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Nieuwsbrief van de afdeling B3-hoek Fietsersbond 
 

Als u belt, kan de gemeente de gebreken verhelpen 
Dat klagen over gebreken aan de fietspaden echt helpt is in de afgelopen periode gebleken. 
Via de gratis klachtentelefoon van de gemeente Rotterdam (0800-1545) werden 2 klachten 
gemeld over het Zwartepad (ten oosten van de spoorlijn Rotterdam - Berkel en Rodenrijs). 
Een gevaarlijk uitstekende voetplaat van een verdwenen paaltje werd binnen 4 dagen 
onschadelijk gemaakt door een nieuwe paal aan te brengen. De brandnetels en het 
overhangend riet op het fietspad werden binnen 2 weken gemaaid. 
Bij de gemeente Bergschenhoek werd opnieuw geklaagd over gevaarlijke tegels in het 
fietspad van de rotonde in de Boterdorpseweg naar de Raadhuislaaan in Berkel en Rodenrijs. 
Binnen een week voerde de gemeente een noodreparatie uit, en na 2 weken was het halve 
fietspad herbestraat. 
De gemeente Berkel en Rodenrijs haalde binnen enkele weken een onnodige uitritconstructie 
in het fietspad van Parc Rodenrijs naar de Anjerdreef weg. De slechte aansluiting van de 
tegels op de fietsbrug tussen Vogel- en Weidebuurt werd binnen enkele dagen hersteld. 
Bij de Provincie Zuid Holland is geklaagd over het fietspad langs de N 471, de 
Landscheidingsweg vanaf station Rodenrijs naar de G.K. van Hogendorpweg, met 
overhangende stuiken en brandnetels en opgebarsten asfalt. De volgende dag meldde de 
provincie dat er op korte termijn iets aan gedaan zou worden. En ja, na 3 dagen was er 
gesnoeid en een week later was het aanbrengen van nieuw asfalt al bijna afgerond.  
Meld het slechte onderhoud liefst schriftelijk of per email, want schadeclaims wegens 
ongevallen als gevolg van slecht onderhoud staan sterker als eerder al gewaarschuwd werd 
voor de gebreken.  
(inlichtingen: Piet Mazure; emailadressen/tel nrs zie colofon beneden)  
 

Geslaagde deelname aan braderie in Berkel en Rodenrijs 
Op 6 september heeft de afdeling B-3 hoek met een stand gestaan op de braderie. Daarbij gaf 
Rob Steenks ons gratis gastvrijheid waardoor we een uitstekende plaats hadden. 
Bij deze nogmaals dank aan Rob. Maar ook dank aan Piet Mazure, Kees Voogt, Ton Evers, 
Addie Boomgaard, Kees Hoff, Ton Pagie en Herman Moes voor hun inzet bij de stand. 
In de stand werd de nadruk gelegd op het landelijke offensief Houd de fiets waarbij het 
publiek enquête-formulieren invulde over hun ervaringen met fietsdiefstal (zie de website van 
de Fietsersbond www.fietsersbond.nl voor het formulier). Maar ook naamsbekendheid en 
tonen van de activiteiten van de Fietsersbond was een belangrijk onderdeel. De ligfiets uit 
Rotterdam was een echte trekpleister evenals een rolstoelfiets. Op onze website, 
www.fietsersbond.nl/berkel.rodenrijs zijn een paar treffende foto’s te vinden.  
(inlichtingen: Piet Mazure)  
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Verbinding van Huijgenslaan naar Oostersingel (Berkel en 
Rodenrijs) 
De huidige aansluiting vanuit de Huygenslaan naar de kruising Oostersingel /Berkelseweg is, 
via een brugje en een te smal fietspad met een vrij steile helling naar de kruising Oostersingel 
/Berkelseweg volstrekt onvoldoende. Hier heeft de Fietsersbond al jaren op gewezen bij de 
betrokken gemeenten (Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs). 
Nu een nieuwe rotonde Berkelseweg / Oostersingel aangelegd gaat worden is er de kans om 
dit te verbeteren. Echter, uit de bestek-tekening bleek dat de geplande situatie juist slechter 
zou gaan worden. Omdat dit fietspad een belangrijke langzaam-verkeers-route is tussen de 
beide gemeenten, hebben we opnieuw aan de bel getrokken. In een brief van 13 september aan 
de Colleges van B&W van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs is aangedrongen op het 
verbeteren van deze verbinding bij de bouw van de rotonde.  
(inlichtingen: Piet Mazure)  
 

