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Fietsen op maandag vanuit de 
Leeuwerik in Bleiswijk 
 
Onder het motto ‘Voor de wind naar beneden 
en in de zon’ fietsen we iedere maandag 
vanuit de Leeuwerik in Bleiswijk onder leiding 
van Rinus Vollebregt (06-21284475) en mij 
een rondje. Het zijn tochten van 30 tot 35 km 
en de gemiddelde snelheid ligt rond de 14 km 
per uur. Ieder die een fiets kan besturen mag 
mee en het is nog gratis ook. 
Het gaat naast het fietsen ook om het sociaal 
contact, om met elkaar nieuwtjes uit wisselen. 
De ritten die we rijden proberen we zo groen 
mogelijk te houden, dus door bossen en langs 
plassen. Maar ja, soms ga je natuurlijk ook 
door dorpen en steden. Daar ontkom je niet 
altijd aan. 
We fietsen iedere tocht in een andere richting 
en eigenlijk nooit een uitgezette route. Juist 
het uitzetten van een tocht is een leuke 
bezigheid. Ik probeer altijd een route zonder 
stoplichten te vinden. 
Halverwege de rit drinken we koffie, maar die 
is wel voor eigen rekening. En voor de 
terugweg is er altijd wel iemand die in kleine 
stukjes gesneden komkommer of zoiets heeft 
meegenomen.  
Bij regen gaat het feest niet door. Dat bepaalt 
de voorrijder, want één moet er tenslotte de 
beslissing nemen. 
Kees van der Knaap 06-51402735  

 
Paaltjes en obstakels 
 
Sommige obstakels zijn nauwelijks te nemen, 
zo blijkt uit de foto van Bram van Uden. Hij 
komt daar met zijn ‘sigaar’ aan en probeert de 
haakse bocht te nemen naar de brug die  

 
 
uitkomt op de hoek van de Astertuin en de 
Anjertuin in Bergschenhoek. 

 
Doordat mijn fiets een zeer beperkte 
voorwieluitslag heeft, is het zeer lastig om de 
bocht te maken, aldus Bram. Dat het paaltje 
aan de andere kant van de brug blijft staan, 
kan hij om het sluipverkeer tegen te gaan, 
inkomen. 
De Fietsersbond ziet natuurlijk het liefst alle 
paaltjes en obstakels verdwijnen. Ze 
blokkeren de doorgang voor de bredere 
fietsen als bakfietsen en sigaren, en fietsen 
met aanhangers. Bovendien zijn ze gevaarlijk 
voor alle fietsers. Als het nodig is autoverkeer 
te weren kunnen beter andere middelen 
worden ingezet. 
Jan Caesar 

 
Wat doet een kaderlid van de  
fietsersbond Lansingerland. 
 
Mijn naam is Willem C.A. van Pelt en sinds 
enige tijd kaderlid in het bestuur van de 
Fietsersbond afdeling Lansingerland. 
 
Mijn activiteiten bestaan in hoofdzaak uit het 
volgen van nieuwe infrastructuurprojecten in 
Lansingerland om erop toe te zien dat zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met de 
belangen en de veiligheid van de fietsers. En 
bij knelpunten in de bestaande infrastructuur 
deze onder de aandacht van de juiste 
personen te brengen en samen naar 
oplossingen te zoeken. 



Natuurlijk doe ik dit niet alleen. Meestal 
vangen we elkaar op tijdens vakanties, zodat 
alles door kan blijven gaan. Ook gaan we 
soms samen naar bijeenkomsten, want twee 
horen meer als een. Natuurlijk maken we ook 
gebruik van de ervaring en know-how van de 
landelijke Fietsersbond, en ook van collega’s 
uit de regio. 
 
Als Fietsersbond houden wij ons vooral bezig 
met  de belangen van de fietser in het 
verkeer. Terwijl de ontwerpers van projecten 
met veel meer belangen rekening moeten 
houden. Soms laten ze dan ook bij de 
eindoplossing andere belangen voorgaan. 
 
