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Fietsen en fietsverbindingen vergen 

een lange adem 

 

 
 

Bij de start in 2000 van de HSL werken ten 

noorden van Rotterdam  werd op verzoek van de 
Fietsersbond een werkgroep geformeerd met 

directie en aannemer om de hinder voor fietsers 

tijdens de uitvoering van de werken door tijdige 
maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Tijdens dat overleg kwam al snel de bouw van het 

viaduct in de N 209 (Doenkade) over de tunnelbak 
aan de orde.  

Nu was er bij ons bekend dat in het provinciaal 

Fietsplan voorzien was om een ontbrekende 

schakel in het fietspad langs de N 209 op te heffen. 
Daarmee zou een belangrijke barrière door de 

Hofpleinlijn komen te vervallen. De HSL zou weer 

een nieuw te nemen barrière vormen. Daar had nog 
niemand bij stil gestaan.  

De Fietsersbond heeft dan ook voorgesteld om ook 

de Provincie bij het overleg te betrekken. Dat 

gebeurde en in het een volgende vergadering  werd 
gewezen op de unieke mogelijkheid om voor de  

 

 

 
 

 

 
verbinding van een fietspad over de HSL mee te 

liften met het geplande viaduct over de HSL . 

En zowaar, het muntje viel en het slot was dat het 

viaduct extra verbreed werd voor dit fietspad. En 
daarmee kwam ook de aanleg van de totale 

fietsverbinding over de spoorlijn in een 

toenemende belangstelling te staan.  
Dit heeft erin geresulteerd dat bij de aanleg van de 

N 470 werken niet alleen de fietstunnel onder de 

G.K. van Hogendorpweg werd aangelegd maar ook 

de ontbrekende verbindingen vanaf die tunnel naar 
en over de Hofpleinlijn, nu dus Randstadrail. 

De in gebruik name van deze belangrijke 

verbinding kon reeds in de week voor Pasen. 
Daarmee zal een van de langst levende wensen van 

de Fietsersbond afdeling Lansingerland  

gerealiseerd zijn. In de afgelopen (zomer) dagen is 
er reeds druk gebruik van gemaakt (zie foto) 

Daarmee is het dus mogelijk om zowel vanaf de 

Bovendijk als het fietspad langs de Doenkade  

N 209 via het viaduct onder de G.K. van 
Hogendorpweg  rechtstreeks naar het fietspad in 

het Schiebroekse park te gaan en zo richting 

Bergschenhoek en Bleiswijk te rijden.  
Kortom, na 7 jaar wachten (en trekken en duwen) 

een flinke aanwinst voor de fietsinfrastructuur. 

Omdat er de komende maanden meerdere nieuwe 

fietsverbindingen gereed komen die worden 
aangelegd in samenhang met de N 470 werken 

wordt nu door de Afdeling Lansingerland 

onderzocht op welke wijze het publiek kennis kan 
nemen van deze nieuwe fietsverbindingen en er 

gebruik van leert te maken. Een goede fietskaart 

voor Lansingerland ontbreekt maar een gedrukt 
exemplaar is ook te snel verouderd. 

PM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uitnodiging: 

recordpoging om het langste fietslint 

ter wereld te vormen! 
 

   

Beste vrienden! 
  

Als kick-off evenement van de Meimaand 

Fietsmaand gaat het NBTC een poging wagen 

om het wereldrecord van het langste fietslint te 

verbreken. Daarbij kunnen we alle steun en 

hulp goed gebruiken!  Daarom nodigen we 

jullie en je familie, vrienden en kennissen uit om 

deel te nemen aan deze recordpoging!  

 

Deze poging wordt ondernomen op 29 april as. op 
de bloemenveiling van Flora Holland te Naaldwijk. 

Er zijn 700 fietsers nodig, dus doe mee en ga naar 

www.meimaandfietsmaand.nl voor het 

inschrijfformulier en meer informatie!  
Let wel, je dient je eigen fiets mee te nemen!  

  

Het wordt vast een onvergetelijke dag!   
  

Achtergrond info 
Van 1 tot en met 31 mei wordt in heel Nederland 
het fietsevenement Meimaand Fietsmaand 

gehouden. De doelstelling van deze maand is om 

zoveel mogelijk mensen, door middel van zo’n 200 

unieke fietsroutes, kennis te laten maken met 
diverse vormen van fietsen.  

Als kick-off evenement van de Meimaand 

Fietsmaand zal een poging worden gewaagd om 

het wereldrecord van het langste fietslint te 

verbreken.  

  

De Meimaand Fietsmaand is een initiatief van het 
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 

(NBTC) in samenwerking met de Nederlandse 

Toer Fiets Unie (NTFU), de Koninklijke 
Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en de 

Stichting Landelijk Fietsplatform. Dit alles ook in 

samenwerking met het Ministerie van 
Volkgezondheid, Welzijn en Sport. KWF 

Kankerbestrijding is als goed doel verbonden aan 

de Meimaand Fietsmaand.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Hoezo : mijn slechtste fietspad ? 
 

