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1 Inleiding 

Door de kredietcrisis moeten vele gemeenten met minder geld zien rond te komen. 

Bezuinigingen alom, ook op het gebied van fietsvoorzieningen. Kan er dan helemaal niets 

meer worden gedaan? Wij betwijfelen dat, en geven in dit document een groot aantal punten 

in Lansingerland aan die tegen geringe kosten te verbeteren zijn. Hiervoor bestaat de engelse 

term quick wins. 

2 Lijst met Quick Wins 

Een quick win moet snel verdiend kunnen worden. Het is dus een klein pijnpunt dat tegen 

geringe kosten op te lossen is. Daarbij denken wij aan het verwijderen van obstakels, het 

aanleggen van fietsdoorsteekjes, plaatsen van bewegwijzering en fietsparkeervoorzieningen, 

verwijderen van overhangend groen enz. Kortom klein werk, dat het fietsgenot in 

Lansingerland zal verhogen. In de volgende paragrafen zijn deze punten per kern 

gerubriceerd. De foto’s geven een duidelijk beeld van de situatie ter plaatse. 

 

2.1 Berkel en Rodenrijs 
1. Gerealiseerd. Inkorten van de vluchtheuvel op de Raadhuislaan op de kruising met het 

fietspad vanaf de Ds. Van Koetsveldstraat, zodat normale kruising ontstaat met fietsers in 

de voorrang. 

=> 13-10-2011: Ligt nu buiten de bebouwde kom, waardoor aanpassing niet goed 

mogelijk is. Het voorstel voor aanpassing van de bebouwde kom grenzen is bijna gereed. 

=> najaar 2012 is er een goede oversteek aangelegd.  

 

   

                        oude situatie                                         nieuwe situatie 
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2. Verwijderen hekken op kruispunten en bruggen 

a. Nog niet gerealiseerd. (brom-)fietspad Past.Velthuysestraat met Wilgenlaan t.o. 

garage v.d. IJssel 

20-03-2015 B&O: Meenemen in reconstructie Wilgenlaan. 

 

 
 

b. Gerealiseerd. Verwijderen hek op fietspad door Offenbachplantsoen op kruising met 

Oostersingel. 

=> is bij reconstructie Oostersingel gewijzigd.  

 

    
                       oude                          en                nieuwe situatie 

 

c. Gerealiseerd. Astersingel met fietspad vanaf de Rodenrijseweg/Bonfut 

=> februari 2013: de hekken zijn op twee meter van elkaar geplaatst, zodat de 

doorgang groter is. De reden dat ze zijn blijven staan, is dat het kruispunt zeer 

onoverzichtelijk is vanwege de erfafscheiding. Fietsers (schoolroute!) zouden met 

hoge snelheid naar beneden kunnen komen. De hekken remmen de snelheid. 

 

    
                     oude                          en                nieuwe situatie 
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d. Verworpen. brug over de Rodenrijsevaart nabij de kerk De Bron; onnodig 

belemmerend voor rolstoelen. 

20-03-2015 B&O: is een voetpad. 

                                  

  
 

 

3. Realiseren fietsdoorsteekjes 

a. Verworpen. vanaf Edelstenenwijk Agaat en Robijn naar fietspad door 

Offenbachplantsoen 

=> 13-10-2011: aanliggende bewoners willen hiervan i.v.m. eventuele overlast geen 

reguliere fietsdoorsteek van maken. 

 

    
 

b. Verworpen. van Veldspaat naar Oostersingel 

 

 
 

c. Verworpen. van Edelsteenwijk naar Landscheidingfietspad door weiland, staat reeds 

op de kaart van Lansingerland  
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d. Deels gerealiseerd. van Willem-Alexanderlaan naar Klapwijkseweg 

=> voetpad is met borden omgezet in een fietspad, maar de belijning ontbreekt. 

 

    
                       oude                           en                    nieuwe situatie 

 

e. Gerealiseerd. van Benjamin Vermeerlaan naar Landscheidingfietspad 

=> is gerealiseerd bij de aanleg van de ZoRo-busbaan. 

