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Van de voorzitter 
Waar blijft de tijd? Het eerste kwartaal van 2012 zit er weer op en we gaan af op de lente en 
zomer. Wat zullen deze ons brengen? Hopelijk een goed fietsseizoen zodat we kunnen 
genieten van de prachtige fietspaden in en rondom Lansingerland. Ik kan ze u aanbevelen, 
want er valt veel plezier te beleven in onze omgeving en daarmee doel ik op het gebied wat 
ligt tussen Schiedam, Delft, Pijnacker-Noot-dorp, Zoetermeer en Lansingerland. Daarbij wil ik 
ook het recreatiegebied Rottemeren en Bergsche Bos niet onvermeld laten. 
 
Deze routes kiest u natuurlijk wanneer u op de recreatieve toer gaat. Wij doen er ook alles 
aan het fileleed voor auto’s te verzachten door het fietsen te stimuleren voor het woon-
werkverkeer. Daarbij gaat onze aandacht specifiek uit naar de Hofpleinfietsroute waarover 
Michiel van Esch, beleidsmedewerker van de Fietsersbond voor de provincie Zuid-Holland, 
een presentatie heeft gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van 7 februari 2012. 
Er bleken nog veel knelpunten te zijn die moeten worden opgelost voordat aan de 
Hofpleinfietsroute het predicaat snelfietsroute kan worden gegeven. 
Een knelpunt vormt het gebied rondom halte Westpolder, waarin wij ons niet kunnen vinden 
in het bestemmingsplan Westpolder-Bolwerk. Na de oversteek bij de Oudelandselaan komt 
de route vanuit de richting Rotterdam via de Vesting, bij de Willem Wilminkstraat, uit op de 
Anne de Vriessingel (ofwel op een woonstraat zonder trottoirs) en loopt door tot aan de hoek 
met de Lea Smulderssingel, gaat daar over een nieuw aan te leggen brug naar de 
Stationssingel om uit te komen in het nieuwe winkelcentrum. Onze hoop is gevestigd op een 
overleg tussen de Gemeente Lansingerland, vertegenwoordigd door wethouder J. den Uil, 
en de Provincie, waarop is aangedrongen door de Commissie Ruimte. 
 
Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het ziet in Lansingerland geel van de omleidings-
borden. De vele omleidingen hebben te maken met werkzaamheden zoals: 
- Aanleg van een nieuwe brug ter vervanging van de Bergse brug in de nabijheid van 

de Bergweg-Zuid en Weg en Bos voor verbreding van de N209; 
- Aanleg van de ZoRo-buslijn. Omleidingen vanaf het Zwarte pad tot aan de Bonfut en 

Anthuriumweg; 
- Rioolwerkzaamheden Julianalaan in Bergschenhoek; 
- Renovatie centrum Bleiswijk; 
- Afsluiting van het fietspad ten zuiden van de A12 bij de kathedraal. 
 
De Fietsersbond tracht erop toe te zien dat bij deze omleidingen de verkeersveiligheid voor 
de fietser gegarandeerd blijft. De Gemeente betrekt ons steeds meer en tijdig bij de plannen, 
zodat wij daar ook ons zegje over kunnen doen. Wij zijn de Gemeente daar erkentelijk voor. 
Wij moeten daarbij wel de realiteit onder ogen willen zien, dat er van fietsers wordt gevraagd 
ook haar of zijn veiligheid niet in gevaar te brengen en de richtlijnen op te volgen. Ik zeg 
maar zo, als je het huis gaat verbouwen waarin je woont, betekent dat ook het nodige 
ongerief. 
Mocht u toch vinden dat de veiligheid in gevaar komt, meld het dan aan ons. 
Ton van der Burg 
 

Fietspaden achter Halte Westpolder 
Je komt een maand niet in de buurt en dan liggen er ineens mooie fietspaden achter Halte 
Westpolder. Komend vanaf de Polderweg kun je nu rechtsaf over een prachtig fietspad mét 
verlichting richting Helmhoek. Het kost een duit, maar dan heb je ook wat. 
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Rechtdoor gaat het fietspad richting halte Westpolder. Daar kun je nu aan de westkant van 
de halte (bij het busstation) over een (tijdelijk) fietspad, vervolgens door het tunneltje en over 
de nieuwe oversteek van de Stationssingel naar de Anne de Vriessingel. Dat laatste stukje is 
zo te zien wel een voetpad, al is dat niet als zodanig aangegeven. Zo vormt de 
Hofpleinfietsroute voorlopig weer een hele fietsroute. Verder valt de nieuwe bewegwijzering 
op. 
 

    
 