Ik ben net terug van een vakantie in Kos. Nu zult u 
wel denken ‘lekker belangrijk’.  

 

Maar dan heeft u het mis, want het is heel 
belangrijk. Daar kun je namelijk nog iets leren 

over fietspaden. Hebben wij hier vlakke fietspaden 

en is er zelfs een actie ‘mijn slechtste fietspad’; dat 

kennen zij daar gelukkig niet. Want zij weten nog 
dat fietsen een avontuurlijke sport is; een 

aangelegenheid waarbij je gevaren trotseert, je 

spieren tot pijn toe moet inspannen, het uiterste 
van je aandacht en inventiviteit vraagt. 

 

En zij weten dat wij Hollanders dat in Kos zoeken; 
zijn wij niet het fietsland en staan we daar niet op 

voor? Daarom zijn er daar ook zoveel 

fietsverhuurbedrijven.Volledig in Hollandse stijl, 

met rood-wit-blauwe vlag en het opschrift “Tom, 
uw fietsverhuurbedrijf”. Helemaal zonder 

spellingsfouten (nou ja, misschien had er Ton 

moeten staan). 
 

Mijn man en ik, allebei volbloed Hollanders, 

hebben ons dan ook 2 weken lang volledig kunnen 

uitleven.  
 

 
 

Geen wegwerkzaamheden die ons hinderden, maar 
juist het kompleet ontbreken ervan maakt de Kosse 

fietspaden tot wat ze zijn. Zitten wij in Nederland  

al te klagen over een hobbeltje in de weg, onzin, 
kuilen van ruim een meter diep geven je weer dat 

oergevoel van overleven. Red ik het weer de 

heuvel op en wat wacht mij daarachter? 

 
Maar nu ben ik dan weer thuis. Na 2 weken Kos 

weet je pas wat een echt slecht fietspad is. 

LB 
 

 

 
 

 



 
 

Weet u een leuke  
fietstocht ? 

 

 
Laat het weten aan: 
FB Afd. Lansingerland 

 

U maakt kans op een 

geldprijs van € 25,00 !!!!! 
 

Wij zoeken de leukste, gezelligste, 
mooiste en duidelijkst beschreven fietst-
dag-tocht rond regio Lansingserland. 
De winnende fietstocht zal door ons 
worden georganiseerd tot een 
gezamenlijke fietstocht voor u. 
 
Voorwaarden: 
De tocht moet starten en eindigen in 
Lansingerland. 
Deelname alleen voor (alle) leden de 
Fietsersbond. 
Het moet een dagtocht zijn van maximaal 50 km 
voor jong en oud. 
Beschrijving moet duidelijk zijn, liefst met 
plattegronden. 

Tips van gezellige terrassen onderweg zijn 
welkom. 
 
Inzenden voor 31 mei 2007 naar  
Loes Beukers, Rozenpad 54, 2651 XB Berkel & 
Rodenrijs 
Of mailen naar lansingerland@fietsersbond.nl  
o.v.v. ´prijsvraag fietstocht´. 
 
De uitslag wordt 30 juni 2007 bekend gemaakt 
op de website van FB Lansingerland.  
De winnaar zal persoonlijk worden geïnformeerd. 

 

 

Interessante links 
Nieuwsbrief Fietsersbond Zuid-Holland 

De Fietsflits is niet uniek. Meerdere organen van 
de Fietsersbond geven een elektronische krant uit, 

zo ook de afdeling Lansingerland Zuid-Holland. 

Een ieder met belangstelling voor het provinciale 

fietsgebeuren kan zich hiervoor aanmelden, zie de 
website http://www.fietsersbond.nl/Lansingerland 

 

Jaaragenda 
Het bestuur gaat op de website (zie onder) een 

jaaragenda bijhouden met alle voor fietsers 

interessante evenementen in Lansingerland, zoals 

Fietsverlichtingsacties, braderieën met 
Fietsersbonddeelname e.d. Suggesties zijn 

welkom. LB / TE 

 

Website en toezending Fietsflits 

Van een groot aantal leden in de 3B-hoek hebben 

we nu het emailadres zodat we de Fietsflits kunnen 
toemailen. Houd U a.u.b. ons bestand up-to-date 

door emailadreswijziging ook aan ons door te 

geven via het mailadres: 
Lansingerland@fietsersbond.nl 
Kent u geïnteresseerden? Vraag hen ook hun 

emailadres door te geven. Geef hier graag ook uw 

ideeën en suggesties voor onze 3B-website 
www.Fietsersbond.nl/Lansingerland 
door aan onze webmaster Ton Evers. Op deze 
website vindt u tevens contactadressen voor 

wegdekproblemen. Maar die mag u ook aan ons 

melden.  
 

 