 

    
                        oude                         en                 nieuwe situatie           

 

f. Gerealiseerd. van Westerscheldepad naar parkeerplaats bij TOGB en ATV 

Berkenrode 

=> april 2011 gerealiseerd. 

=> Ton vdr Brug vraagt of het fietspad kan worden doorgetrokken naar de Meerweg. 

 

            

 

4. Nog niet gerealiseerd. Verbeteren centrumfietspad van Anjerdreef naar Westersingel. 

a. Fatsoenlijke en gelijkvormige voorrangskruisingen maken op gehele centrumfietspad 

van Anjerdreef naar Westersingel 
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b. verwijderen agressieve drempels voor fiets op Pinksterbloemlaan in Weidebuurt en bij 

Condorweg 

c. putten in wegdek van fietspad tussen Anjerdreef en brug over Zilverschoonsingel 

repareren  

d. afwatering langs voetbalveldje herstellen 

e. begroeiing langs fietspad tussen Condorweg en Zilverschoonsingel in toom houden of 

vervangen door lage beplanting 

� 20-03-2015 B&O: deze punten worden aangepakt als de gehele wijk wordt 

gerenoveerd (voorbereiding 2016 / realisatie 2017). 

 

    
                 4a. drempels                            4b. putdeksels 

 

    
               4c. afwatering                                     4d. begroeiing 
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5. Gerealiseerd. Kruisingen op Stationssingel conform voorschriften als 

voorrangskruisingen van 50 km/uur weg met 30 km/uur realiseren en kruisend fietspad 

vanaf Annie M.G. Schmidtpad in de voorrang zetten. 

=> 08-11-2011: Is gerealiseerd. De Stationssingel is een 50 km/u weg. Nabij de scholen is 

een 30 km zone ingesteld en in de aangrenzende wijken geldt 30 km/u. Komend over de 

bruggen staat een stopbord B7. Het Annie M.G. Schmidtpad heeft voorrang op de 

Stationssingel. 

 

    

    

        Stationssingel – oude                en                nieuwe situatie 
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6. Gerealiseerd. Abrupte beëindiging van rode deklaag op fietspad Stationssingel naar halte 

Westpolder afvlakken. 

=> 08-11-2011: er is een betere overgang van het fietspad naar het deel zonder de rode 

deklaag gemaakt. Maar goed is het nog niet. De rode deklaag zal later worden 

aangebracht. 

=> 12-09-2014: nieuwe rode asfaltlaag aangebracht. 

       

  

7. Gerealiseerd. Geplande fietsverbinding met brugje realiseren van Rodenrijse Zoom / 

Kweldersplantsoen naar Landscheidingfietspad, zodat fietsers niet langer over het voetpad 

moeten rijden. 

=> 08-11-2011: er is inhoudelijke overeenstemming tussen gemeente en 

projectontwikkelaar. Uitvoering naar verwachting in 2012. 

=> najaar 2013: nieuwe voet/fietsbrug met aansluitingen aangelegd. 

 

 

8. Gerealiseerd. Noodbewegwijzering plaatsen bij de Randstadrail haltes en in Berkel-

Centrum en liefst ook elders, zoals bij rotonde Oostersingel met verwijzing naar de 

Randweg van Bergschenhoek.  

� 08-11-2011 Eric Korteland zal de ANWB opdracht geven om de bewegwijzering op 

papier uit te werken. 

� 05-09-2014: Er is in 2013 en 2014 overal nieuwe bewegwijzering geplaatst. 

 

9. Verlichting van essentiële schakels in fietsroutes 

a. Gerealiseerd. In Offenbachplantsoen en op HSL viaduct tussen Oostersingel en 

Groeneweg/Jacob Marislaan 

=> Het Offenbachplantsoen, het viaduct en richting de Groeneweg zijn voorzien van 

verlichting.  
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b. Nog niet gerealiseerd. Van Bonfut naar halte Rodenrijs 

=> er is nog geen verlichting aangebracht. 

