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Van de voorzitter 
Meer fietspaden op plattegronden 3B gemeenten 
Dank zij de vasthoudendheid van de Fietsersbond 
en de door haar uitgevoerde inventarisatie zijn nu 
vrijwel alle bestaande fietspaden op de nieuwe 
gemeenteplattegronden aangegeven. 
Zoals te verwachten is bij zo'n ingrijpende 
aanvulling zijn er nog een paar onvolkomenheden, 
zoals in Bleiswijk bij de kruising van de 
Hoekeindseweg naar de Overbuurtseweg, in 
Bergschenhoek langs de Hoeksekade en in Berkel 
en Rodenrijs langs de Noordeindseweg vanaf de 
Planetenweg naar Zoetermeer. Maar die worden nu 
al aangetekend voor de volgende herzieningsronde. 
Wie er nog meer kan vinden wordt gevraagd die 
aan Piet Mazure op te geven. Degene die de meeste 
missers weet te vinden krijgt een eervolle 
vermelding. 
 
Meldpunt van de Fietsersbond:  Mijn slechtste 
fietspad 
Ook in de 3B-hoek is een groot aantal meldingen 
gedaan over slechte fietspaden. 
In Berkel en Rodenrijs waren er dat een vijftal, 
waaronder het tegel fietspad langs de 
Noordeindseweg waarvan kennelijk ieder jaar 
slechts een stuk(je) wordt herstraat, en een 
gevaarlijke verzakking op de Rodenrijseweg nabij 
de rotonde met de Klapwijkseweg, wat door tijdig 
aankaarten bij de gemeente is meegenomen bij een 
reparatie van het betreffende stuk weg. Daarnaast 
de bekende knelpunten van het Zwartepad en de 
ontbrekende eenduidigheid van de voorrang voor 

fietsers op rotondes in de Klapwijkseweg binnen 
de bebouwde kom.  
In Bergschenhoek zijn ondermeer de kuilen en 
plassen en de slechte verlichting van het fietspad 
op de Hoeksekade aan de orde gesteld evenals de  
te hoge begroeiing op het middeneiland op de 
rotonde bij de Oostersingel en het instrooien met 
fijn grind van een fietspad langs de N 209. 
In Bleiswijk ook 3 meldingen zoals zand op het 
fietspad bij de spoorwegovergang bij de A12, te 
hoge begroeiing bij de kruising Heulsloot/ 
Hoefweg en de slechte staat van het fietspad tussen 
Bleiswijk en Zevenhuizen langs de A 12. 
Uit de meldingen blijkt ook dat het publiek heel 
slecht op de hoogte is wie het beheer heeft over 
bepaalde wegen en fietspaden en waar men dus 
met klachten terecht kan.  
 
Onveiligheid bij uitvoering N 470 houdt aan 
Ondanks het verzoek van de afdeling 3B-hoek aan 
de projectorganisatie N 470 om tijdens de bouw 
zorg te dragen voor een veilige en zoveel mogelijk 
ongehinderde passage van fietsers over het tracé 
zijn in het afgelopen jaar bij herhaling problemen 
gesignaleerd bij Zoetermeer, Kleihoogt, 
Klapwijkseweg, Rodenrijseweg en G.K. van 
Hogendorpweg. 

 
Begin december zijn in een overleg met de 
projectleiders voor de 3 takken van deze nieuwe 
weg deze problemen besproken en zijn nadere 

 
 

G.K van Hogendorpweg: waar moet de fietser voorrang 
aan de auto's verlenen?  Foto PM 



afspraken gemaakt over verbetering van ondermeer 
de communicatie. 
Daarnaast werd  begin januari de situatie aan de 
G.K. van Hogendorpweg ter plaatse geschouwd 
met de projectleider en de deskundige van de 
provincie. Hierbij werden veel onvolkomenheden 
en gevaarlijke situaties geconstateerd voor zowel 
fietsers als gemotoriseerd verkeer. Denk hierbij 
aan ontbrekende of verkeerde verkeersborden en 
niet meer zichtbare belijning en verwarrende oude 
belijning. 
Dit heeft ondermeer voor fietsers tot gevolg dat 
men maar moet gokken waar men voorrang moet 
verlenen aan auto’s, zie de foto.  
 
