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Voorspelling: een gladde winter!
De Fietsersbond Rotterdam is in overleg
met de gemeente Rotterdam over inzage in het beleid van de gladheidbestrijding voor het fietsverkeer. Dit overleg
heeft tot nu toe één concreet resultaat
opgeleverd. We hebben gevraagd of de
zeer intensief befietste Spoorsingel (tussen de Walenburgerweg en het Centraal
Station) aan beide kanten kan worden
meegenomen in de strooiroutes. De
komende winter zou dat het geval zijn.
Hou ons op de hoogte of dit ook werkelijk gebeurt!

Een strooiroute houdt overigens in dat er
op dat traject inzet wordt gepleegd op het
gebied van gladheidbestrijding, inclusief
sneeuwschuiven.

Bij het verschijnen van deze Fietserskrant
zouden de routes beschikbaar moeten zijn
via http://www.rotterdam.nl/gladheid.
Op ons verlanglijstje blijven in elk geval
staan:
- Borstelen en vegen van sneeuw in plaats
van schuiven. De gemeente Rotterdam
stelt: ”In de afgelopen winters is gebleken dat in Rotterdam schuiven afdoende
is. Voorwaarde is wel dat daarmee tijdig
wordt begonnen en daar is onze aanpak
op ingesteld.” We hebben gevraagd
waarop dit is gebaseerd, want wij hebben een onderzoek van de Fietsersbond
waaruit blijkt dat borstelen of vegen
beter is.
- Geen sneeuwschuiven van de rijbaan
voor auto’s naar de fietsstrook. Rotterdam
geeft aan dat daar waar mogelijk de
sneeuw naar het midden wordt geschoven. Dat willen we graag, maar dat zal
wel niet gebeuren op de trajecten waar
trams rijden - helaas. De Fietsersbond
Rotterdam pleit in deze gevallen voor het
schoonhouden van een alternatieve route.

De Fietsersbond Rotterdam is van mening
dat de gladheid op het gehele stedelijke
fietsroutenetwerk bestreden zou moeten
worden en heeft daarom gevraagd. Hierop
hebben we nog geen antwoord gehad.
Ook een door ons gewenste overzichtskaart
van heel Rotterdam is nog niet openbaar.
Betrokken bewoner probeert het
fietspad schoon te maken

Foto: Pieter Kuiper
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Brussels Gewest kiest
voor rechtdoor-door-rood

Gladheidsbestrijding

In het Hoofdstedelijk Gewest Brussel
komen op 75 kruispunten borden die
rechtsaf-door-rood of rechtdoor-door-rood
bij verkeerslichten toestaan voor fietsers.
De invoering van deze maatregel volgt
op een proefproject. Op acht kruispunten
in Brussel kunnen fietsers sinds juni 2012
door rood rijden. Er werden daartoe
speciale verkeersborden geplaatst, de
zogenaamde borden B22 en B23. Het
bord B22 staat fietsers toe door rood te
rijden en rechtsaf te slaan. Bij het bord
B23 mag de fietser rechtdoor voorbij het
rode of oranje licht rijden.
De fietsers hebben dan natuurlijk niet
automatisch voorrang.

- Verwijderen van alle obstakels op fietspaden en fietsstroken. Paaltjes en vluchtheuvels zijn in de zomer al oorzaak van
veel ongevallen. Dat is in de winter bij
slecht zicht en helemaal bij sneeuwval
nog erger. De gemeente geeft aan dat er
in het afgelopen jaar is geïnvesteerd in
intensivering van handmatig sneeuwruimen.
Hou ons op de hoogte over de actuele situatie en meld zoveel mogelijk via
http://www.rotterdam.nl/meldingen of met
de app BuitenBeter. (PK)

Uit dit proefproject bleek dat deze borden
geen extra verkeersproblemen voor
fietsers opleveren. Het Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid dat de proef
begeleidde benadrukt wel dat deze
maatregel niet overal is toe te passen.
Per geval dient de afweging gemaakt
te worden, rekening houdend met de
specifieke kenmerken van ieder kruispunt. Daarbij moet men rekening houden
met de grootte van het kruispunt, de
zichtbaarheid, het snelheidsregime en de

De Fietsersbond komt op voor de belangen van
fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en
betere mogelijkheden om te fietsen.
De Fietsersbond is aangesloten bij de European
Cyclists’ Federation.