 

10. Gerealiseerd. Verharden van kortsluiting voor fietsers tussen Anne de Vriessingel en 

Stationssingel. 

=> 01-09-2014: er is een voet/fietsbrug en een oversteek over de Stationssingel aangelegd. 

20-03-2015: ook is het fietspad aangelegd. 

    

                        oude                        en                 nieuwe situatie      

  

11. Gerealiseerd. Fietsklemmen in Berkel-Centrum op 0,50 m afstand van muurtjes zetten, 

zodat men tussen de klemmen en het muurtje kan komen om de fiets met een ketting aan 

de klem vast te maken. En de klemmen op de juiste hoogte plaatsen. 

=> januari 2013, gerealiseerd. Beugels geplaatst. 

           

                     Hoek AH – oude                  en                    nieuwe situatie 
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                  Nieuwstraat – oude                 en                    nieuwe situatie 

 

12. Gerealiseerd. Op Anjerdreef op verkeersheuvel bij kruising met Bastille kokerpaal BB 22 

met bord D021 (is ter plaatse een foutief bord) vervangen door kokerpaal BB 21. 

=> 08-11-2011: Is gerealiseerd. 

 

13. - 

a. Gerealiseerd. Fietsverbinding tussen Zilverschoonsingel en Oudelandselaan 

realiseren 

=> 08-11-2011: Is gerealiseerd. 

 

 

b. Verworpen. voetpad tussen Ooievaar en Hans Andreussingel opwaarderen tot 

fietspad. 

=> 18-03-2012: Het voetpad voor de huizen van Ooievaar 13 t/m 1 en het 

bruggetje naar de Hans Andreussingel is nog niet opgewaardeerd tot voet/fietspad. 
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14. Verworpen. Aanleg voetpad van Rotonde Rodenrijseweg/Klapwijkseweg naar Berkelse 

Poort buiten terrein Karwei om.  

=> 08-11-2011: Er is wel een fietspad aangelegd tussen de Klapwijkseweg en de Berkelse 

poort. 

 
 

15. Deels gerealiseerd. Op Klapwijkseweg en Boterdorpseweg de brommers naar de rijbaan 

verwijzen en de rotondes aanpassen aan voorrang voor fietsers. Vanwege de aanleg van de 

fietstunnel onder de N209 moet Bergweg-Zuid ook hierbij betrokken worden. 

� Gerealiseerd. de voorrangssituatie op de rotondes is aangepast.  

� Nog niet gerealiseerd. BOR moet nog worden uitgevoerd op de Klapwijkseweg. 

    

                      oude                          en                nieuwe situatie 

2.2 Bergschenhoek 
1. Nog niet gerealiseerd. Verwijderen verkeersgeleiders en rode suggestiestroken op de 

Oosteindseweg en Groeneweg. 

    

          1. suggestiestroken                    2. kokerpalen en verkeersgeleiders 
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2. Gerealiseerd. Verplaatsen van kokerpalen op verkeersgeleiders 

Oosteindseweg buiten obstakelvrije zone langs ruimte voor de 

fiets. 

=> dec 2012: overleg gehad met Eric Korteland en Marloes vdr 

Poel. Verschillende voorstellen besproken.  

=> sep 2015: kokerpalen zijn naar de zijkant geplaatst waardoor 

de fietsers om de palen heen moeten fietsen en niet meer 

achterlangs kunnen. 

 

 

 

3. Gerealiseerd. Verwijderen levensgevaarlijke bloembakken op Hoeksekade of desnoods 

vervangen door fietsvriendelijke verkeersgeleiders. 

=> 08-11-2011: Is in overleg met de buurtbewoners gerealiseerd door plaatsing van smalle 

bloembakken. 

    

 

4. Verworpen. Uitbreiden 30 km zone Berkelseweg tot aan Veld en Beemd. 

=> 08-11-2011: Wordt niet gerealiseerd omdat de Berkelseweg een 

gebiedsontsluitingsweg (= 50km/u) is. 

 

5. Anders gerealiseerd. Opheffen gevaarlijke fietsoversteek in N209 van Oosteindeseweg 

naar Schreyrackseweg (wegbeheerder is Provincie ZH). 

