
  
 

Verslag van de Ledenvergadering Fietsersbond afdeling Lansingerland 
 

blad 1 (2) 

Datum 07-02-2012 

Opgesteld door Jan Caesar (secretaris, tlf 010-5118348) 

Aanwezig 8 leden (inclusief het bestuur) 

Afgemeld Martha in 't Veen, H.M. Schmidt-Bol, Wim van Pelt 

Verzendlijst Leden en kaderondersteuning 

 

1 Opening 
20:05 uur opent Ton vdr Burg de ledenvergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder Michiel 
van Esch (beleidsmedewerker van de Fietsersbond voor Zuid-Holland / Den Haag) die de presentatie van de 
Hofpleinfietsroute zal houden, en Stephan van Hoorn, die zich als vrijwilliger heeft gemeld voor de projecten 
N209 en A13/A16. 
Ton gaat in op de afgelopen periode waarin hij voorzitter is. Hij heeft veel contacten gelegd, zich ingewerkt in 
de materie en lopende zaken, en bedankt Piet Mazure en Jan Caesar voor hun hulp daarbij. Hij memoreert 
een aantal lopende zaken: 

� Evaluatierapport gladheidsbestrijding aangeboden aan de gemeente. 
� Klankbordgroep Mobiliteit waarin de Fietsersbond zitting heeft werkt nog niet optimaal. In de kbg 

worden projecten besproken die de gemeente gaat uitvoeren. 
� Fietsparkeervoorzieningen bij halte Westpolder. 
� Klankbordgroep VOHL, het gebied rond Bleizo. 
� ZoRo-busbaan / Landscheidingsfietspad, omleidingen en de protesten daartegen. 
� De ledenraad in Utrecht: de voorzieningen voor de fiets lopen achter bij het toenemend fietsgebruik. 
� Verbetering en verbreding van de N209, en de verbinding A13/A16 zullen kritisch worden gevolgd. 

Stephan van Hoorn heeft zich beschikbaar gesteld om dit te doen. De Fietsersbond stelt zich neutraal 
op in de discussie over het nut van de A13/A16 verbinding, maar wil wel dat er goede 
fietsverbindingen over of onder de weg komen. 

� Er is een Quick Wins rapport opgesteld. De punten hierin zijn door de gemeente begroot. Een aantal 
kan binnen korte tijd worden gerealiseerd. 

� De contacten met de gemeente, ambtenaren, wethouders en raad, zijn goed. 
� Langs de N470/N471 zijn mooie fietspaden gerealiseerd. Als ook het laatste deel gereed is, zullen ze 

tijdens de '8 van Lansingerland' feestelijk worden geopend. 
 
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen nieuwe punten. 

2 Verslag vorige vergadering 
Er zijn geen vragen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 

3 Jaarverslag 2011 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Ton vdr Burg bedankt Jan Caesar voor het opstellen ervan. 

4 Bestuursverkiezing 
Om de drie jaar wordt één van de bestuursfuncties verkiesbaar gesteld. Dit jaar is het de beurt aan de 
secretaris om af te treden. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Jan Caesar stelt zich opnieuw 
verkiesbaar en wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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5 Presentatie Hofpleinfietsroute door Michiel van Esch 
Michiel gaat in op de eisen die te stellen zijn aan een snelfietsroute, te weten: 

� Minstens 3,5 meter breed (tweerichtingsfietspad) 
� Minstens 2,0 meter breed (éénrichtingsfietspad) 
� Rood asfalt 
� Verlichting (tussen 3 en 7 lux) 
� Fietspad in de voorrang / minimale wachttijd bij verkeerslichten 
� Barrières: ongelijkvloers 

 
In bestaande situaties kan vaak niet aan deze eisen worden voldaan. Ook vormt verlichting een 
discussiepunt: in een bosrijke omgeving zal verlichting meestal niet worden toegestaan om het wild niet te 
storen. 
De hemelsbrede lengte van de Hofpleinfietsroute is 23 km, de werkelijke lengte is beduidend groter omdat 
lang niet altijd de gewenste lijn wordt gevolgd, maar hiervan om verschillende redenen wordt afgeweken. 
Knelpunten in Berkel en Rodenrijs zijn o.a. de Anne de Vriessingel met de oversteek over de Stationssingel, 
en de oversteek over de Rodenrijseweg. 
Geschat wordt dat er vanuit Pijnacker-Nootdorp 7500 mensen over de Hofpleinfietsroute richting Den Haag 
zullen fietsen, en 4000 mensen vanuit Berkel en Rodenrijs richting Rotterdam v.v. Een enkeling zal een langer 
traject afleggen. Dit betekent een vermindering van het autogebruik met 5%. 
Bij de aanleg is een zestal wegbeheerders betrokken, met ieder z'n eigen ideeën en budgetten. Er is geen 
overkoepelend orgaan met mandaat. Dit brengt problemen in de uitvoering met zich mee. Het is lastig een 
consistent geheel te krijgen. De Fietsersbond probeert hierin sturend te zijn. 

6 Pauze 
Door de ijzige kou in de ruimte wordt de pauze overgeslagen en direct doorgegaan met het volgende punt. 

7 Suggesties en vragen 
- Ton vdr Burg: Formeel is Lansingerland een onderafdeling van Rotterdam. In de praktijk echter regelen 

wij binnen ons gebied alles zelf. Het bestuur van de onderafdeling Lansingerland is dan ook bezig om 
zich af te splitsen van Rotterdam.  
- Cor Schotte: is het juist niet verstandig om b.v. bij de discussies over de A13/A16 verbinding onder 

Rotterdam te vallen? 
- Antwoord Ton vdr Burg: Er is altijd overleg tussen de verschillende afdelingen. 
 

- Kees vdr Knaap: in de gemeente is de voorrang op rotondes niet consequent geregeld. 
- Antwoord: Bibeko heeft de fietser voorrang, bubeko niet. De enige plaats waar dit niet goed is 

geregeld, zijn de rotondes bij Bergwerg-Noord en –Zuid, maar die gaan binnenkort op de schop. 
 

- Ton Evers: Kan het Landscheidingsfietspad na de dagelijkse werkzaamheden worden opgesteld? Nu is 
het afgesloten, terwijl je er gewoon over kan fietsen. De omleidingsroute over de Cyclamenweg is niet 
sneeuwvrij gemaakt. 
- Antwoord Ton vdr Burg: Het dagelijks openstellen zal lastig te regelen zijn en waarschijnlijk ook niet 

worden toegestaan i.v.m. aansprakelijkheid bij een mogelijk ongeval. Vrijdag aanstaande is er een 
overleg over gladheidsbestrijding, waarin de Cyclamenweg zal worden meegenomen. 

8 Sluiting 
Even voor 22 uur bedankt Ton vdr Burg de mensen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 
 
 
 
 
  