Natuurlijk lukt het niet altijd om volledig onze 
zin te krijgen, maar doordat wij knelpunten 
vroeg aangeven, is er vaker een mogelijkheid 
om aanpassingen te maken. 
 
Hier wil ik als inleiding de nieuwe 
infrastructuurprojecten aangeven, en in 
volgende fietsflitsen de bestaande situaties 
aan de orde laten komen, met eventueel een 
update van nieuwe projecten 
 
De nieuw uit te voeren projecten die gevolgd 
zijn of nog gevolgd worden  zijn: 

• De fietspaden in het project N 
470/N471 

• De Vlinderstrik, het nieuw aan te 
leggen natuurgebied tussen 
Bonfut/Wilderse kade, Bovendijk, 
Rodenrijseweg en de 
Doenkade/Verlengde Doenkade( 
N207). 

• De fietspaden in het project van de 
Zoro busbaan, de 
infrastuctuurverbinding parallel aan het 
HSL –traject, tussen station Rodenrijs 
en Zoetermeer. 

• De reconstructie van de 
Boterdorpseweg. 

• De verbinding A13-A16 
• De fietspadeninfrastructuur in 

samenhang met het wegennet in en 
rondom het centrum van Berkel en 
Rodenrijs. 

• De Hofplein-Hofvijver fietsroute, deze 
regionale doorgaande 
fietssnelverbinding,  parallel aan de 
Randstadrail,loopt voor een deel over 
het grondgebied van Lansingerland. 
Deze verbinding kan van groot belang 
zijn als woon-werk fietsverbinding 
tussen Lansingerland en Rotterdam 
c.q.  den Haag. 

• De aanleg van fietssuggestiestroken 
op bestaande wegen zoals b.v. de 
rode fietssuggestiestroken op de 
Rodenrijseweg tussen Boterdorpse 
weg en  Laan van Koot. De aanleg van 
deze fietssuggestiestroken gaat vaak 
samen met de instelling van 30- km 
zones en sluit niet aan op de 
uitgangspunten van Duurzaam Veilig. 

Zoals gezegd in volgende afleveringen meer. 
Willem van Pelt 
 

 
Resultaat van de Prijsvraag 
'Nieuwe naam voor afdelingsblad' 
 
Er zijn nu verschillende reacties 
binnengekomen op de prijsvraag voor een 
nieuwe naam  van ons afdelingsblad. Het blijkt 
moeilijk een pakkende naam te vinden. De 
meeste namen van de afdelingsbladen zijn 
een fietsonderdeel zoals Schakel of Ventiel, of 
iets met krant zoals de suggestie 
Lansingerfietskrant. 
 
We hebben tot nu toe onder de vijf 
inzendingen geen naam kunnen vinden die 
Fietsflits overtreft en laten het daarom 
voorlopig bij het oude. 
Jan Caesar 

 
 
Zomaar een fietstochtje… 
 
Ik ben Norbert Schotte en woon in Berkel en 
Rodenrijs. 2 jaar geleden zijn ik en mijn 
vrienden op het gekke idee gekomen om  
naar Renesse te fietsen. Hier hebben we 11 
uur over gedaan. Dit was zo goed bevallen 
dat het eigenlijk een soort traditie is 
geworden.  
In  mei ’08 ben ik met 8 vrienden naar 
Centerparcs Kempervennen (Brabant) 
gefietst. Vanwege het slechtere weer (5 uur 
regen) deden we er 21 uur over. 
En afgelopen  meivakantie zijn we met 6 
vrienden naar Centerparcs Meerdal (Limburg) 
gefietst. Daarover  wil ik wat meer vertellen. 
Omdat we op maandag v.a. 15u in ons huisje 
mochten, en de ervaring naar Brabant, 
bedachten we dat we op zondag moesten 
vertrekken. 
Daarom stonden we om 13.30u  7 man sterk 
in de startblokken . Fietstassen gevuld met 
het nodige drinken (voornamelijk bier) en het 
nodige eten (krentenbollen en eierkoeken). U 
begrijpt het al, het was niet de bedoeling  te 