intensiteit en de samenstelling van het
verkeer.
Tot op heden zijn de borden alleen
geplaatst op Brusselse gewestwegen.
Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
probeert ook Brusselse gemeentebesturen zover te krijgen dat ze de borden
ook langs gemeentewegen plaatsen.
In Vlaanderen komen de borden er
voorlopig niet. De Vlaamse minister
voor Mobiliteit, Hilde Crevits zegt de
situatie op gewestwegen op te lossen
door de infrastructuur aan te passen,
‘zodat fietsers niet voor het rode licht
komen te staan’.
Overgenomen van www.fietsberaad.nl
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Tijdens de Jaarvergadering van de
Fietsersbond afdeling Rotterdam op
13 november jl. is een nieuw bestuur
gekozen. Jan Laverman en Jan Kors
bleven aan als respectievelijk voorzitter
en penningmeester; nieuwe bestuursleden zijn Pieter Kuiper, Victor de Waal en
Elzo Nonhebel, zodat weer een voltallig
team is ontstaan. De toekomstplannen en
bijbehorende activiteiten werden doorgesproken; daarover leest u meer in de
volgende Fietserskrant en op de website.
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Voortgang fietsknelpunten Kralingen-Crooswijk

Had ik mij niet in juni op de website (http://
rotterdam.fietsersbond.nl/Oostpleinopdeschop2) nogal schamper uitgelaten
over ‘creatief met straatstenen’? Want het
plein was een week lang onder handen
genomen door stratenmakers, maar het
eindresultaat verschilde niet wezenlijk van
hoe het er daarvoor uitzag. Het Oostplein
bleef in deze uithoek een merkwaardig en
onduidelijk samenraapsel van (ongetwijfeld) goedbedoelde, maar slecht uitgevoerde oplossingen die er op papier misschien
aardig uitzagen, maar in ‘het echt’ nergens
op sloegen.
Maar dit leek wel ergens op! Hier kon je in
ieder geval niet om- of overheen zonder de
aanduidingen te missen. Tenzij je natuurlijk zo verdiept bent in de berichten van
je smartphone dat je sowieso alles om je
heen mist – een veel voorkomend fenomeen tegenwoordig. Dit ontwerp kwam
zelfs redelijk overeen met de voorstellen
die wij in september 2012 hadden gedaan
aan de portefeuillehouder Jock Geselschap
tijdens een nogal verregende schouw!

Dat smaakte naar meer
Hoe stond het met de andere knelpunten?
In juli was er een brief verstuurd naar de
deelraad met als onderwerp ‘Voortgang
knelpunten fietsersbond’. Daarin staat te
lezen dat de fietsstrook op het middeneiland bij de Pijperstraat is aangebracht.
Verder meldt men dat het toestaan van
tweerichtingen fietsverkeer aan de Boe-

Foto’s: Willem Visser

Onlangs stak ik het Oostplein vanaf de
Hoogstraat over. Zag ik dat goed: middenstrepen, blokken en haaientanden?
Die waren er eerst toch niet?

Oostplein nieuwe situatie
zemlaan ter hoogte van de Schapendreef
in voorbereiding is. Voor het eind van de
zomer zal dit uitgevoerd zijn.
De fietsstrook aan de Oostzeedijk wil de
deelgemeente doorzetten tot aan de Willem Ruyslaan, mits er voldoende financiële
middelen beschikbaar zijn. Het Oostplein
komt eveneens ter sprake en verder nog de
‘oversteekbaarheid Nieuwe Boezemstraat/
Rusthoflaan’ en de ‘kruising Crooswijkseweg/Pijperstraat’.
De laatste twee punten neemt men mee in
twee totaalprojecten die resp. in 2016 en
2014 op stapel staan. Van de fietsstrook
op de Oostzeedijk heb ik nog geen sporen
kunnen ontdekken. Ook de uitvoering
van het tweerichtingen fietsverkeer op de

Boezemlaan is nog niet uitgevoerd, hoewel
zowel de meteorologische als astronomische zomer inmiddels ruim verstreken zijn.
Kortom: wanneer is een glas halfvol en
wanneer halfleeg?
Geduld is overigens een schone zaak (om
nog maar even in de spreekwoorden te
blijven). Dat blijkt uit de aanpak van de
Honingerdijk/Oostzeedijk beneden. De
planvorming begon in 2001 en in 2007
reserveerde de deelgemeente geld in de
begroting. Vervolgens duurde het tot 2013
voordat de co-financiering rond was en de
werkzaamheden startten. Deze zullen in
november gereed zijn. November 2013 om
precies te zijn. (WV)

