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Fietsnieuws uit Lansingerland 
 
Deze Fietsflits is wat later dan u van ons 
gewend bent. De reden: onze secretaris Jan 
Caesar heeft in de afgelopen maanden een 
lange voettocht (ja, u leest het goed) van dik 
2500 km gemaakt naar Santiago de 
Compostela. Absoluut een hele prestatie en 
een reusachtig compliment is op zijn plaats. 
Jan, proficiat namens de afdeling! 
 
De aanwezigheid van de secretaris vanaf 
begin juni werd duidelijk gemist, en heeft zijn 
weerslag gehad op de hoeveelheid werk die 
binnen de afdeling verzet kon worden. Maar 
toch is er in die periode veel gebeurd wat het 
vermelden waard is. Daarom onderstaand een 
bloemlezing. 
 
 
Acht van Lansingerland 
  
De Fietsersbond heeft actief meegeholpen 
met het organiseren van de eerste Acht van 
Lansingerland. De inspanningen waren niet 
voor niets. Ongeveer 600 fietsers hebben deel 
genomen en mede dankzij het bijzonder fraaie 
weer, heel erg genoten. 
Een dergelijke tocht heeft indirect gevolgen 
voor te nemen maatregelen langs de route. 
Dit heeft nog heel wat inspanning gekost. Zo 
werd nog een dag van tevoren na aandringen 
van de Fietsersbond een tegelpaadje 
aangelegd bij het sluisje bij de Berkelse 
Zweth.  
Bij het uitzichtpunt nabij Rotterdam Airport, in 
de wandeling ondertussen onder de naam 
Spottershill bekend, werd na aandringen van 
ons door de Provincie een fraaie trap 

aangelegd die zoals op de foto te zien direct 
veel gebruikt werd.  
 

 
De Spottershill 
 
Langs de route werd in Bleiswijk met borden 
aangegeven waar de toekomstige werken 
komen, zoals Bleizo, het hoogspannings-
station van Tennet en bij de oude spoorweg-
overgang bij de Hoefweg de al een heel eind 
gereed zijnde tunnel en fietskathedraal onder 
het spoor en de A12. 
Kortom de toer was een groot succes en 
ondertussen is ook al besloten dat er volgend 
jaar weer een komt. 
 
 
Industrieweg 
 
Het overleg over de situatie op de 
Industrieweg lijkt op zijn einde te lopen. Nu is 
de situatie met de niet toegestane 
voorrangskruisingen in een 30 km zone. De 
inzet is om maatregelen te gaan nemen om 
doorgaand verkeer, dat vaak veel te hard rijdt, 
onmogelijk te maken.  
Als dat lukt kunnen de voorrangskruisingen 
vervallen en komt er gelijk ook een oplossing 
in zicht voor het zeer gevaarlijke en 
onoverzichtelijke kruispunt Rodenrijseweg met 
de Industrieweg. 



 
A13/16 
 
De afdeling Lansingerland van de 
Fietsersbond heeft ernstige bezwaren tegen 
de voorstellen voor de aanleg van de A13/16, 
zoals neergelegd in de Trajectnota / MER 
Rijksweg 13/16 Rotterdam. Daarom is op 1 
oktober 2009 onderstaande inspraaknota 
ingediend op het MER rapport. 
 
De Fietsersbond Lansingerland heeft ernstige 
bezwaren tegen de voorstellen voor de 
Rijksweg A13/16 als neergelegd in de 
Trajectnota /MER Rijksweg 13/16 Rotterdam  
 
De grootste zorg van de fietsersbond is dat 
alle voorstellen in meer of mindere mate het 
(recreatieve) fietsen in Lansingerland negatief 
beïnvloeden.  
Niet alleen worden de diverse recreatieve 
gebieden als Bergse Bos en (toekomstige 
Vlinderstrik) doorsneden en dus ook relatief 
kleiner gemaakt, maar tevens wordt door 
luchtvervuiling en geluidsbelasting de kwaliteit 
van recreëren negatief beïnvloed. 
 
Daarbij moet in ogenschouw genomen 
worden dat de omgeving van Lansingerland 
reeds negatieve invloeden op de 
leefomgeving heeft door de aanleg van 
meerdere infrastructurele werken als: 

• Rotterdam Airport 
• HSL 
• Zorobus 
• N 470 

 
Door de aanleg van de A13/16 wordt het 
negatieve effect alleen nog maar versterkt. 
 
Fietspaden langs de N 470/471 
 
Door de provincie is inmiddels een tweede 
Nieuwsbrief over de fietspaden langs de 
N470/471 huis aan huis verspreid. Een 
aangepaste planning staat hierin centraal 
want de meeste geplande of nog in uitvoering 
zijnde fietspaden zullen weer later gereed zijn,  
op zijn vroegst in 2011. Gelukkig is er medio 
juni een drietal fietspaden met behulp van 
noodbruggen in gebruik genomen. Zie onze 
website 
De realisatie van de bewegwijzering voor de 
fietspaden die al klaar zijn wil nog niet erg 
vlotten. Ook de planning van de omvangrijke 
wijzigingen in de bewegwijzering als gevolg 
van de aanleg van de nieuwe fietspaden 
tussen Delft, Zoetermeer en Rotterdam wil 

niet erg vlotten. Het blijkt erg ingewikkeld te 
zijn en het overleg vraagt heel veel 
inspanning, niet alleen van de wegbeheerders 
maar ook van onze afdeling.  
 
