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Bestuurszaken 
Na een paar jaar voorzitterloos te zijn geweest, heeft afdeling Lansingerland van de Fietsersbond 
een nieuwe voorzitter! Haar is naam Joke van der Heijden. 
Rienk van den Berg heeft vanwege zijn betaalde werkzaamheden zijn functie tijdelijk neergelegd. 

Ledenverloop 
In 2021 mocht afdeling Lansingerland een positief aantal van 7 leden bijschrijven. De afdeling telt 
nu 139 leden. Na een dieptepunt van 130 leden in 2019 groeit het ledental de laatste twee jaren 
weer. 
 

 
 

Ledenvergadering 2021 
Door de corona-maatregelen is de jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland op 3 
februari 2020 niet doorgegaan. 

Nieuwe fiets- en voetgangersoversteek over Gemeentewerf 
Op voorstel van de Fietsersbond is ter hoogte van de voormalige ING-vestiging een nieuwe fiets- 
en voetgangersoversteek over de Gemeentewerf aangelegd. Fietsers en voetgangers moesten 
met gevaar voor eigen leven oversteken en zich tussen een wirwar van parkerende en 
wegrijdende auto’s op de parkeerplaats een weg banen. Nu kan de fietser veilig (in de voorrang) 
oversteken en rechtstreeks naar de winkels fietsen. 
Verder is de zebra bij de kruising met de Westersingel verwijderd, waardoor auto’s ongehinderd 
kunnen doorrijden. Tenminste dat is de bedoeling. Je zult altijd mensen houden, die daar toch 
blijven oversteken. 
Ook is de schuine fietsoversteek beter zichtbaar gemaakt. De Fietsersbond had deze oversteek 
liever laten vervallen – veel mensen vinden het een gevaarlijke oversteek – en het fietspad langs 
AH doorgetrokken, maar de gemeente heeft daar, overigens met goede argumenten, anders over 
beslist. 
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Fietsroute Bergschenhoek – Bleiswijk 
De veiligheid op de parallelwegen tussen Bergschenhoek en Bleiswijk laat al jarenlang te wensen 
over, zeker voor fietsers. Het zijn drukke schoolfietsroutes, dus veiligheid zou hier hoog in het 
vaandel moeten staan. 
Ingenieursbureau Haskoning heeft van PZH (Provincie Zuid-Holland) opdracht gekregen om de 
verkeersveiligheid op de fietsoversteken over de N209 en de fietsveiligheid op de parallelwegen 
van de N209 te onderzoeken. De Fietsersbond is gevraagd aan dit onderzoek mee te werken. 
Al jaren vindt men de wegversmallingen op de Hoekeindse-parallelweg gevaarlijk. Bij de 
fietsoversteek over de N209 bij Bleiswijk-Zuid steken veel schoolgaande kinderen over. In de 
ochtendspits staat er een autofile om het dorp uit te komen. Er is een studie verricht naar het 
aanleggen van een fietstunnel of fietsbrug. Probleem is telkens dat er door de bebouwing te weinig 
ruimte beschikbaar is. Die ruimte is er wel in de buurt van de Oosteindseweg.  

Fietspad langs Berkelsdijkje gereed 
Het fietspad langs het Berkelsdijkje is met het plaatsen van de fietsbrug in oktober gereed 
gekomen. Fietsers kunnen nu veilig vanuit Bergschenhoek naar Berkel-Centrum fietsen. 
Gelijktijdig met dit project is ook de kortsluiting, een klein stukje fietspad, van de rotonde 
Berkelseweg en het Landscheidingsfietspad aangelegd. Fietsers hoeven nu niet meer binnen 30 
meter twee keer de Oostersingel over te steken. 

Parkeersituatie bij scholen Oudelandselaan aangepast 
Rond de openings- en sluitingstijden van de scholen, o.a. De Klipper, aan de Oudelandselaan is 
het een gekrioel van auto’s. Niet veilig, zeker niet voor kinderen.  
Nadat eerst was gepoogd dit probleem met bebording aan te pakken, heeft de gemeente 
drastische maatregelen genomen en een ruime parkeerplaats aangelegd. 

