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Doorstart van de Fietsflits 
 
Beste Fietsersbond leden van de afdeling 
Lansingerland, 
U heeft de Fietsflits van de afdeling misschien 
een tijd gemist, maar hier is hij weer. Met de 
onderbreking van een jaar wordt nr. 3 van juli 
2007 gevolgd door nr. 4 van oktober 2008. 
Het bestuur is teruggekomen van de gedachte 
dat het plaatsen van nieuws op de website 
zou volstaan, maar het bezoeken van onze 
website voor mogelijk nieuws wordt door niet 
zoveel mensen gedaan. Daarom is besloten 
om toch weer verder te gaan met de Fietsflits. 
 
Waar willen we in de Fietsflits aandacht 
aan besteden? 
Vanzelfsprekend aan het fietsnetwerk, zoals 
gereed gekomen of verbeterde fietspaden en 
aan geconstateerde gebreken en ontbrekende 
schakels.  
Maar ook waar het bestuur mee bezig is of 
hoe zij heeft gereageerd op ontwikkelingen in 
en buiten Lansingerland. Kortom, u op de 
hoogte brengen van en trachten te betrekken 
bij ontwikkelingen. Daarbij is terugkoppeling 
vanuit de leden onontbeerlijk. Doen we het 
goed en doen we de goede dingen? Dus ook 
op- en aanmerkingen van leden zijn welkom.  
 
Ik zal blij zijn als deze Fietsflits weer bij alle 
leden via de e-mail op het scherm zal 
verschijnen.  
 
Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt 
om het ledenbestand wat betreft de e-
mailadressen op orde te krijgen. Bij leden die 
geen e-mail hebben, zullen we trachten een 
papieren exemplaar van de Fietsflits te 
bezorgen. 
 
 

Ik hoop dat u weer veel leesplezier mag 
ervaren en dat het mogelijk ook aanleiding 
mag zijn om door een bijdrage ook een 
kleinere of grotere spaak in ons wiel te 
stoppen zodat het blijft draaien. 
Piet Mazure 

 

Opnieuw de Fietsflits in 
Lansingerland 
 
Het is belangrijk dat fietsers zich realiseren 
dat goede fietsvoorzieningen niet vanzelf 
komen. Fietsers moeten laten merken dat ze 
er zijn en ze moeten laten merken dat ze met 
zeer velen zijn.  
Dat moeten ze niet alleen aan ambtenaren, 
bestuurders en media laten merken, maar ook 
aan elkaar. Laat weten dat je niet de enige 
bent! Zoek elkaar op om het verschil te 
maken. 
Daarom is het belangrijk dat de Fietsflits weer 
verschijnt. De Fietsersbond Lansingerland laat 
opnieuw van zich horen en vanuit Rotterdam 
en de Regio hopen we de Fietsflits weer met 
grote regelmaat te mogen ontvangen. Succes! 
Jan Laverman 
Namens het bestuur Fietsersbond  
afdeling Rotterdam+Regio 
 

Ontwikkelingen in 2008  
 
In de pers is al ruim aandacht besteed aan het 
gereed komen van enkele belangrijke 
fietspaden richting Rotterdam.  
Zo is in mei 2008 het fietspad langs de 
Bovendijk in Rotterdam / Overschie in een 
onherkenbare nieuwe staat open gesteld. En 
ondertussen is ook de oprit naar het 
Schieplein geheel vernieuwd.  
En geen twee maanden later, in juli 2008, kon 
eindelijk ook het Zwartepad tussen 
Schiebroek en Rodenrijs weer bereden 
worden. Wat een verbetering heeft dat 
opgeleverd! Maar ja, na zolang wachten 
mocht dat ook wel. Wat een oogst in twee 
maanden! 
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Met de reconstructie van de Groeneweg in 
Bergschenhoek zijn wij niet zo erg tevreden. 
Vooral de smalle fietssuggestiestroken op de 
Groeneweg suggereren inderdaad een 
veiligheid die er niet is. Ditzelfde doet zich 
voor met de smalle fietsstroken op de 
Oosteindseweg in Bergschenhoek. En wat te 
denken van de oplossing bij de 
Rodenrijseweg tussen Klapwijkseweg en Laan 
van Romen. De Fietsersbond wil deze 
ontwerpmethodiek gaan aankaarten in het 
overleg met de gemeente Lansingerland.  
Piet Mazure  

 
Handdruk voor een scheidend 
bestuurslid 
 
Sedert 1995 is Wim de Jager coördinator van 
de afdeling voor de toenmalige gemeente 
Bleiswijk en na de fusie van de kern Bleiswijk. 
Na 13 jaar bestuurslid vond hij het tijd worden 
om er een punt achter te zetten. Een 
begrijpelijke stap maar wel jammer want wij 
zullen zijn kennis en zijn bedaarde, 
weldoordachte reacties missen.  
Op 9 oktober heb ik hem namens de afdeling 
een attentie bezorgd en bedankt voor al het 
werk dat hij heeft verzet. 
 
Dit houdt wel in dat we nu een coördinator 
voor de kern Bleiswijk missen. 
Daarom worden alle lezers van de Fietsflits 
gevraagd om eens na te denken en namen te 
noemen van mensen die mogelijk 
geïnteresseerd kunnen worden om de 
specifieke plaatselijke kennis over Bleiswijk op 
fietsgebied in te brengen. 
Reacties graag naar onze secretaris, Jan 
Caesar (Lansingerland@fietsersbond.nl) 
Piet Mazure 

 

 

 

 
In 2009 een regenbui van nieuwe 
fietspaden? 
 