Honingerdijk Beneden: aanleg fietsstroken (situatie oktober)

Oostplein na ‘creatief met straatstenen’
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Foto: Maasstad Ziekenhuis

Maasstad: ga toch fietsen!
Hoe krijg je de mensen uit de auto? Met deze vraag werd Tijs
van der Wielen, manager HR, strategie en verantwoording,
geconfronteerd toen het Maasstad Ziekenhuis vanaf twee
lokaties met redelijke parkeergelegenheid verhuisde naar het
huidige gebouw. Het was al bekend dat daar voor parkeren
betaald zou moeten worden en met rond de 3300 medewerkers leverde dat een probleem op. Dé kans om fiets en OV te
stimuleren. Hoeveel van die autoverlaters komen nu op de
fiets?
”Er is vol ingezet met oog voor drie pijlers”, vertelt Tijs. “Goed
werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord en binnen de
mogelijke financiële kaders.” Daarvoor werd samengewerkt met
André Zoutewelle, mobiliteitsmanager van het Vervoerscoördinatiecentrum Rijnmond (VCCR). Die adviseert over mobiliteitsbeleid,
waaronder de inzet van het OV, subsidiemogelijkheden en allerlei

Cijfers
Tussen 2008 (eerste meting - voor de verhuizing) en 2012 zijn 6%
meer mensen gaan fietsen, zodat nu ongeveer 30% van de medewerkers regelmatig op de fiets naar het werk komt. Dat zijn ruim
1000 mensen.
Het autogebruik van Maasstadmedewerkers is met 10% afgenomen.
Medewerkers van het Maasstad reizen gemiddeld een behoorlijke
afstand naar hun werk: 20 km. Ze komen o.a. vanaf de eilanden,
Gouda-Utrecht, Tilburg.
Het ziekenhuis heeft uiteraard gebruik gemaakt van de expertise
van de VCCR en waar mogelijk subsidie aangevraagd. Desondanks
kost dit mobiliteitsplan een half miljoen per jaar. Daar staat behalve
minder auto’s ook een beter welzijn tegenover.
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aansprekende manieren om mensen op een andere manier naar
hun woon-werkverkeer te laten kijken.

Opstapdagen
Dat laatste gebeurde onder andere op de Opstapdagen. In samenwerking met lokale fietsenhandelaren konden de medewerkers gratis kennismaken met elektrische fietsen en scooters. Die mochten
een week lang geprobeerd worden tijdens de woon-werkreis.
Ook kreeg iedereen voor een dag een gratis OV-probeerkaart met
een persoonlijk advies wat de beste route van huis naar werk was.

Financiën …
De sterkste prikkels blijven de financiële: bij het nieuwe ziekenhuis
is het betaald parkeren voor iedereen, het kost € 4,50 per dag en
dat tikt aardig door. Voor een elektrische fiets of scooter kreeg
men een subsidie van € 550 en daarnaast kon een “groene lening”
worden aangegaan.
Een fietsenplan bestond al en bestaat nog steeds, waardoor je met
voorfinanciering van het ziekenhuis elke drie jaar een nieuwe fiets
kunt aanschaffen.
Wat echt een revolutie was, is dat iedereen een zogenaamd
mobiliteitsbudget kreeg, voordat het in de CAO stond. Voorheen
was het zo dat je, als je binnen een afstand van 10 km van je werk
woonde, geen recht had op vervoerskosten. Vanaf het moment van
verhuizing had iedereen recht op een vergoeding, zodat “ouwe
trouwe fietsers” daar nu ook voor in aanmerking kwamen.

…. maar niet alleen dat
Behalve de geldelijke voordelen zijn er ook niet-materiële initiatieven ontwikkeld. Er waren plannen voor een prachtige ondergrondse fietsparkeergelegenheid, maar die is helaas door de welstandscommissie afgekeurd. Er staat nu een tijdelijke overdekte en
afgesloten fietsparkeerplaats met oplaadpunten voor de elektrische
fietsen vlak achter het ziekenhuis, zodat fietsers nauwelijks hoeven
te lopen om binnen te komen.

