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Doorstart Fietserskrant,
vernieuwde website
Voor je ligt een frisse nieuwe Fietserskrant.
Een nieuw exemplaar na een tijd van stilte.
De laatste Fietserskrant verscheen eind
2009. In 2010 en 2011 zijn er geen Fietserskranten verschenen.
Waarom zo lang geen Fietserskrant? Niets
gaat vanzelf en er komt bij de organisatie
van de Fietserskrant nog heel wat kijken.
Met name moet er één persoon zijn die
overzicht houdt, weet of we al voldoende
kopij hebben, schrijvers helpt herinneren
aan hun toezeggingen, zorgt dat zo nodig
iemand foto’s maakt, redactievergaderingen organiseert, regelt dat we adresstickers
hebben, regelt dat er een stickeravond is.
Verder moeten er voldoende stickeraars
zijn, de handmatige verspreiding moet
georganiseerd worden en het adressenbestand van onze externe relaties beheerd... .
Daarnaast moeten er natuurlijk onderwerpen worden gekozen, er moet eindredactie
en eindcontrole zijn en, last but not least,
er moeten zinvolle en interessante stukjes
worden geschreven waar jullie als lezers
iets aan hebben en die jullie met plezier
lezen! Natuurlijk was er voor al dit werk
een team, maar het was erg kwetsbaar.
Als er dan ineens een paar mensen tegelijk
minder tijd aan kunnen besteden dan stopt

het zo maar. We hebben een nieuwe start
gemaakt. Dat is tevens het moment om te
leren van gemaakte fouten en het beter te
gaan doen. Wat betekent dat voor jullie
als lezers? Het betekent dat je niet zo maar
kunt rekenen op vier Fietserskranten per
jaar. Papier is niet meer het enige waarmee
we communiceren, we hebben ook de website vernieuwd. Fietserskrant en website
gaan elkaar aanvullen en worden inhoudelijk door één team verzorgd. Een beetje
minder papier, een beetje meer digitaal.

Jij hoort ook bij dat team. Schrijf een stukje.
Hoe? Waarover? Lees elders “Schrijf een
stukje voor de Fietserskrant” We hebben
veel plannen en goede ideeën. Het is
meer dan we kunnen realiseren, maar twee
zaken blijven staan als een huis: de Fietserskrant blijft en de Top Tien slecht wegdek gaat gewoon door waar we gebleven
zijn. Dat doen we al in deze Fietserskrant.
Welcome back en veel leesplezier! (JWL)
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Wederopstanding in Alexander
Na enkele jaren waarin werkgroep Alexander slapend was, is er sinds eind vorig
jaar weer een (kleine) groep actievelingen.
Ergernissen genoeg om aan te pakken,
waarbij de veranderingen rondom NSstation Alexander de belangrijkste zijn.

Stallingen

Nel van Dijk en Theo Smits waren nog over
van de vorige groep; daar zijn Silvia Sonneveld en Dik van Houwelingen bijgekomen.
Het punt waar de meeste aandacht naartoe
gaat zijn de plannen voor het treinstation.
Ondanks herhaaldelijk vragen, krijgt de
werkgroep geen inzicht in de besluiten en
verwachten ze eigenlijk dat de fietsvoorzieningen onvoldoende zullen zijn.

Niet alleen rondom Alexander, overal in de
wijk zijn de fietsparkeerplaatsen onvoldoende, terwijl Ommoord en Zevenkamp
toch zeer fietsvriendelijke wijken zijn: veel
vrijliggende, geasfalteerde fietspaden;
maar bij elk winkelcentrum dat opgeknapt
wordt, vermindert het aantal fietsenrekken.
Er worden minder plaatsen gecreëerd dan
er daarvoor waren. En ook nog eens op
verkeerde plekken: ver van de winkels op
een winderige hoek.
Ook bij de metrostations zijn dramatisch
weinig plaatsen waar de fiets aan vastgemaakt kan worden, ondanks een (kleine)
uitbreiding vorig jaar.

Regiofunctie

Wensen

Vanuit de omliggende gemeenten stallen
zeer veel reizigers hun fiets bij RotterdamAlexander en de puinhoop is enorm. Er zijn
veel te weinig stallingsmogelijkheden, zodat iedere boom en lantarenpaal voorzien
is van een tros tweewielers. Meer dan eens
heeft Nel geprobeerd te achterhalen hoe
de fietsvoorzieningen rondom het nieuwe
station er uit zullen zien - zonder resultaat.
Waarom Prorail en de gemeente Rotterdam
zo geheimzinnig doen, is onduidelijk, maar
het wekt negatieve verwachtingen.

Er valt dus nog genoeg te wensen en daar
wil de werkgroep zich dit jaar mee bezig-

houden. Silvia is blij met de terugkeer in de
Fietserskrant van de Top Tien van slechte
fietspaden: “Het fietspad naast de Zevenkampseweg is één groot wasbord door de
boomwortels die omhoog komen - laten
we hopen dat de Fietsersbond in staat zal
zijn invloed uit te oefenen.”
Verder is een wens dat de gevaarlijke situatie bij de parkeergarage van het Alexandrium aangepakt wordt. Daar kruisen
fietsers de route van naar binnen rijdende
auto’s - iets dat regelmatig gevaarlijke
situaties veroorzaakt. De oplossing heeft
de werkgroep al klaar: een fietsloper op het
Alexanderplein voor het gebouw Jupiter en
de stadswinkel, dat zou veel beter zijn. (SI)

Actieve groepen
De Fietserskrant is opnieuw gestart,
de website is vernieuwd, en de afdeling Alexander is weer actief. Maar er
gebeurt meer. In de tweede helft van
2011 zijn actieve groepen gestart voor
Feijenoord+Charlois, HillegersbergSchiebroek+Overschie, Noord+KralingenCrooswijk en Centrum+Delfshaven.

