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Fietsflits Lansingerland   
Nieuwsbrief van de Fietserbond afdeling Lansingerland  
 
Jaargang 7 Nummer 1 Januari 2009 
 
Contactadres: Monique Bosman 
Leeuwerik 21, 2651 WV Berkel en Rodenrijs 
Lansingerland@fietsersbond.nl  

 
Prijsvraag 'Nieuwe naam voor 
afdelingsblad' 
 
'Fietsflits ' is al jaren de naam van ons 
afdelingsblad. Deze naam wordt echter door 
meer afdelingen gebruikt. Tijd voor een 
nieuwe naam! 
 
Weet u een klinkende naam voor ons 
afdelingsblad? 
 
Uw idee kunt u doorgeven per e-mail naar 
lansingerland@fietsersbond.nl of telefonisch 
op nummer 010-5118348. 
Uit de inzendingen wordt één naam gekozen 
en de winnaar krijgt als prijs een: 
 

 
 
Let op, dat veel namen als Fietsbel, Ketting en 
Fietskrant al in gebruik zijn. 
Jan Caesar 

 
 
Fietsnieuws Lansingerland en 
omgeving  
 
Aanleg Fietstunnel onder A13 
 
Deze fietstunnel is een belangrijk onderdeel 
van het fietspad langs de N470 tussen de 
Klapwijkse knoop bij Pijnacker en Delft-Zuid  
ofwel de TU wijk. Medio 2009 zou dit fietspad 
opgeleverd worden, maar … 
  
De bouw van de fietstunnel is echter 
vertraagd. In het weekeinde van 16 oktober is 
tevergeefs getracht om de helft van de tunnel 
vanaf de zijde van Emerald onder de 
autosnelweg door te schuiven naar de 
middenberm. Knap staaltje werk had het 
moeten worden, maar een deel van de 
werkvloer van de tunnel bleef plakken, zodat 
de tunnel niet meer vooruit geschoven kon 
worden. Het werk werd dan ook tijdelijk 
gestaakt en pas in het weekend van 10 
november werd de operatie met succes 
afgerond.  
Intussen is gebleken dat voor inschuiven van 
de andere helft van de tunnel vanaf de kant 
van Delft een hoogspanningskabel vervangen 
moet worden. Dit geeft opnieuw enige 
maanden vertraging. Het inschuiven van dat 
deel is nu in oktober van dit jaar gepland, 
zodat de tunnel niet meer in 2009 geopend zal 
worden. 
Piet Mazure 

 
Fietspaaltjes groeien in 
Lansingerland op de koude grond 
 
Vele gewassen groeien in Lansingerland in 
het beschermde klimaat van de kas. Er is 
echter een gewas dat nog op de koude grond 
gekweekt wordt: fietspaaltjes. 
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Bij tientallen kan men ze op de Fietspaden in 
Lansingerland waarnemen en er verschijnen 
er nog steeds meer. Hoeveel het er nu zijn 
weten we niet exact, maar we gaan ze tellen. 
De aanwezigheid van enkele paaltjes op de 
fietspaden zou nog niet zo erg zijn, als ze 
fietsvriendelijk en goed beveiligd aangegeven 
zijn. Zie de foto hieronder. 
 

 
 
Helaas, is dat vaak niet het geval. 
Volgens de CROW aanbevelingen mogen ze 
slechts worden toegepast als dat strikt 
noodzakelijk is en andere maatregelen 
onvoldoende effectief zijn gebleken. Ons zijn 
geen objectieve onderzoeken in 
Lansingerland bekend die toepassing 
rechtvaardigen. Desondanks gaat men door 
met het plaatsen, ondermeer onder de 
opmerking dat er (vrijwel) geen ongevallen 
bekend zijn en dat de fietsers maar beter 
moeten uitkijken. Niets is minder waar want er 
zijn vele ongevallen met die fietspaaltjes 
(afsluitpaaltjes) bekend. Deze zijn echter nooit 
geregistreerd. De oorzaak hiervan is 
ondermeer dat bij vele ongevallen ambulance 
of politie er niet bij werden gehaald. En ook 
omdat slachtoffers er tegenop zien om een 
uitzichtloos traject van aansprakelijk stelling 
en getouwtrek met de beheerder in te gaan. 
Toch kan dit wel degelijk tot resultaten leiden 
en vergoedingen kunnen plaats vinden.  

