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Van de voorzitter 
Iedere keer als de secretaris mij vraagt wat te schrijven voor de Fietsflits word ik eraan 
herinnerd dat er weer een kwartaal voorbij is. Wat vliegt de tijd. Bij het schrijven van mijn 
aandeel zitten we al weer in oktober en zien we de herfstkleuren weer verschijnen en de 
blaadjes van de bomen vallen. Opletten dus, want bij nat weer kan dat tot gladheid leiden. 
Als afdeling zien wij erop toe dat de fietsvoorzieningen worden verbeterd en goed worden 
onderhouden, maar wij realiseren ons ook dat niet alles kan. De wegbeheerder is sterk 
afhankelijk van de middelen die hij beschikbaar heeft en in deze tijd nemen die middelen 
eerder af dan toe. Dat neemt niet weg dat wij toch kritisch blijven en alles goed in de gaten 
houden wat er om ons heen gebeurt. 
Als bestuur kunnen wij dat niet alleen en hebben daarbij uw steun nodig. Wij zoeken nog 
vrijwilligers die ons daarbij kunnen helpen. Kunt u situaties beoordelen en dat specifiek in het 
belang van de fietser dan bent u de aangewezen persoon. Het kost wat tijd en inzet. Voelt u 
zich geroepen of wilt u daar iets meer over weten, neem dan contact met ons op. 
Ton van der Burg 

Bruggetje Huijgensplantsoen 
De Fietsersbond heeft al meermalen de slechte staat van het bruggetje tussen de 
Oostersingel en het Huijgensplantsoen bij de gemeente aangekaart. Met name de stalen 
rijplaat is gevaarlijk, zeker bij nat weer. Lenie Breugem meldde in de Heraut van 1 augustus 
j.l. dat zij bijna gevallen is: ‘vanwege die ijzeren plaat ging ik zelf bijna op mijn plaat.’ 
Dit artikeltje hielp, want een paar dagen later was de stalen rijplaat met asfalt aangesmeerd, 
zodat er geen scherpe opstaande randen meer zijn. 
 

    
                28-11-2008       Zoek de verschillen tussen beide de foto’s.        04-09-2012 
 
Wij vinden het weer een lapmiddel. Deze fietsverbinding verdient een fatsoenlijke brug. 
Jan Caesar 

Aanleg rotonde Noordeindseweg 
Op 26 september jl. heb ik een gesprek gehad met de projectleider van de Gemeente die 
verantwoordelijk is voor de aanleg rotonde Noordeindseweg, Oostmeerlaan en Planetenweg. 
Die behoefte had ik omdat ik niet bepaald enthousiast was over de omleidingsroute voor de 
fietsers komend vanuit de richting Zoetermeer. Tevens maakte ik mij zorgen over de 
verkeersveiligheid van de fietsers. Een ander punt was de lange wachttijden bij de 
verkeersregelinstallatie (VRI). Ik heb de situatie een paar keer ter plaatse gadegeslagen en 
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zag de meest bizarre capriolen. Dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd mag een wonder 
heten. 
 

    
                       Rotonde in wording                                          Fietsoversteek Noordeindseweg 
 
Tijdens het gesprek heb ik o.a. de volgende punten aangekaart: 
• De wijze waarop de aanduiding van de omleidingsroute is aangegeven. 
• De plaats waar de fietsers zich moeten opstellen om de Noordeindseweg over te steken 

richting Noordersingel en Oostmeerlaan. De huidige situatie nodigt uit dat fietsers eerder 
de Noordeindseweg gaan oversteken. Tevens komen daar ook de fietsers te staan die 
vanuit het dorp komen. 

• De stalen rijplaten die zijn gebruikt bij de omleidingsroute. Deze zijn niet toegestaan. 
• De veiligheid van fietsers die de Planetenweg moeten oversteken richting Sterrenweg. 
 