Fietspaden langs de A12 en N 209 
 
De afdeling is, mede namens de afdelingen 
Zoetermeer en Gouda van de Fietsersbond, 
betrokken geweest bij de omleidingroutes 
voor fietsers tijdens de afsluiting van de 
fietspaden aan de noordzijde van de A12. Het 
fietspad vanaf Zoetermeer tot aan de Rotte is 
ondertussen onofficieel weer in gebruik, maar 
dan wel in een aanzienlijk betere uitvoering 
dan vroeger. Of het fietspad vanaf de Rotte tot 
aan de ringvaart tussen Zevenhuizen en 
Moerkapelle nog dit najaar gebruikt kan gaan 
worden is nog niet zeker. Het kan zijn dat het 
toch voorjaar 2010 wordt. De Fietsersbond 
heeft er wel op aangedrongen dat het 
fietspad, mogelijk met enige beperkingen, nog 
deze winter geopend kan worden. Wel zullen 
mogelijk in de komende tijd nog 
werkzaamheden of zelfs kortstondige 
afsluitingen noodzakelijk zijn om bepaalde 
voorzieningen af te ronden. Dit zal tijdig 
bekend worden gemaakt. Zie onze website. 
 

 
Fietspad in aanleg onder de A12 en aansluitingen 
 
Fietspaaltjes 
 
De oplettende fietser zal het zijn opgevallen, 
dat de paaltjes op het fietspad vanaf de 
Anjerdreef tot aan het tunneltje onder de 
Klapwijkseweg zijn verdwenen. Alleen het 
paaltje voor het bruggetje bij de 
Zilverschoonsingel staat er nog in verband 
met de belastbaarheid van de brug. 
In mei zijn de paaltjes op proef weggehaald. 
Dit op voorstel van de Fietsersbond. Er zijn in 
de proefperiode geen klachten 



binnengekomen over het ten onrechte 
gebruiken van de fietspaden door auto’s en 
motoren. De Fietsersbond zal er bij de 
gemeente op aandringen om alle paaltjes die 
niet werkelijk nodig zijn, te verwijderen. Dit 
zou met het op orde brengen van de 
strooiroute kunnen gebeuren.  
Ook zal er in het Verkeersveiligheidsplan een 
passage worden opgenomen, dat het gebruik 
van paaltjes geen automatisme is, maar dat 
ze slechts geplaatst worden als dat nodig is. 
 
Oprichting onderafdeling HIS 
 
De afdeling Rotterdam heeft verheugd de 
geboorte van een nieuwe onderafdeling 
aangekondigd. Het spruitje luistert naar de 
naam HIS, Hilligersberg/Schiebroek. Wij zijn 
blij met haar komst en helpen haar bij de 
eerste schreden. 
 
 
Hofpleinroute 
 
Er zit weinig voortgang in het nemen van de 
beslissing door de Minister om financieel bij te 
dragen aan de realisatie van de Hofpleinroute. 
Onze afdeling heeft maar zeer beperkt invloed 
op het beslissingstraject, maar we doen ons 
best. 
Op onze website is een overzicht geplaatst 
van al aanwezige of in uitvoering zijnde 
trajectdelen. Daaruit blijkt dat zeker de helft al 
of nagenoeg af is. 
Omstreeks november gaan de beleidsmakers 
op de fiets vanuit Den Haag naar Rotterdam 
de gehele route bekijken. Tenminste, dat is de 
bedoeling. Dan kan men met eigen ogen zien, 
dat al grote delen af of in uitvoering zijn. Dus 
dat het er nu op aankomt om ook de 
ontbrekende schakels te realiseren. En we 
herhalen het nog maar een keer: een ketting 
is zo sterk als de zwakste schakel. Of, beter 
gezegd: als er een of meer trajectdelen 
ontbreken, is de gehele route voor een aantal 
fietsers minder interessant.  
Het naar ons idee trage tempo van 
besluitvorming heeft tot gevolg dat enkele al 
geplande werken, zoals de verbinding in 
Rodenrijs tussen de Gerberasingel en het 

Zwartepad, stil liggen in afwachting van een 
mogelijke zak met geld. 
 
Knooppuntennetwerk 
 
Het Knooppuntennetwerk is gereed. Kaarten 
hiervan zijn te koop: zie onze website 
 
 
Reconstructie Westersingel 
 
De afdeling heeft een schetsontwerp voor de 
reconstructie van de Westersingel vanaf de 
Weidebloemtunnel tot aan de Laan van 
Romen tot een fietsstraat kunnen beoordelen. 
Belangrijk punt daarbij was ons voorstel om 
een parkeergelegenheid voor auto’s te maken 
langs de doodlopende Klapwijkse Zoom nabij 
de Westersingel. Deze is bedoeld voor de 
auto’s van mensen die kinderen brengen naar 
en halen van de Prinses Beatrixschool. Onze 
opmerkingen en suggesties worden op dit 
moment bestudeerd. 
 

 
Interessante links 
 
Website en toezending Fietsflits 
Van een groot aantal leden in Lansingerland 
hebben we nu het emailadres zodat we de 
Fietsflits kunnen toemailen. 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.  
 

 


