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Nieuwsbrief van de afdeling B3-hoek Fietsersbond 
 

In dit nummer 
In dit nummer, naast een OPROEP voor een SECRETARIS, aandacht voor een aantal punten over 
structurele werken. De FietsFlits is dit keer uitgebreid met een extra lang deel over de dagelijkse 
knelpunten in de drie B-gemeenten, alsmede verslag van het overleg van de afdeling met de drie 
gemeenten. Neus daarin voor je favoriete knelpunten.  
 
De opstelling van de gemeenten is voor mij, een nieuwkomer uit Rotterdam, wel een beetje een 
tegenvaller, na de wervende brochures van de Vinexlocaties waarin met name Berkel en Rodenrijs 
zich wil profileren als een fietsvriendelijke gemeente.  
Het tegendraadse beleid van de gemeenten brengt, door het contrast met wat tegenwoordig normaal is, 
gevaarlijke situaties met zich mee, zoals op rotondes waar de voorrangsregels afwijken van de 
omliggende gemeenten (zoals in Pijnacker, die sinds een jaar ‘om’ is). Dit leidt tot grote verwarring 
bij auto’s en fietsers, de eerste categorie wil soms onverwacht voorrang verlenen, de tweede soms 
voorrang krijgen. Dit gaat onherroepelijk tot ongelukken gaat leiden, waarbij uiteraard de fietsers de 
dupe zijn. Een trieste situatie, want van de overheid zou je verwachten dat die de zwakken (30-100 kg 
fietsers zonder kreukelzone en airbags) in de samenleving beschermt tegen de sterken (1000-2000 kg 
auto’s), niet anders om. 
Sander van Herwaarden 
 

Nog steeds GEEN NIEUWE SECRETARIS 
De dringende oproep in de Fietsflits van januari heeft tot nu toe geen  nieuw secretaris voor de 
afdeling B3-hoek opgeleverd. Als je een paar uurtjes per maand, enige kennis van administratie en 
een PC met email hebt kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken. Uiteraard kun jij ook op onze 
ondersteuning bij deze taak rekenen. Nu doe ik het tijdelijk, maar dat houd ik niet lang vol.   
Kortom wie komt mij helpen!!!!!! 
Piet Mazure 
 

HSL 
Het overleg over de in uitvoering zijnde HSL werken wordt minder intensief omdat inmiddels in ons 
gebied de zogenaamde onderbouw een heel eind gevorderd is. De grote kruisingen met bestaande 
wegen en bijbehorende fietsverbindingen zijn vrijwel gereed. Het viaduct in de Boterdorpseweg kon 
eind december 2003 in gebruik worden genomen. Mede dankzij de positieve reactie van directie en 
aannemer op de door de Fietsersbond gevraagde en soms geëiste voorzieningen mogen we constateren 
dat er voor zover bekend geen ongevallen zijn gebeurd.   
Piet Mazure 
 

ZoRo-busbaan 
Als onderdeel van de Randstadrail zou aanvankelijk evenwijdig aan de HSL een treinverbinding 
tussen Zoetermeer en Rotterdam worden aangelegd. Vanwege geldgebrek is vervolgens besloten om 
vooralsnog een snelbus over een vrije busbaan te realiseren. Deze busbaan was oorspronkelijk 
gedacht op of naast het Landscheidingsfietspad van Zoetermeer naar het station Rodenrijs. Na 
protesten heeft er een tracé optimalisatie plaats gehad en wordt de busbaan tussen de Anthuriumweg 
en de Wildersekade aan de oostzijde (Bergschenhoeksezijde) van de HSL gelegd en vanaf de 
Anthuriumweg naar Zoetermeer en vanaf de Wildersekade tot aan station Rodenrijs op of naast het 
Landscheidingsfietspad. Dit heeft tot gevolg dat deze busbaan op meerdere plaatsen bestaande 
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fietsverbinding gaat kruisen. Met het oog op vraagpunten over veiligheid, lucht en geluidsoverlast etc 
worden deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en waar mogelijk beïnvloed.  
Piet Mazure 
  