Belangstelling? Kijk op de website bij
Agenda. Jouw deelgemeente staat er niet
bij? Mail naar rotterdam@fietsersbond.nl.
Het Centrum is een beetje van iedereen.
Dus als je buiten het Centrum woont kun
je je toch bij de Centrum+Delfshaven
groep aansluiten.

Afdeling Rotterdam + Regio

De Fietsersbond komt op voor de belangen van
fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en
betere mogelijkheden om te fietsen.
De Fietsersbond is aangesloten bij de European
Cyclists’ Federation.
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Google en de groei van het
fietsverkeer in Rotterdam
Het naoorlogse Rotterdam was een stad
van brede autowegen. Van west naar oost
en van noord naar zuid: het autoverkeer
kon ongehinderd z’n gang gaan. De auto
had ook de toekomst, zo dacht men. Van
enig fietsbeleid, om nog maar te zwijgen
over zoiets als een visie op fietsbeleid,
was in die tijd geen sprake. Men had wel
wat anders aan het hoofd en daarnaast
reden er nog weinig auto’s rond. Fiets- en
autoverkeer zal elkaar nog niet erg in de
weg gezeten hebben.
Dat veranderde in de loop van de jaren.
Er kwamen steeds meer auto’s. De gevolgen lieten dan ook niet lang op zich wachten: toenemende verkeersdruk, onleefbare
straten, parkeeroverlast en toename van
doden en gewonden, met name onder
fietsers en voetgangers.
Er ontstond een belangentegenstelling. Op
zeker moment leidde dat tot een kentering
in het denken over mobiliteit in de stad en
het belang van de fiets als alternatief voor
de onbeheerst groeiende automobiliteit.
Hoewel ik niet voldoende op de hoogte
ben van de ontstaansgeschiedenis van de
Fietsersbond in deze regio, neem ik aan
dat de opkomst van wat in eerste instantie
de ENWB en later de ENFB heette, een
belangrijke impuls gaf aan het ontwikkelen
van praktisch fietsbeleid.
Nu gaat het er mij niet om hier een verhaaltje over geschiedenis te houden, maar
ik heb deze inleiding nodig om een link te
leggen naar een kleine, maar opmerkelijke
bevinding. Enige tijd geleden las ik in een
krant (De Telegraaf van 14 februari om
precies te zijn) dat het gebruik van de fiets
in Rotterdam voor woon-werkverkeer met
maar liefst 30% was gestegen. De lead van
het bericht luidde als volgt: ‘De fiets wint
terrein in het woon-werkverkeer in Rotterdam met maar liefst 30 procent’.
Geheel in lijn met de gebruikelijke wijze
van Telegraaf-berichtgeving bleek deze lead
maar gedeeltelijk waar. Tellingen hadden
namelijk alleen in het havengebied plaatsgevonden. Bovendien hangt deze stijging
samen met initiatieven om vanwege de
werkzaamheden aan de A15 alternatief
vervoer te stimuleren. Dus hoe mooi deze
resultaten ook lijken, ze vertegenwoordigen

maar een deel van het Rotterdamse verhaal.
Het maakte mij wel nieuwsgierig naar de
rest van de stad. Was daar ook sprake
van een toename? Vast wel. Dat kon ik
zelf constateren als ik naar m’n werk in de
binnenstad fietste. Maar hoe groot was die
toename dan?
Google weet (bijna) alles. Ik typte daarom
in: ‘groei fietsverkeer Rotterdam’. Google
geeft de gebruikelijke lijst met links die op de
vraag betrekking (zouden kunnen) hebben.
Maar wat zie ik daarboven staan? ‘Bedoelde
u: groei autoverkeer Rotterdam’? Nee, dat
bedoelde ik niet, want dan zou ik wel ‘auto’
in plaats van ‘fiets’ hebben ingetikt.
Het maakte me nieuwsgierig naar het
omgekeerde. Als ik nu intikte ‘groei

autoverkeer Rotterdam’, zou Google dan
ook zo behulpzaam zijn en vragen of ik
eigenlijk niet ‘groei fietsverkeer Rotterdam’
bedoelde? Zo gezegd, zo gedaan. Maar
nee, mooi niet; nu vraagt Google niet of
ik iets anders bedoelde.
Moet ik hieruit concluderen dat Google
‘fiets’ eigenlijk een beetje rare zoekterm
vindt; een soort zwakzinnig broertje van
‘auto’?
Het fietsbeleid blijkt op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau als waardevol
en nuttig beschouwd te worden. Maar in
de virtuele wereld (‘in the cloud’ als het
ware) valt nog een wereld te winnen voor
de Fietsersbond, zoveel mag duidelijk zijn.
(WV)

Lansingerland
De Fietsersbond afdeling Lansingerland behoorde altijd bij de afdeling
Rotterdam+Regio. De afdeling Lansingerland heeft besloten om als aparte afdeling verder te gaan. Deze verandering
zal omstreeks het midden van 2012 in
gaan. In de praktijk betekent dat vooral
een verandering bij de financiële verant-

woording. Een eigen begroting maken en
dergelijke. Omdat de Fietserskrant natuurlijk geld kost en daarover geen definitieve
afspraken gemaakt konden worden, is het
mogelijk dat dit de laatste Fietserskrant is
die de leden van de Fietsersbond in Lansingerland zullen ontvangen. (JWL)
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Nieuw Reijerwaard
Op het dichtbevolkte eiland IJsselmonde willen overheden het
Barendrechtse bedrijfsterrein voor de Aardappelen Groenten en Fruit
sector (AGF) uitbreiden. Dat gebeurt waar A15 en A16 bij elkaar
komen tussen Barendrecht en Ridderkerk. De Fietsersbond heeft
zich afgevraagd welke gevolgen het plan heeft voor fietsers. Daarbij
gaat het om fietsverbindingen, maar ook om fietsende werknemers.

