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Nieuwsbrief van de afdeling B3-hoek Fietsersbond 
 

N470 (nieuwe autoweg tussen Zoetermeer, Delft en Rotterdam) 
Op initiatief van het Stadsgewest Haaglanden is op 24 november 2003 het overleg weer voortgezet 
over de fietsverbindingen langs en nabij de N 470. Sinds de start van de aanleg van die weg laat de 
Provincie de daadwerkelijke realisering van de afgesproken (??) fietspaden over aan de trekkers van 
de diverse projecten. De Provincie heeft de toegezegde brief voor bestuurlijke goedkeuring van de 
gemaakte afspraken over de fietspaden (nog) niet verzonden en de Stadsregio Rotterdam wacht ook 
af. Het Stadsgewest Haaglanden en een enkele gemeenten zijn evenwel van mening dat het actief 
stimuleren van de realisering van groot belang is. De Fietsersbond ziet in de houding van de Provincie 
en de Stadsregio Rotterdam een groot gevaar omdat enkele fietspaden van groot belang zijn voor het 
realiseren van regionale fietsroutes, maar de betreffende gemeenten willen daar geen prioriteit of geld 
aan geven omdat deze verbindingen van minder belang zijn voor de eigen bevolking. Enkele 
sprekende voorbeelden (met de bijbehorende trekkers) zijn de kruising met de A 13 bij Delft (Delft), 
de verbinding langs de Hofpleinlijn vanaf de Westpolder naar en over de Rodenrijseweg (Berkel en 
Rodenrijs) en het Zwartepad van station Rodenrijs naar Schiebroek (deelgemeente Schiebroek). 
Vandaar dat de Fietsersbond in een reactie op het RVVP van de Stadsregio er voor gepleit heeft dat in 
uitzonderlijke gevallen tot 100% door de Stadsregio en subsidiepotjes betaald zou kunnen worden. 
De verklaring van het Provinciaal bestuur aan de Fietsersbond dat de regionale fietsverbindingen 
gelijktijdig of eerder gerealiseerd zullen zijn dan de N470, komt hierdoor op losse schroeven te staan. 
Op 24 november is wel besloten om 2x per jaar met alle partijen de voortgang te evalueren. Verder 
wordt het initiatief voor realisering van de projecten overgelaten aan de afgesproken trekkers van de 
deelprojecten. Op 14 januari 2004 heeft een eerste deeloverleg tussen de gemeente Berkel en 
Rodenrijs en de Stadsregio Rotterdam plaats gehad waar ook de Fietsersbond afdeling B3-hoek was 
uitgenodigd.  
Piet Mazure 
 

HSL 
Zeer frequent is met de Fietsersbond overlegd gevoerd over de tijdelijke aanpassingen in fietsroutes 
als gevolg van de HSL werken. 
Op 20 oktober werd overlegd over de tijdelijke omlegging van de Anthuriumweg via een noodweg. 
Dankzij enkele extra aanpassingen in het ontwerp van de noodweg en ondanks enige hinder van boven 
het wegdek uitstekende kraanbanen werd de uiteindelijke oplossing aanvaardbaar gevonden. 
Op 29 oktober is weer overleg gevoerd over de tijdelijke verlegging van het fietspad langs 
Boterdorpseweg naar de zuidzijde. Het aanvankelijke voorstel werd op voorstel van de Fietsersbond 
zodanig gewijzigd dat fietsers tussen de tijdelijke Randweg van Bergschenhoek en het zuidelijke 
fietspad van de Boterdorpseweg veilig konden oversteken. 
Op 25 november was er opnieuw overleg over de Boterdorpseweg maar nu over het weer in gebruik 
nemen van het noordelijk fietspad langs deze weg. De Politie en de gemeente Bergschenhoek 
ondersteunden een HSL voorstel voor een tijdelijke omlegging van de Boterdorpseweg met daarbij 
ondermeer een kruising zonder middensteunpunt van het Landscheidingsfietspad naar Rodenrijs. Dit 
werd uiteraard door de Fietsersbond als onaanvaardbaar afgewezen. Na enig overleg bleek er een 
oplossing te zijn door enkele kleine stukjes asfalt aan te leggen bij de uitrit van BigBoss zodat fietsers 
via de bestaande rotonde konden blijven oversteken. Bij het uitkomen van deze Fietsflits behoort deze 
tijdelijke situatie al weer tot het verleden en is het viadukt over de HSL door fietsers in gebruik 
genomen. En voor zover bekend zijn deze werken nu gelukkig zonder ongelukken gerealiseerd.  
Piet Mazure 
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Nieuwe secretaris gezocht 
De Afdeling B3-hoek zoekt op korte termijn een nieuwe secretaris. We zoeken iemand die de 
belangen van fietsers in onze regio mede vorm wil geven, bereid is in nauwe samenwerking met de 
voorzitter en de "trekkers" in de gemeenten de interne contacten (leden, regionaal en landelijk 
bestuur) en externe contacten (gemeentelijke en provinciale instanties, pers, overlegorganen) te 
onderhouden en te coördineren en een (beperkte) administratie daarvan bij te houden. Ervaring is niet 
vereist maar enige routine op de PC en werken met e-mail is wel gewenst. 
Hans van Rieven 
 