Bij deze aan u de oproep  ons te melden als u 
ooit op de fiets met een paaltje of ander 
obstakel in aanraking bent gekomen, wanneer 
en waar dat was. 
 
De beveiliging van de paaltjes laat zeer vaak 
te wensen over. Er dient tenminste een 5m 
lange, liefst geribbelde, inleidende markering 
aanwezig te zijn, en een minimale breedte van 
1,50 m naast het paaltje. Bovendien moeten 
de paaltjes niet vlak bij een kruising geplaatst 
zijn, omdat de fietser daar al ogen en oren te 
kort komt om ook nog op obstakels op het 
fietspad te letten.  
  
Maar principieel speelt hier natuurlijk de vraag 
of een wegbeheerder zonder voldoende 
argumenten een onvoldoende zichtbaar en 
slecht beveiligd obstakel op een weg mag 
plaatsen die gevaarlijk is voor 
verkeersdeelnemers. Op een autosnelweg 
vind je ook niet ineens een betonbalk. 
 
Naast paaltjes zijn er nog andere obstakels 
als hekjes en varkensruggen. Zijn de hekjes al 
een bijna onneembare vesting voor fietsen, 
met een bakfiets, ligfiets of scootmobiel is er 
helemaal geen doorkomen aan. 
 

 
 
De inmiddels her en der gezaaide 
betonblokken (ook wel bekend onder de 
toepasselijke naam ‘varkensrug’) zijn ronduit 
gevaarlijk. Ze vallen nauwelijks op. 
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De Fietsersbond doet dan ook een oproep 
aan de gemeente om samen naar 
oplossingen te zoeken om het 
fietspaaltjesonkruid, hekjesroede en 
varkensruggenlook anders dan met 
chemische middelen te bestrijden door 
letterlijk de penwortel eruit te gaan steken. 
Piet Mazure 

 
Vernieuwde website 
 
Sinds half november is onze vernieuwde 
website in de lucht. Hij is opgezet in het jasje 
van de Fietsersbond. Dat betekent een betere 
herkenbaarheid. De komende tijd worden 
verschillende rubrieken nog aangevuld. 
 
Onder 'Lopende zaken' en 'Successen' kunt u 
lezen waarmee wij bezig zijn en welke acties 
daarbij tot een succes hebben geleid. 
Belangrijke thema's als het Mobiliteitsplan en 
Duurzaam Veilig worden nader toegelicht. 
Ons afdelingsblad 'De Fietsflits' en de 
jaarverslagen van de laatste jaren kunt nog 
eens nalezen. 
Een klacht melden of inzien? Wie is er 
aansprakelijk bij een fietsongeval? De website 
biedt houvast. 
Wat betekent dat bord? Wie heeft voorrang? 
Test uw kennis of lees het na in het 
Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens.  
Onder 'Fietsen in de buurt' wordt u verwezen 
naar leuke tochten in de buurt van 
Lansingerland en verder. Heeft u zelf 
suggesties, wilt u ze dan melden? 
Onder 'Wie zijn wij' maken de actieve leden 
zich bekend. Wij zoeken overigens nog enkele 
leden die zich actief willen inzetten voor de 
Fietsersbond. Iets voor u? Door het vertrek 
van Wim de Jager zoeken wij dringend een 
coördinator voor Bleiswijk. Kijk maar eens 
onder 'Gezocht!'.  
In de Agenda staan de datums, waarop 
vergaderingen, symposia en andere voor de 
Fietsersbond belangrijke bijeenkomsten 
worden georganiseerd. 
 
De website is te bereiken met 
http://www.fietsersbond.nl/lansingerland. 