Verbeteringen
De verbeteringen zijn een rechtstreekse stationsfietsroute van
Barendrecht naar Ridderkerk en ongelijkvloerse kruisingen bij het
verkeersplein van de op- en afrit van de A15 (IJsselmondse knoop).

Fietsverbindingen
Er lopen verschillende fietsverbindingen door of vlak langs het
gebied. Niet eens alle verbindingen hebben een “officiële” status,
bijvoorbeeld dat ze behoren tot het stadsregionale fietsnetwerk.
Maar dat betekent niet dat ze onbelangrijk zijn, integendeel!
In de tabel hebben we alle fietsverbindingen op een rijtje gezet. De
verbinding Barendrecht NS station naar Ridderkerk (5) is nieuw en
natuurlijk zeer welkom. Maar wil je van datzelfde station naar IJsselmonde (6) of verder, het fietspad langs de A16 richting Brienenoordbrug volgen (7), dan heb je twee problemen. Je moet omrijden
omdat er geen fietspad is langs de rondweg van Barendrecht, die
daar Ridderkerks gebied is en Veren Ambachtseweg heet en je moet
rechtsaf en 180 graden draaien om omhoog en in de goede richting
op de Rijksstraatweg te komen. Het alternatief over het Barendrechtse bedrijfsterrein is ook om, gevaarlijk en heeft zeer slecht
wegdek. Hoe mooi en gewenst de verbinding met het Barendrechtse station ook is, het is een beperkte doelgroep. De verbinding
loopt dood op het station en is dus geen deel van het fietsnetwerk.
De fietstunnel Gebroken Meeldijk en de Barendrechtse rondweg
aan de zuidkant van Barendrecht zijn wel deel van het fietsnetwerk. Deze twee komen samen bij de rotonde Tuindersweg van de
Barendrechtse rondweg. Als je daarvandaan naar IJsselmonde (3,
13) of het fietspad langs de A16 richting Brienenoordbrug (1, 11)
wilt, dan ben je gedwongen om met het zware vrachtverkeer over
de klinkertjes van de Handelsweg op het bedrijfsterrein te rijden,
precies zoals het nu ook al is. Daarna moet je hetzelfde terugrijden
en 180 graden draaien als hiervoor genoemd. Al deze ellende verdwijnt als het fietspad langs de Barendrechtse rondweg ook op de
Ridderkerkse Veren Ambachtseweg wordt doorgetrokken. Zo niet,
dan zullen fietsers creatief wegen gaan gebruiken die daar helemaal
niet voor bedoeld zijn.

Werknemers
Ja, werknemers fietsen ook. Voor de fiets kent het nieuwe gebied
maar een paar verbindingen naar buiten. Dat betekent dat fietsende
werknemers flink om moeten rijden als hun bedrijf ver van die fietsin-/uitgangen zit. Eerdere ontwerpopgaven hebben ons geleerd dat
je vaak in de hoekpunten van het bedrijfsterrein fietsdoorsteekjes
naar buiten aan moet leggen. Dat geldt hier ook. In noordoost,
zuidoost en zuidwest moeten fietsdoorsteekjes naar het fietsnetwerk
komen. Die in noordwest zit al in het ontwerp.

Verkeersveiligheid
Op dit bedrijfsterrein zal veel zwaar vrachtverkeer zijn. Ervaring leert
dat op bedrijfsterreinen vooral met bestelwagens veel te hard wordt
gereden. De Fietsersbond heeft daarom gevraagd om het gehele
bedrijfsterrein 30 km gebied te maken. Alleen de Verbindingsweg zou
50 km/uur moeten zijn. Dat betekent tevens dat fietsers op de
3 rotondes in de Verbindingsweg voorrang hebben. Aan de noordkant van het bedrijfsterrein ligt de Krommeweg evenwijdig aan de
A15. Die Krommeweg ligt er nu ook al en behoort tot het fietsnetwerk
van de stadsregio. In die Krommeweg ligt een onnodige en gevaarlijke haakse bocht. Die kan met dit plan er gelijk uit worden gehaald.
Er is één grote auto ontsluiting van he t gebied, namelijk via de
Verbindingsweg bij de afrit IJsselmonde van de A15. Ridderkerk
zou wel eens veel last van sluipverkeer kunnen krijgen dat via de
Ridderkerkse kant van de Verbindingsweg komt. Daarnaast is dat
de enige route naar de containerterminal in Ridderkerk. Overheden
hebben daar geen oplossing voor gegeven en lijken het onder het
kleed te schuiven.
Ga eens in het gebied kijken en ontdek het vrijliggende fietspad
langs de A16, met één autokruising tussen Brienenoordbrug en
Zwijndrecht, de Voorweg, de Verbindingsweg, de Krommeweg en
de Rijksstraatweg. Er is veel glastuinbouw, maar het is toch een
verrassend rustig gebied. (JWL)

Achterland
1 Heinenoordtunnel, Poortugaal, Rhoon zuidrand
2 Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, brug over de Noord
3 Heinenoordtunnel, Poortugaal, Rhoon zuidrand
4 Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, brug over de Noord
5 Barendrecht NS
6 Barendrecht NS
7 Barendrecht NS
8 Botlek, Hoogvliet, Pernis, Havengebied, Havenspoorfietspad
9 Botlek, Hoogvliet, Pernis, Havengebied, Havenspoorfietspad
10 Barendrecht noordelijk deel woonbebouwing
11 Barendrecht, bijna gehele dorp
12 Barendrecht, bijna gehele dorp

Gebroken Meeldijk die loopt via de rotonde en ‘Heinenoordtunnel’ Tuidersweg naar het zuiden. De rotonde waar ze bij
elkaar komen zit in beide routes.
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13 Barendrecht, bijna gehele dorp
Dikgedrukt: rivierovergangen eiland IJsselmonde

