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Fusie 3B gemeenten
De toekomstige fusie van de 3B-gemeenten per 1
januari 2007 en de onstuimige groei tot een
gemeente van 60.000 inwoners heeft mogelijk ook
gevolgen voor opzet en werkwijze van de afdeling
3B-hoek van de Fietsersbond. Voor dinsdag 6
september van 20-22 uur is dan ook een
vergadering gepland van de kaderleden van onze
afdeling om ons hierop te bezinnen, waarbij ook
werkwijze en organisatie van de afdeling
besproken zal worden. Daarbij zullen we geholpen
worden door de kaderondersteuner Jan Bijlsma van
het landelijk bureau uit Utrecht.

Hulp Braderie gezocht
Op de braderie in Berkel en Rodenrijs op zaterdag
3 september zal, evenals 2 jaar geleden, de
Fietsersbond weer te gast zijn in een kraam van
Rob Steenks (Profile) op het Westerwater
tegenover de ABN AMRO bank.
We zoeken nog een paar mensen die één (of meer)
periode van 2 uur willen komen helpen, de
volgende blokken zijn beschikbaar:
A 09.00-11.00 uur
B 11.00-13.00 uur
C 13.00-15.00 uur
D 15.00-17.00 uur
Graag melden bij Piet Mazure.

Op 22 december 1999 werd door de Fietsersbond
in de Provincie Zuid Holland het rapport ‘Een
grensgeval in Zuid Holland’ gepresenteerd. Op
basis van een inventarisatie van ontbrekende
schakels in de Fietsverbindingen in Zuid Holland
werden aanbevelingen gepresenteerd om grensoverschrijdend fietsverkeer tussen gemeenten in
Zuid Holland te bevorderen. Waar heeft dit in de
3B-hoek na 5 jaar toe geleid?
Allereerst de barrière door de Hofpleinlijn in de
fietsverbinding langs de N 209. Dankzij het tijdig
aan de bel trekken door de Fietsersbond bij de
Provincie is bij de aanleg van de HSL gelijk het
viaduct in de N 209 extra verbreed voor een
fietspad. Het doortrekken van dit fietspad over de
Hofpleinlijn en de Landscheidingsweg (N 472) tot
aan de te bouwen tunnels in de N 470 wordt
tegelijk met de N 470 aangelegd. Positief dus.
De realisatie van een lange afstand fietsroute
tussen Delft en Gouda is nog niet veel verder
gekomen. Voor woon-werk en recreatief verkeer
van groot belang is een verbinding tussen de
Molen aan de Molenweg in Berkel en Rodenrijs en
de Kandelaarbrug over de Delftsche Schie bij de
Zweth en verder naar Schipluiden en de
Vlietlanden. Maar dit is nog grotendeels een wens
gebleven.
Realisatie van een klein stukje fietspad achter
Rotterdam Airport op de Bovendijk in Overschie
als ontbrekende schakel in de vrijliggende
verbinding vanuit Rodenrijs naar Centrum
Rotterdam is een wens gebleven.
Meer succes is weer behaald in de fietsverbinding
vanuit Bleiswijk langs de Rotte naar Moerkapelle.
De tunnels onder de spoorlijn en de A12 zullen
medio 2005 gerealiseerd zijn. (zie foto)

hopen dat de Provincie als beheerder van de
Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg dit
standpunt ook leest en het beleid op die weg nu
eindelijk aanpast. Dit mede omdat Bergschenhoek
nu ook de Boterdorpseweg binnen de bebouwde
kom brengt. Welke politieke partijen willen zich
hiervoor nu eens hardmaken?

Activiteiten in Berkel en
Rodenrijs
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Kortom, nog zijn de nodige wensen blijven bestaan
maar enkele die van grote betekenis zijn voor het
fietsverkeer worden vervuld. Daar mogen we blij
om zijn.
Daarnaast zijn bij de kruisingen met de HSL maar
ook met de toekomstige N 470 fietsvoorzieningen
opgenomen zodat die in ons gebied, ondanks
hinder vanwege hellingen etc waarschijnlijk geen
extra barrières zullen vormen.
Maar nieuwe barrières dienen zich nu weer al aan
door de geplande aanleg van de ZoRo busbaan,
verbreding N209 (Doenkade) met de kruising van
de A 13 en op termijn de mogelijke aanleg van de
A13/16 dus oplettendheid is en blijft geboden.
Piet Mazure

Activiteiten in 3B-hoek
Fietspaden op Cito 3B-stadsplattegronden
Op de nieuwe plattegronden van Cito van de 3B
gemeenten die binnenkort verschijnen zullen nu
ook alle fietspaden worden aangegeven. Dit is door
krachtig aandringen van de Fietsersbond bij de
uitgever bereikt. De basisgegevens hiervoor zijn
ook nu weer door Cees Schuit, Wim Oldenhave en
Piet Mazure voor de Fietsersbond verzameld en
waar nodig zijn ook de bestaande kaarten
gecorrigeerd. Ziet u nog foutjes, geef het aan Piet
Mazure door voor de volgende uitgave.
Voorrang rotondes
De Stadsregio Rotterdam heeft zich in een brief
van 8 juli 2005 opnieuw krachtig uitgesproken
richting wegbeheerders voor voorrang voor fietsers
op rotondes binnen de bebouwde kom. Nu maar