    
                Gebruik van stalen rijplaten                                      Fietsoversteek Planetenweg 
 
De projectleider verzekerde mij dat de Gemeente er alles aan heeft gedaan om de veiligheid 
bij deze werkzaamheden te garanderen. De aannemer had het liefst gehad dat de 
Noordeindseweg volledig was afgesloten, maar dat was geen optie. 
De stalen rijplaten zijn gebruikt omdat de omleidingsroute over particulier loopt en ter plaatse 
geen zandlichaam kon worden aangebracht. Toch heb ik de toezegging gehad dat men het 
leggen van Stelconplaten (grote betonplaten) in overweging neemt. 
Gezien de beschikbare ruimte is het niet mogelijk om een andere opstelplaats te creëren 
voor de fietsers die naar de Noordersingel moeten. 
Met de verkeersdeskundige is uitvoerig overleg gepleegd over de situatie bij de oversteek 
van de Planetenweg. Ik heb daarbij op aangedrongen te kijken naar de plaats waar het 
waarschuwingsbord voor overstekende fietsers staat. Dit bord staat nu pal voor de plaats 
waar de fietsers oversteken. De optrekkende auto’s vanaf de Noordeindseweg hebben al 
een behoorlijke snelheid op dat bewuste punt en kunnen onmogelijk tijdig stilstaan als er een 
fietser plotseling oversteekt. 
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De zendmast stort de verkeersdetectie en zenders van de VRI, waardoor deze niet goed 
werken en overgeschakeld moest worden op standaard intervallen met lange, vaak 
onnodige, wachttijden. 
Tot mijn verbazing moet ik ook constateren dat fietsers verkeersregels en omleidingen aan 
hun laars lappen. Ik zag fietsers die de afsluitingen volledig negeerden en over het 
bouwterrein gingen terwijl men daar aan het heien was. Er zal toch maar eens zo’n betonnen 
paal los schieten, dan is het leed niet te overzien. 
De projectleider verzekerde mij dat de werkzaamheden half december zover gevorderd zijn 
dat men tot een gedeeltelijke openstelling van de rotonde overgaat en de fietsers daarbij een 
vrije doorgang krijgen. 
De gemeente onderkent de situatie en zij hebben er alles aangedaan om de overlast tot het 
minimale te beperken en de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te houden en daar waar 
nodig zullen zij verbeteringen aanbrengen. 
Wij vragen de fietsers ook om begrip voor de situatie. 
Ton van der Burg 

8 van Lansingerland 
Zaterdag 22 september is de fietstour de '8 van Lansingerland' gehouden. Er stond een 
straffe wind en af en toe viel er een buitje, maar desondanks zijn er bij de Windas 400 
mensen opgestapt. en vanuit Pijnacker trotseerden 57 deelnemers het weer. 
In het Historisch Informatie Punt van Pijnacker werd de tentoonstelling over de tuinbouw en 
veiling goed bezocht, evenals de historische vereniging. Ook Hoeve de Groenzoom aan de 
Kleihoogt trok veel belangstellenden, 200 bezoekers werd uitgelegd hoe koeien worden 
gehouden. Dit alles was een groot contrast met het bezoekersaantal van projectbureau 
Bleizo, slechts één persoon wist de weg ernaartoe te vinden. In Kunstbreak werd de 
tentoonstelling van portretten van de burgemeester met name in de ochtend leuk bezocht. 
 

     
 
Dit jaar was vanwege de officiële opening van de fietspaden langs de N470/471 ook de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp in de route opgenomen. Enthousiast heeft de gemeente 
aangegeven volgend jaar weer mee te willen doen. 
Wij willen de organisatoren en hun medewerkers bedanken voor hun inzet. 
Jan Caesar 

Officiële opening fietspaden langs N470/471 
Natuurlijk had u er al over gefietst, over de geweldige fietspaden langs de N470 en N471.  
Op 22 september zijn ze officieel geopend. De festiviteiten vonden plaats bij de Helmhoek 
alwaar zich vele genodigden hadden verzameld. De heer Van der Helm gaf de aftrap met 
een openingswoord en memoreerde hoe hij betrokken is geweest bij de ligging van het 
fietspad rond zijn bedrijf. Zelf verwoed wielrenner geniet hij van de vele nieuwe fietspaden 
die er in de regio zijn bijgekomen. De heer Overbeek voerde namens de Provincie het woord 
en roemde de samenwerking tussen de verschillende partijen. Wethouder Henk de Paepe van 
Lansingerland noemde met name 'onze' Piet Mazure en de heer Kips van de afdeling Delft van 
de Fietsersbond voor hun inzet. Bij de initiële plannen waren langs de N470 en N471 namelijk 
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geen, u leest het goed, fietspaden gepland. Wethouder Van Egmond van Pijnacker-Nootdorp gaf 
aan dat de fietsinfrastructuur de kernen dichter bij elkaar brengt. 
 

