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Van de voorzitter
Hierbij wil ik allereerst alle leden van de Fietsersbond en belangstellenden een heel gezond 
en gelukkig 2012 toewensen. Met name een gezond nieuw jaar, waarin hopelijk veel gefietst 
zal worden.
In de afgelopen periode heeft er weer veelvuldig overleg plaatsgevonden met de Gemeente 
Lansingerland zowel met het bestuur (burgemeester en wethouders) als met de ambtenaren 
met het doel goede voorwaarden te creëren om het fietsen in Lansingerland en omgeving zo 
aangenaam mogelijk te maken. Op onze website kunt daar veel over lezen. Het lijkt mij een 
overbodige zaak om dit nog eens in deze Fietsflits te herhalen.
Wel  wil  ik  de Ledenvergadering  onder  de aandacht  brengen  die  wij  op  7  februari  2012 
houden om 20.00 uur in het zalencentrum Rehoboth waarin wij het een en ander nog zullen 
toelichten.  Verder  is  er  een gastspreker  uitgenodigd,  die  een presentatie  houdt  over  de 
Hofpleinfietsroute.
Helaas hebben wij  niet  mee kunnen doen aan de landelijke  fietsverlichtingsactie  van de 
Fietsersbond.  Dit  had  diverse  oorzaken,  waaronder  het  gebrek  aan  mensen  om  een 
dergelijke actie op te zetten.
Persoonlijk zou ik in 2012 de drie-twee-actie tot een speerpunt van ons beleid willen maken. 
Met deze actie wil de Fietsersbond propageren dat in 2012 en de jaren daarna mensen twee 
dagen in de week op de fiets naar het  werk gaan en daarmee het gebruik  van de auto 
verminderen. Goed voor het milieu en goed voor uw fysieke gesteldheid. 
Ik  kan het  niet  nalaten om toch nog de fietspaden rondom de N470 en N471 onder  de 
aandacht te brengen. We zijn een aantal prachtige fietspaden rijker geworden en daarvoor 
wil ik pluim geven aan de provincie en de gemeenten. Op de Nieuwjaarsreceptie opperden 
wij bij de burgemeester, de heer Ewald van Vliet, het voorstel om de fietspaden gelijktijdig 
met de Acht van Lansingerland op 22 september 2012 in gebruik te nemen. “Moeten we 
doen”, was de reactie van de burgemeester.
Ik wil mijn bijdrage aan deze Fietsflits sluiten met een oproep te doen voor vrijwilligers uit de 
verschillende kernen, die ons behulpzaam zouden willen zijn bij het bereiken van de goede 
fietsvoorzieningen en waar nodig aangeven waar zich gebreken voordoen. En we zoeken 
een coördinator die de Fietsersbond vertegenwoordigt bij  de werken aan de N209 en de 
A13/A16.  De afdeling  moet  dit  nu  noodgedwongen laten liggen.  Daarbij  denken  wij  aan 
iemand die plannen en tekeningen kan beoordelen op hun gevolgen voor het fietspadennet, 
en vaardig is in woord en geschrift. Ook zoeken wij vrijwilligers voor de fietsverlichtingsactie 
2012. Deze mensen moeten wat technisch inzicht hebben en handig zijn.
Ik wens u in 2012 heel veel fietsplezier.
Ton van der Burg

Ledenvergadering
Op 7 februari aanstaande houdt de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond de jaarlijkse 
ledenvergadering in gebouw Rehoboth (Wilhelminastraat 2, Berkel Centrum). U bent vanaf 
19:30 uur van harte welkom.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging met agenda.  Als u punten heeft voor de agenda, dan 
kunt u die aan mij doorgeven per e-mail op fbll.secretaris@gmail.com of telefonisch op 010-
5118348.
Jan Caesar