snel aan te komen. Zonder routebeschrijving, 
alleen een paar plaatsnamen  tussen Berkel 
en Meerdal. De plattegrond mochten we maar 
2x gebruiken, vanwege een beetje uitdaging.  
Daar gingen we dan. Via de Hoeksekade 
(omdat daar Luke woont) door het Bergse Bos 
richting de Brienenoordbrug. Dat ging vlot.  
Eenmaal in Ridderkerk begonnen we met ons 
bedachte spel, namelijk het ruilspel. Heel 
simpel, je neemt een paperclip en gaat bij 
mensen aanbellen of ze misschien die 
paperclip wilden ruilen voor iets anders met 
meer waarde. In Ridderkerk een mooi 
voetbalveldje gevonden waar we hebben 
‘uitgerust’ en gingen ruilen. Het begon goed. 
De paperclip geruild voor  een Tattooset van 
Holland. En weer verder: al snel geruild voor 
een pen en daarna  plakband. Erwin heeft het 
plakband  geruild voor een gele markeerstift. 
Met die markeerstift naar het 1ste beste huis 
met een caravan gelopen en gevraagd dit te 
ruilen voor iets met meer waarde. De man 
draaide zich om, en gaf ons een doosje met 
een uitklapbare tang.  
Een grote stap in ons spel! We namen hier 
dus even genoegen mee en gingen door.  
 
Van Ridderkerk op weg  naar Woudrichem. 
Inmiddels avond, dus als we nog iets wilden 
ruilen moesten we het hier doen. De 
uitklapbare tang werd een dvd met 
verschillende prijzen op zijn naam en dit werd 
weer een Dvd-box van een serie die Lost 
heet. 
In Woudrichem hebben we ongeveer een uur 
wat gegeten en gedronken bij een standbeeld 
aan de rivier. 

 

We hadden niet het idee dat we al erg ver 
waren dus we gingen snel door  naar Rijswijk. 
Hier aangekomen begon het al nacht te 
worden. We ontvingen dan ook verbaasde 
blikken van de mensen die hun hond nog 
uitlieten.  
Vanaf Rijswijk zijn we naar Heusden gefietst, 
helaas niet gemakkelijk, want het pontje 
vaarde niet op zondagnacht. Een behoorlijk 
eind om naar  de 1ste beste brug naar de 
overkant. Vanwege de fikse regenbui onder 

de brug geschuild. Gelijk maar even wat 
gegeten en gedronken. Gezellig een 
muziekbox aan, en na een behoorlijke tijd 
werd het droog en konden we weer verder.  
Even gekeken langs welke plaatsen we 
moesten fietsen en verder richting Den Bosch. 
Inmiddels midden in de nacht, en daar gingen 
wij met knipperende lampjes, muziek aan, als 
een rijdende discotheek. 
 
Aangekomen in Den Bosch opnieuw regen en 
geschuild onder luifels. Gelijk weer even het 
nodige eten en drinken genuttigd. We 
bedachten ons dat we het redelijk snel 
hadden gefietst in vergelijking met het jaar 
daarvoor.  Dus op ons gemakkie naar Veghel, 
door naar Helmond, via Gemert naar Deurne. 
Toen was het een kwestie van Venray 
aanhouden en dan de bordjes Meerdal. We 
waren om 8 uur ’s ochtends al in Venray, vrij 
vroeg omdat we pas om 15u het huisje in 
konden. Maar de geur van net gebakken 
broodjes verleidde ons de benen te strekken 
en een heerlijk broodje te smikkelen. Het was 
inmiddels 9 uur geworden en we bedachten 
ons dat we hier niet tot 15:00 konden gaan 
zitten. We besloten toch door te fietsen om 
misschien alvast de zwemkaartjes in 
ontvangst te nemen. We zagen het warme 
bubbelbad al voor onze ogen.  
Om 10:00 arriveerde we bij Centerparcs en 
waar we weer vreemd aan werden gekeken. 
Helaas mochten we niet alvast naar het 
bubbelbad. Daarom zijn we maar op het 
voetbalveld neergeploft om vervolgens in het 
zonnetje heerlijk in slaap te vallen. 
Norbert Schotte. 