 
 
Jan Caesar 
 

 
Fietsstroken en suggestiestroken 
 
De laatste tijd is er nogal wat te doen over 
fietsstroken en suggestiestroken. De 
onbekendheid met de regels zorgen nogal 
eens voor boze blikken en scheldpartijen over 
en weer.  
 
Fietsstroken worden in het Reglement 
Verkeer en Vervoer (RVV1990) genoemd en 
hebben een juridische status; 
suggestiestroken hebben dat niet.  
De fietser moet op de fietsstrook fietsen, 
omdat een weggebruiker zoveel mogelijk 
rechts dient te houden, en niet omdat het een 
fietsstrook is! 
Op een fietsstrook met een doorgetrokken 
streep mag geen ander vervoermiddel dan 
een (snor)fiets komen. Fietsers mogen deze 
streep ook niet overschrijden. 
Een fietsstrook met een onderbroken streep 
mag wel door een ander vervoermiddel 
worden gebruikt, om bijvoorbeeld uit te wijken 
bij het passeren of om naar een parkeerplaats 
te komen. Naast elkaar fietsende fietsers 
mogen de onderbroken streep ook 
overschrijden. De linker fietser mag dus naast 
de fietsstrook op de weg fietsen. 
Op een fietsstrook mag een ander 
vervoermiddel echter niet stoppen of 
parkeren. 
Suggestiestroken bieden een schijnveiligheid. 
Elk voertuig mag er op rijden, stoppen en 
parkeren. 
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Uiteraard mag de bestuurder van welk 
voertuig dan ook, een fietser of andere 
bestuurder niet hinderen, laat staan van de 
weg rijden. 
Veel bestaande wegen zijn feitelijk ongeschikt 
om er stroken op aan te leggen, omdat ze niet 
breed genoeg zijn. Vaak wordt gedacht: beter 
iets dan niets. Uit onderzoek van SWOV blijkt 
echter dat deze stroken helemaal niet zo veilig 
zijn als gedacht. Met name stroken smaller 
van 1,2 meter zijn relatief onveilig. Het CROW 
beveelt daarom ook aan ze minimaal 1,5 
meter te maken. Bovendien zouden 
fietsstroken (stroken met het fietssymbool 
erop) in rood moeten worden uitgevoerd en 
suggestiestroken (zonder fietssymbool) juist 
niet. 
 
Beide foto’s vertonen fout uitgevoerde 
stroken. De linker foto is een suggestiestrook 
en zou dus niet in rood en afwijkende 
verharding mogen worden uitgevoerd. 
De rechter foto toont een fietsstrook en zou in 
rood moeten worden uitgevoerd. Een auto 
mag er niet op geparkeerd staan! 
 

 
 
Tot nu toe ben ik nog geen juist uitgevoerde 
fietsstrook of suggestiestrook tegengekomen. 
Wilt u het ons melden als u er één weet? 
Jan Caesar 

 
Geen overleg 
 
Gemeente Lansingerland heeft om ons 
onbekende redenen geen overleg gehad met 
de Fietsersbond over de herinrichting van de 
Groeneweg en de Oosteindseweg. De 
gevolgen zijn zichtbaar, de chaos op de 
Groeneweg en de onveiligheid en irritatie op 
de Oosteindseweg zijn toegenomen. De 
Groeneweg is een weg in Bergschenhoek 
waar veel schoolkinderen fietsen en waar 
helaas ook kinderen met de auto naar school 
worden gebracht. Door de middeneilanden 

konden auto's niet doorrijden tijdens de 
schoolspits, want dan is het onmogelijk 
fietsers te passeren. Dat was eigenlijk best 
goed, want het komt de veiligheid alleen maar 
ten goede. 
Helaas dacht de gemeente daar anders over 
en dus werden de middeneilanden 
weggehaald, met als gevolg dat auto's in volle 
vaart (soms harder dan de toegestane 
snelheid van 30 km/u) langs de fietsertjes 
jakkeren. 
Ook heeft de gemeente suggestiestroken 
aangelegd waarvan niemand weet wat daar 
de bedoeling van is. Bovendien zijn deze 
stroken in 30 km zones niet toegestaan. De 
praktijk is nu dat automobilisten denken dat 
fietsers verplicht deze stroken moeten 
gebruiken en dat fietsers angstvallig maar 
zoveel mogelijk rechts rijden. Ouders die 
naast hun kind willen fietsen hebben het 
nakijken want als men buiten de strook fietst, 
krijgt men vaak boze reacties van 
automobilisten. 
 