Hoffelijkheid en vooruitzien in
het (fiets)verkeer
Iedere fietser kent het frustrerende gevoel als er een automobilist
bij een kruising precies voor je voorwiel stopt en geen mogelijkheid geeft langs de auto naar de overkant te fietsen. Het is vaak
onoplettendheid, onverschilligheid en in een enkel geval overmacht. In dat laatste geval wil de bestuurder wel eens een gebaar
ter verontschuldiging maken. In de andere gevallen bestaat de reactie meestal uit een hardnekkig blikken vermijdend vooruitstaren,
of, als je met een kwaaie pier te maken hebt, wil de middelvinger
wel eens de lucht in gestoken worden. Je hebt dan te maken met
een hopeloos geval, een zogenaamde hufter optima forma. Hoewel
deze laatsten erg veel woede bij mij kunnen opwekken, heeft het
geen zin om hiermee in discussie te gaan.
Zoiets doen fietsers onderling natuurlijk niet. Toch?
Nou, dat is een aardige mythe die nergens op is gebaseerd. Die
vrolijke, vrije fietsers doen het ook. Staat er ergens een fietsstoplicht op rood bij een kruising met andere fietspaden dan is er zelden een fietser die denkt ‘Goh, laat ik het pad voor de fietsers van
links en rechts even vrijhouden’. Neen, steevast meent men dat het
noodzakelijk is om aan te sluiten bij de fietsers die voor hen staan.
Gaat nu het stoplicht voor het fietsverkeer van links en rechts op
groen, dan kunnen die niet doorrijden.
Vreemd genoeg zie ik dan zelden dat de fietsers die de weg blok-

keren uit zichzelf ruimte maken. Het lijkt eerder dat zij met tegenzin
opzij gaan. Niet beschaamd, of in ieder geval met iets van ‘sorry, dom
van mij’, maar bijna geïrriteerd. Alsof de ander schuldig is omdat die
door wil fietsen.
Natuurlijk heeft dit alles voor een groot deel te maken met een
capaciteitsprobleem. Het fietsverkeer in de steden groeit, maar de
infrastructuur groeit niet mee. Zeker in het Rotterdamse heeft de auto
nu eenmaal nog altijd prioriteit. De gemeente vindt het nog steeds een
beetje eng om échte keuzes te maken die in het voordeel van de fietser
uitvallen en ten koste gaan van de automobiliteit.
Daarnaast staan de stoplichten op sommige punten voor fietser
belachelijk lang op rood (en nog belachelijker kort op groen). Ik noem,
even uit de losse pols, de kruising Coolsingel/Blaak, Erasmusbrug,
Oostplein, Hofplein en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Dit, samen met het eerder genoemde capaciteitsprobleem bij groeiend fietsverkeer, is een garantie voor deze alledaagse ongemakken.
Maar, laten we eerlijk zijn, het is ook onoplettendheid, onverschilligheid en gebrek aan hoffelijkheid bij fietsers. Terwijl het zo simpel kan:
gewoon even wachten vóór de kruising met het andere fietspad.
En mocht zelf nadenken toch niet helpen, dan pleit ik ervoor om,
net als op de rijweg, ook maar met kruisvakken aan te geven dat de
vrolijke, vrije fietsers daar niet moeten gaan staan wachten. (WV)

Stemming: standaard groen voor fietsers
Zoals u hierboven (‘Hoffelijkheid en vooruitzien in het fietsverkeer’)
kunt lezen, heeft het Rotterdamse fietspadennetwerk te kampen
met een capaciteitsprobleem. Daarnaast staan de stoplichten voor
fietsers op sommige kruisingen belachelijk lang op rood en nog
belachelijker kort op groen. De Rotterdamse ChristenUnie/ SGP en
GroenLinks willen dat de Rotterdamse verkeerslichten voor fietsers
straks standaard op groen staan. Deze politieke partijen sluiten
hiermee aan op het pleidooi van de Fietsersbond om fietsers vaker
voorrang te verlenen.
De Fietsersbond pleit er nu voor om alle lichten standaard op
groen te zetten, totdat er ander verkeer aankomt. Nu staat het licht
standaard op rood. Vooral op kruisingen als het Hofplein en het
Churchilplein zouden fietsers veel te lang op het verkeerslicht moe-

Op alle afdelingen zijn kluisjes voor kleding en persoonlijke spullen. Douchen kan overal op verpleegafdelingen. Rondom de verhuizing zijn er allerlei activiteiten geweest om de fiets te promoten.
Er werden prijzen uitgeloofd voor degene die de meeste kilometers
per dag aflegde (de winnaar rijdt er 33 om op zijn werk te komen)
en wie het leukste fietsverhaal had. Zo was er bij iedere gelegenheid wel een aanleiding om de fietsers in het zonnetje te zetten.
Bij fietsenhandel Kleingeld tegenover het ziekenhuis hebben
Maasstadfietsers voorrang bij reparatie: ’s morgens brengen ’s middags halen.