 
Van links naar rechts: 
Frank berghout, Erwin vd Hengel, Aron Otte, Luke Zuijderwijk, Norbert Schotte,  
Stanley Struijk en Zittend: Pieter vd Breggen. 

 



Fietsnieuws uit Lansingerland en 
omgeving 
 
Fietspaden langs N 470 gereed 
Half juni zijn een drietal fietspaden gereed 
gekomen.  
Dit betreft allereerst het fietspad vanaf de 
Overgauwseweg nabij de nieuwbouwwijk 
Keizershof in Pijnacker langs de N 470 west 
naar de Zuideindseweg in Delfgauw. Daar 
sluit het aan op het fietspad door Emerald 
naar de toekomstige fietstunnel (gereed 
voorjaar 2010) onder de A 13  naar de TU 
wijk. Met name voor het fietsverkeer vanuit 
Lansingerland naar Delft reeds een hele 
verbetering en vanaf de Klapwijkseweg en 
Meerweg goed te bereiken. 
Vervolgens is het fietspad langs de N 470 zuid 
( inmiddels tot N 471 omgedoopt)  tussen de 
Rodenrijseweg en de Doenkade gereed 
gekomen. Vooruitlopend op de definitieve 
brug is een tijdelijk brug over de tocht 
aangelegd. 
Tenslotte is ook het fietspad tussen de 
Oostweg in Zoetermeer en de Pieter 
Brechmanlaan in Pijnacker gereed gekomen. 
Hierdoor is er een kortere maar nog niet 
optimale fietsverbinding tussen de genoemde 
plaatsen ontstaan. 
Meer nieuws staat op onze website menu 
ingang lopende zaken, fietspaden N 470. 
Daar is ook een  link te vinden naar info van 
de Provincie op haar website met ondermeer 
de tekst van de medio juni verspreide 
Nieuwsbrief. 
Piet Mazure  
 
Gemeente Lansingerland toch een 
beetje zuinig voor fietsers! 
Afgelopen jaren zijn er in heel wat gemeenten 
fiets(suggestie)stroken aangelegd om het 
verkeer in goede banen te leiden. Niet 
iedereen is daar gelukkig mee. Als je de 
geringe breedte ziet die veel wordt toegepast, 
krijg je steeds meer het vermoeden dat er 
meer achter zit dan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. Ze worden zelfs toegepast 
in 30 km zones waar het volgens de regels 
niet is toegestaan. 
Het is een geleidelijk proces om fietsers 
letterlijk naar de rand van de weg te dirigeren. 
Immers het verkeer is afgelopen jaren enorm 
toegenomen, dus hoe kom je aan meer 
ruimte? Juist, door fietspaden om te toveren in 
parallelwegen en fietsers aan de kant van de 
weg op te smalle rode verplichte fietsstroken 
of onverplichte fietssuggestiestroken te laten 
fietsen. 

 
De Fietsersbond komt nu in verzet en eist de 
ruimte terug. Het komt er op neer dat we de 
weg terug gaan eisen in de vorm van 
fietsstroken van voldoende breedte waarop je 
met zijn tweeën naast elkaar kunt fietsen - 
denk hierbij aan een ouder met een kind. Of 
helemaal geen stroken zodat je niet de 
onduidelijkheid hebt of een fietser wel of niet  
naast de strook mag fietsen. Je mag volgens 
de regels wel naast een suggestiestrook 
fietsen, als je naast elkaar fietst !! 
Ton Evers 
 
