veilig en gescheiden met viaducten onder 
de spoorlijn en de snelweg wordt gevoerd. Zo kunnen fietsers inmiddels langs de N 209 
tussen Bleiswijk en Zoetermeer via een fietstunnel en een prachtige fietskathedraal onder de 
spoorlijn en A12 rijden. 
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Fietsrouteplanner - binnenkort vrijwilligers gevraagd 
 
De Fietsersbond gaat in samenwerking met de provincie de reeds bestaande digitale 
fietsrouteplanner van de provincie Zuid-Holland aanpassen en up to date maken. De 
provincie stelt hiervoor subsidie beschikbaar. 
In Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland is de van-
deur-tot-deur-planner reeds beschikbaar en zijn vrijwilligers actief om deze actueel te houden 
en te perfectioneren. De recreatieve planner is voor heel Nederland reeds beschikbaar. 
Voor de fietsrouteplanner in Zuid-Holland zal de Fietsersbond binnenkort een beroep doen 
op haar leden om als vrijwilligers hier aan mee te werken. U krijgt hiervan bericht. 
 
Fietspaden langs de N470/471 
 
Het vlot niet erg met de fietspaden langs de N470/471. In een recente discussie is besloten 
de geplande composietbruggen niet op grote schaal toe te passen. 
Het gevolg hiervan is, dat het nog wel enige tijd zal duren voordat alle nog in aanleg zijnde 
fietspaden gereed zijn. Gelukkig zijn inmiddels op twee plaatsen noodbruggen aangelegd. 
Hierdoor zijn de verbinding tussen de Rodenrijseweg en G.K. van Hogendorpweg en langs 
de westtak van de N470 van Pijnacker naar Delft inmiddels wel te gebruiken. Voor de laatste 
verbinding zal binnenkort de fietstunnel onder de A13 gereed komen.  
 
Hofpleinroute / Hofbogen 
 
18 november j.l. zijn de diverse partijen zoals wegbeheerders, Stadsgewesten en de 
Fietsersbond in Den Haag bijeen geweest om de stand van zaken rond de Hofpleinfietsroute 
te bespreken. Vanwege het slechte weer op die dag moest de geplande fietstocht langs de 
route helaas worden afgelast. Ongeveer de helft van de route tussen de A20 in Rotterdam 
en de A4 in Den Haag is inmiddels gerealiseerd. Dit en volgend jaar zou het grootste deel 
van dit traject gerealiseerd kunnen zijn. De integrale uitvoering van het totale plan tussen 
Hofplein en Hofvijver staat evenwel onder druk. De financiële middelen laten vooralsnog op 
zich wachten om ook de ontbrekende delen ter hand te nemen. Ernstiger is dat het college 
van Rotterdam de Hofbogen voor lokale wijkactiviteiten wil bestemmen, dus zonder 
(snel)fietspad op het binnenkort vrijkomende viaduct. 
Ook aan de Haagse zijde zijn er problemen bij de kruising met de Vliet en het vervolgtraject 
door het Winkelgebied van Voorburg en door het bedrijventerrein Binckhorst. 
Het gaat erop lijken dat het een snelfietsroute wordt zonder kop en staart, waarvoor dan ook 
een andere naam moet worden bedacht. Op onze website vind u een uitgebreide routekaart 
waarop te zien is welke onderdelen reeds gerealiseerd zijn. 
 