Gevaarlijke Bloembakken in Bergschenhoek 
De gemeente Bergschenhoek is een paar keer verzocht iets te doen aan de bloembakken- ellende op de 
Veld en Beemd, van Vredenburglaan en Hoeksekade. De doorgangen voor de fietsers zijn te smal en 
er staan vaak auto's geparkeerd waardoor je er helemaal niet meer langs kan.  
Omdat de Veld en Beemd en van Vredenburglaan 30 km-zone zijn geworden is de noodzaak van 
bloembakken niet meer aanwezig. Dus ze kunnen beter weggehaald worden.  
Op de Hoeksekade kan dat niet, maar ook daar zijn de bloembakken levensgevaarlijk. Het komt zelfs 
voor dat auto's een kras oplopen als een fietser zich erlangs moet wurmen. Er is een bloemperk op de 
Hoeksekade dat veel beter voldoet aan de veiligheid. Daar is wel genoeg ruimte als er geen auto 
geparkeerd staat. Het zou beter zijn alle bloembakken op de Hoeksekade te vervangen door zo'n 
bloemperk.  
Ton Evers 
 

Aanrijding op rotonde in Bergschenhoek 
Onlangs is Ton Evers op de fiets op de rotonde Berkelseweg / Maria Enzdorflaan door een auto 
aangereden die de rotonde opkwam. Fiets kapot en zere knie zijn de gevolgen.  
Bij verdere afwikkeling bleek dat de politie dergelijke ongevallen niet registreert.  
Dus kan men zich afvragen hoe het nu zit met de statistieken over de veiligheid op sommige plaatsen. 
Hoe kan de gemeente nu weten waar het verkeer gevaar oplevert, als men het niet bijhoudt?  
Ton Evers 
 

Wist u dat 
- de afdeling B3-hoek niet enthousiast is over de 30 km/uur maatregelen in Bleiswijk. Hier 

komen we op terug in een volgende Fietsflits. 
- op donderdag 5 februari vanaf 19.30 uur de jaarvergadering van de afdeling Rotterdam van de 

Fietserbond wordt gehouden. Na de pauze aandacht voor Fietsen en Verkeerslichten Installaties 
(VRI) ofwel stoplichten. Verantwoordelijke en deskundige personen van de gemeente 
Rotterdam komen hierover praten. Heeft u nog klachten over lange wachttijden bij bepaalde 
VRI’s op uw tochten, laat het Piet Mazure weten of kom het zelf toelichten, Nivon gebouw, 
Dirk Smitsstraat 76 in Rotterdam!  

- de Provincie Zuid Holland nog steeds wegbeheerder is van de Klapwijkseweg, de 
Boterdorpseweg en de Landscheidingsweg (N 271) vanaf de G.K. van Hogendorpweg tot en 
met het kruispunt bij de Industrieweg in Rodenrijs.  