ten wachten. Pas als een fietser stilstaat voor de stopstreep komt er
een groen sein.
De stelling werd in september stelling van de week op de site van
dichtbij.nl: ‘Standaard groen licht voor fietsers!’ Mee eens? Of juist
helemaal niet?
In totaal 332 bezoekers brachten hun stem uit.
Daarvan was 30% het niet met de stelling eens en 70% wel.
Een duidelijke uitkomst. Nu de duidelijke maatregelen nog. (WV)

oneens

30%

eens

70%

Resultaat
In het kader staan de resultaten in cijfers, maar wat ook telt is
wat Angelique Maas verwoordt: “Je moet een omslag in denken
maken. Ik had er vroeger nooit aan gedacht op de fiets te komen,
maar na het proberen van de elektrische fiets was ik direct om. Dan
is het niet erg als je tegenwind hebt. Natuurlijk is regen vervelend,
maar ik ben nu al twee keer kletsnat thuisgekomen en het kon me
eigenlijk niet eens veel schelen”.
Ze merkt dat de fietstocht van 8 km een prima tijd is om het werk
van zich af te zetten en te genieten van het buiten zijn. En dat is
een “onbetaalbaar” resultaat. (SI)
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Oog voor fietsende klanten
Aan de Kleiweg in Hillegersberg heeft de vestiging van Albert Heijn
De Wolf oog voor fietsers en in het bijzonder voor hun fietsende
klanten. En breder: voor het milieu in en om het bedrijf. Deze AH
wordt gerund door franchisenemers, twee zussen en hun echtgenoten. Mevrouw Angelique de Wolf is een van de zussen en vertelt
graag over de zaak en hun plek in de buurt.
Duidelijk is dat de familie belang hecht aan een goede relatie met
de buurt. Bij het maken van de plannen voor de verbouwing van
hun winkel is nagedacht over wat ze zouden kunnen doen aan
milieuvriendelijke elementen in en rond hun pand. Toen de winkel
een jaar geleden werd uitgebreid van 990 naar 1500 m2, hebben
de ondernemers ruimte gelaten voor een fietsenstalling. Aan de
zijkant en de achterkant van de winkel staat sinds 12 maanden een
flinke rij klemmen, zo’n 70 in totaal. Het kan geen rommeltje worden want de klemmen zitten met een zwaar betonblok onder de
bestrating. Dat is een hele verbetering vergeleken met de situatie
voor de verbouwing toen de fietsen aan de voorkant op het trottoir
of tegen de pui werden gestald, waardoor er voor voetgangers niet
veel ruimte overbleef. Angelique hoort vaak tevreden geluiden over
de nieuwe stallingsvoorziening. Deze is niet overkapt want dat liet
het bestemmingplan voor die plek niet toe.
De reeks fietsenklemmen aan de zijkant is van het parkeerterrein
afgeschermd door een rij leibomen. Het zal even duren, de rij is
nog in de groei, maar deze moet het toch stenen gebied een wat
groener karakter geven.
Het nieuwe parkeerterrein, ook eigendom van en aangelegd door
de AH ondernemers is eveneens uitgebreid. Fietsenstalling en parkeerterrein hebben ieder hun eigen entree vanaf de weg. De fietser
slaat als eerste af, wat voor die fietser veiliger is dan andersom.
De fietsenstalling wordt goed gebruikt maar of er veel autoklanten
naar de fiets zijn overgestapt kan Angelique de Wolf (nog) niet
zeggen. Wie weet, nog eens onderwerp van een onderzoekje?
Wel weten ze bij AH dat nu ca 50% van de klanten op de fiets en

Noord: via voortgang
naar vooruitgang
In de Fietserskrant van zomer 2013 vertelde Victor de Waal over
de lastige plekken voor fietsers in zijn deelgemeente Noord en de
oplossingen die daarvoor in beeld zijn. Recent is er weer voortgang
geboekt op een aantal punten.

Tweerichtingen fietspaden
Op de Stadhoudersweg mogen fietsers vanuit de richting Overschie sinds kort rechtdoor rijden richting het Randstadrailstation
Blijdorp. Hier vóór moesten fietsers ter hoogte van de Van Aerssenlaan kriskras door de wijk om bij het station te komen. Dit is
niet meer nodig nu dit fietspad aan de noordkant van de Stadhoudersweg voor beide richtingen gebruikt mag worden.