Hofpleinfietsroute / Anne de Vriessingel
29  november  j.l.  organiseerde  de  gemeente  een  informatiebijeenkomst  over  de 
Hofpleinfietsroute  door  de  wijk  Westpolder-Bolwerk.  Stef  Baijense,  namens  Stadsregio 
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Rotterdam, ging in op de achtergrond van het  onstaan van de Hofpleinfietsroute.  Jasper 
Feuth van de afdeling Projecten van onze gemeente schetste de situatie van de route nabij 
halte Westpolder. Tijdens de ontwikkeling van het winkelcentrum zal de route via een tijdelijk 
fietspad aan de westzijde van halte Westpolder liggen, om later naar de oostzijde van het 
winkelcentrum te verhuizen. Richting Rotterdam wordt de Stationssingel gekruist en via een 
nieuwe  fiets/voetbrug  langs  het  aan  te  leggen  plantsoen  wordt  de  Anne  de  Vriessingel 
gevolgd.
Bewoners aan die singel  zijn  echter niet  gecharmeerd van deze regionale  fietsroute.  Ze 
vrezen dat het fietsverkeer veel overlast zal geven en zijn bezorgd dat kleine kinderen in een 
onbewaakt  moment  de  brug  zullen  oversteken  en  op  de  Stationssingel  zullen  worden 
aangereden. Ook wordt als argument aangevoerd, dat het nooit in de verkoopfolder van hun 
huis heeft gestaan. Als alternatief worden de parallelstraten en het fietspad over de Annie 
M.G. Schmidtlaan aangegeven. Maar op hun beurt zijn de bewoners van die straten daar 
weer op tegen. Ook een fietspad aan de westzijde van de metrolijn wordt als mogelijkheid 
genoemd.
In  oude  bestemmingsplannen  is  het  fietspad  echter  wel  te  zien.  Bovendien  heeft  de 
gemeenteraad op 30 augustus 2011 in Raadsbesluit 2011/93 met het bestemmingsplan 'Het 
Gouden Hart, Westpolder deelplan 4 oost', ingestemd. Hierin is vermeld, dat de gemeente 
gehouden is aan afspraken voor het aanleggen van een regionaal fietspad over de Anne de 
Vriessingel.
De Fietsersbond heeft reeds in 1999 aangedrongen op een vrijliggende fietsroute met een 
brug over de Stationssingel en die strak langs halte Rodenrijs verder gaat. Dat station is 
echter gepasseerd. De Anne de Vriessingel biedt de kortste route. Directheid is een van de 
kernmerken van een goede fietsroute.
Jasper Feuth zal de suggestie om in de grasstrook op de Anne de Vriessingel alsnog een 
vrijliggend fietspad aan te leggen verder uitwerken.
Jan Caesar

Dode in het verkeer is steeds vaker een oudere f ietser
In het NRC van 17 november was te lezen, dat het aantal verkeersdoden daalt, maar onder 
de slachtoffers groeit het aandeel fietsers. Dat komt vooral doordat het aantal oudere fietsers 
stijgt. Vanaf hun zestigste lopen fietsers een relatief groot risico op een ongeval, met daarbij 
een grotere kans op ernstig letsel of overlijden.
Dat  blijkt  uit  onderzoek  van  de  SWOV.  Het  gehele  artikel  is  te  vinden  op 
http://www.swov.nl/NL/Actueel/Nieuws/20111117-NRC-fietsers.pdf.
Bron: NRC 17-11-2011

Het is nu natuurlijk niet de bedoeling, dat u de fiets voortaan in de schuur laat staan, maar 
doe het wat voorzichtiger aan. Let daarbij ook op de hoge snelheid die uw elektrische fiets 
kan ontwikkelen.
Jan Caesar

Boete omhoog en maximum snelheid omlaag
Ook leden van de Fietsersbond rijden auto.  De Fietsersbond is dan ook geen bond van 
fietsers, maar wel een bond die opkomt voor de belangen van fietsers. Een bond VOOR 
fietsers dus!
Afgelopen nieuwjaarsdag heb ik met de auto ‘s avonds bijna drie fietsers doodgereden. Ze 
kwamen plotseling vanuit een donker steegje in Leiden en staken zomaar de weg over. Ik 
schrok me rot en moest krachtig remmen.
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Gelukkig reed ik niet hard, 30 km/u waar 50 km/u gereden mag worden. Dat is mijn redding 
geweest. Ik houd overal rekening mee, want in een stad kan er van alles op je pad komen.
Als  het  slecht  was afgelopen was ik mogelijk  vrijuit  gegaan,  want  ze kwamen van links, 
hadden geen voorrang en geen van hen had verlichting op de fiets.
Maar als je drie mensen doodrijdt, ook al heb je geen schuld, je draagt het je hele leven mee.
Daarom mag van mij de boete voor fietsen zonder licht worden verhoogd en de maximum 
snelheid worden verlaagd.
Ton Evers

Fietscontrole op OBS De Regenboog 4 november

 

In een actie van Veilig Verkeer Nederland en met assistentie van de Fietsersbond zijn de 
fietsen van de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 op de OBS De Regenboog gecontroleerd. 
Beoordeeld  werd de algehele  staat  van  de  fietsen,  maar  zeker  de  banden,  remmen en 
verlichting werden aan een grondige inspectie onderworpen. Kleine reparaties werden ter 
plekke uitgevoerd, voor het grotere werk werd geadviseerd de fiets naar de fietsenmaker te 
brengen. Gelukkig waren de meeste fietsen in goede staat.
Ton van der Burg