Langs A16

Langs A16

NS

Barendrecht

o.a. Heinenoordtunnel

Fietsroute uit plan
Aansluitingen naar buiten het plan

Fietsnetwerk

Verbindingen uit tabel

via

naar

achterland

Rondweg Barendrecht, Boezemweg-Tuindersweg

noord fietspad langs A16

Beverwaard, Bolnes, Brienenoordbrug, Utrecht

fietspad langs A16 vanuit zuid

noord fietspad langs A16

Beverwaard, Bolnes, Brienenoordbrug, Utrecht

Rondweg Barendrecht, Boezemweg-Tuindersweg

IJsselmondse Randweg

IJsselmonde

Rijksstraatweg

IJsselmondse Randweg

IJsselmonde, Rotterdam Centrum

Spoorlaan Ba - Voorweg

Ridderkerk

Rijksstraatweg

IJsselmondse Randweg

IJsselmonde

Rijksstraatweg

noord fietspad langs A16

Beverwaard, Bolnes, Brienenoordbrug, Utrecht

Verbindingsweg

Ridderkerk

Rondweg Barendrecht, Dierensteinweg,
		
Rondweg Barendrecht, Dierensteinweg

Rijksstraatweg

Hendrik Ido Ambacht, brug over de Noord

Rondweg Barendrecht, Dierensteinweg

IJsselmondse Randweg

IJsselmonde
Beverwaard, Bolnes, Brienenoordbrug, Utrecht

fietstunnel Gebroken Meeldijk

noord fietspad langs A16

fietstunnel Gebroken Meeldijk Verbindingsweg

Ridderkerk

fietstunnel Gebroken Meeldijk

IJsselmondse Randweg

IJsselmonde

5

Fietstechnische ontwerpblooper:
Oostplein bij het gemaal
Fietsen in de stad is niet altijd een onverdeeld genoegen. Meestal heeft dat te maken met drukte, lawaai, stank en horkerig
gedrag van medeweggebruikers. En nee,
ik ga daarbij niet met het beschuldigende
vingertje uitsluitend richting automobilist
wijzen.
Fietsers en voetgangers sluiten vaak naadloos bij deze trend aan.
Er bestaat echter nog een ander ongemak
en dat heeft te maken met het ronduit beroerde ontwerp van verkeersknooppunten.
Het Oostplein is daar een sprekend voorbeeld van. Met name het noordelijk deel
van het plein dat aansluit op de Boezemweg en Goudsesingel is een sterk staaltje
van onlogisch ontwerpen. Het wekt de
indruk dat men om kosten te besparen alles
rond het parkje betegeld heeft en uit de
losse pols een handjevol verbindingen heeft
aangelegd.

Situatieschets
Ik zal proberen de situatie te omschrijven
aan de hand van een kaartje. (Zie hiernaast)
Boezemsingel, Goudsesingel en Oostplein
zijn drukke verkeersaders van en naar het
centrum van de stad. Voetgangers (metrostation Oostplein), fietsers en auto’s vormen
een onafgebroken verkeersstroom.
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Voor de overzichtelijkheid beperk ik mij tot
het fietsverkeer. Het is op het kruispunt een
komen en gaan van fietsers uit alle richtingen. Wie vanaf de Hoogstraat komt moet
eerst rekening houden met fietsverkeer van
links en rechts; vervolgens de weg oversteSituatieschets

ken en heeft dan de keuze uit maar liefst
vier richtingen. Behalve links en rechts kan
de fietser ook kiezen voor de Hoge Boezem
(stippellijn), of om het parkje heen, richting
Oostzeedijk (onderbroken lijn).

De onoverzichtelijkheid wordt nog extra
versterkt, omdat iedere aanduiding met
borden ontbreekt. Bovendien is er sprake
van zes verschillende soorten wegdek.

Wie snapt het nog?

De foto geeft een beeld van de keuzemogelijkheden op dit punt. De fietser kan links
of rechts het rode fietspad volgen of één
van de twee andere wegen met steentjes
(waarvan de rechter ook nog toegankelijk is
voor auto’s).

Daarbij moet je wel goed letten op medefietsers die je de pas afsnijden omdat ze
richting Oostzeedijk gaan, terwijl je zelf
naar de Hoge Boezem dacht te rijden: zeker
als er een grote groep fietsers tegelijkertijd
oversteekt, leidt dit tot onoverzichtelijke
toestanden en niet zelden tot irritatie. Sommige mensen nemen nu eenmaal liever hun
e-mail door op de fiets dan dat ze aangeven
welke kant ze uitgaan.

Tramlijn 7
Alsof dit alles nog niet genoeg is, doet
tramlijn 7 in verband met de herstructurering van de Oudedijk tegenwoordig halte
Oostplein aan. Vanaf de Boezemweg draait
de tram linksaf over de fietspaden. Er is
echter geen enkele signalering geplaatst.
Met name fietsers vanaf de Hoge Boezem
zien de tram amper, omdat op het pleintje
voor de Hypotheekshop en Makelaardij
vaak auto’s op het trottoir geparkeerd staan
en containers die ieder zicht op de bocht
ontnemen.
Zodoende is dit niet alleen een onoverzichtelijke en slecht ontworpen verkeerssituatie;
het kan ook nog eens levensgevaarlijk zijn.
(Willem Visser)
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Een Tour
de Force
Jan Laverman weet niet meer op welke
leeftijd hij het fietsen leerde maar wat hij
zich wel herinnert is dat laagje zand in de
bocht. Op zijn kleine fietsje ging hij onderuit en dat deed zo’n pijn dat waarschijnlijk
toen de kiem is gelegd voor zijn jarenlange
inzet voor fietsveiligheid. “Wees als fietser
overal op voorbereid”, heeft Jan toen
geleerd. De Fietserskrant wil meer van hem
weten omdat hij zo lang zo’n beetje in zijn
eentje de afdeling Rotterdam e.o. van de
Fietsersbond in leven heeft gehouden. En
zoals dat vaak gaat: hij rolde er in omdat
hij zich bemoeide met een klacht over een
fietspad in de buurt van zijn huis. En hij
werd bestuurslid in Rotterdam toen hij de
Fietsersbond daar vroeg naar het vervolg
van het fietspad langs de nieuwe tramlijn
naar Carnisselande. Ze wisten het niet en in
die positie kon hij het mooi zelf uitzoeken.

