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Pleidooi voor fietsparkeervoorziening 

langs Klapwijkseweg een groot succes 
 

 
 
De Fietsersbond heeft op 24 oktober 2005 in de 

bijeenkomst “projecten markt Noordflank”  van 

Nexus bij de Stadsregio en de gemeenten op 

indringende wijze gepleit voor goede  
fietsparkeervoorzieningen bij openbaar vervoer 

haltes. Dit als essentieel onderdeel van de 

ketenmobiliteit 
Door de toenmalige portefeuille houder van de 

Stadsregio,de heer Hulman werd steun en gelden 

toegezegd om die voorzieningen met name op de N 

472, Klapwijkseweg en Boterdorpseweg te 
realiseren voor de nieuwe buslijn 131 naar 

Nootdorp. 

Inmiddels zijn bij de ruime haltes Raadhuislaan en 
Oudelandselaan 20 (aan iedere zijde van de weg 10 

beugels) geplaatst maar bij de Oostmeerlaan 

slechts aan één zijde 5 beugels. 
Bij de Oudelandselaan viel bij een tweetal 

tellingen van de Fietsersbond op representatieve 

tijdstippen (04/09 en 07/09 omstreeks 15.00 uur) 

een zeer intensief gebruik met ca 20 geparkeerde  

 

 
fietsen waar te nemen terwijl er voordien vrijwel 

geen fietsen stonden. 

Bij de Oudelandselaan bleek evenwel tot 2 maal 
toe bij deze tellingen dat er 12 resp. 13 fietsen 

stonden en dat meerdere fietsen naast de beugels 

op een standaard in het gras te staan en één 

daarvan was reeds omgevallen. Hier is de 
capaciteit kennelijk veel te klein terwijl ook een 

verharding voor fietsen op een standaard ontbreekt. 

Waarom hier in totaal ook maar  5 beugels zijn 
geplaatst is onbekend. 

Maar uit deze tellingen blijkt duidelijk dat het 

realiseren van fietsparkeervoorzieningen 

aanleiding geeft tot verhoogd gebruik van de fiets 
als voor en natransport van het openbaar vervoer. 

 

Maar ook blijkt hieruit dat het ontbreken van 
fietsparkeervoorzieningen niet uitnodigt tot het 

stallen van een fiets, dan wel gebruik te maken van 

het openbaar vervoer. Dit valt waar te nemen op de 
Boterdorpseweg waar, ondanks herhaalde 

verzoeken van de Fietsersbond bij de gemeente 

Bergschenhoek, zowel goede haltevoorzieningen 

als fietsparkeervoorzieningen nog steeds 
ontbreken. Gevolg is dat daar ook geen enkele fiets 

te bekennen valt. 

Dat laatste is natuurlijk ook niet zo gek want een 
fiets vast maken aan een grassprietje heeft weinig 

zin en geeft weinig zekerheid dat men zijn 

eigendom ’s avonds ook nog aantreft. 

De Fietsersbond zal opnieuw bij de gemeente 
Bergschenhoek aan de bel trekken opdat nog voor 

de fusie iets geregeld kan worden. 

 

 
 



Opening fietstunneltje G.K. van 

Hogendorpweg 
 

 
 

De fietsersbond afd. Lansingerland is blij te 

melden dat het fietstunneltje onder de G.K. van 

Hogendorpweg voor het fietsverkeer in gebruik is 

gesteld. De tunnel is weliswaar nog niet geheel 
gereed maar met een redelijke provisorische 

verlichting en een nog tijdelijke aansluiting met 

betonplaten op de Bovendijk is het te gebruiken. 
Daarmee is ook de zeer gevaarlijke fietsoversteek 

bij de G.K. van Hogendorpweg komen te 

vervallen.  
Dit fietstunneltje is onderdeel van de belangrijke 

fietsverbinding van Rodenrijs naar Rotterdam 

centrum via de Landscheidingsweg naar de 

Bovendijk en zo naar het Schieplein. 
De Fietsersbond is blij dat dit nog voor het eind 

van afgelopen jaar gerealiseerd kon worden.  

PM 
 

 

 

TIP VAN DE MAAND 
 

Rijwielhandel Martin van der Wel in 

Bergschenhoek (vermeld op zowel de landelijke 
als Lansingerland-site) geeft 10% korting op 

onderdelen, accessoires en nieuwe fietsen. Het feit 

dat hij 10% korting op nieuwe fietsen geeft, is 
redelijk uniek: bijna geen  enkele zaak doet dat op 

nieuwe fietsen: de meesten geven 'slechts' korting 

op onderdelen.  
Hij is hiermee de enige in onze regio die korting 

geeft aan leden van de fietsersbond. 

 

Na 7 maart meer  fiets minnende  

Staten leden? 
 

Op 7 maart zullen er verkiezingen zijn voor de 
Provinciale Staten. 

Vele partijen pretenderen aandacht te hebben voor 

de fiets al dan niet in relatie tot keten ververvoer 

maar dit komt niet altijd tot uitdrukking in hun 
verkiezing programma Dit is te zien op de website 

van de Fietsersbond Zuid Holland. Op  

www.fietsersbond.nl/zuid-holland  wordt een 
interessant  overzicht gegeven van de aandacht 

voor de fiets in de verschillende programma’s. 

(PM) 
 

Interessante links 
Nieuwsbrief Fietsersbond Zuid-Holland 

De Fietsflits is niet uniek. Meerdere organen van 
de Fietsersbond geven een elektronische krant uit, 

zo ook de afdeling Lansingerland Zuid-Holland. 

Een ieder met belangstelling voor het provinciale 
fietsgebeuren kan zich hiervoor aanmelden, zie de 

website http://www.fietsersbond.nl/Lansingerland 

 

Jaaragenda 
Het bestuur gaat op de website (zie onder) een 

jaaragenda bijhouden met alle voor fietsers 

interessante evenementen in Lansingerland, zoals 
Fietsverlichtingsacties, braderieën met 

Fietsersbonddeelname e.d. Suggesties zijn 

welkom. LB / TE 

 

Website en toezending Fietsflits 

Van een groot aantal leden in de 3B-hoek hebben 

we nu het emailadres zodat we de Fietsflits kunnen 
toemailen. Houd U a.u.b. ons bestand up-to-date 

door emailadreswijziging ook aan ons door te 

geven via het mailadres: 
Lansingerland@fietsersbond.nl 
Kent u geïnteresseerden? Vraag hen ook hun 

emailadres door te geven. Geef hier graag ook uw 

ideeën en suggesties voor onze 3B-website 
www.Fietsersbond.nl/Lansingerland 
door aan onze webmaster Ton Evers. Op deze 

website vindt u tevens contactadressen voor 

wegdekproblemen. Maar die mag u ook aan ons 
melden.  

 

 


