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Fietsflits             Berkel en Rodenrijs  

Jaargang 1 nummer 1 april 2003     Bleiswijk ∆ Bergschenhoek 
 

Nieuwsbrief van de afdeling B3-hoek Fietsersbond  
 
Om leden en andere geïnteresseerden regelmatig op de hoogte te houden van de activiteiten 
van onze afdeling zal eenmaal per kwartaal een eenvoudig uitgevoerde fietsflits worden 
uitgegeven. Het eerste nummer heeft u hier voor U. Opmerkingen zijn welkom. 
Alle leden worden uitgedaagd om ook een bijdrage te leveren, zoals over gebreken in 
fietspaden, verbetering van knelpunten of suggesties voor na te streven doelen. 
 

In dit nummer: 
1. Rasternetwerk versus Sternetwerk voor fietsers in het RVVP 
2. Te lange en sociaal onveilige omleidingsroute voor fietsers langs de HSL 
3. Fietsverbindingen langs de N 470 niet tijdig gereed 
4. Gesprekken en contacten met de gemeente 
5. Afdelingsvergadering op 20 februari 2003 

 
Rasternetwerk versus Sternetwerk voor fietsers in het RVVP 
Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft 18 december 2002 het Voorontwerp 
Regionaal verkeers- en vervoersplan 2002-2020 (RVVP) vastgesteld. Dit plan is vervolgens 
toegezonden aan de deelnemende gemeenten in de stadsregio die daarop tot 1 april 2003 
konden reageren. 
In het reguliere overleg tussen de regionale afdeling Rotterdam van de Fietsersbond en de 
gemeente Rotterdam was reeds tijdens uitwerken van dit plan door onze voorzitter, Jan 
Laverman, gewezen op het onacceptabele uitgangspunt van dit RVVP voor de fietsers. In het 
nieuwe RVVP werd voor het fietsroutenetwerk ondermeer uitgegaan van het Sternetmodel 
met fietsverbindingen tussen (gemeente)centra en OV-stations. Bekend is evenwel dat 
herkomst en bestemming van fietsers heel diffuus is en dat het kiezen voor centra als 
uitgangspunt voor een regionaal fietsroutenetwerk aan de realiteit voorbij gaat. In het oude 
RVVP werd uitgegaan van een rastermodel met regionale fietspaden op regelmatige afstanden 
van elkaar. 
Omdat op de bezwaren van de Fietsersbond onvoldoende werd gereageerd is besloten om alle 
colleges en (deel)- gemeenteraden binnen de stadsregio te informeren over de bezwaren van 
de Fietsersbond. Vervolgens is bij de behandeling van het RVVP in de Commissie Ruimte 
van Berkel en Rodenrijs door Jan Laverman en in de Commissie Economische zaken en 
Financiën van Bleiswijk door Piet Mazure een toelichting gegeven op het standpunt van de 
Fietsersbond. In beide Commissies leidde dit tot uitgebreide discussies en grote aandacht voor 
de fietsproblematiek. 
In de 3B-hoek is ook een persbericht verspreid (zie onze website www.fietsersbond.nl/Berkel 
en Rodenrijs ) over onze bezwaren. In de Heraut van 19 maart werd hier uitgebreid aandacht 
aan besteed. Ook op de lokale radio, 3B-lokaal, is in een interview op 26 maart met Piet 
Mazure in het politiek uur hier uitgebreid op ingegaan.  
In de gezamenlijke reactie van de 3B gemeenten richting stadsregio is uiteindelijk met grote 
nadruk aandacht gevraagd voor de argumenten van de Fietsersbond. 
Inmiddels is vernomen dat de stadsregio op haar schreden terugkomt. Zowel de tekst als de 
kaarten zullen worden aangepast. Tevens zal de Fietsersbond vooraf over de fietsparagraaf 
worden gehoord alvorens het herziene concept in het bestuur komt. 
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Kortom, een veel tijd kostende maar vermoedelijk geslaagde actie waarvan de resultaten over 
enige maanden zullen moeten blijken.  
 
Te lange en sociaal onveilige omleidingsroute voor fietsers langs de HSL 
In de werkgroep Wegafsluitingen van de HSL vindt overleg plaats om nadelige gevolgen van 
de aanleg voor het langzaam verkeer zoveel mogelijk te voorkomen. In het overleg van 28 
november was door de aannemer aangekondigd dat met instemming van de deelgemeente 
Overschie de Bovendijk voor 11/2 jaar zou worden afgesloten. Fietsers op deze belangrijke 
regionale fietsroute tussen Rodenrijs en Rotterdam zouden van dezelfde omleidingsroute als 
de auto’s gebruik moeten gaan maken. Nog afgezien van de grote omweg was ook de sociale 
en verkeersonveiligheid van deze omleidingsroute in het geding. Dit was aanleiding voor Piet 
Mazure om tegen deze plannen te protesteren. Nader overleg met de aannemer leverde geen 
aanvaardbare oplossing op. 
Daarop is op ons verzoek in het reguliere overleg van de Fietsersbond met de gemeente 
Rotterdam gewezen op deze onaanvaardbare omleiding.  
Bij nader overleg met de deelgemeente Overschie bleek dat men daar onze bezwaren tegen de 
voorgestelde omleidingsroute voor fietsers deelde en aan de aannemer opdracht had gegeven 
om naar een andere oplossing te zoeken. Uiteindelijk werd in het overleg van 12 maart een 
aanvaardbare omleidingsroute langs het ING kantoor gepresenteerd. Deze route is inmiddels 
in gebruik genomen. Wel moest begin april opnieuw aan de bel worden getrokken vanwege 
de gebrekkige bewegwijzering van deze omleidingsroute. 
 