Helaas is er na drie weken geen enkele verbetering 
zichtbaar. De wegbeheerder provincie Zuid 
Holland laadt hiermee wel een grote 
verantwoordelijkheid op zich mocht hier een 
ongeval plaatsvinden. 
 
Enquête van het bestuur naar alle leden 
Om de meningen van de leden te peilen, en te 
inventariseren of onder de leden sluimerende 
activisten zijn, die een klein of groter steentje 
willen bijdragen ten behoeve van de 
fietsersbelangen, sturen we (het nieuwe bestuur 
van de afdeling 3Bhoek)  iedereen een enquête met 
enkele vragen. Graag ontvangen we antwoord van 
iedereen, ook van diegenen die niets daarnaast 
willen doen! Jullie mening vormt ons draagvlak. 
 

Activiteiten Bergschenhoek 
 
Fietsersbond geconsulteerd bij reconstructie 
Boterdorpseweg 
Bergschenhoek gaat de Boterdorpseweg 
ombouwen naar een weg met 2×2 rijstroken. Dit 
heeft ook gevolgen voor de fietsvoorzieningen 
langs die weg en de noodzakelijke kruisingen voor 
fietsers van en naar de nieuw Vinex wijk 
Wilderszijde. Op 16 januari werd op verzoek van 
de  projectleider een eerste inventarisatie van 
problemen en oplossingsrichtingen besproken met 
Ton Evers en Piet Mazure. Een en ander was een 
zeer vruchtbaar gesprek met voor beide partijen 
ook nieuwe inzichten en ideeën. Kortom, zo kan 
het dus ook! 
 
Afgeronde projecten 
De reconstructie Bergweg-Zuid in Bergschenhoek 
is gerealiseerd. Door het asfalt op het fietspad is 
het nu nog lekkerder fietsen naar Rotterdam en het 
Lage Bergse Bos. Met de gemeente Rotterdam 

vindt  nog overleg plaats over het ook aldaar 
verwijzen van de brommers naar de rijbaan. 
 

Activiteiten in Berkel en 
Rodenrijs 
  
Fietsparkeervoorzieningen bij OV haltes 
Eind november 2005 zijn op deBoterdorpseweg en 
de Klapwijkseweg binnen de gemeente Berkel en 
Rodenrijs overdekte fietsparkeervoorzieningen 
geplaatst bij de haltes voor bus 171. Bij het 
vastzetten is het nog een beetje behelpen want dat 
moet met een extra lange ketting aan een bankje 
gebeuren. 
Wel zielig voor de buspassagiers die nu in regen en 
wind moeten staan als de stalling vol is met fietsen. 
Maar ja, die fietsen staan er vaak een hele dag dus 
een beetje bescherming is niet voor niets. PM 
 

 
 

Fietsvoorziening rotonde Klapwijkseweg -
Oudelandselaan  Foto PM 
 
De gemeente Bergschenhoek daarentegen meldt 
dat het nog wel enige tijd zal duren voordat ook 
daar voorzieningen bij de haltes komen. 
 
Beroep vrachtwagenverbod Rodenrijseweg 
Het beroep van de Fietsersbond bij de rechtbank in 
Rotterdam tegen het verkeersbesluit van de 
gemeente Berkel en Rodenrijs tot een 
vrachtwagenverbod onder de spoortunnel in 
Rodenrijs heeft geen succes gehad. 
De rechter was van mening dat door de 
aanwezigheid van alternatieve fietsroutes de 
nadelige gevolgen voor de fietsers niet opwegen 
tegen de voordelen van het verkeersbesluit. Of we 
ons bij deze uitspaak zullen neerleggen wordt 
nader bekeken. 