Als dat eens waar zou kunnen zijn. 
Toch is dit niet onmogelijk want na vele jaren 
vertraging komt er nu schot in de geplande 
fietspaden langs en rond de nieuwe 
provinciale wegen N 470 en N 471. 
 
Wat ligt in het verschiet? 
Het fietspad vanaf de Bovendijk via de tunnel 
onder het Doenkadeplein naar de 
Rodenrijseweg. 
En het fietspad vanaf het bedrijventerrein 
Oudeland, nabij de vestiging van de firma Van 
der Helm,  over de kade langs de Bovenvaart 
naar de halte Westpolder (Zilvergracht) en de 
Polderweg. En naar verwachting  zal het 
aansluitende fietspad van  de Zilvergracht 
langs de spoorlijn over de N 470 west naar de 
Vinex wijk Keizershof in Pijnacker ook gereed 
komen. 
 
Maar ook van groot belang zal het fietspad 
zijn langs de N 470 west vanaf  de 
Overgauwseweg naar de Zuideindseweg  als 
schakel naar de TU wijk van Delft. 
Helaas is er nog weinig zicht op de snelle 
realisatie van de fietspaden vanuit Pijnacker 
naar Zoetermeer door de Groen Blauwe 
Slinger of langs de Strikkade vanaf de 
Keihoogt naar de Oostweg in Zoetermeer.   
De verbinding vanuit Pijnacker naar de 
kruising van de Kleihoogt met de N 470 oost 
en verder via de omgelegde Pastoor 
Verburghweg naar de Noordersingel kan 
mogelijk versneld worden aangelegd en kan 
zo op korte termijn enig soelaas gaan bieden. 
 
Duizelt het u en wilt u een kaart zien? 
De Provincie werkt aan zo’n kaart en heeft 
aangekondigd om de komende maanden te 
starten met een communicatietraject over de 
voortgang en het gereedkomen van de 
nieuwe fietspaden. 
Nagegaan wordt of deze informatie ook via 
ons ledenbestand te verspreiden is. Op onze 
website en natuurlijk ook via de Fietsflits 
houden we u op de hoogte. 
 
Niet alleen aan de westzijde, maar ook aan de 
oostzijde van Lansingerland wordt hard 
gewerkt. 
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Het fietspad tussen Zoetermeer en Gouda 
langs de A12 vanaf de Rotte tot aan 
Zevenhuizen is begin september afgesloten 
en inmiddels afgegraven. Het is de bedoeling 
dat  in het najaar van 2009 een geheel 
vernieuwd en uiteraard van asfalt voorzien 
fietspad al het oude leed van een slechte 
wegdek zal doen vergeten.  
Piet Mazure 

 

Aanleg Fietstunnel onder A13 
 
De aankondiging in de krant van de afsluiting 
van de A13 in het weekeinde van 1 tot 4 
augustus 2008 zal niet iedereen zijn 
opgevallen en vooral niet bij fietsers. 
Desondanks is het een gedenkwaardig feit, 
omdat toen gestart is met de aanleg van de 
fietstunnel onder de A13 tussen Emerald en 
Delft-Zuid en in het verlengde van het al 
aangelegde fietspad door Emerald vanaf de 
Zuideindeseweg.  
Dit is een belangrijk onderdeel van het 
fietspad langs de N 470 tussen de Klapwijkse 
knoop bij Pijnacker en Delft-Zuid, ofwel de TU 
wijk. 
Er is een bouwtijd voorzien van ongeveer 1 
jaar. Eind 2009 zal het woon-werkverkeer 
tussen Lansingerland en Delft per fiets een 
stuk gemakkelijker worden en wat tijd betreft 
concurrerend zijn met die van de auto doordat 
men geen parkeerplaats hoeft te zoeken en 
men niet naar de sportschool moet. 
En Delft is een mooie stad die helaas voor 
menig inwoner van Lansingerland nog redelijk 
onbekend is. 
Piet Mazure 

 

 

Interessante links 
 
Nieuwsbrief Fietsersbond Zuid-Holland 
De Fietsflits is niet uniek. Verschillende 
afdelingen van de Fietsersbond geven een 
elektronische krant of nieuwsbrief uit. Zo ook 
de Fietsersbond Zuid-Holland. Een ieder met 
belangstelling voor het regionale en 
provinciale fietsgebeuren kan zich hiervoor 
aanmelden op website 
http://www.fietsersbond.nl/zuid-holland. 
 
Jaaragenda 
Op de website staat een jaaragenda met de 
evenementen in Lansingerland die voor 
fietsers van belang zijn. 
Aanvullingen kunt u bij ons melden. 
 
Website en toezending Fietsflits 
Op onze website 
www.fietsersbond.nl/lansingerland vindt u veel 
informatie over de Fietsersbond in 
Lansingerland. U kunt hier ook lezen hoe u 
gebreken over fietspaden kunt melden aan de 
wegbeheerders. Graag ontvangen wij een 
kopie van de melding. 
 
Kopij voor de Fietsflits kunt u sturen aan 
lansingerland@fietsersbond.nl. 
 
De Fietsflits sturen wij u per e-mail toe. Wilt u 
een wijziging van uw e-mailadres aan ons 
doorgeven? 
 
 
  
 

 


