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Commentaar op het 
Mobiliteitsplan 
 
Medio 2008 heeft de gemeente het 
Visiedocument als onderdeel van het 
Mobiliteitsplan gepresenteerd. De 
Fietsersbond Lansingerland ziet dit 
visiedocument als een belangrijke stap 
voorwaarts in de ontwikkeling van een goed 
fietspadennetwerk in de Gemeente 
Lansingerland. De Fietsersbond heeft hierop 
positief kritisch commentaar geleverd. Ook 
omdat hierbij een lijst van knelpunten in de 
drie kernen was gevoegd, die op korte termijn 
aangepakt zouden kunnen worden.  
 
Inmiddels heeft de gemeente een 
Maatregelenpakket opgesteld. Dit pakket is in 
januari 2009 aan belangstellenden 
gepresenteerd. In het Maatregelenpakket zijn 
de ideeën als geformuleerd in het 
Visiedocument omgezet in concrete te nemen 
maatregelen. 
 

                    
 
De Fietsersbond is somber gestemd over de 
maatregelen die er voor de fietsers genomen  

zullen worden en ook de tijd waarin dat 
gebeurt. 
 
Voor het regionale fietsnetwerk is wel 
aandacht, zij het dat dit op kosten is van de 
reeds uitgevoerde of nog lopende projecten 
van derden. Echte plannen voor verbetering 
van het lokale fietsnetwerk komen er op korte 
termijn bekaaid af. Zo zou de Fietsersbond 
graag zien dat b.v. de Pinksterbloemstraat 
ingericht wordt als fietsstraat. Een straat die 
primair is bedoeld voor het fietsverkeer en 
waar de auto te gast is. Een prachtig 
voorbeeld hiervan is opgenomen in het 
Visiedocument. 
Op verschillende lokale fietsroutes ontbreekt 
verlichting of is deze ontoereikend. De fietsers 
voelen zich op deze routes in het donker vaak 
onveilig. De bewegwijzering binnen en tussen 
de drie kernen (voor zover die er al is) laat 
veel te wensen over. Ze is niet consistent, en 
de kwaliteit en uitstraling dienen dringend te 
worden verbeterd.  
Eenduidigheid in vormgeving en uitvoering 
zou de verkeersveiligheid zeer ten goede 
komen. Waar een fietsers voorrang hebben, 
moet het fietspad doorlopen. Dat geldt met 
name op rotondes. Dat is voor de andere 
weggebruikers een duidelijk signaal.  
Vergeet de fietssuggestiestroken en ook de 
voorrangskruisingen op 30 km wegen. Die 
bieden alleen schijnveiligheid. 
 
Naast het Maatregelenpakket is de 
Veiligheidsanalyse zeker ook interessant. Zie 
http://www.lansingerland.nl/index.php?simacti
on=content&mediumid=23&pagid=1400&stuki
d=9989. Slechts een enkel ongeval van een 
auto met een fietser is er in opgenomen. Maar 
wat denk u van een fietser die tegen een 
paaltje of door een put rijdt: slag in z'n wiel, 
gescheurde broek of jas en een gebroken 
arm. Die is er niet in vermeld. 
 



Dit en nog meer leest u in ons 'Commentaar 
op het Mobiliteitsplan', dat u van onze website 
kunt downloaden. 
 
Jan Caesar 

 
Fietsnieuws uit Lansingerland en 
omgeving 
 
Fietspaden langs N470 en N471 
Dit voorjaar wordt eindelijk het fietspad langs 
de N471 vanaf de Bovendijk via de fietstunnel 
onder de Doenkade naar de Rodenrijseweg 
geopend. Met name voor fietsers op de 
doorgaande regionale fietsroute 7 (Brielle, 
Zevenkamp, Nieuwerkerk a/d IJssel) wordt 
daarmee een gewijzigde schakel ingevuld en 
komen de onveilige oversteken nabij halte 
Rodenrijs te vervallen. Voor de dagelijkse 
fietsers zal dit evenwel nog niet veel winst 
opleveren, want de aansluitende verbinding 
via de Laan van Koot naar de Bovenvaart en 
de Oudelandselaan laat nog wel even op zich 
wachten.  
De toezegging van de Provincie Zuid Holland 
om een actief communicatietraject op te 
starten over de realisatie van de fietspaden 
langs en nabij de N 470 en de N471 is nog 
niet nagekomen, zodat we nog geen kaart 
kunnen tonen waarop deze fietspaden staan 
aangegeven. 
 