Ereplaats
Jan overlegt met ambtenaren en bestuurders van Rotterdam: over onveilige plekken, over slecht afgestelde verkeersregel
installaties (“stoplichten” zoals de rasfietser
zegt), over domme oplossingen voor overzichtelijke problemen en over plannen voor
regionale fietspaden. Hij maakt lijsten met
klachten over slecht wegdek, akelige bochten en gevaarlijk rijgedrag van brommers.
Hij wijst iedere keer weer op het recht van
fietsers: om gelijkwaardig aan andere weggebruikers behandeld te worden. En ook
heeft Jan tot een paar jaar geleden geprobeerd de Fietserskrant in productie te houden. Dat was te veel en na enige tegenslag
niet meer vol te houden. Deze 63,5 jarige
fietser pur sang is dan ook opgelucht dat er
versterking in de organisatie lijkt te komen
en hij wat tijd voor zichzelf krijgt. Sterker
nog, Jan streeft er naar om zich binnen
afzienbare tijd overbodig te maken. Voor
het zo ver is krijgt dit bondslid met bijna 30
lidmaatschapsjaren waarvan 19 jaar actief,
een ereplaats in de eerste Fietserskrant die
sinds twee jaar weer verschijnt in de Rotterdamse regio.
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Avonturen
In het dagelijkse leven is Jan Laverman
chemicus in de zware chemische industrie.
Een bijzondere combinatie en we nemen
maar aan dat hij ook daar aan verbetering
van de luchtkwaliteit werkt.
Jan fietst per jaar zo’n 6.600 km naar en
van zijn werk tussen de haven en zijn
woonplaats Barendrecht. Dat aantal is dan
nog maar zo’n 40% van het totale aantal
kilometers dat Jan wegfietst. In het weekend kan hij het ook niet laten, “gewoon,
om te bewegen”. Zo’n inspanning wordt
misschien een dagelijkse behoefte, een
verslaving eigenlijk? Jan zijn gezin fietst
ook veel. Zijn vrouw Mies is fietsdocente
en leert allochtone vrouwen deze mooie
Nederlandse gewoonte. Toen zijn drie kinderen jong waren en nog mee op vakantie
gingen zijn er flinke tochten gemaakt. Favoriet waren de routes langs grote rivieren
zoals de Schelde en de Maas, maar ook de

IJssel en Linge waren de familie Laverman
niet te min. Het gebied rond de Franse stad
Chartres ligt Jan nog vers in het geheugen,
die regio hebben ze uitgeplozen, evenals
wat later het gebied rond Bordeaux. En
de kinderen klaagden niet. Zijn meest
avontuurlijke tocht maakte hij met Mies,
van huis per fiets naar Tours in MiddenFrankrijk, per trein naar de Pyreneeen, op
de fiets verder naar Manresa in Spanje, met
trein en fiets naar Alicante, terug met de
trein naar Parijs en van daar fietsend weer
naar huis, een tocht van 24 dagen.
Jan en zijn vrouw hebben samen 12 fietsen
in huis en schuur. Slechts een paar zijn
er niet best aan toe. De grote trots is de
zogenaamde banaan, een gele overkapte
ligfiets. Deze kan 60 km per uur, wat Jan
regelmatig uitprobeert. Omdat deze fiets
drie wielen heeft mag Jan er ook mee op
de rijbaan. Voor de echte snelheidsduivels:

Wat is er met het Oostplein?
Het Oostplein staat in de lijst slecht
wegdek net onder de Top Tien en in deze
Fietserskrant staat er een stukje over de
verwarrende en gevaarlijke situatie.
Eerst wat feiten:
• de tramrailsovergang van het fietspad
van oost naar west dus vanaf Oostzeedijk/Slaak naar Burgemeester van
Walsumweg is al vele jaren zeer slecht
• er rijden veel fietsers van en naar de
Hoge Boezem
• de route vanaf de Hoogstraat pal
langs de tramhalte en dan linksaf is
ook populair
• die laatste twee routes bestaan uit
slecht gelegde grijze klinkers en er
rijden auto’s.
• her en der moeten fietsers tramrails
kruisen.

de absolute top is de Varna Tempest, waarmee in een uur 90,6 km is afgelegd. Maar
of dat nog wel veilig is? En zo’n bouwwerk
kan niet eens zelfstandig staan, vertelt Jan.
Dan kiepert hij gewoon om. Een patsersfiets, zullen we maar denken. En ja, er staat
ook een auto bij het huis maar die rijdt
meestal niet meer dan 10.000 km per jaar.
Als ze niet buiten Nederland op vakantie
gaan zelfs niet meer dan 5.000 km.

Praten, praten
Naast al die zelf gereden fietskilometers
heeft Jan ook al veel over fietsen gepraat.
Hij is de bescheidenheid zelve maar een
paar dingen wil hij toch wel noemen, zoals
de veranderde instelling van het “stoplicht”
aan de Petroleumweg in het havengebied.
Dit licht stond jarenlang op rood als je daar
naar beneden kwam suizen op je fiets.
Die enkele auto die nog dichterbij moest
komen kon direct door groen afslaan.