=> 25-09-2014: met de reconstructie van de kruispunten van de N209 is deze oversteek 

sterk verbeterd. 
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                                                                                  zie punt 6 

6. Gerealiseerd. Realiseren horizontale opstelstrook voor fietsers bij de drukknop van de 

fietsverkeerslichten bij oversteek van Oosteindeseweg naar Schreyrackseweg. 

(wegbeheerder is Provincie ZH). 

=> 25-09-2014: met de reconstructie van de kruispunten van de N209 is de opstelstrook 

horizontaal aangelegd. 

 

7. Nog niet gerealiseerd. Routering voor fietsers die vanaf de N209 zijn overgestoken naar 

rotonde Oosteindseweg bij Rabo-bank herzien. Aanleg van tweede fietspad over kruising 

N209. 

 

8. Gerealiseerd. Verharden kortsluiting tussen Maria Enzersdorflaan en Astertuin voor 

fietsers. 

=> apr. 2013: wordt mogelijk meegenomen in het project verbetering schoolfietsroutes 

Boterdorpseweg. 

=> maart 2014: brug aangelegd. 

  

 

9. Deels gerealiseerd. Verlichting van essentiële schakels in fietsroutes, zoals bij de 

Boterdorpseweg op het viaduct over de HSL. 

=> verlichting op viaduct over HSL is gerealiseerd. 

20-03-2015 B&O: verlichting van het viaduct over de HSL Boterdorpseweg is door de 

gemeenteraad afgewezen. 
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2.3 Bleiswijk 
1. Nog niet gerealiseerd. Bij kruisingen met zijwegen het wegdek van het fietspad langs 

Edisonlaan conform de voorschriften laten doorlopen. 

 

 

2. Verworpen. Vangrail plaatsen tussen Hoekeindseweg (N209) en parallelweg 

(Overbuurtseweg) ter bescherming fietsers. (wegbeheerder is Provincie ZH). 

 

3. Nog niet gerealiseerd. Doortrekken Kooipad naar Rottekade voor fietsers. (GZH is de 

beheerder, kosten 400m x 200 Euro = 80.000 Euro) 

20-03-2015 B&O: GZH is beheerder, hier moet verzoek worden gedaan (kosten ca. € 

80.000). 

 

4. Nog niet gerealiseerd. Voorrangssituatie voor fietsers op kruispunt Lijsterlaan/Edisonlaan 

met Gruttostraat herstellen en beter verlichten. 

=> Het is momenteel een 30km-zone. Er staan wat attentieborden, maar de fietser heeft 

geen voorrang. Het is een verkeerstechnisch gezien vreemde situatie. Wellicht kan met 

strepen de fietsoversteek op de weg worden gemarkeerd. 

20-03-2015 B&O: Fietspad is omgelegd. Wordt aangepast bij herinrichting 2015. 
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5. Gerealiseerd. Eenduidige snelheidsaanduiding van beide zijden op kruising Heulslootweg 

/ Edisonlaan met Lange Vaart. 

=> De Heulslootweg  en de Edisonlaan zijn 50km/u weg (gebiedsontsluitingwegen); bij de 

kruising met de Jan van der Heydenstraat wordt de Edisonlaan een 30km-zone. De Lange 

Vaart west is 50km/u en oost is een 30km-zone. Dit blijft een gevaarlijk punt. Ten 

onrechte loopt de rode loper door. Hiervan is in april 2013 melding gemaakt.  

=> 02-09-2014: de situatie wat betreft snelheden correct ingericht en bebord. De gemeente 

zal dit niet wijzigen. Inmiddels is ook het rode plateau vervangen door zwart asfalt en de 

belijning aangepast (melding 33106276). 

    
                oude situatie                         Lange Vaart oost (huidige situatie) 

    

           Edisonlaan (huidige situatie)         Lange Vaart west (huidige situatie) 

 

6. Gerealiseerd. Onveilige situatie naast flexibele verkeersdrempels op Hoekeindseweg-Oost 

verbeteren. 