Natuur verzet zich met riet tegen aanleg 
Zwartepad 
Binnen een jaar na gereed komen van het 
Zwartepad wordt het wegdek ernstig belaagd 
door het riet dat uit de bermen onder en in het 
asfalt groeit. Als dit zo doorgaat blijft er van 
het mooie vlakke rode tapijt niet veel over. 
Kortom een kwestie die nog de nodige 
aandacht zal vragen. 
Piet Mazure 

 
 
HOV krijgt prioriteit boven fietsverkeer 
… zo staat in het Mobiliteitsplan te lezen. 
Daar zijn we als Fietsersbond mordicus tegen. 
De gemeente zet in op het bevorderen van de 
fiets binnen de kernen (zijn we ook voor) en 
(H)OV naar de omliggende gemeenten. Het 
zou kunnen betekenen dat er een 
verschuiving gaat plaatsvinden van fiets naar 
OV. 
Maar de gemeente stelt weer wel dat 
fietsverbindingen naar omliggende gemeenten 
aan de kwaliteitseisen moeten voldoen en dat 
er geen verschuiving zal plaatsvinden van 
fiets naar openbaar vervoer. Dus wat wil de 
gemeente nou? 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het met de 
zogenaamde prioriteit wel mee zal vallen en 
dat de gemeente zich zal blijven inspannen 



om het fietsgebruik naar omliggende 
gemeenten te bevorderen. 
Ton Evers 
 
Proef met verwijderen fietspaaltjes 
Op verzoek van de Fietsersbond zal de 
gemeente in de kern Berkel en Rodenrijs een 
proef houden met het verwijderen van 
fietspaaltjes op fietspaden. De paaltjes zullen 
worden verwijderd  in de Vogelwijk op het 
fietspad langs de Vogelweg en de Leeuwerik 
tussen de Anjerweg en de Zilverschoonsingel 
en het fietspad tussen de Vogelweg en de 
Papaverweg.   
Het paaltje bij de brug over de 
Zilverschoonsingel blijft staan vanwege de 
belastbaarheid van de brug.  
De afspraak is dat  de paaltjes teruggeplaatst 
zullen worden wanneer de gemeente drie 
klachten ontvangt over gebruik van de 
fietspaden door verkeer dat daar niet thuis 
hoort.  
Nu maar hopen dat die klachten nooit komen. 
Jan Caesar 
 
Acht van Lansingerland 
Op zaterdag 26 september zal in 
Lansingerland een  manifestatie worden 
gehouden om Lansingerland beter te leren 
kennen. Onder het thema “ Ontdekken & 
Ontmoeten in oud en nieuw Lansingerland” 
zal een fietstoer worden georganiseerd met 
als vertrek en tevens middelpunt Zwembad 
De Windas . Met deze “Acht van 

Lansingerland” zal zowel een rondrit  naar 
Berkel en Rodenrijs als naar Bergschenhoek / 
Bleiswijk worden uitgezet. Onderweg zullen 
op diverse locaties de nodige activiteiten 
plaats vinden. Nadere aankondigingen volgen 
nog maar reserveer reeds deze dag. 
Piet Mazure     

 
Interessante links 
 
Website en toezending Fietsflits 
Van een groot aantal leden in Lansingerland 
hebben we nu het emailadres zodat we de 
Fietsflits kunnen toemailen. Houd U a.u.b. ons 
bestand up-to-date door bij wijziging uw e-
mailadres ook aan ons door te geven via ons 
e-mailadres: Lansingerland@fietsersbond.nl 
Ook geïnteresseerden kunnen de Fietsflits 
gratis via e-mail ontvangen door zich via de  
website menu-ingang Afdelingsblad aan te 
melden. www.Fietsersbond.nl/Lansingerland.  
 
Op de website vindt u tevens links voor het 
melden van klachten op fietspaden. 
 
Agenda 
Op de website staat de agenda met voor 
fietsers interessante evenementen in 
Lansingerland, zoals Fietsverlichtingsacties, 
braderieën met Fietsersbonddeelname e.d. 
Suggesties zijn welkom.  
 

 


