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Nieuwsbrief van de Fietsersbond afdeling 3B-hoek  
 

Rectificatie 
De Fietsflits van april 2004 heeft ten onrechte het nummer 1 gekregen. Dit moet zijn nummer 2. 
 

Nieuwe (oude) secretaris  
Na oproepen in vorige Fietsflitsen voor een secretaris bleek dat Ton Evers genegen was om het 
secretariaat na 2 jaar weer op zich te nemen. Mede omdat hij het werk kent en met de materie 
vertrouwd is zijn wij enorm blij dat hij dit weer wil en kan doen. 
Dus een warm welkom aan Ton Evers als secretaris van de afdeling 3B-regio. 
 

Een nieuwe naam voor de afdeling 
Ja, U leest het goed, de werkgroep B3-hoek gaat in het vervolg door onder de naam:  

afdeling 3B-hoek 
 
Dit omdat het gebied van de gemeenten Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs steeds 
vaker als de 3B-hoek wordt aangeduid en wie weet mogelijk op afzienbare termijn één gemeente zal 
zijn. De afdeling is officieel nog een onderafdeling van de Afdeling Rotterdam maar naar buiten toe 
zullen we ons profileren als afdeling, hetgeen volgens de regels van de Fietsersbond mogelijk is. 
  

Werkwijze afdeling 3B-hoek  
Vorig jaar is ook een notitie opgesteld over de organisatie en werkwijze van de afdeling. Daarin zijn 
ondermeer de volgende taken benoemd met daarachter de huidige invulling: 
 
Voorzitter  Piet Mazure 
Secretaris  Ton Evers 
PR functie  vacant 
Redacteur Fietsflits Sander van Herwaarden 
Verzender Fietsflits Kees Hoff 
 
Coördinatoren per gemeente 
Bleiswijk   Wim de Jager  
Bergschenhoek  Ton Evers  
Berkel en Rodenrijs Piet Mazure  
 
Te zien is dat er nu dus nog behoefte is aan de invulling van de taak van PR. Is er iemand die hier iets 
in ziet? Daarnaast zoeken we een aantal vrijwilligers die incidenteel willen meehelpen met bepaalde 
afgeronde klussen. 
 

Rotondes in de 3B-hoek 
De eenduidigheid in de inrichting van de rotondes op de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg is ver 
te zoeken. Met name binnen de bebouwde kom van Berkel en Rodenrijs zijn fietsers, in afwijking van 
de landelijke afspraken, van de voorrang uitgesloten terwijl in Pijnacker de fietsers op de rotondes 
wel voorrang hebben. 
De oorzaak van deze ongelijkheid is dat de Klapwijkseweg in Pijnacker reeds is overgedragen aan de 
gemeente terwijl de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg in Berkel en Rodenrijs en in 
Bergschenhoek nog steeds Provinciale weg zijn. De Provincie Zuid Holland is van mening dat, zolang 
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de N 470 niet gerealiseerd is, de verkeersveiligheid bevorderd wordt door het handhaven van de 
afwijkende regeling. Vanwege deze verwarrende situatie, die met name aan kinderen niet is uit te 
leggen, is op 7 juni een memo gezonden aan Statenlid Hans Demoed met de vraag of hij hier aandacht 
aan kan schenken. Onlangs bleek dat de betreffende mail bij hem niet aangekomen was en dus is er 
opnieuw om aandacht gevraagd. 
Ook door ons lid Bram van Uden is diverse malen per mail deze kwestie aan de Provincie voorgelegd.  
Daarop werd door hem geen bevredigend antwoord ontvangen.  
Vandaar nu deze hernieuwde actie via de Provinciale Staten om hier nu snel verandering in te krijgen 
door ofwel aanpassing van de voorrangssituatie op deze rotondes of versnelde overdracht van deze 
wegen aan de gemeenten. 
Piet Mazure  
 

Afronding bouwoverleg HSL 
Op 6 mei vond het 17e bouwoverleg in de werkgroep Wegafsluitingen van de HSL plaats. Inmiddels is 
het verslag ontvangen. Er is besloten om het reguliere overleg te staken omdat de werkzaamheden aan 
de onderbouw met verkeershinder inmiddels grotendeels gereed zijn.  
Mochten er zich bij de aanleg van de bovenbouw toch nog problemen voordoen kan opnieuw aan de 
bel getrokken worden. Dus zo nodig graag tips over eventuele problemen. 
Piet Mazure  
 

Start bouwoverleg N 470 
Op 24 mei heeft het eerste bouwoverleg over het voorkomen van hinder voor fietsers plaats gehad. 
De werkzaamheden hebben op dit moment grotendeels in het veld plaats of er zijn voldoende 
maatregelen getroffen zoals bij de aanleg van de tunnel onder de Rodenrijseweg. 
De aanleg van het Tolhekplein in de Klapwijkseweg ter hoogte van de Meerweg en het 
Klapwijkselaantje is een moeilijke klus vanwege de slechte ondergrond en de eis dat het verkeer 
doorgang vindt. Dit gebied is een essentiële schakel voor de fietsers tussen Pijnacker, Berkel en 
Rodenrijs en de Oude Leede. 
Inmiddels heeft speciaal over dit punt op 12 oktober een nieuw overleg plaats gehad. Uit de 
voorgelegde tekeningen en werkplanning werd duidelijk dat een en ander grote aandacht heeft en dat 
een aanvaardbare oplossing voorzien wordt. De nadere detaillering van de plannen zal intensief 
gevolgd worden. 
Fietsers die ter plaatse onvolkomenheden opmerken of suggesties hebben verzoek ik die aan mij door 
te geven zodat ze in het overleg meegenomen kunnen worden.  
Piet Mazure  
 