Het lijkt er op dat de ontwerpers zich
niet hebben gerealiseerd dat er veel
meer intensief gebruikte fietsroutes over
het Oostplein lopen dan de paar die ze
in rood asfalt hebben uitgevoerd. Dan
zou er dus niet zijn nagedacht over wat
fietsers tegen komen, wat ze moeten
doen en of ze dat eigenlijk allemaal wel
kunnen.
Oplossingen zijn eenvoudig:
• tramrailsovergang vlak maken,
• auto- en fietstoegangen van elkaar
loskoppelen
• toegang voor auto’s beperken
• rood asfalt in plaats van grijze steentjes
• afstand tussen de splitsing van de
twee routes over het plein en het
kruisende fietspad vergroten.
(JWL)

Behalve irritant was dit ook gevaarlijk. Er
moest flink geremd worden en natuurlijk
reden een hoop fietsers door rood. Na keer
op keer vragen aan de ambtenaren hoe het
er mee stond -ze wilden best meewerken
maar uitvoering was lastig- is het uiteindelijk toch gelukt: het verkeerslicht staat
op groen voor fietsers tenzij er een auto
nadert. Jan moet wel minstens zo tevreden
zijn over zijn eigen geduld als over het
resultaat ter plekke.

Optimistisch
Jan is redelijk optimistisch over de
toekomst van de fietser en de fietsvoorzieningen. Er wordt nu flink bezuinigd maar
slimme initiatieven voor de fiets hebben
wel kans van slagen. Bijna iedereen fietst
en er zijn zoveel voordelen aan goede
fietsvoorzieningen, vindt Jan. Hij noemt
de kilometerslange forenzenfietsroutes in
deze regio, zo vrijliggend en gestrekt als

A13-A16
Regelmatig in het nieuws: de verbinding
van de snelwegen A13 en A16. Als die
verbinding er komt dan kan dat grote gevolgen hebben voor fietsers. Mogelijk dat
bestaande fietsverbindingen verdwijnen
en nieuwe er bij komen. Maar, zijn dat de
juiste verbindingen? Is er een “kwaliteitsnetwerk fiets” voor het gebied zoals dat
ook zo mooi voor de auto is ontworpen?
Hoe zit het met de verkeersveiligheid? In
de ruime omgeving van op- en afritten zal
het veel drukker worden. Dat betekent voor
fietsers minder veiligheid, meer wachten,
meer herrie en meer stank. Het is dus van
belang om goed in de gaten te houden wat
de plannen zijn en daar vanuit fietsersoogpunt commentaar op te leveren en bij
te sturen. Daartoe heeft de Fietsersbond
Rotterdam+Regio een werkgroep A13-A16
opgericht. Wil je jouw inbreng geven?
Kijk voor de volgende bijeenkomst bij de
Agenda op de website www.fietsersbond.
nl/afdeling/rotterdam. (JWL)

maar kan, dus veilig en comfortabel voor
een flinke rit. Het grote probleem blijft het
jatten zoals hij het zonder aarzeling uitspreekt. De wegbeheerders moeten zorgen
voor aanbindmogelijkheden. Je voorwiel in
een klem stelt echt niets voor. Vastleggen
met 2 kettingen, zo moet het, helaas.
Aan zijn eventuele opvolgers geeft Jan mee
dat het werk voor de Fietsersbond soms
een hele lange adem vraagt maar als er
dan na 10 jaar toch iets gebeurt dan weet
je: “Ook al krijg je de credits er niet voor,
met jouw opmerking, verzoek, voorstel is
het toen begonnen”. (CJ)
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Verkeersveiligheid fietsers laat in veel
gemeenten nog te wensen over
In veel gemeenten laat de verkeersveiligheid te wensen over. Het
aantal gewonden dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen door een ongeval in de bebouwde kom groeit. Dit blijkt uit
onderzoek van verkeersadviesbureau VIA.nl. Daaruit blijkt dat in
de periode van 2007 tot en met 2009 in zestig procent van de
gemeenten het aantal verkeersslachtoffers is gegroeid. De voornaamste oorzaak: men rijdt te hard. Onder de verkeersslachtoffers
zijn vooral veel fietsers.
Enkele details uit dit onderzoek:
• 43% van de gemeenten scoort onveilig, waarvan 20% ruim
boven het gemiddelde;
• 60% van de gemeenten laat een stijgende trend (over de periode 2007-2009) zien in het aantal verkeersslachtoffers (doden
en ziekenhuisgewonden);
• onder verkeersslachtoffers vallen vooral veel fietsers en ouderen
(65+);
• op 28% van de hoofdwegen wordt te hard gereden: de gemiddelde snelheid op de 50 km/u-wegen ligt op 55 km/u (10%
overschrijding) en de gemiddelde snelheid op de 30 km/u-wegen
ligt op 36 km/u (20% overschrijding).

De belangrijkste reden voor deze vorm van rapporteren is de
verslechtering van de ongevallenregistratie bij de politie. De
registratiegraad is namelijk afhankelijk van de ernst (hoe ernstiger,
hoe beter) en vervoermiddelen (als een auto bij een ongeval is
betrokken, is de kans op registratie groter).
Iemand die met zijn fiets ten val komt (bijvoorbeeld door slechte
weginrichting) en een been breekt, voldoet volledig aan de
definitie. In de praktijk wordt dit echter ervaren als een ‘ongeluk’,
‘iemand is gevallen’ en niet als een ‘verkeersongeval’. Vandaar
dat eenzijdige ongevallen met fietsers vrijwel ontbreken in het
ongevallenbestand.