6

bijna net zoveel klanten per auto komen. ”Een klein percentage
loopt of komt met de tram en winkelt eerst nog op de Kleiweg. De
fietsende klanten komen 3 of 4 keer per week naar de winkel. Dat
weet ik omdat ik zo’n 70% van de klanten van gezicht ken. Ik schat
in dat de fietsende klanten zelfs tot van 2,3 km ver komen. Er is
nu alweer nieuwe klandizie uit park Zestienhoven.” Angelique wil
haar klanten kennen en verwennen en zorgvuldig met hen omgaan
”want zij nemen wel de moeite om in jouw winkel te komen”.
De klanten hechten steeds meer belang aan ”goed gedrag” van
de winkel waar ze een groot deel van hun uitgaven doen. “Met
zo’n grote winkel hebben wij in zekere zin een voorbeeldfunctie
dus blijven we bekijken wat we kunnen doen aan milieubewust
gedrag, minder verspilling, uitstraling van onze plek hier, etc.” Bij
de verbouwing is ook een warmte - terugwinsysteem aangelegd.
De warmte die vrijkomt uit de koelingskasten in de winkel wordt
opgeslagen en terug geleverd in de winter, b.v. voor de verwarming in de personeelsruimte. Dit levert inmiddels al 20% besparing
op. En er staat een oplaadsysteem voor elektrische auto’s op de
parkeerplaats. (CJ)

De AH van Mevrouw de Wolf heeft in ieder geval een enthousiaste klant gekregen aan wijkbewoner mevrouw Saskia
Hermans. Ze doet haar boodschappen op de fiets. “Voor de
verbouwing kwam ik hier ook wel eens maar handig was het
niet. Nu ga ik zeker eens per week want het is buitengewoon
prettig dat alles zo dicht bij elkaar staat. Ik stal mijn fiets, pak
dichtbij een karretje en ga de winkel in. Kom ik terug dan laad
ik de boodschappen op de fiets, zet daar pal bij m’n karretje
terug in de rij en ben weg. Het is allemaal zo makkelijk geworden. Ik hoef niet meer te sjouwen, heerlijk. Ik kom ook bij de
andere AH’s in de wijk als die op mijn route liggen. Maar als
ik wat meer tijd heb ga ik naar de Kleiweg”. Het loont dus om
fietsende klanten zoveel mogelijk te faciliteren!

Deze verandering gaat hopelijk ook gelden voor het vervolg van
dat fietspad, dus vanaf het kruispunt met de Statenweg naar winkelcentrum Stadhoudersplein. Als je hier in beide richtingen mag
fietsen scheelt dat een paar keer tijdrovend oversteken!
Nog een verbetering die men in Noord graag zou zien betreft de
ventweg aan de oostkant van de Statenweg, tussen de Dresselhuysstraat en Bentinckplein. De deelgemeente onderzoekt nu of
twee richtingen voor fietsers kan worden toegestaan.
Dan het Proveniersplein en omgeving. Hier is nog een wereld
te winnen maar er is recent wat binnengehaald. Dat betreft de
toezegging van de wethouder in de raadscommissie voor verkeer,
om geld beschikbaar te stellen voor doortrekking van het tweerich-
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BAR fietsroute
De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan intensief
samenwerken. Om deze samenwerking
zichtbaar te maken en als een soort verbondenheid de gemeenten fysiek beter aan
elkaar te knopen zijn de gemeenten het
project ‘BAR fietsroute’ gestart.
De verkennende gesprekken zijn begonnen.
De provincie Zuid Holland en de Stadsregio
zijn gevraagd om mee te doen. De Fietsersbond zit ook als volwaardige partner aan
tafel. Vooralsnog is er geen geld.
Hoe denkt de Fietsersbond over de BAR
fietsroute? Uitgangspunt van alle partijen
is om met zo min mogelijk inspanning
(lees geld) zo veel mogelijk te bereiken.
Qua route is iedereen het er over eens dat
dit een oost-west route is die alleen al
daardoor evenwijdig loopt aan de A15 en
dus als een ‘Fietsfilevrij’route voor de A15
gezien kan worden (zie www.fietsfilevrij.
nl). Je zou ook over een ‘snelfietsroute’
kunnen spreken. Maar beide begrippen
zijn niet gedefinieerd met een lijstje van
minimale kwaliteitseisen. Dus, zo lang dat
niet het geval is zit er niets anders op dan
een route te definiëren en binnen die route
de knelpunten op te heffen om de kwaliteit
te verbeteren.
Het verbinden van de drie gemeentes
is niet voldoende ‘nut en noodzaak’ om
geld uit te gaan geven aan een fietsroute.
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Indicatie BAR fietsfilevrij route