Overleg met Bergschenhoek 
Het bespreekverslag van 16 februari 2004 is kort voor het volgende overleg op 20 september 
ontvangen. Het nakomen van de afspraken is een probleem waarvoor aandacht gevraagd is. 
In het overleg van Ton Evers en Piet Mazure namens de Fietsersbond en Eric Korteland van de 
gemeente Bergschenhoek is ondermeer gesproken over het gebrek aan bewegwijzering voor zowel 
automobilisten als fietsers in de nieuwbouwwijken en de Doorsteek, waardoor veel onnodige 
verkeershinder, met name in het Centrum, optreedt. 
Verder is aangedrongen op invoering van 50 km/uur op de Bergweg Zuid zodat bromfietsen op de 
weg kunnen gaan rijden en het fietspad veiliger wordt voor de fietsers. 
Ook is bijzondere aandacht gevraagd voor de omleidingsroutes voor het fietsverkeer tijdens de 
reconstructie van de Bergweg Noord vanaf de rotonde tot aan de van Vredenburglaan.  
Daarnaast zijn een groot aantal opmerkingen gemaakt over onveilige situaties, resp. gebreken aan 
wegdek, bebakening belijning etc. 
Ook is nog aandacht gevraagd voor fietsparkeervoorzieningen zowel bij bushaltes als in het Centrum.  
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Overleg met de gemeente Berkel en Rodenrijs 
Op 22 april 2004 is voor het eerst sinds enige tijd weer overleg gevoerd door Cees Schuit en Piet 
Mazure namens de afdeling 3B-hoek van de Fietsersbond en de directeur Ruimte Pieter Boone en het 
hoofd de afdeling infrastructuur Arthur Bouwmans van de gemeente Berkel en Rodenrijs. Opnieuw 
zijn een groot aantal aandachtspunten en knelpunten voor fietsers aan de orde geweest die helaas al 
veel langer, soms al jaren op de agenda staan. 
Aan de orde kwamen ondermeer de gevaarlijke oversteek van de Rodenrijseweg nabij het station 
Rodenrijs, waarvoor plannen bestudeerd worden voor een ongelijkvloerse kruising. Maar ook het 
reeds jaren lopende probleem met het aansluitend fietspad via de Zwarteweg ofwel Zwartepad speelt 
hierin een rol. Een verder complicerende rol speelt daar ook nog de voorziene aanleg van de ZoRo 
busbaan tot aan het station Rodenrijs. Omdat er ook voorzien wordt in een voetgangerstunnel onder 
de spoordijk wordt door ons aangedrongen op een ongelijkvloerse kruising van de buspassagiers met 
de doorgaande fietsers. Tot op heden is over de kruising met de Rodenrijseweg en de aanlanding van 
de ZoRo busbaan nog geen nadere informatie over de voortgang in de plannen ontvangen. Wel lijkt er 
schot te zitten in de plannen voor het Zwartepad, want in het kader van het Fileplan Rotterdam en de 
daaraan gekoppelde projecten van de Pilot Luteijn is het Zwartepad als project opgevoerd. 
Het reeds jaren gevoelde gebrek aan comfort en veiligheid op de doorgaande fietsroute vanuit Parc 
Rodenrijs naar het centrum is besproken. Afgesproken werd om gezamenlijk te gaan kijken in 
hoeverre daar met beperkte middelen toch iets aan gedaan kan worden. In het 2e overleg op 26 
augustus is afgesproken om alvast een lijst op te stellen van gebreken en mogelijkheden om deze op te 
lossen. 
We hebben gewezen op het ontbreken van duidelijke poortconstructies op de grens van de bebouwde 
kom van de gemeente, waardoor er op de 50 km wegen veel te hard wordt gereden. 
Ook is gewezen op het veelal ontbreken van en het slechte onderhoud aan bewegwijzering voor 
fietsverkeer binnen de gemeente. We hebben een aantal plaatsen aangegeven waar een wegwijzer zeer 
gewenst is, zo nodig provisorisch.  
Ook de slechte kwaliteit of zelfs het ontbreken van fietsparkeervoorzieningen op belangrijke plaatsen 
binnen de gemeente (zoals voor het Gemeentehuis) is aan de orde gesteld. 
Op 26 augustus is het overleg dus voortgezet. Daarbij bleek dat het nalopen of realiseren van 
afspraken een groot probleem vormt. Aangedrongen werd op verbetering. 
 

Braderie in Berkel en Rodenrijs op 4 september j.l. 
Op 4 september was er weer een braderie in Berkel en Rodenrijs. Vorig jaar was onze deelname een 
groot succes, maar dit jaar waren er helaas te weinig vrijwilligers voor het bezetten van de stand. 
Volgende jaar zullen we eerder om vrijwilligers vragen, en de dag onderverdelen in enkele hapklare 
brokken van een paar uur. 
Piet Mazure 
 

Overleg in Bleiswijk 
In de vorige Fietsflits is een overzicht gegeven van de belangrijkste knelpunten in Bleiswijk. Het 
afronden van het gemaakte rapport en bespreken in de Contactgroep is uitgevoerd en de laatste 
aanpassingen vinden nu nog plaats. 
Verheugend is om te kunnen melden dat op 21 oktober a.s. gestart wordt met de aanleg van een 
fietstunnel langs de Rotte onder de spoorlijn en de A12 door. Meer informatie staat hierover op onze 
website.  
 