Plotselinge afsluiting Kleihoogt voor fietsers
De Fietsersbond heeft fel geprotesteerd tegen de
plotselinge afsluiting van de Kleihoogt voor
fietsers gedurende 14 dagen. Dit was niet in
overeenstemming met de afspraken met de
projectorganisatie N470 en het verkeersbesluit.
(Zie website met persbericht van 30 mei met als
resultaat nieuw overleg en gezamenlijk persbericht
van 15 juni)
Ondanks nadere afspraken in het overleg op 13
juni over het aanpassen van de omleidingborden is
de Fietsersbond nog niet tevreden omdat daarop
nog steeds staat dat de Kliehoogt voor verkeer is
afgesloten. Daarbij wordt vergeten dat fietsers ook
verkeer zijn en dat op de borden de uitzondering
voor fietsers vermeld moet worden.
Verkeersplan aangenomen
In Berkel en Rodenrijs is het verkeersplan
aangenomen waardoor zowel op de Oostersingel
als de Planetenweg fietsvoorzieningen zullen
worden aangelegd.
Vogel Vrije Fietser
Heeft u op pagina 18 van de Vogel Vrije Fietser
van juli/augustus het artikel gelezen over
wegomleidingen: fietsers afstappen?
Beroep bij rechtbank
De Fietsersbond, na afwijzing van een
bezwaarschrift bij de gemeente Berkel en
Rodenrijs, nu in beroep is gegaan bij de rechtbank
in Rotterdam. Dit betreft het verbod voor
vrachtverkeer in de tunnel onder het NS viaduct in
de Rodenrijseweg. Hierdoor moet
bestemmingsverkeer aanzienlijk langer over de
Rodenrijseweg rijden naar de rotonde van de
Klapwijkseweg wat de verkeersonveiligheid op die
weg, met name ook voor fietsers, nog verder doet
toenemen. (zie ook onze website met persbericht)

Activiteiten Bergschenhoek
Fietspad Bergweg-Zuid
De Bergweg Zuid in Bergschenhoek gaat verbeterd
worden en daarbij wordt het fietspad ook opnieuw
aangelegd. De afdeling heeft er bij de gemeente op
aangedrongen dat de bromfietsen naar de rijbaan
worden verwezen, nu deze weg binnen de
bebouwde kom komt te liggen en een 50 km weg
wordt. Dit moet dan ook door de gemeente
Rotterdam gebeuren op de Grindweg (het
verlengde van de Bergweg-zuid).
Rotonde / ZoRo busbaan
In Bergschenhoek is een nieuw rotonde gepland in
de Berkelseweg nabij het HSL viadukt. Daarbij
wordt voor de ZoRo busbaan een oversteek over
deze rotonde gepland die werkelijk uniek dreigt te
worden. De Fietsersbond heeft op deze plannen
allesbehalve enthousiast gereageerd en wacht
nadere mededelingen af en houdt procedures in de
gaten.

Activiteiten in Bleiswijk
Wist u dat
De nota Hoe duurzaam is Duurzaam veilig in
Bleiswijk nog maar net aan de wethouder Boedhoe
aangeboden was toen hij moest vertrekken

vanwege de fusie perikelen. Nu maar hopen dat hij
toen niet alle papieren achter zich verbrand heeft
want inmiddels is hij weer in functie en kan hij
alsnog uitvoering geven aan de aanbevelingen.

Meld (wijziging) mailadres voor
toezending Fietsflits
Van een groot aantal leden in de 3B-hoek hebben
we nu het email-adres zodat we de Fietsflits
kunnen toemailen. Houd U aub ons bestand up-todate door email-adreswijzigingen ook aan ons door
te geven via het mailadres:
berkel.rodenrijs@fietsersbond.nl
Graag krijgen wij ook nog ontbrekende adressen
van 3B-hoek leden via dit adres: zegt het voort.

Website
De webmaster hoort graag als mensen ideeën
hebben voor de verbetering van de website. Alle
aanmerkingen, opmerkingen en vooral
opbouwende suggesties graag naar de webmaster,
Ton Evers berkel.rodenrijs@fietsersbond.nl , en de
website is www.fietsersbond.nl/berkel.rodenrijs ,
dit is overigens de website voor de gehele 3Bhoek.

Meldpunten wegdekproblemen
Instantie
Gem Bergschenhoek
Gem Berkel
Gem Bleiswijk
Gem Rotterdam
Prov Zuid Holland
N470

Contactpersoon
André Slort
Simon Lamens
Wim van Vliet
Peter de Zoete

Telefoon
010-529 17 31
0800-333 5 777 (gratis)
010-524 4151
0800-1545 (gratis)
070 441 85 70
010-5119500 of 06 2013959

Email
a.slort@bergschenhoek.nl
simon.lamens@berkelenrodenrijs.nl
info@bleiswijk.nl

pzo@awareness.nl