Industrieweg/Rodenrijseweg 
 
Verschillende keren zijn de gemeente, de Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs, de 
bewonersvereniging Bever en de Fietsersbond bijeen gekomen om de situatie op deze 
kruising en op de gehele Industrieweg te bespreken. Dit ondermeer om uitvoering te geven 
aan de rechtelijke uitspraak van medio 2008 over de kruising van de Industrieweg met de 
Zuidersingel. De Fietsersbond heeft voorgesteld de Industrieweg net voor de Zuidersingel 
voor het autoverkeer af te sluiten overeenkomstig de oorspronkelijke plannen uit begin 2000. 
Dit voorkomt het vele sluipverkeer. Uiteindelijk hebben de bedrijven zich onlangs tegen dit 
voorstel uitgesproken. De gemeente beraadt zich nu over de wijze waarop alsnog uitvoering 
moet worden gegeven aan de rechterlijke uitspraak. 
Als het voorstel van de Fietsersbond toch wordt overgenomen, ontstaat ook een heel andere 
situatie op de kruising Industrieweg/Rodenrijseweg. Eventuele kleine aanpassingen kunnen 
deze kruising dan echt veilig maken. Mede uit oogpunt van verkeersveiligheid dringt de 
Fietsersbond aan op een spoedige beslissing en duidelijkheid over wat er nu gaat gebeuren. 
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Knooppuntennetwerk en bewegwijzering 
 
Voor recreatieve fietsers is het Knooppuntennetwerk ook in Lansingerland inmiddels 
gerealiseerd. De bijbehorende kaart en toelichting zijn in de winkel te koop. 
Niet zo voorspoedig verlopen de plannen voor aanpassing van de bewegwijzering aan de 
realisatie van de fietspaden langs de N470/471. De Fietsersbond heeft hier al (te) veel tijd in 
moeten stoppen en steeds opnieuw blijken de voorliggende plannen gewijzigd te moeten 
worden omdat ze de toets der kritiek niet kunnen weerstaan. Maar de Fietsersbond maakt 
zich ook bezorgd over het tempo, of moeten we spreken van algehele stilstand, waarin de 
overige bewegwijzering in Lansingerland zoals naar de vele nieuwbouwwijken gerealiseerd 
wordt. 
 
Sneeuw en ijs: pret of hinder? 
 
We zijn de afgelopen tijd een paar keer getrakteerd op een fors pak sneeuw. Dat zorgde 
voor pret, maar ook voor overlast. Reeds voor de vorstperiode had de afdeling aan de 
gemeente Lansingerland informatie gevraagd over de voorziene strooiprogramma's en te 
strooien routes voor fietsen. Binnen de Stadsregio Rotterdam zijn hierover tussen de 
verschillende wegbeheerders afspraken gemaakt. Deze informatie is bij ons nog niet 
beschikbaar gekomen. Wel hebben we met eigen ogen kunnen zien dat de gemeente in de 
strooiroutes ook vele fietspaden heeft opgenomen. Desondanks bereiken ons naast 
tevredenheid en waardering voor alle inspanning ook klachten. Het lijkt ons dan ook nuttig 
om te trachten een evaluatie op te zetten over de getroffen maatregelen om ook het 
fietsverkeer gaande te houden. 
Vandaar de dringende oproep aan alle fietsers (u behoeft geen lid te zijn of te worden) om 
ons uw bevindingen over de toestand van de fietspaden te melden en met name ook die 
fietsroutes of onderdelen daarvan die in deze periode niet of onvoldoende gestrooid zijn. Het 
doel is om de resultaten met onze eigen gemeente maar eventueel ook met omliggende 
gemeenten te bespreken. 
Wilt u ons gevaarlijk gladde fietpaden melden? Het e-mailadres is 
Lansingerland@fietsersbond.nl. 
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Interessante links 
 
Website en toezending Fietsflits 
Van een groot aantal leden in Lansingerland hebben we nu het emailadres zodat we de 
Fietsflits kunnen e-mailen. Houd U a.u.b. ons bestand up-to-date door bij wijziging uw e-
mailadres ook aan ons door te geven via ons e-mailadres: Lansingerland@fietsersbond.nl 
Ook geïnteresseerden kunnen de Fietsflits gratis via e-mail ontvangen door zich via de  
website menu-ingang Afdelingsblad aan te melden. www.Fietsersbond.nl/Lansingerland.  
 
Op de website vindt u tevens links voor het melden van klachten op fietspaden. 
 
Agenda 
Op de website staat de agenda met voor fietsers interessante evenementen in 
Lansingerland, zoals Fietsverlichtingsacties, braderieën met Fietsersbonddeelname e.d. 
Suggesties zijn welkom.  
 