N470 
In een detail overleg tussen de gemeente Berkel en Rodenrijs en de Stadsregio Rotterdam is de nadere 
uitvoering en detaillering van de fietsverbinding langs en nabij de N 470 aan de orde geweest. 
Aan de Stadsregio is gevraagd om de regionale fietsroute van Station Westpolder via Parc Rodenrijs 
en de Bonfut te wijzigen in een verbinding langs het station Rodenrijs en dan aansluitend via het 
Landscheidingsfietspad naar de Wildersekade. Hierdoor kan ook voor deze route gebruik worden 
gemaakt van de gedachte fietsbrug over de Rodenrijseweg nabij station Rodenrijs. Inmiddels is door 
de gemeente opdracht gegeven voor een voorontwerp voor deze door de Fietserbond bepleitte (Piet 
van Dijk) fietsbrug.  
Kortom onze wens in de strijd om de kruising bij de Bonfut  lijkt in vervulling te gaan. En hier is dan 
op van toepassing: Lang gewacht, niet stil gezwegen, onverwacht en toch gekregen???? 
 
Aan de Projectorganisatie  van de nieuwe Provinciale weg tussen Delft, Zoetermeer en Rotterdam, de 
N 470, is op 31 maart, mede namens onze zusterafdelingen in Delft, Pijnacker-Nootdorp en 
Zoetermeer, door de afdeling B3-hoek een brief gezonden met het verzoek om tijdens de uitvoering 
van de werken extra aandacht te besteden aan een veilige en onbelemmerde doorgang voor fietsers (en 
overig langzaam verkeer). In navolging van de werkgroep Langzaam Verkeer van de HSL wordt 
bepleit om iets dergelijks ook voor de N 470 te realiseren. 
Piet Mazure 
 

Knelpunten voor fietsers 
In 1996 heeft de afdeling B3-hoek een knelpuntennota (Hoe (on)veilig is fietsen in de B3-hoek) 
aangeboden aan de werkgroep -25% (politieke vertegenwoordigers van Bleiswijk, Bergschenhoek en 
Berkel en Rodenrijs die het aantal verkeersslachtoffers met 25% willen verminderen). 
Sindsdien heeft de afdeling B3-hoek regelmatig aandacht gevraagd voor de vermelde knelpunten maar 
er ontstaan sneller nieuwe knelpunten dan dat bestaande opgelost worden. Desondanks blijft de 
afdeling aandacht vragen voor de knelpunten: zie hieronder: 
Piet Mazure 
 

Overleg met Bergschenhoek op 17 februari 2004 
Op 17 februari 2004 hebben Ton Evers en Piet Mazure wederom getracht het regelmatige overleg met 
de gemeente Bergschenhoek nieuw leven in te blazen. Een groot aantal knelpunten en problemen, 
alsmede toekomstige ontwikkelingen zijn besproken. Omdat het verslag van dit overleg nog steeds 
niet binnen is houdt u een beschouwing nog tegoed. Doordat de verkeersdeskundige, Eric Korteland 
wederom ziek is geworden komt voortzetting van het overleg vermoedelijk opnieuw in de knel. 
 