Fietsverbindingen langs de N 470 niet tijdig gereed 
Inmiddels is gestart met de aanleg van de nieuw provinciale weg N 470 tussen Zoetermeer, 
Delft en Rotterdam. Via Pijnacker. De Fietsersbond heeft reeds in 1997 bepleit dat 
tegelijkertijd met de aanleg van deze weg ook fietspaden langs deze weg aangelegd moesten 
worden. Daarop is eind 2000 door de Provincie Zuid Holland de werkgroep fietsroutes N 470 
ingesteld voor afstemming tussen alle instanties die betrokken zijn bij de aanleg van de 
fietsverbinding langs de toekomstige N 470. Ook de Fietsersbond, afdeling Delft (Eddie Kips) 
en afdeling B3-hoek (Piet Mazure) nemen deel aan dit overleg 
In het overleg van 4 oktober 2002 bleek met name de planvorming voor de kruising met de A 
13 in Delft en de fietsverbindingen op het grondgebied van Berkel en Rodenrijs ernstige 
vertraging op te lopen.  
In het volgende overleg op 6 maart 2003 bleek er opnieuw bitter weinig voortgang te zijn 
geboekt. Met name de gemeente Berkel en Rodenrijs heeft voor een groot aantal verbindingen 
nog steeds geen uitsluitsel kunnen geven over de planning en de financiering van de 
voorziene fietsroutes langs de N 470. 
Hierdoor heeft ook de toezending van brieven van de Provincie aan alle deelnemende partijen 
om te gemaakte afspraken vast te leggen inmiddels aanzienlijke vertraging opgelopen. Aan de 
tijdige realisatie van fietsroutes langs de N 470 binnen de gemeente Berkel en Rodenrijs mag 
ernstig getwijfeld worden. De Fietsersbond bezint zich op een actie nu een reactie van de 
Fietsersbond op de brieven van de Provincie steeds later mogelijk wordt  
 
Gesprekken en contacten met de gemeenten 
Op 10 maart hebben Eric Korteland, verkeersdeskundige van de gemeente Bergschenhoek en 
Piet Mazure al fietsend enkele problemen in Bergschenhoek met betrekking tot de fiets nader 
bekeken. Zo is met name nagegaan of de noodzakelijke en uniforme bebakening 
(verkeersborden en -tekens) van rotondes in orde is. Ook is nagegaan of bij de uitvoering van 
rotondes aangesloten wordt op de landelijke CROW richtlijnen. 
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Daarnaast is gekeken naar de uitvoering van de 30 km/h maatregelen binnen de gemeente 
Bergschenhoek waarbij bebording niet in de juiste volgorde werd aangebracht zodat grote 
onduidelijkheid voor de weggebruikers ontstaat. 
Tenslotte is de onduidelijke situatie voor de fiets op de Groeneweg nabij de sporthal en het 
doortrekken van het fietspad langs deze weg besproken en zijn mogelijke oplossingen 
nagegaan. 
 
Afdelingsvergadering op 20 februari 2003 
Op 20 februari kwamen 10 actieve leden van de afdeling bij elkaar om te praten over de 
activiteiten en de werkwijze van de afdeling. Het verslag is op verzoek op te vragen bij de 
secretaris. 
De belangrijkste afspraken zijn: 
• Regelmatig zullen vz. (Piet Mazure) en secr. (Hans van Rieven) overleggen met de 

coördinatoren per gemeente (Wim de Jager, Ton Evers en Piet Mazure). 
• Op basis van afgeronde taken of werkzaamheden voor bepaalde activiteiten zullen actieve 

leden gericht worden gevraagd om daaraan een bijdrage te leveren. Volgens deze 
werkwijze zijn inmiddels op de plattegronden van de 3B gemeenten van CITO plan door 
Cees Schuit. Wim Oldenhave en Piet Mazure alle aanwezige vrijliggende fietspaden 
aangegeven. Deze gegevens zullen verwerkt worden in de nieuw te drukken kaarten die 
binnenkort zullen verschijnen. 

• Het jaaroverzicht 2002 werd met enkele aanvullingen vastgesteld. 
• Op proef zal per kwartaal een Nieuwsflits per e-mail worden verspreid. 
• Per gemeente zal een top tien lijst met knelpunten en problemen worden opgesteld om 

hieruit per gemeente een drietal speerpunten te kiezen waarop de afdeling zich met 
voorrang zal richten. Deze lijsten worden in de volgende fietsflits vermeld. 

• Een of tweemaal per jaar zal er overleg zijn met alle actieve leden. 