20-03-2015 B&O: Wordt in 2015 aangepast bij herinrichting. 

    

    Hoekeindseweg-Oost – oud                             nieuwe situatie                      
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� Sep 2015: verkeersdrempels zijn vervangen. 

 

7. Gerealiseerd. Voorrangssituatie op Hoekeindseweg bij kruising met Hoekeindsehof 

aangeven en het wegdek laten doorlopen. 

=> situatie is gewijzigd en is op zich correct. Een gevaarbord markeert de situatie bij de 

uitrit van de Hoekeindsehof en er zijn witte blokken op de as van het fietspad aangebracht. 

    

                  Hoekeindseweg x Hoekeindsehof (huidige situatie) 

 

8. Verworpen. Voetgangersoversteek naast fietsoversteek realiseren op kruising Edisonlaan 

met Jan v.d. Heydenstraat. 

=> 08-11-2011: wordt niet gerealiseerd omdat aan de kant van de Jan vdr Heydenstraat 

geen voetpad ligt en een aan te leggen voetgangersoversteekplaats daarom geen 

verbinding biedt tussen voetpaden. 

    

8. Edisonlaan x Jan vdr Heydenstraat 

 

9. Gerealiseerd. Overhangend groen op fietspad langs Edisonlaan verwijderen en bijhouden. 

� april 2013: van een dubbelzijdig fietspad van 8 tegels = 2,4 meter breed wordt 1,5 

tegel = 0,45 meter afgesnoept door overhangend groen. Groen terugsnoeien tot achter 

de band en daarna onderhouden. 

� Mei 2014: fietspad opnieuw bestraat. Groen is gesnoeid. 
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                         oude situatie                                        huidige situatie 

 

10. Gerealiseerd. Bebording naar en door Bleiswijkse Fles aanbrengen (Recreatieschap). 

� Sep 2014: borden G11 en overzichtsborden zijn geplaatst. 

 

2.4 Gehele gemeente 
Er zijn ook enkele verbeterpunten, die voor de gehele gemeente gelden. 

 

1. Gerealiseerd. Noodbewegwijzering voor zowel auto- als fietsverkeer maken in alle 

kernen. 

=> 08-11-2011: Eric: meer specifiek aangeven waar. 

=> 05-09-2014: Er is in 2013 en 2014 overal nieuwe bewegwijzering geplaatst. 

 

2. Deels gerealiseerd. Bewaakte fietsenstallingen realiseren. 

=> 08-11-2011: Eric: naar verwachting komend jaar bij de haltes Rodenrijs en 

Westpolder. 

=> 2016: Halte Westpolder heeft een gratis bewaakte fietsenstalling gekregen. 

 

3. Verworpen. Camerabewaking bij fietsenstallingen halte Rodenrijs en Westpolder. 

=> 08-11-2011: Eric: camerabewaking is niet aan de orde, veel te hoge kosten. Mogelijk 

komen er bewaakte fietsenstallingen. 

 

4. Afgedaan. Verplaatsbare fietsenstalling voor evenementen regelen (m.b.v. dranghekken). 

=> 08-11-2011: Eric: Niet duidelijk is wat wordt bedoeld (type, capaciteit). 

20-03-2015 B&O: Meenemen in de advisering bij evenementaanvragen. 

 

5. Afgedaan. Optreden tegen foutparkeerders in woonerven. 

=> 08-11-2011: Eric: meer specifiek aangeven waar. Eventueel een klacht melden. 

 

6. Deels gerealiseerd. Parkeerverbod (b.v. 40 m) instellen rondom de ingang van scholen en 

grote borden met de tekst ‘Schoolzone’ plaatsen. 

=> 08-11-2011: Eric: verschillende schoolzones zijn inmiddels ingericht. Er vindt verdere 

studie plaats naar de andere schoolomgevingen. 
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7. Afgedaan. Door het gehele jaar in toom houden van overhangend groen. 

=> 08-11-2011: Eric: valt binnen regulier onderhoud. Melden als er klachten zijn. 

 

 

 