Overleg met de gemeente Berkel en Rodenrijs op 15 maart 2004 
Op 15 maart hadden Piet Mazure en Cees Schuit een gesprek met wethouder Huub Vermeulen en 
directeur sector Ruimte Pieter Boone over diverse wrijf- en geschilpunten, zoals het niet of 
onvoldoende beantwoorden van correspondentie, de onvoldoende maatregelen bij de rioleringswerken 
in het Huygenspark en het niet reageren op of verhelpen van relatief kleine klachten die met geringe 
middelen een hoop dagelijkse ergernis van fietsers kunnen oplossen.  
Het was een goed maar hard gesprek, met voorbeelden van de Fietsersbond over het niet of 
onvoldoende aandacht schenken van de gemeente aan de belangen van de fietser en het zich steeds 
opnieuw verschuilen achter het gebrek aan geld. Ook het gebrekkige overleg met steeds weer andere 
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personen die geen kennis hebben over voorgaande afspraken of toezeggingen wekt bij de Fietsersbond 
zo langzamerhand de nodige irritatie. 
In het overleg werd ondermeer duidelijk dat de gemeente meent zich niet zo veel te moeten 
aantrekken van landelijke richtlijnen van het CROW want dat zijn geen naar hun mening geen 
verplichte zaken. Kennelijk loopt men liever de kans om aansprakelijk te worden gesteld of een 
rechtzaak tegen zich te krijgen. 
Door de Fietsersbond werd ook nadrukkelijk stelling genomen tegen de uitspraken van de gemeente 
dat de omleiding bij de werken in het Huygenspark en Bernhardlaan in redelijkheid geregeld waren. 
De Fietsersbond is van mening dat het onvoldoende geregeld was, met name voor personen die niet 
ter plaatse bekend zijn. Dat als gevolg hiervan veelvuldig gefietst werd over het onveilige Berkels 
dijkje is iets waar de gemeente kennelijk geen boodschap aan heeft. 
Nogmaals werd door de Fietsersbond benadrukt dat vroegtijdig overleg met de Fietsersbond over 
voorgenomen infrastructurele werken waaraan fietsbelangen gerelateerd zijn kosten en tijdbesparend 
kan werken.  
Uiteindelijk werd afgesproken dat door de gemeente voor kleine zaken een vaste contactpersoon zou  
worden aangewezen, dat is Dick Kerkhof. Daarnaast zal enkele malen per jaar, intussen gepland op 
22/4; 20/09; 25/11, overleg met de Fietsersbond plaats vinden over grotere zaken zoals ondermeer 
over fietsgevoelige werken met de directeur Ruimte en het sectorhoofd, Arthur Bouwman. Daarvoor 
zal ook  nagegaan worden wat de stand van zaken is bij een groot aantal zaken die in september 2003 
voor het laatst met de gemeente zijn besproken en die binnen de gemeente zouden worden nagegaan. 
Piet Mazure 
 

Duurzaam Veilig en fietsen in Bleiswijk 
De invoering van fietsers voorrang van rechts als onderdeel van uitvoering van het startprogramma 
Duurzaam Veilig is aanleiding geweest om in samenwerking met de Contactgroep Verkeersveiligheid 
Senioren en Gehandicapten Bleiswijk een schouw te houden naar de belangrijkste  knelpunten voor 
fietsers binnen de bebouwde kom. Daarbij zijn de volgende knelpunten gesignaleerd: 
  
Hoekeindseweg 
- bromfietsers op het eenzijdige fietspad langs de Hoekeindseweg, terwijl al in 1999 door het 

Ministerie van V&W geadviseerd is binnen de bebouwde kom de bromfietser naar de rijbaan voor 
het overige verkeer te verwijzen. 

- in het kader van Duurzaam veilig is de Hoekeindseweg en een gedeelte van de Lijsterlaan door de 
gemeente aangewezen als verkeersader terwijl deze weg conform de uitgangspunten van 
duurzaam veilig het karakter heeft van een erftoegangsweg. 
Reconstructie van het kruispunt Hoekeindseweg-Lijsterlaan heeft geleid tot een potentieel 
gevaarlijke situatie voor fietsers. Wrang is te constateren dat de adviseur van de gemeente in haar 
rapport nog aangeeft dat de oversteek voor fietsers nog verder dient te worden beveiligd.  

 
Bushalten in verblijfsgebieden 
- de gemeenteraad van Bleiswijk (autolobby) heeft tegen het voorstel van hun adviseur en tegen het 

principe van het uitgangpunt van Duurzaam Veilig in besloten de bus niet te laten halteren op de 
rijbaan. De conflicten tussen fietser en bus bij het halteren in de havens zijn derhalve blijven 
bestaan. 