    
Jan Caesar 

Landscheidingsfietspad van goede kwaliteit en verlicht 
De behandeling van de plannen voor langdurige afsluiting van delen van het Landschei-
dingsfietspad als gevolg van de aanleg van de ZoRo-busbaan was voor de Fietsersbond 
reden om in te spreken bij de commissie Ruimte op 18 januari 2012. 
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Wij waren zeer ongelukkig met de naar ons oordeel slecht voorbereide plannen tot 
langdurige afsluiting en vonden die ook grotendeels onnodig. Het was ook een reden om in 
de Commissie aandacht te vragen voor het op het gewenste peil houden van dit zeer 
belangrijke fietspad, de ruggengraat van het fietspadenstelsel binnen Lansingerland, en onze 
nog steeds niet gehonoreerde pleidooi voor verlichting ervan. 
De commissieleden ondersteunde ons pleidooi voor aanpassing van de afsluitingsplannen 
vrijwel niet en gaven de ambtenaren het voordeel van de twijfel. Meer succes oogstte het 
pleidooi voor verlichting dat breed gedragen werd. De wethouder werd verzocht om met 
meer informatie te komen. Tot onze verbazing stelde een ambtenaar evenwel, dat bij dit 
fietspad geen verlichting noodzakelijk is. 
Die gevraagde informatie is kennelijk op 28 februari aan de leden van de commissie 
gestuurd. Jammer, dat daarbij niet aan de Fietsersbond is gedacht en ook niet om overleg te 
plegen over de voorstellen. 
Conclusie is, dat het onmogelijk wordt geacht om de werkzaamheden voor de verlichting te 
combineren met de reconstructiewerken. De mogelijke verlichtingsplannen zijn begroot op 
ruim € 700.000. Hiervoor staat geen geld op de begroting zodat het aan de raad wordt over 
gelaten om eventueel geld te reserveren. Of er eventueel ook subsidie kan worden 
verkregen, is niet vermeld. We zijn nieuwsgierig of de raadsleden ook geld over hebben voor 
de (sociale) veiligheid van de fietsers. Dat er wel geld is voor openbare verlichting op alle 
bedrijfsterreinen en tuinbouwwegen maar niet voor zo’n belangrijk fietspad wil er bij ons niet 
in. 
Tot slot vonden wij in de raadstukken nog een positief element en wel dat er via een 
kredietaanvraag kennelijk besloten is om het Fietspad door het Offenbachplantsoen naar de 
Oostersingel te gaan verlichten. 
Piet Mazure 
 

Landscheidingsfietspad nabij Anthuriumweg 
Het Landscheidingsfietspad nabij de Anthuriumweg is weer opengesteld en het ziet er prima 
uit: een brede strook rood asfalt. De omleiding heeft niet veel langer geduurd, dan nodig 
was. Door de verkeersdrempels bij de fietsoversteek Groendalseweg is de snelheid van het 
autoverkeer er nu ook laag, maar bij navraag worden deze na de reconstructie-
werkzaamheden weer weggehaald. Voor de veiligheid van de fietsers kunnen ze beter 
blijven liggen, dat scheelt nog werk ook. 
Ton Evers 
 

Landscheidingsfietspad-Zuid afgesloten 
Inmiddels zijn ook de werkzaamheden begonnen voor de aanleg van het zuidelijk deel van 
de ZoRo-busbaan en is het Landscheidingsfietspad-Zuid, tussen de Bonfut en halte 
Rodenrijs afgesloten. Hoewel het asfalt van het fietspad is weggefreest, zijn er toch nog 
fietsers die er overheen gaan. Bij regenachtig weer zal het pad snel in een modderpoel 
veranderen. Het wachten is op een nieuwe rode loper. 
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Jan Caesar  
 

Nieuwe bewegwijzering 
Het heeft even geduurd, maar in Rodenrijs heb ik al een aantal nieuwe 
bewegwijzeringsborden gezien, zoals deze op de Anjerdreef wijzend naar Delft, Pijnacker en 
Rotterdam. 
 

    
 
Jan Caesar  

Fietsers hebben steeds meer last van uitlaatgassen 
Je fietst op een fietspad en wordt ingehaald door een brommer of, erger, een trage 
snorbrommer die de hele rit voor je neus blijft hangen. Je wordt letterlijk vergast door de 
uitlaatgassen en ademt al fietsend lekker fijnstof in. Gelukkig doet de overheid hier iets aan: 
brommers moeten op de rijbaan en ook de snorbrommer zal komende jaren die kant op 
gaan. Dat scheelt in de luchtkwaliteit op fietspaden. 
Als de mensen dan ook eens hun auto laten staan en op de fiets of met het OV gaan, dan 
zal de luchtkwaliteit heel wat beter worden. Bovendien wordt ook de toch al schamele natuur 
gespaard. 
Ton Evers 

Fietsen in de omgeving 
Tijdens mijn fietstochten in de omgeving stuit ik altijd wel op iets nieuws. Op de foto links ziet 
u de nieuwe tunnel bij halte Meijersplein onder het spoor en de G.K. van Hogendorpweg.  
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De rechter foto is genomen in het Bergsche Bos, waar een ruiterpad wordt aangelegd zodat 
de paarden niet meer op de fietspaden hoeven lopen. Prettiger voor het beest en prettiger 
voor de fietsers, die niet meer om de hopen heen hoeven laveren. 
Kees van der Knaap 

Kort nieuws 
 Direct voor en na het spoortunneltje op de Rodenrijseweg zijn vooruitlopend op de 
aanleg van het fietspad langs de metrolijn nieuwe drempels aangebracht. De tijdelijke 
kunststof drempels veroorzaakten teveel trillingen en zouden in de toekomst toch worden 
vervangen. 

 De 8 van Lansingerland op zaterdag 22 september 2012 komt er weer aan. De nieuwe 
fietspaden rondom de N470/471 en die tussen Nootdorp en Pijnacker naar het Balijbos 
worden hier ook bij betrokken. Heeft u deze datum al in uw agenda staan, want het wordt 
weer een heel evenement. 

 Door de werkzaamheden aan de N209 bij de rotondes Bergweg-Noord en –Zuid zijn er 
omleidingsroutes ingesteld. In de Heraut van 11 april is hiervan melding gemaakt. 

 

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 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) 