Uiteindelijk moeten fietsers er iets aan hebben en daardoor zou er meer gefietst moeten
worden. Dat levert de bekende maatschappelijke voordelen op voor bijvoorbeeld gezondheid, milieu en overheidsuitgaven. Het betekent dat je woongebieden met scholen, werklocaties, winkelgebieden en OV locaties verbindt. Die locaties liggen niet op één rechte lijn
evenwijdig aan de A15 maar meer verspreid. Dat betekent dat de uiteindelijke keuze voor
de BAR fietsroute uit meer verbindingen zal bestaan die ongeveer evenwijdig lopen aan de
A15 en dat tussen die verbindingen ook nog wat dwarsverbindingen wenselijk zullen zijn.
Dit heet de ladderstructuur.
De Fietsersbond is van mening dat de gekozen routes volledig deel moeten uitmaken van
het bestaande fietsnetwerk. De investering moet waarde toevoegen aan het bestaande
fietsnetwerk.
De eerste ruwe schets was een lijn tussen de Fast Ferry steiger in Ridderkerk en de Hofdijk
in Albrandswaard (Poortugaal, vlak bij de Groene Kruisweg en metrostation Poortugaal).
Eigenlijk is dat een lijn tussen de Fast Ferry en de Spijkenisserbrug. De route langs de
Groene Kruisweg van Rotterdam Centrum naar de Spijkenisserbrug wordt namelijk verbeterd onder de titel ‘snelfietsroute’. Daarbij is de stadsregio initiator en zijn de provincie en
gemeenten Rotterdam en Albrandswaard betrokken.
Als we nog een stapje achteruit doen en opnieuw naar de kaart kijken dan zien we dat de
BAR fietsroute en de snelfietsroute Rotterdam Centrum - Spijkenisserbrug rivierovergangen
van het eiland IJsselmonde met elkaar verbinden. De Fietsersbond meent dat precies die
verbindingen tussen de rivierovergangen de echte hoofdstructuur van het fietsroutenetwerk op het eiland IJsselmonde moeten vormen.
Wat is er logischer om dan ook de brug over de Noord aan de BAR route te koppelen en
daardoor met de Spijkenisserbrug te verbinden? Dat voorstel van de Fietsersbond lijkt door
alle partijen onderschreven te worden.
Nu komt een volgende stap. De bovengenoemde fietspotentie om ‘nut en noodzaak’ te
bepalen moet berekend worden. De provincie en de stadsregio zullen geen geld willen
toezeggen als ‘nut en noodzaak’ van de BAR fietsroute onvoldoende duidelijk zijn. Binnen
Fietsfilevrij zijn al eerder analyses gedaan om de fietspotentie te berekenen met behulp van
het aan elkaar rijgen van woon-, werk-, winkel-, en schoollocaties.
Bij intensieve samenwerking zul je elkaar regelmatig moeten zien. Straks hopen we bestuurders en ambtenaren van de drie gemeenten over een perfecte BAR fietsroute heen en
weer te zien fietsen.
We houden jullie op de hoogte. (JL)

tingsfietspad op ook het stuk tussen Statenpad en Bentinckplein.
Het verbod om vanaf de Walenburgerweg de Spoorsingel in
te fietsen wordt opgeheven. Dit werd bij de herinrichting van de
oostzijde ingevoerd maar recent nam de portefeuillehouder van de
deelgemeente het besluit om dit weer op te heffen. Fietsen mag
dus weer in beide richtingen, zodra de borden zijn aangepast.
Tot slot: als u zich al lekker fietsend door Noord plotseling naar
schrikt van een paaltje of van die eilandjes met halve stenen bol-

len, dan kunt u dat melden bij het meldpunt van de Fietsersbond,
bij Victor de Waal (rotterdamnoord@fietsersbond.nl) of op telefoonnummer 14010 van de gemeente. Ook als u als fietser onnodig
lang rood licht ervaart, horen Victor c.s. dat graag.
Wie wil bladeren door de Nota Aandachtspunten cq Knelpunten
voor fietsers in de deelgemeente Noord van Rotterdam, kan terecht
op de website van de fietsersbond afdeling Rotterdam. (CJ)
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Agenda