Prinsemolenpad (Hillegersberg) en 
fietspad langs President Wilsonweg 
(Ommoord) verbeterd 
Op fietsbare afstand van Lansingerland zijn 
recent opnieuw een tweetal fietspaden 
ingrijpend verbeterd: het Prinsenmolenpad in 
Hillegersberg en langs de President 
Wilsonweg in Ommoord. 
Het laatste pad is voor Lansingerland een 
belangrijke schakel vanaf de Hoeksekade en 
over de Rottebanbrug naar Ommoord, 
Zevenkamp en Alexanderpolder met name 
voor het woon-werkverkeer en het 
schoolverkeer.  
Het Prinsenmolenpad is erg interessant als 
recreatief fietspad vanaf Hillegersberg voor 
een rondje om de Bergse Voorplas vanaf de 
Strekkade. Het pad zal omstreeks 1 mei 
gereed komen. 
  
Fietskluizen bij halte Melanchtonweg 
Op 26 februari 2009 zijn  48 automatische 
fietskluizen bij de halte Melanchtonweg van 
de Randstadrail in gebruik genomen. Voor 1 
Euro per dag kunt u uw fiets stallen in een 

fietskluis. Als u uw creditcard in een automaat 
steekt, toont die het nummer van de kluis die 
op dat moment wordt ontsloten. Na 
terugkomst steekt u uw creditcard weer in de 
automaat, waarop de juiste kluis open gaat. 
Een kind kan de was doen, ofwel zijn fiets 
veilig en vandaalbestendig stallen!  
Het betref nog een proef om eventuele 
kinderziekten op te sporen, voordat men 
beslist of de kluizen ook bij andere haltes 
geplaatst zullen worden.  
 
Punten voor deze rubriek kunt u aan ons 
doorgeven. 
 
Piet Mazure  
 

Fietspaaltjes groeien in 
Lansingerland op de koude grond 
(vervolg) 
 
Een van onze leden schreef ons het volgende 
naar aanleiding van het paaltjesverhaal: 
 
Ik ben vorige zomer (begin juli 2008) op het 
paaltje aan de Pastoor Velthuijsestraat 
gefietst. Hier stonden eerst grote betonnen 
paaltjes op een andere plaats en fietste je 
precies waar nu het nieuwe paaltje staat. We 
fietsen al jaren over dit straatje en ik heb al 
meerdere keren nog maar net de nieuwe 
paaltjes kunnen ontwijken. Maar op een keer 
was het ‘s morgens vroeg raak. Ik heb een 
paar weken een pijnlijke schouder en 
scheenbeen gehad. De fiets had verder niets. 
 
Dit soort ongevallen worden meestal niet bij 
de politie aangegeven. Dus komen ze ook niet 
in de ongevalstatistieken terecht. De 
gemeente ‘weet van niets’. 
Heeft u ook dit soort ervaringen of kent u 
iemand die een obstakel over het hoofd zag? 
Stuurt u ons dan een e-mail met een 
beschrijving van het voorval.  
We proberen dan met een aantal voorbeelden 
de gemeente ervan te overtuigen, dat de 
paaltjes, hekken en varkensruggen voor 
fietsers echt gevaarlijk zijn. 
 
Jan Caesar 
 



De Hofpleinfietsroute 
 
Vanuit Lansingerland fietsen naar het centrum 
van Rotterdam of van Den Haag over een 
fietspad van rood asfalt, breed genoeg, met 
verlichting, sociaal veilig en eenvoudig te 
vinden. Nee, dit is geen gemijmer van de 
Fietsersbond op een prachtige lentedag, maar 
binnen een paar jaar realiteit. 
 
De Stadsregio Rotterdam heeft een fietsroute 
voorzien vanuit het centrum via Schiebroek 
naar Lansingerland. Deze route loopt 
grotendeels langs het traject van de 
Randstadrail en via het Zwartepad naar halte 
Rodenrijs. Momenteel wordt er over gedacht 
om het viaduct waarover de Randstadrail nu 
nog rijdt, te gaan inzetten voor onder andere 
een fietspad. Dat zou natuurlijk prachtig zijn: 
zonder onderbrekingen en uitziend over de 
stad fietsen naar Rodenrijs (of naar het 
centrum van Rotterdam). De term luchtfietsen 
is al gevallen. 
 
Het Stadsgewest Haaglanden was ook al druk 
bezig om een fietsroute aan te leggen tussen 
Pijnacker en Den Haag. De route zal vanuit 
Pijnacker ook langs het traject van de 
Randstadrail lopen tot aan de kruising met de 
A12 in Nootdorp en dan verder langs de A12 
via de Binckhorst naar hartje Den Haag.  
 