Reconstructie van Penninghlaan (Berkel en Rodenrijs) 
In verband met de geplande reconstructie van de Penninghlaan in Berkel en Rodenrijs heeft de 
Fietsersbond overlegd met de gemeente over de mogelijkheden om de gevaarlijke kruising 
met het Landscheidingsfietspad te verbeteren. De gemeente heeft een verbeterde oplossing 
voorgesteld, wat gelet op de beperkte mogelijkheden ter plaatse aanvaardbaar lijkt. 
(inlichtingen: Piet Mazure)  
 

Chaotische toestanden op Berkelseweg in Bergschenhoek door 
HSL  
In opdracht van HSL Zuid zijn in september werken uitgevoerd voor het realiseren van de 
nieuwe Berkelseweg in Bergschenhoek. Daarbij is het fietspad van het ene op het andere 
moment geblokkeerd en opgebroken en werden de fietsers verplicht om, zonder goede 
maatregelen, samen met de auto’s over de zeer drukke Berkelseweg te rijden. De borden die 
later werden geplaatst brachten onvoldoende verbetering in de onveilige situatie. 
In een brief van 15 september is bij de directe van de projectorganisatie HSL-Zuid en de 
gemeente Bergschenhoek geprotesteerd tegen de onverantwoorde wijze uitvoeren van de 
werken en het slecht reageren op klachten.  
(inlichtingen: Piet Mazure)  
 

Aanpassing RVVP aan kritiek Fietsersbond 
Na de kritiek van de Fietsersbond op het fietsgedeelte van het voorontwerp RVVP heeft de 
Fietsersbond een kaart ontvangen van de afdeling dS+V van de gemeente Rotterdam voor 
overleg. Vanuit de afdeling 3B-hoek zijn hierop voorstellen voor aanpassingen ingediend en 
zijn nadere toelichtingen gevraagd. Dit overleg is begin oktober nog gaande. 
De teksten omtrent het fietsgedeelte zijn inmiddels op de website www.stadsregio.info te 
vinden  
(inlichtingen: Piet Mazure) 
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Overleg over knelpunten in Berkel en Rodenrijs 
Na een fietstocht met de wethouder Vermeulen van Berkel en Rodenrijs heeft de Fietsersbond 
op 15 september overlegd met de wethouder en enkele ambtenaren over de fiets-knelpunten in 
de gemeente. Diverse knelpunten worden nader onderzocht, maar voor sommigen bestaat 
geen uitzicht op verbetering, vanwege verschil van inzicht over de noodzaak tot 
verbeteringen. Wanneer hier meer duidelijkheid over is wordt er nader over bericht.  
(inlichtingen: Piet Mazure) 
 

Weet u dit 
De tekst voor deze Nieuwsflits is grotendeels aangeleverd door Piet Mazure maar verder 
geredigeerd door Sander van Herwaarden. Welkom aan onze redacteur!  
 

Colofon: wie is wat is waar te bereiken in B3-hoek fietsersland 
 
Instantie Persoon Functie Emailadres 
Fietsersbond Bergschenhoek Ton Evers Contactpersoon tonevers@tiscali.nl 
Fietsersbond Berkel Piet Mazure Contactpersoon mazure@wxs.nl 
Fietsersbond Bleiswijk Wim de Jager Contactpersoon wfjdejager@hetnet.nl 
Fietsersbond 3-B hoek Hans van Rieven Secretaris HvanRieven@hetnet.nl 
Fietsflits Sander van Herwaarden Redacteur sandervanh@planet.nl 
Gemeente Bergschenhoek  Wegdekproblemen  
Gemeente Berkel  Wegdekproblemen  
Gemeente Bleiswijk  Wegdekproblemen  
Gemeente Pijnacker  Wegdekproblemen  
Gemeente Rotterdam  Wegdekproblemen Tel 0800-1545 
Provincie Zuid Holland  Wegdekproblemen  
 


