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MEMO 
 
Een ketting (zoals een fietsroute)  is zo sterk als de zwakste schakel 
 
De Fietsersbond heeft in het kader van de filebestrijding de snelle realisatie van een 
rechtstreeks interregionale fietsroute grotendeels langs de Randstadrail tussen 
Rotterdam -Hofplein en Den Haag- Hofvijver via Lansingerland voorgesteld. Dit sluit 
ook aan op de pleidooien om uit milieu en gezondheidsoogpunt het fietsgebruik te 
bevorderen.  
Vanuit Lansingerland liggen de centra van Den Haag en  Rotterdam immers op 
befietsbare afstand.(10-15 km)  
Belangrijke schakels van deze route binnen het Stadsgewest Haaglanden zullen 
vanaf Pijnacker-Nootdorp richting  Den Haag tegen 2009 gerealiseerd zijn. 
Maar ook binnen de Stadsregio Rotterdam zullen naar verwachting op afzienbare 
termijn de schakels voor deze route in Rotterdam -Noord en in Schiebroek langs de 
Randstadrail gerealiseerd worden.  
In het uitvoeringsprogramma 2007-2011 van de Stadsregio staat de verbinding 
vanuit het centrum van Rotterdam naar Lansingerland als studieobject bovenaan de 
lijst  
De passage door Westpolder/Bolwerk in Berkel en Rodenrijs vanaf halte Rodenrijs 
vormt een  essentiële schakel in de geplande doorgaande route tussen Den Haag en 
Rotterdam   
De Fietsersbond bepleit dan ook een extra inspanning van Lansingerland en 
wijziging in het huidige beleid om deze essentiële schakel tijdig te realiseren  met 
aandacht voor de te stellen eisen aan een dergelijke interregionale route. 
 
Nadere toelichting. 
 
Zowel door de Provincie Zuid Holland in haar provinciaal fietsplan als door  de 
stadsregio Rotterdam en  het stadsgewest Haaglanden is reeds vele jaren een 
regionale fietsroute 03  voorzien tussen Pijnacker/Berkel en Rodenrijs naar 
Ridderkerk / Hendrik–Ido- Ambacht.  
Binnen Lansingerland/ Berkel en Rodenrijs was deze route geprojecteerd vanaf 
Pijnacker aan de oostzijde van de Randstadrail ( Hofpleinlijn)  tot aan de Waterlinie 
in Westpolder/Bolwerk en vandaar via de Papaverweg en het Parc Rodenrijs naar de 
Bonfut/Wildersekade. Met name het traject over de Anjerdreef en de passage via 
Parc Rodenrijs levert daarbij problemen op omdat bij de aanleg van die wijk geen 
rekening is gehouden met deze route. Vandaar dat er reeds geruime tijd overleg 
wordt gevoerd met Stadsregio Rotterdam om deze route te wijzigen en verder langs 
de Randstadrail door te zetten tot aan de Halte Rodenrjis over de verdelende route 
425  en vandaar via het Landscheiding fietspad naar de Bonfut/Wildersekade. De 
verdelende route 425 sluit bij halte Rodenrijs vervolgens wel aan op het Zwartepad 
richting Schiebroek als onderdeel van de regionale route 07 (Haringvlietdam – 
Zevenkamp/Nieuwerkerk a/d IIssel . 
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Van de zijde van de Fietsersbond is herhaaldelijk tijdens de inspraak procedures 
voor het bestemming- en inrichtingplan Westpolder/Bolwerk gepleit voor de aanleg 
van een vrijliggend en geasfalteerd fietspad langs de spoorlijn conform de eisen van 
de Stadsregio. 
Steeds opnieuw werd geantwoord dat realisatie van een dergelijke fietspad via een 
woonstraat acceptabel was en dat over toepassing van asfalt in een later stadium 
beslist zou worden.  
Op dit moment moet worden geconstateerd dat vanaf de Gerberasingel tot aan de 
Waterlinie geen vrijliggend fietspad is aangelegd en een eventuele route via een 
woonstraat met elementenverharding is uitgevoerd. 
Maar ook de resterende fietsverbinding naar en nabij halte Westpolder is maar 
gedeeltelijk als vrijliggend fietspad ontworpen. 
Een en ander wijkt sterk af van de gepresenteerde ambities in het 
uitvoeringsprogramma van de SRR  waar een minimale breedte van 3,5 m en rood 
asfalt is vereist voor regionale routes. 
Ook is het totaal stil geworden omtrent plannen voor het fietspad vanaf de 
Gerberasingel via een  kruising met de Rodenrijseweg naar de halte Rodenrijs en het 
Zwartepad. 
 
Bij de reconstructie van de  Industrieweg in 2004 werd van de zijde van de gemeente 
Berkel en Rodenrijs in reactie op de zienswijze van de Fietsersbond op het voorlopig 
ontwerp op 16 april 2004  gemeld dat er op de Industrieweg geen voorzieningen voor 
fietsers noodzakelijk waren omdat  aan de oostzijde van de spoorlijn een vrijliggend 
fietspad is geprojecteerd. 
Dit is dus in tegenspraak met de huidige plannen want uit nader overleg met de 
verkeersdeskundige van de Vinex blijkt nu dat over aanzienlijke lengtes geen 
vrijliggende fietspaden in Westpolder Bolwerk zijn gepland en dat er evenmin sprake 
is van een asfalt verharding. Daarnaast voldoet het fietsviaduct over de 
Oudelandselaan ook niet aan de te stellen eisen. 
De Fietsersbond is dan ook verontrust over deze plannen die niet te verenigen zijn 
met de ambities voor een geplande interregionale fietsroute. 
 
Piet Mazure, 24 augustus 2007 (redactionele wijzigingen  17 december 2007) 
 
 