    
 
Na deze toespraken werd het tijd om het lint dat over het fietspad was gespannen door te 
knippen. Deze eer viel de beide wethouders en de heer Overbeek te beurt. De Pedaalridders 
stoven daarna over het fietspad onder begeleiding van door Helicon gespeelde feestmuziek. 
Jan Caesar 

Fietsverlichtingscampagne 
De Landelijke Fietsersbond voert dit jaar de fietsverlichtingscampagne onder de naam ‘Ik wil 
je zien’. Het klinkt als verzoek van andere weggebruikers aan de fietser die zonder licht rijdt. 
U weet wel waarom: vanuit een auto is een onverlichte fietser vaak pas op het laatst te zien, 
en daarom rijdt u natuurlijk niet zonder licht. 
De afdeling Lansingerland ondersteunt de campagne en wil de scholen aan de 
Boterdorpseweg, de gemeente, bibliotheken en pers bij deze campagne betrekken. 
Jan Caesar 

ZoRo-busbaan 
De aanleg van de ZoRo-busbaan vordert gestaag. Voor fietsers betekent het omrijden of 
over stalen platen glibberen. 
 

   
 
Kees van der Knaap 

Aanleg Annie M.G. Schmidtpark 
U zult zich afvragen, wat heeft de Fietsersbond te maken met de aanleg van het Annie M.G. 
Schmidtpark. In feite niets, ware het niet dat er in de periode oktober / november zand en 
ondergrond zal worden gebracht naar de plaats van aanleg. Hiervoor worden grote 50-
tonners gebruikt, u kent ze wel van de werkzaamheden op de snelwegen. De aanvoer zal 
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gaan via de Raadhuislaan naar de inrit bij Verboon. Om daar te komen moeten de 
vrachtwagens het fietspad kruisen. 
Wij zijn er zeer verbaasd over, dat men als aanvoerweg de Raadhuislaan gaat gebruiken die 
net is gerenoveerd en ongetwijfeld schade zal oplopen. Van gemeentezijde is ons echter 
verzekerd dat de Raadhuislaan die grote belasting aankan. 
Ons voorstel om daarvoor de pas aangelegde ZoRo-busbaan te gebruiken, was geen optie 
omdat die dan nog niet klaar is en zowel de opdrachtgever (RET) als de aannemer daarvoor 
geen toestemming geven. 
Dus het wordt de Raadhuislaan. In een periode van acht weken zullen daar 300 bewegingen 
(het langskomen van een 50-tonner) gaan plaatsvinden, waarvan er 200 in één week.In die 
week zullen fietsers komend van de Boterdorpseweg via de linkerkant van de Raadhuislaan 
worden omgeleid. In de andere weken is er geen omleiding en zullen de fietsers zelf goed 
moeten opletten. En ook al heeft u voorrang, een 50-tonner is sterker. De gemeente zal extra 
aandacht besteden aan de 'dode hoek', waarin de bestuurder van de vrachtwagen de fietser 
niet ziet.  
Tijdens de gehele periode zullen er waarschuwingsborden staan. 
De Fietsersbond doet een dringend beroep op de fietser zich aan de regels en aanwijzingen 
te houden. 
Ton van der Burg 

Fietstocht naar Rome 
Op mijn verzoek aan de leden en belangstellenden om ons een stukje voor de Fietsflits of de 
website toe te sturen, reageerde Harry Overtoom spontaan met een verslag van zijn 
fietstocht naar Rome met zijn zwager Eric. Een knappe tocht van bijna 2200 km langs de 
oevers van de Rijn, over de bergen van Zwitserland en de Povlakte en langs de kust van de 
Middellandsezee in 25 dagen. Zie onze website voor een uitgebreid verslag. 
Harry raadt het iedereen aan en voegt eraan toe, dat je niet snel te oud bent voor zo’n 
activiteit. De bikkel. 
Ik bedank hem voor zijn verhaal en nodig nogmaals iedereen uit om kopij in te sturen. 
Jan Caesar 

Meld fietsdiefstal 
Ik had hem nog zo goed op slot gedaan … Daar sta je dan, zeker wetend dat je de fiets ’s 
ochtends op deze plaats gestald had. Op z’n minst vervelend te noemen, een ander moet 
van je spullen afblijven. Meld de fietsdiefstal in ieder geval bij de politie! Die houdt een 
statistiek bij en zal op de hotspots extra surveilleren. 
Verder verwijs ik naar de website http://www.centrumfietsdiefstal.nl die geheel aan dit 
onderwerp gewijd is. Onder FAQ vindt u bijvoorbeeld het antwoord op de vraag ‘Welke 
sloten zijn goed?’.   
Jan Caesar 

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.  
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Toezending van De Fietsflits 
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) 