Gunstige uitzonderingen
Krimpen a/d IJssel en Spijkenisse springen er in dit rijtje gunstig uit;
de overige gemeenten laten een verontrustend beeld zien. Met
name in Barendrecht en Schiedam is sprake van meer dan een
verdubbeling tussen 2007 en 2009. Deze cijfers staan bovendien in
nogal schril contrast met de doelstelling die men in 2020 gerealiseerd wil zien. Hierbij vormt alleen Spijkenisse een gunstige uitzondering. De doelstelling ligt zelfs hoger dan het bereikte resultaat in
2009! (WV)

Situatie in de regio
Hieronder de cijfers voor Rotterdam en omliggende gemeenten.
VIA.nl maakt gebruik van een methode waarbij met name de
ziekenhuisgewonden worden verhoogd op basis van de ziekenhuisregistratie (LMR, bron: SWOV).

Meer over het onderzoek is te lezen op:
http://via-nl.pressdoc.com/31871-nederlandse-gemeentenonveiliger-dan-gedacht

Verkeersslachtoffers per gemeente

gemeente

2007

2008

2009

doelstelling 2020

5

9

13

9

Barendrecht

29

28

62

25

Capelle a/d IJssel

50

74

71

23

Krimpen a/d IJssel

13

17

13

8

Lansingerland

40

37

49

21

Ridderkerk

37

31

55

20

Rotterdam

670

736

980

414

Schiedam

42

68

110

35

Spijkenisse

61

45

39

40

Vlaardingen

50

71

81

29

Albrandswaard
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Top Tien slecht wegdek in de gemeente Rotterdam
Je zou verwachten dat de Top Tien sinds
eind 2009 bijna geheel vernieuwd is
omdat in 2,5 jaar heel veel opgeknapt
is. Helaas, dat valt tegen. Maar de
Kanaalweg+Gordelweg die de vorige keer bovenaan stond en waaraan toen
werd gewerkt, is al een tijd klaar. Daarmee
ligt er een twee-richtingen fietspad tussen
de Boszoom langs het Kralingse bos en
de rotonde ten noorden van diergaarde
Blijdorp. Dit is 7,9 kilometer, slechts onderbroken door 4 stoplichten en 8 kruisingen
met auto’s waar de fietser voorrang heeft.
Een knappe prestatie. De lengte is ook nog
eens heel eenvoudig te verdubbelen om
in Vlaardingen of bij de Beneluxtunnel te
komen. Alles ligt er al. Slechts het fietspad
langs de Abraham van Stolkweg moet iets
breder en ook twee-richtingen worden
gemaakt. De ruimte is er! Daarnaast zijn er
wat kleinere verbeteringen nodig.
Nog meer goed nieuws: de Achterdijk
is weer een mooi en comfortabel fietspad geworden. De Slaak is de nieuwe
nummer 1. In 2009 schreven we dat de
Slaak gedeeltelijk opgebroken was, maar
blijkbaar is er te weinig hertegeld of het is
niet goed gedaan. Eveneens in KralingenCrooswijk ligt nummer 4, Warande/
Ammanplein, waar niets is gebeurd.
Het fietspad langs nummer 2, de Terletweg, is geheel weggehaald. Er staat nog
wel een fietspadbord. De weg zelf is zeer
slecht. Waarom is die Terletweg belangrijk
voor fietsers? Als je in Blijdorp woont is het
de kortste rustige route naar buiten de stad.
In het kader van het plan Park Zestienhoven
zal de Terletweg vast wel worden verbeterd, maar hoe lang gaat dat nog duren?
Nummer 3, de Van der Duijn van
Fietspad Terletweg

Maasdamweg is al grotendeels voorzien van een mooi twee-richtingen fietspad
aan de vliegveldzijde. Alleen tussen de
Woensdrechtstraat en Bovendijk moet nog
wel wat gebeuren. Dan nummers 5 en 8
zijn kleine stukjes fietsroute als je aan de
Blijdorpkant uit de Statentunnel komt en
naar de Walenburgerweg gaat. De werkzaamheden aan het Centraal station zijn
over de helft en een deel van de fietsers die
vroeger door de Provenierstunnel gingen,
rijden nu hier via de Statentunnel. De gemeente is haar toezegging nog steeds niet
nagekomen om voor “goede omleidingsroutes” te zorgen gedurende de stationswerkzaamheden. Snel asfalteren dus!
Nieuw is nummer 6. Het is in Zevenkamp een fietspad dat begint bij de
Capelseweg, een stukje langs de Zevenkampseweg ligt en dan recht door de wijk
aan de zuidzijde van het water loopt naar
de Zevenkampse Ring bij metrostation de
Tochten. Ook nieuw is nummer 9, het
Lagelandse Pad, eveneens in Prins
Alexander. Er is de laatste jaren veel verbeterd in de deelgemeente Prins Alexander,
maar deze twee zijn vergeten?
Dan twee nieuwkomers waar het Havenbedrijf de scepter over zwaaite en die
van belang zijn om automobilisten uit de
auto van de A15 en op de fiets te lokken.
Nummer 7 het Reewegviaduct gaat
over de Betuwespoorlijn en verbindt het
Waalhavengebied aan de zuidwesthoek
met de Vondelingenweg en daarmee de
stad met Pernis, Spijkenisse en verder. Het
Reewegviaduct bestaat uit geasfalteerde
stalen “planken” met een behoorlijke ruimte