A16-verlenging 
De meeste inwoners van Lansingerland zullen wel te maken hebben met omleidingen vanwege de 
aanleg van A16-verlenging. Soms ben je even de weg kwijt. 
Fietsers moeten door de afsluiting van het Zwartepad behoorlijk omfietsen via het fietspad langs 
de Landscheidingsweg, over het HSL-viaduct naar de Adrianalaan. En bij de Ankie Verbeek-
Ohrlaan moeten ze een forse klim maken om over de N209 (Doenkade) te geraken. In eerste 
instantie liet de veiligheid hier te wensen over, maar er zijn al rood-witte hekken langs en witte 
kantstrepen op het fietspad aangebracht. 

Renovatie rond halte Rodenrijs 
Inmiddels is de parkeerplaats voor auto’s opgeleverd en zijn de overkappingen van de nieuwe 
dubbellaags fietsenstallingen aan weerszijden van het station geplaatst. Ook vordert de aanleg van 
het middeneiland, waaraan de bussen zullen halteren. 

Opening WielerRotte 
Op vrijdag 9 juli heeft Jan-Willem van den Beukel, bestuurslid van Recreatieschap Rottemeren en 
wethouder van Lansingerland de WielerRotte geopend. De opening vond plaats nabij het 
Bleiswijks Verlaat. 
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De WielerRotte is een alternatieve route voor Wielrenners waar zij lekker kunnen 
doorfietsen,  zonder tot overlast te zijn van de bewoners van de Rottekade of andere 
recreanten. De WielerRotte loopt van de Molenlaan tot de A12 over de fietspaden langs de 
Rottebandreef, de Kooilaan en door de Bleiswijkse Fles. 

Fietsverlichtingscontrole 2021 
Vanwege de coronamaatregelen heeft er in 2021 geen fietsverlichtingscontrole plaats gevonden. 

Fietstocht 18 september 
Op zaterdag 18 september organiseerde de Fietsersbond een fietstocht onder leiding van Hans 
Sanders. Verzamelpunt was Tuinderij de Groenzoom. De tocht gaat naar de Balij in Zoetermeer. 
Onderweg geeft Hans toelichting op wat er zoal te zien is en welke ontwikkelingen er gaande zijn, 
zoals nieuwe fietsverbindingen en het aaneenschakelen van natuurgebiedjes tot een ecologische 
zone. Zo kunnen zowel mens als dier genieten van de natuur. 
Onder een flauw zonnetje wordt nog genoten van een kop koffie of thee. Iedereen verheugt zich al 
op een nieuwe tocht volgend jaar. Kees en Toet, de hondjes van Willem en Anita, geven blaffend 
aan, dat ze het daarmee eens zijn. 

Melden helpt! 
De Fietsersbond meldt jaarlijks vele problemen bij de gemeente. De meeste hiervan zijn klein van 
aard, zoals ontbrekende, verkeerde of verdraaide bebording, verzakte tegels, uitgroeiende 
boomwortels en niet brandende lantaarnpalen. 
Door het jarenlang intensief samenwerken met de gemeente zijn de echt grote problemen 
opgelost. Dat wil niet zeggen, dat we op onze lauweren kunnen rusten. 
In 2021 zijn 24 meldingen gedaan. Er zijn 17 meldingen opgelost, 4 afgehandeld en 2 verworpen. 
Er staan nu nog 1 melding in status In Behandeling, 6 in status Schouwen, 2 in status Wachtstand. 
Dit zijn totaal zijn 15 openstaande meldingen. 

Werk- en klankbordgroepen 
De Fietsersbond heeft zitting in diverse werk- en klankbordgroepen: 

 Verkeersvisie Rottemeren 

 Omgevingsvisie 

 A16-verlenging 

 Fietsroute Bergschenhoek - Bleiswijk 