Door de Fietsersbond is voorgesteld om beide 
fietsroutes aan elkaar te knopen en zo één 
fietsroute vanuit Rotterdam naar Den Haag te 
creëren. Dit idee is inmiddels door vele 
bestuurders overgenomen en in de plannen 
van de Provincie, het Stadsgewest 
Haaglanden, de Stadsregio Rotterdam en de 
gemeente Lansingerland verwerkt. De route is 
inmiddels bekend als Hofpleinfietsroute. 
 
In Lansingerland ontbreekt het fietspad tussen 
halte Rodenrijs en halte Westpolder. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan de 
realisatie van het fietspad tussen halte 
Pijnacker-Zuid en halte Westpolder.  
 
Goed, er moet ook in Rotterdam en Den Haag 
nog het een en ander gebeuren, maar de 
Hofpleinfietsroute komt er! 
 
Piet Mazure en Jan Caesar 
 

Kruispunt Rodenrijseweg – 
Industrieweg 
 

Iedereen kent het kruispunt bij de 
binnenkomst van Rodenrijs wel. Wat raar de 
weg lijkt naar de Industrieweg te gaan, maar 
ik wil naar de Rodenrijseweg richting Berkel. 
Had die fietser nou voorrang? Ja verhip, maar 
bij die oversteek weer niet. 
Kortom, het kruispunt is verwarrend voor 
zowel de automobilist als de fietser. De 
bewonersvereniging Bever en de 
Fietsersbond hebben hierover in december 
2008 met de gemeente overleg gehad om de 
situatie te verbeteren. 
 

 
 
Er is een onderzoek uitgevoerd door het 
adviesbureau DTV Consultants. Dit bureau 
onderschrijft de ongewenste verkeerssituatie 
op de kruising en geeft het advies om  
snelheidsbeperkende voorzieningen voor 
auto´s aan te brengen. Daarbij wordt gedacht 
aan drempels, versmallingen en aangepaste 
bestrating. 
De Fietsersbond en Bever vinden ook de 
verschillende voorrangssituaties van de 
fietspaden ongewenst, evenals de schuine 
oversteek. Ze willen dat het kruispunt op deze 
punten opnieuw moet worden ingericht. 
Daarbij moet ook de aansluiting vanuit de 
Industrieweg worden meegenomen. Fietsers 
steken nu bij de Zuidersingel over om 
vervolgens aan de verkeerde kant van de weg 
naar boven te fietsen. Dat scheelt de schuine 
oversteek op het kruispunt. 
 
Medio april is er wederom overleg met de 
gemeente geweest. Volgens de 
bedrijvenvereniging is er veel sluipverkeer dat 
voor overlast zorgt en vaak (veel) te hard rijdt.  
Om dit tegen te gaan stelde de Fietserbond 
voor de Industrieweg ter hoogte van de 
Zuidersingel af te sluiten voor doorgaand 
autoverkeer. Dit voorstel wordt door de 
gemeente bestudeerd. 
 
Jan Caesar 
 



Resultaat van de Prijsvraag 
'Nieuwe naam voor afdelingsblad' 
 
Er is geen enkele reactie binnengekomen op 
de prijsvraag voor een nieuwe naam  van ons 
afdelingsblad. Kennelijk vindt iedereen de 
naam ‘Fietsflits’ wel best. Of … het is u 
ontschoten uw briljante vondst aan ons door 
te geven. Ik ga van het laatste uit en verwacht 
binnen een paar dagen een stroom aan 
nieuwe namen. 
 
Dus wederom de vraag: Weet u een klinkende 
naam voor ons afdelingsblad? 
 
Let op, dat veel namen als Fietsbel, Ketting en 
Fietskrant al worden gebruikt. 
 
Uw idee kunt u doorgeven per e-mail naar 
lansingerland@fietsersbond.nl of telefonisch 
op nummer 010-5118348. 
 
Uit de inzendingen wordt één naam gekozen 
en de winnaar krijgt als prijs een 

 
 
 
 

Interessante links 
 
Website en toezending Fietsflits 
Van een groot aantal leden in Lansingerland 
hebben we nu het emailadres zodat we de 
Fietsflits kunnen toemailen. Houd U a.u.b. ons 
bestand up-to-date door bij wijziging uw e-
mailadres ook aan ons door te geven via ons 
e-mailadres: Lansingerland@fietsersbond.nl 
 
Ook geïnteresseerden kunnen de Fietsflits 
gratis via e-mail ontvangen door zich via de 
website menu-ingang Afdelingsblad aan te 
melden. www.Fietsersbond.nl/Lansingerland.  
 
Op de website vindt u tevens links voor het 
melden van klachten op fietspaden. 
 
Agenda 
Op de website staat de agenda met voor 
fietsers interessante evenementen in 
Lansingerland, zoals Fietsverlichtingsacties, 
braderieën met Fietsersbonddeelname e.d. 
Suggesties zijn welkom.  
 

 