Top Tien slecht wegdek in
de gemeente Rotterdam
Juni 2012
1 Slaak
2 Terletweg (Park Zestienhoven)
3 Van der Duijn van Maasdamweg
4 Warande/Ammanplein
5 Statenweg OZ tussen Statentunnel en 				
Bentinckplein/Walenburgerweg
6 Zevenkampseweg-De Tochten fietspad
langs ZZ water van Capelseweg naar
Zevenkampse Ring bij De Tochten
7 Reewegviaduct
8 Bentinckplein/Walenburgerweg ZZ
tussen Statenweg en Stationssingel
9 Lagelandsepad tussen vd Helmstr en Boszoom
10 Jan Olieslagersweg zuidzijde
tussen die “planken”. Niet zo erg als je daar
eenmalig met een recreatief fietstochtje
overheen moet. Maar twee maal daags die
paar honderd meter volledig door elkaar
geschud te worden .... . Nummer 10, de
Jan Olieslagersweg verbindt de zuidoosthoek van hetzelfde Waalhavengebied
met de Groene Kruisweg. De Jan Olieslagersweg hoort gedeeltelijk bij het Havenbedrijf en gedeeltelijk bij de deelgemeente
Charlois. Het asfalt van het fietspad aan de
zuidzijde is zeer slecht. (JWL)
Erger jij je aan slecht wegdek dat volgens
jou in deze Top tien hoort? Stuur dan je eigen vermeldingen (maximaal 10) van slecht
wegdek in. Denk erom: alleen binnen de
gemeente Rotterdam. Je hebt een bepaald
aantal punten. Als je één straat nomineert
gaan al je punten naar de ene straat en
heb je maximaal effect. Als je een echte Top
Tien instuurt, wordt hetzelfde aantal punten
over alle tien verdeeld. Omschrijf de ligging
zo nauwkeurig mogelijk en verstuur naar:
fietserskrant@fietsersbond.nl of Tjalk 97,
2991PP Barendrecht.
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Digna Johannaweg in Hoogvliet
Zeer onlangs is de Digna Johannaweg naar
het viaduct over de A15 omgeploegd. Er is
nog een voetpad vrijgelaten met overhangende struiken en verschrikkelijk slecht
wegdek. Dat voetpad was ook afgesloten
maar een deel van het hek is opzij gezet
zodat er weer een doorgang was.
De Venkelweg is de alternatieve fietsroute
voor iedereen die vanaf de Spijkenisserbrug
via de Vondelingenweg naar Rotterdam
wil. De Venkelweg gaat onder de Botlekbrug door. Het is daar levensgevaarlijk
want er wordt aan de nieuwe Botlekbrug
gewerkt. Er is geen enkele fietsvoorziening,
de weg is vanwege de werkzaamheden
versmald en smerig, het wegdek is zeer
slecht, weggebruikers hebben door pijlers
en bochten geen zicht op elkaar en er is
een flink hoogteverschil.

Ondanks verzet van de Fietsersbond zal
de fietsverbinding via de Digna Johannaweg over de A15 vanwege de nieuwe
Botlekbrug en de verbreding van de A15
uiteindelijk wel worden opgeheven. Maar,
nu is dit gebeurd omdat de deelgemeente
Hoogvliet zo graag verder wilde met het
Bonairepark en de Heerlijkheid. Ieder weldenkend mens had echter de verbinding
via de Digna Johanna zo lang mogelijk
in stand gehouden om fietsers tijdens de
werkzaamheden een veilige route te blijven
geven.
Mochten zich op de Venkelweg ongelukken
gaan voordoen dan kun je de deelgemeente Hoogvliet aansprakelijk stellen. (JWL)

Agenda
Data en detail informatie van alle
activiteiten van de Fietsersbond
in de afdeling Rotterdam+Regio
zijn te vinden op onze website
www.fietsersbond.nl/afdeling/
rotterdam
Het enige dat we hier apart willen
noemen is de fietstocht op:

ZONDAG 14 oktober
Fietstocht voor leden van de
Fietsersbond in samenwerking
met het NIVON.
Start om 11 uur van het NIVON
Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Het NIVON is om 10:30 uur open.
Deze tocht gaat naar het Loetbos.

Tramrailsovergangen
daar bij helpen. De Fietsersbond heeft een
eerste lijstje ingeleverd. We weten echter
zeker dat we niet overal zijn geweest.
Daarom aan jullie het verzoek om slechte
tramrailsovergangen te melden via
onze website www.fietsersbond.nl/
afdeling/rotterdam. (JWL)

Er zijn heel wat plaatsen in Rotterdam en
omstreken waar fietsers tramrails kruisen.
Bij een aantal van die kruisingen word je
van je fiets afgeslingerd. De Fietsersbond
heeft daar regelmatig over geklaagd en
een aantal maanden geleden heeft dat
geleid tot een gesprek met de RET.
De RET is namelijk verantwoordelijk voor
75 cm wegdek naast het tramspoor.

In dat gesprek bleek dat de RET zich wel
degelijk bewust is van zijn verantwoordelijkheid en ook in technische zin aan verbeteringen werkt. Niet onbelangrijk: er is ook
geld voor gereserveerd. De RET wil graag
eerst de slechtste overgangen verbeteren.
Maar, waar liggen de slechtste overgangen? Het is veel werk en dus kostbaar om
dat goed uit te zoeken. De Fietsersbond wil

Fietsklachten

Schrijf een stukje voor de Fietserskrant
of website

Klachtentelefoon gemeente Rotterdam

14-010

(werkdagen 08-20u, zaterdag 09-17u), of
https://concern.ir.rotterdam.nl/
pkr-formulier/internet

Fietsinformatie
www.fietsersbond.nl
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Ook in jouw buurt zijn nieuwbouwplannen, herinrichtingen, worden stoplichten
vernieuwd enzovoort. Het is de vraag of
er bij alle wijzigingen voldoende rekening
wordt gehouden met fietsers. Je leest in je
huis-aan-huis blad over de plannen. Leg in
de Fietserskrant eens aan ons uit wat die
plannen zijn en wat ze voor fietsers zouden
kunnen betekenen. Gaat men binnenkort
een voor fietsers belangrijke beslissing

nemen in de (deel-) gemeenteraad? Schrijf
er een stukje over voor de website. Er zijn
punten waar iets zou moeten gebeuren
maar dat gebeurt niet?
Leg ons en onze lezers uit wat je als groot
knelpunt ervaart, maak foto’s en stuur op
naar fietserskrant@fietsersbond.nl.
Heb je geen schrijftalent? Geen probleem,
schrijf het zo goed mogelijk op en wij doen
in overleg de eindredactie. (JWL)