 
Drempelconstructies 
- Op een aantal kruispunten van  geasfalteerde wegen binnen het verblijfsgebied met 30 km zijn in 

plaats van in een open verharding uitgevoerde 30 km/h drempels, 50 km/h drempels in asfalt 
aangelegd. Van deze drempels gaat geen enkele matiging op de snelheid van het autoverkeer uit. 
Daarnaast hebben de uitgevoerde drempels een verlagende invloed op het attentieniveau van de 
weggebruiker. De gemeente heeft gemeend dit op te moeten vangen met het her en der plaatsen 
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van het verkeersbord gevaarlijke kruising. Van het recht door fietsers om gebruik te kunnen van 
hun recht op voorrang van rechts komt derhalve zowel op de kruispunten met als zonder drempels 
niets terecht. 

 
Edisonlaan 
- Op de binnen het verblijfsgebied gelegen fietsoversteek over de Edisonlaan van het solitaire 

fietspad Kooipad naar de Gruttostraatt heeft het autoverkeer op de Edisonlaan voorrang op de 
fietsers in plaats van andersom. Daarbij ontbreekt het aan een snelheidsverlagende voorziening 
van het autoverkeer. 

- Verder zijn de aansluitingen van de Beukenlaan en de Sterrenlaan met de Edisonlaan, mede in 
verband met de relatief grote boogstralen met de aansluiting van de Edisonlaan, een bron van zorg 
voor de over het vrijliggende fietspad rijdende fietsers. 

- Bij de oversteekplaats voor fietsers over de Edisonlaan richting Jan van der Heydenstraat  geldt 
hetzelfde als voor de fietsoversteek van het Kooipad naar de Gruttostraat met het verschil dat in 
onderhavig geval de Edisonlaan en de Jan van der Heydenstraat voorlopig zijn aanwezen al 
verkeersader. 

- de oversteekplaats voor fietsers langs de Lange Vaart over de Edisonlaan ter hoogte van de brug 
richting Heulslootweg is vanuit de richting Heulslootweg slecht zichtbaar. 
Daarbij ligt de snelheid van het autoverkeer op een relatief hoog niveau De oversteek is wel in 
een rode kleur uitgevoerd maar de fietser dient voorrang te verlenen aan het autoverkeer. 
Een zeer gevaarlijke oversteek dus. Een middengeleider in de Edisonlaan ter hoogte van de 
oversteek in samenhang met een snelheidsverlagende voorziening is wel het minste nodig is. 

 
Hoefweg 
- De aansluiting van de Lange Vaart met de Hoefweg, met ter plaatse aanliggende fietspaden, is 

vanaf de Hoefweg vanuit het dorp uit relatief slecht zichtbaar. Daarnaast is het kruisingvlak 
ongelukkig ingedeeld. 

 
Jan van der Heydenstraat 
- Het vrijliggende fietspad langs de Jan van der Heydenstraat wordt gekruist door enige inritten die 

de verschijningsvorm hebben van een aansluitende weg. Doortrekken van het fietspad over deze 
uitritten is al lange tijd aan de orde maar waarschijnlijk tegen dovemansoren gericht geweest. 

 
Tot zover een kleine, maar soms verontrustende, bloemlezing van enige knelpunten voor fietsers 
binnen de bebouwde kom van Bleiswijk . 
 
P.S. De gemeente Bleiswijk heeft gemeend tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden in het 
middengebied aan fietsers die via een fietsoversteekplaats een bouwweg moeten oversteken voorrang 
te verlenen. Zouden ze echt van hun schreden zijn teruggekeerd? 
Cees Schuit 
 

Klachtenadressen 
Voor Bergschenhoek is de aanspreekbare persoon gewijzigd 
Het is nu: André Slort, tel 010-529 17 31 mail: a.slort@bergschenhoek.nl 
Voor de N 470 werken is het: Peter de Zoete; 010-5119500 of 06 2013959 mail pzo@awareness.nl   
 