Afsluiting Landscheidingsfietspad
Geen  fietser  wordt  vrolijk  van  de  langdurige  afsluiting  van  (delen  van)  het 
Landscheidingsfietspad-Zuid  tussen  halte  Rodenrijs  en  de  Boterdorpseweg,  en 
Landscheidingsfietspad-Noord  tussen  de  Oostersingel  en  Zoetermeer.  Het  betekent 
maandenlang  omrijden  tussen  druk  verkeer  of  over  donkere,  deels  niet  verlichte, 
tuinderswegen.
De Fietsersbond heeft  al verschillende geklaagd bij  de gemeente en de projectgroep,  en 
aangegeven hoe het anders kan. Bijvoorbeeld, alleen dan afsluiten als het echt nodig is, en 
niet al voor Kerst, terwijl je weet dat er toch een paar weken niet gewerkt zal worden. Ook 
zou  eerst  het  nieuwe  fietspad  aangelegd  kunnen  worden,  om  vervolgens  het  oude  als 
toevoerweg voor het materiaal te gebruiken.
Inmiddels bemoeit de politiek zich er mee. Zo zal dit punt op de agenda van 18 januari van 
de Commissie Ruimte komen.
Jan Caesar

Waarom?
Soms vraag je je af: waarom dingen worden gedaan, zoals ze worden gedaan. Dwars op het 
Kooipad tussen de IJsvogellaan en de Kooilaan waren twee hekken geplaatst, en een stukje verderop  
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nog een paar. Zie de eerste foto. Je vraagt je af waarom. Na een melding van mij aan de gemeente is 
de situatie gewijzigd: de hekken zijn draaibaar geworden en staan nu aan de zijkant. Weet u waarom?

 

Op  de  kruising  van  de  Gruttostraat  en  de  IJsvogellaan  was  een  verhoogd  eilandje 
aangelegd. Dit vroeg natuurlijk om problemen. Zeker in het donker bij regenachtig weer.  Een

 

fietser moet toch al genoeg op het verkeer letten om levend thuis te komen. Gelukkig is het 
eilandje  na een melding  aan de gemeente verlaagd,  zodat  je  er  gewoon overheen kunt 
rijden.
Kees van der Knaap

Kort nieuws

De voorbereidingen voor de vierde editie van de fietstoer 'De 8 van Lansingerland' 
zijn inmiddels weer van start gegaan. De fietstoer wordt dit jaar gehouden op zaterdag 22 
september. Noteert u die datum alvast maar in uw agenda.

Metrolijn E heeft met ingang van de nieuwe dienstregeling hetzelfde regiem als de 
andere  metrolijnen  voor  het  meenemen  van  fietsen  daarin.  Het  gehele  weekend  en  op 
werkdagen buiten de spitstijden mogen nu fietsen meegenomen worden richting Den Haag 
en Rotterdam. Een aankondiging van deze wijziging heeft echter niet plaats gevonden.
Desondanks is dus één van de 10 speerpunten in ons verzoek van 16 maart aan het college 
en de raad in vervulling gegaan. Hiervoor zijn we vanzelfsprekend blij.
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 Ondanks jarenlange voorbereiding en uitvoering van de fietspaden langs de N470 en 
N471 is het tijdelijke fietspad aan de westzijde van de spoorlijn bij halte Westpolder door de 
gemeente Lansingerland niet tijdig gerealiseerd. Ook de aansluiting van het fietspad langs 
de  Bovenvaart  op  de  Verlengde  Laan  van  Koot  is  er  nog  niet,  maar  zal  mogelijk  zeer 
binnenkort gereed komen.

In  overleg  tussen  de  gemeente  Lansingerland  en  de  Fietsersbond  is  een  plan 
gemaakt voor verbetering van de bewegwijzering in de kern Berkel  en Rodenrijs.  Reeds 
lange  tijd  was  die  zwaar  verouderd.  De  plannen  zijn  inmiddels  gereed  en  worden  nu 
uitgewerkt, waarna opdracht tot realisatie zal worden geven.

Algemene informatie
De Fietsersbond
De Fietsersbond komt op voor de belangen van de fietser d.w.z.  comfortabele en snelle 
fietsroutes, meer en betere stallingen, aanpak van fietsdiefstal en grotere verkeersveiligheid 
voor fietsers. 
Het landelijk bureau is gevestigd in Utrecht (http://www.fietsersbond.nl/) en er zijn ongeveer 
150 lokale afdelingen. Zo ook in Lansingerland (http://www.fietsersbond.nl/lansingerland). Op 
onze  website  vindt  u  actuele  informatie  over  bestaande  en  nieuwe  fietspaden  in  onze 
omgeving, de verkeersregels, fietsroutes in de buurt, de agenda en nog veel meer. 

Toezending van De Fietsfl its
Leden van de Fietsersbond in Lansingerland krijgen De Fietsflits automatisch toegestuurd. 
Dat gebeurt het liefst per e-mail. U bespaart ons veel werk en kosten door uw e-mailadres op 
fbll.secretaris@gmail.com aan ons door te geven. Vergeet u niet om (e-mail)adreswijzigingen 
te melden?
Ook geïnteresseerden kunnen De Fietsflits  gratis  via  e-mail  ontvangen door  zich  aan te 
melden op onze website, menukeuze Afdelingsblad.

Redactie
Jan Caesar (fbll.redactie@gmail.com)

5

mailto:fbll.redactie@gmail.com
mailto:fbll.secretaris@gmail.com
http://www.fietsersbond.nl/lansingerland
http://www.fietsersbond.nl/

