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Bijdrage van Lansingerland aan het  
Jaarverslag 2007 - Fietsersbond regio Rotterdam 
 
 
Nexus - Lansingerland 
 
Het in 2005 gesloten Nexus convenant voor de reconstructie van het Zwartepad, een belangrijke 
fietsroute tussen Rodenrijs en Schiebroek, is nog steeds niet uitgevoerd. Dit ondanks de afspraken 
voor realisatie medio 2006. In schrille tegenstelling hiermee is het fietspad zelfs gedurende het hele 
jaar 2007 helemaal afgesloten geweest. Of de beloofde oplevering tegen eind maart 2008 nu gehaald 
zal worden wordt betwijfeld. 
 
 
Lansingerland 
 
De afdeling wordt voortdurend geconfronteerd met ingrijpende infrastructurele werken in en rondom 
de gemeente. Toch lijkt het dweilen met de kraan open om het toenemende fileprobleem voor te 
blijven. Wat op zich ook niet verwonderlijk is gelet op de omvang van nieuwbouw van woningen en 
bedrijven. Nauwelijks zijn de HSL lijn en de N470 klaar of de reconstructie van de N209 tussen de A12 
en A13 en de mogelijke aanleg van de A13/16 dienen zich aan. Bij velen, waaronder de bestuurders, 
is alle aandacht hierop gericht en aandacht voor reparatie en onderhoud van het bestaande wegennet 
komt in de verdrukking.  
Het fietspadennet zou hierover ook kunnen meepraten, maar moppert in stilte. Dat is maar goed ook, 
want anders zou er nog meer lawaai zijn in de gemeente.  
Voor de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond is het moeilijk om met de beperkte bezetting aan 
kaderleden het juiste midden te vinden en prioriteiten te stellen bij de aandacht voor de diverse 
onderwerpen. Ondanks dat probeert de afdeling steeds de fiets als bijdrage in het oplossen van het 
fileprobleem onder de aandacht te houden. 
 
Belangrijke aspecten die in 2007 veel aandacht kregen, waren de fietspaden langs en nabij de N470. 
Ondanks toezeggingen voor realisatie van deze fietspaden voordat de weg voor auto’s open zou 
gaan, zijn deze bij lange na nog niet klaar of soms zelfs nog niet in aanleg . 
Daartoe behoort ook de regionale fietsroute 3 van Pijnacker via de Westpolder naar H.I. Ambacht. Een 
belangrijk onderdeel van deze route maakt ook weer deel uit van de in 2007 door de Fietsersbond 
gelanceerde gedachte over de Hofpleinfietsroute. Deze route loopt van Rotterdam Hofplein naar Den 
Haag Hofvijver. Omdat de afdeling twijfels heeft over de bereidheid en de inzet van de gemeente 
Lansingerland om deze belangrijke route tijdig en met de gewenste kwaliteit te realiseren, is er 
hiervoor zelfs de aandacht van de Raad van Lansingerland gevraagd. Bovengenoemde en andere 
routes vormen alle een onderdeel van de bereikbaarheid vanuit Lansingerland naar de omliggende 
grote en op fietsbare afstand gelegen steden als Delft, Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. 
Promotie van de fiets op deze afstanden zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 
bestrijding van de files. 
 
Natuurlijk zijn we zeer tevreden over de voortvarende aanpak van de reconstructie van het fietspad 
langs de Bovendijk in Rotterdam/Overschie. Dit fietspad werd begin 2007 nog in de top tien van 
slechtste fietspad van Rotterdam verkozen. Door deze verbeteringen zal er binnenkort vanuit 
Rodenrijs tot aan het Schieplein in Rotterdam een goede fietsverbinding liggen. 
Ook het Lansingfietspad over de Landscheiding naar Zoetermeer is nabij Zoetermeer na een tijdelijke 
afsluiting van bijna een jaar eindelijk weer gerepareerd en open gesteld. En binnenkort zal ook het 
fietspad naar Delft als onderdeel van de N470-werken tot aan de parallelweg van de A13 in gebruik 
kunnen worden genomen. Als dan in 2009 ook nog de aansluitende tunnel onder de A13 naar de TU-
wijk gerealiseerd is, zal daarmee vanuit Lansingerland ook een uitstekende verbinding ontstaan met 
Delft. 
Bij het mede op aandrang van de Fietsersbond gelijktijdig met de bouw van de HSL aangelegde 
fietsviaduct over deze lijn zijn dit jaar ook de aansluitende fietspaden langs de N209 vanaf de 
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Bovendijk naar het Schiebroekse park gerealiseerd en ging daarmee een al vele jaren bestaande 
wens in vervulling. Ook een al enkele jaren aanwezig viaduct over de HSL tussen Bergschenhoek en 
Berkel en Rodenrijs kon, na aanhoudende druk van ondermeer de Fietsersbond, eindelijk medio 2007 
door fietsers in gebruik worden genomen. Dit gebeurde feestelijk tijdens de Fietsersbond-actieweek 
“Mijn slechtste fietspad”. 
De tijdige bewegwijzering van deze gedeeltelijk nieuwe fietspaden en de promotie hiervan is een 
belangrijk punt voor de komende tijd. Daarvoor wordt al langere tijd aandacht gevraagd bij de 
betrokken beheerders.  
De afdeling probeert ook in een behoefte te voorzien door voor Lansingerland een fietskaart te maken. 
Zij heeft hiervoor de medewerking van de gemeente gevraagd. 
 
In het afgelopen jaar is de afdeling opnieuw bij de rechter in beroep gegaan tegen een 
verkeersbesluit. Deze keer voor de kruising van de Zuidersingel met de Industrieweg in Berkel en 
Rodenrijs. De ingediende bezwaren tegen de vormgeving van het kruispunt Rodenrijseweg- 
Industrieweg werden helaas afgewezen. Omdat dit kruispunt met name voor fietsers als zeer 
verkeersonveilig wordt beoordeeld, worden de ontwikkelingen daar nauwlettend gevolgd. Hierbij is, 
zoals door ons al werd verwacht, de ongevallenstatistiek zich helaas al aan het opbouwen. 
 
Al met al kan de afdeling terugkijken op een enerverend jaar, maar ook een jaar waarin met de 
beperkte capaciteit toch de nodige successen zijn bereikt. 
De effectiviteit van de deelname aan de nieuw gevormde Klankbordgroep Mobiliteit van Lansingerland 
stelde teleur. 
 
En ondanks een grote inspanning is het nog niet gelukt om een nieuwe voorzitter voor de afdeling te 
vinden. 
 
Piet Mazure 
 
 