 
 
Op de Oosteindseweg gebeurt hetzelfde, 
maar daar is de situatie door de paaltjes nog 
gevaarlijker. Je moet als fietser altijd uitkijken 
voor het autoverkeer en daar komen die 
paaltjes met de verhoging eromheen nog 
eens bij. 
 
De Fietsersbond heeft deze kwestie in de 
klankbordgroep ‘Mobiliteit en kwetsbare 
verkeersdeelnemers’ aan de orde gesteld. 
Een duidelijk antwoord is nog niet ontvangen 
en hoe de gemeente dit nu weer gaat 
oplossen is de vraag. 
 
Ook buiten de bebouwde kom waar de 
Provincie Zuid-Holland het voor het zeggen 
heeft, is de positie van de fietser verslechterd. 
Het idee om snel- en langzaam verkeer te 
scheiden heeft men verlaten met het 
weghalen van de fietspaden door deze te 
vervangen door parallelwegen. De Provincie 
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geeft als reden dat de doorstroming op de 
hoofdrijbaan (economische belangen dus) 
gediend is door het lokale verkeer over de 
parallelwegen te leiden. Dat schoolkinderen 
nu tussen het lokale vrachtverkeer en 
landbouwvoertuigen moeten fietsen, is voor 
de Provincie kennelijk geen probleem. Een 
probleem hierbij is dat er met de Provincie wel 
contacten zijn, maar er geen regulier overleg 
is zoals met de gemeente. 
Ton Evers 

 
Oranjebuurt 
 
De Oranjebuurt in het centrum van Berkel 
verdient een opknapbeurt. De riolering wordt 
het komend jaar vervangen, waardoor alle 
straten open moeten. Een reden temeer om 
ook andere zaken op te pakken.  
Op woensdag 12 november stonden tientallen 
bewoners van de Oranjebuurt waaronder veel 
kinderen te trappelen om door hun wijk te 
lopen en de eerder gemelde problemen ter 
plaatse te bekijken met diverse mensen van 
de gemeente. De Oranjebuurt is opgedeeld in 
vier verschillende fasen. Deze wijkschouw 
betrof fase 1, grofweg de Wilhelminastraat, en 
fase 4, de straten tussen de Wilhelminastraat 
en de Prins Bernhardlaan en de Huijgenslaan. 
Wim van Pelt en ik sloten ons aan bij de groep 
van de Wilhelminastraat, omdat daar de 
veiligheid van de fietser het meest in het 
gedrang is. De verschillende kruispunten 
werden bekeken. Bewoners deden suggesties 
als het aanleggen van drempels, het 
weghalen of snoeien van het groen en het 
halverwege afsluiten van de Van der 
Voortstraat. Ook kwamen zaken als 
hangjeugd, speelvoorzieningen voor de jeugd, 
hondenpoep, parkeerplaatsen en 
groenvoorziening aan bod. 
 
Op 10 december is er een atelieravond 
geweest, waarin de Wilhelminastraat nader 
werd bekeken. Op een grote kaart waren de 
problemen aangegeven en bewoners konden 
oplossingen ventileren. Met name de 
kruisingen met de Krugerlaan en de ds. Van 
Koetsveldstraat geven verkeerstechnische 

problemen. De situatie bij C1000 en de 
naastliggende winkels is soms chaotisch.  
De gehele buurt inclusief Wilhelminastraat 
wordt op termijn een 30km zone. 
 

 
 
Jan Caesar 

 
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.  
 

 