    
Werken bij station Rodenrijs 
Op 26 januari was er `s avonds een bijeenkomst 
met Randstadrail van de begeleidingscommissie 
voor de bouw van het nieuw station Rodenrijs. 
Voorafgaande daaraan was er `s middags een 
gesprek met wethouder Voorenkamp van Berkel en 
Rodenrijs over de samenhang in de vele 
fietsprojecten nabij het station zoals verbetering 
Zwartepad, ongelijkvloerse kruising van de 
Rodenrijseweg, busstation ZoRo bus en de 
situering van de regionale fietsroute vanuit 
Pijnacker langs het station en het Zwartepad naar 
Rotterdam. We komen nog terug op de uitkomsten 
van deze besprekingen. 
P.M. 
 
Lakse gemeente 
De toegankelijkheid en bewegwijzering voor 
fietsers van en naar de Vinex wijk 
Westpolder/Bolwerk waar inmiddels steeds meer 
huizen bewoond worden is nog steeds een drama.  
 

Activiteiten in Bleiswijk 
 
Duurzaam Veilig in Bleiswijk 
Het gemeentebestuur uiteindelijk positief 
gereageerd heeft op het rapport ,,Hoe duurzaam 
veilig is D.V. in Bleiswijk".  
De verwachting is dat, mede omdat de 
verstandhouding/inbreng in de Adviesgroep 
positief gewaardeerd wordt, de effecten vanuit  
onze mens-gerichte benadering van de 
verkeersveiligheid op termijn resultaten zullen 
gaan opleveren. 
Hun antwoordbrief met inhoudelijke reactie in de 
bijlage geeft de basis en hoop om een positieve 
samenwerking te verwachten. WdJ 
 
 
 
 

Fietstunnel A12 
Een recente fietstocht direct na Nieuwjaar 
bevestigde de signalen die we reeds hadden 
opgevangen. Met het opzij schuiven van een hek 
aan het begin van het toegangspad aan de 
veilingzijde is de fietstunnel toegankelijk. De 
verharding is gereed, nog wel wat modderig, maar 
we kunnen erdoorheen, ook de noordelijke toegang 
is gereed. WdJ 
 
Adviesgroep 30/50 km/uur 
De discussie in de Adviesgroep over 30/50km op 
de Lijsterlaan is op 26 januari voortgezet. 
  

Meld (wijziging) mailadres 
voor toezending Fietsflits 
Van een groot aantal leden in de 3B-hoek hebben 
we nu het email-adres zodat we de Fietsflits 
kunnen toemailen. Houd U aub ons bestand up-to-
date door email-adreswijzigingen ook aan ons door 
te geven via het mailadres: 
berkel.rodenrijs@fietsersbond.nl 
 
De Fietsflits wordt vanwege privacy zo verzonden 
dat niemand de andere geadresseerden met email 
adres te zien krijgt. Bij de secretaris kan 
nagevraagd worden of bepaalde personen ook op 
de maillijst staan, want wij krijgen graag nog 
ontbrekende adressen van 3B-hoek leden om hen 
ook de Fietsflits toe te zenden. 
 

Website 
De webmaster hoort graag als mensen ideeën 
hebben voor de verbetering van de website. Alle 
aanmerkingen, opmerkingen en vooral 
opbouwende suggesties graag naar de webmaster, 
Ton Evers berkel.rodenrijs@fietsersbond.nl . De 
website voor de gehele 3B-hoek is 
www.fietsersbond.nl/berkel.rodenrijs . 
 

 

Meldpunten wegdekproblemen 
Instantie Contactpersoon Telefoon Email 
Gem Bergschenhoek André Slort   010-529 17 31  meldingen@berschenhoek.nl 
Gem Berkel Simon Lamens 0800-333 5 777 (gratis) simon.lamens@berkelenrodenrijs.nl 
Gem Bleiswijk René Schut  010 524 41 75  r.m.schut@bleiswijk.nl  
Gem Rotterdam - 0800-1545 (gratis)  
Prov Zuid Holland Wim van Vliet  070 441 85 70  
N470 Peter de Zoete 010-5119500 of 06 2013959  pzo@awareness.nl   
 