Website toont overzicht
fietsongevallen in Nederland
Wie wil zien waar in zijn of haar omgeving
veel fietsongevallen plaatsvinden, kan
tegenwoordig terecht op een site waar dit
alles overzichtelijk te zien is:
http://fietsongevallen.oververkeer.nl/
Met de kaart kun je zien waar (knoopnummers) ongevallen hebben plaatsgevonden, onder welke omstandigheden en of
het ging om ongevallen met uitsluitend
materiële schade (ums), letsel of dodelijke
slachtoffers. Bij fietsongevallen kun je ook
uitsplitsen per leeftijdscategorie en aard
van het ongeval. Verder is het mogelijk om
de locatie aan te klikken en details te zien.
De data zijn bijgehouden van 2008 t/m
2012.
In de genoemde periode vonden in de
regio Rotterdam de meeste ongevallen (9!)
plaats op de kruising President Roosevelt
weg met de Martin Luther Kingweg in
Rotterdam-Zevenkamp. Zeven daarvan
hadden letsel tot gevolg en drie bleven
beperkt tot ums. Verder hadden er vijf

Fietsklachten

Klachtentelefoon gemeente Rotterdam

plaats tijdens de ochtend- of avondspits.
Ook op de kruising tussen de Gordelweg
en Rodenrijsestraat vonden relatief veel
ongelukken plaats met fietsers. In totaal
zijn hier in de afgelopen vier jaar acht
ongevallen gemeten.
Wie verder kijkt ziet dat de ongevallen
op de President Rooseveltweg niet alleen
op de Martin Luther Kingweg plaatsvonden, maar dat diezelfde weg ook op
de kruisingen met de John Mottweg en
de Marshallweg verschillende ongevallen staan geregistreerd. Ook de kruising
Mathenesserlaan en Nieuwe Binnenweg
in het centrum van Rotterdam is niet
zonder gevaar (7 ongevallen) en dat
geldt ook voor de Schiedamseweg (7) in
Delfshaven. Buiten Rotterdam springt in
Schiedam de kruising Burgemeester van
Haarenlaan met Nieuwlandseplein in het
oog met zeven ongevallen, allen met
letsel. In Capelle blijkt de Slotlaan niet
ongevaarlijk (6 ongevallen waarvan
5 met letsel).
Wat verder opvalt is dat de meeste
dodelijke ongevallen in Rotterdam in
de deelgemeente Kralingen- Crooswijk
plaatsvonden. Drie fietsers kwamen hier

Data en detail informatie
van alle activiteiten van de
Fietsersbond in de afdeling
Rotterdam+Regio zijn te
vinden op onze website
http://rotterdam.fietsersbond.nl

tussen 2008 en 2012 om. De ongelukken
vonden plaats op de Nieuwe Crooswijkseweg, de Boezemsingel en de Admiraal de
Ruyterweg. Buiten Rotterdam scoort Vlaardingen opvallend hoog met zes dodelijke
ongevallen in de genoemde periode. Dat
is bijvoorbeeld meer dan in heel Rotterdam-Zuid. (WV)

Mijn mooiste fietspad
De Fietsersbond Rotterdam is benieuwd
welk fietspad haar leden het mooiste
vinden.
Vul uw antwoord in op de website
http://rotterdam.fietsersbond.nl/node/6605
OF
Stuur uw antwoord, met eventuele foto, per
e-mail naar fietserskrant@fietsersbond.nl
OF
per brief aan:
Fietsersbond t.a.v. Jan Laverman
Tjalk 97
2991 PP Barendrecht

14-010

(werkdagen 08-20u, zaterdag 09-17u) of
https://concern.ir.rotterdam.nl/
pkr-formulier/internet

Fietsinformatie
www.fietsersbond.nl
http://rotterdam.fietsersbond.nl
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30 november: actie fietsverlichting
Rotterdam-Centrum
Op zaterdag 30 november staan
actieve leden van de Fietersbond voor
u klaar om uw verlichting (gratis) aan
een gedegen controle te onderwerpen.
Met de donkere dagen voor kerst in het

vooruitzicht misschien geen overbodige
luxe!
Tussen 12:00 en 16:00 uur is de Fietersbond te vinden op de Coolsingel in de
buurt van C&A. Ook voor niet-leden.

