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Van de voorzitter 
In deze Fietsflits wil ik stilstaan bij wat er buiten onze gemeentegrens plaatsvindt, maar wel 
van invloed kan zijn op ons plaatselijk gebeuren. Tijdens de landelijke ledenraad in januari 
ben ik door de vergadering benoemd tot lid van de commissie die tot taak heeft controle uit 
te oefenen op het werk van het landelijk bureau. De controle richt zich tot wat er is gedaan 
en bereikt, of dit in overeenstemming is met het werkplan en de daarmee gepaard gaande 
financiële zaken de toets der kritiek kunnen doorstaan. Met het landelijk bureau bedoel ik 
behalve de professionals ook het bestuur dat eindverantwoordelijk is. 
Begin april zijn wij als commissie gestart met de controle van het afgelopen jaar. Je krijgt dan 
toch te maken met zaken die de gemeentegrenzen ver overschrijden, maar ook van invloed 
kunnen zijn op het reilen en zeilen binnen onze gemeente. Ik sta eerlijk gezegd versteld van 
de wijze waarop het landelijk bureau gelden (subsidies) weet binnen te halen om de 
doelstellingen en de afspraken vanuit het werkplan te verwezenlijken. Wij kunnen niet zonder 
hen. 
In het werkplan 2013 is vastgelegd, dat de Fietsersbond thematisch gaat werken. Het volgt 
hiermee ‘Koers 2015’. De schaalsprong voor de fiets betekent: Meer fiets, meer ruimte. Je 
hoort vanuit diverse hoeken dat de fiets slachtoffer dreigt te worden van haar eigen 
populariteit. 
Binnen onze eigen gemeente werken wij er hard aan om de fietser meer ruimte te geven. 
Denk hierbij aan: brommers op de rijbaan, juiste breedte van fietspaden, fietsparkeer-
voorzieningen, goede fietsroutes zowel voor werk- als recreatief verkeer. Daarbij is een 
goede samenwerking met de ons omliggende gemeenten nodig, wat natuurlijk ook geldt voor 
de afdelingen van de Fietsersbond in die gemeenten. Hiertoe zijn er overleggen op regionaal 
en provinciaal niveau. 
 
Ik vraag aandacht voor de artikelen die door onze secretaris op de website worden geplaatst. 
Hierdoor blijft u op de hoogte. Ik kan niet nalaten om Jan Caesar een pluim te geven voor het 
vele werk dat daaraan vast zit. U bent van harte uitgenodigd zelf kopij voor de website en de 
Fietsflits aan ons te sturen. 
 
In 2014 wordt er weer een nieuwe gemeenteraad gekozen. Wij van onze kant zullen de 
politieke partijen benaderen om de fiets een waardige plaats te geven in het partijprogram. 
Uw ideeën hiervoor zijn van harte welkom. 
 
Ik geloof dat na een lange winter en koude periode de temperaturen eindelijk omhoog gaan. 
Recreanten haal de fiets van stal en trek er op uit. De fietsmaand staat voor de deur. 
Ik wens u allen veel fietsgenot. 
Ton van der Burg 

Ledenvergadering 4 februari 
Op 4 februari heeft de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond de jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden. Het was een druk bezochte avond, 24 leden waren aanwezig. 
Als speciaal onderdeel was onze plaatselijke fietsspecialist Rob Steenks uitgenodigd om de 
E-bike toe te lichten. Hij vertelde o.a. over de verschillen in aandrijving: in het voor- of 
achterwiel, of op de trapas. Elk type aandrijving heeft z’n eigen voordelen. En ook over de 
accu viel heel wat te vertellen. De toehoorders stelden vele vragen, waardoor het een 
interessante en geanimeerde presentatie werd. 
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Het vragenuurtje na de pauze leverde vele vragen op. Als de antwoorden niet direct konden 
worden gegeven, zijn ze later aan het verslag toegevoegd. 
Jan Caesar 

Opgeloste zaken uit Quick Wins rapport 
De afgelopen jaren zijn er al veel punten uit ons Quick Wins rapport opgelost. Zo is in het 
najaar van 2012 de kruising van het fietspad vanaf de Ds. Van Koetsveldstraat met de 
Raadhuislaan verbeterd, waardoor een goede fietsoversteek is ontstaan. De reden waarom 
dit punt zolang heeft geduurd is dat de bebouwde komgrens moest worden verplaatst. En dat 
kost veel ‘administratieve’ tijd. 
 

    
                               oude situatie     nieuwe situatie 
 
Her en der zijn fietsdoorsteekjes gerealiseerd, hekken verplaatst, voorrang geregeld, 
fietspaden verbeterd en fietsklemmen vervangen door beugels. 
Nog niet alles is gerealiseerd. Sommige zaken nemen een lange tijd, andere worden 
meegenomen als ter plaatse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. En soms zegt de 
gemeente: ‘nee’. En dat zullen we ook moeten accepteren. 
Jan Caesar 

Polderpad 
Over een paar jaar kunt u van de Rotte naar de Schie fietsen, over het Polderpad. Dit jaar 
wordt begonnen met de aanleg ervan in de Vlinderstrik en meer specifiek, het deel tussen de 
Oude Bovendijk en de Landscheiding. 
 

   
        foto overgenomen van de website vanrottetotschie 
 
U kunt er op http://www.vanrottetotschie.nl/home/ meer over lezen. 
Jan Caesar 
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Bezitters van kleine auto’s fietsen niet 
Wat ik al een tijdje vermoedde klopt aardig als ik in mijn eigen omgeving en kennissenkring 
het aantal kleine auto’s turf. Mensen met een kleine auto fietsen weinig of nooit. En dat lijkt 
me ook wel logisch, want een kleine auto gebruik je meestal voor de korte afstand (7 tot 15 
km) of om naar de stad te gaan. Ik vind, dat je dan beter kunt fietsen. 
Hoe zit het dan met bezitters van grote auto’s? Ook dat heb ik met twee vingers in de lucht 
uitgezocht. De meeste mensen met een grote bak voor de deur die ik ken zijn fanatieke 
fietsers. Je zou dom zijn om met een grote auto naar de stad te gaan of deze te gebruiken 
voor een korte afstand. Grote auto’s hebben zwaardere motoren met een langere opwarmtijd 
en dat maakt ze minder geschikt voor de korte afstand.  
Waarom dan een grote auto? Voor de grote afstanden natuurlijk, dat is veel comfortabeler 
dan zo’n klein koekblikje. Vaak zit er wel een trekhaak op de auto om de fiets mee te nemen 
om ergens een mooie fietstocht te maken.  
De samenleving staat natuurlijk niet stil. Men heeft minder te besteden en mensen met twee 
auto’s doen daarom vaak uit bezuinigingsoverweging de kleine auto van de hand en gaan 
dan meer fietsen. Ook dat lijkt me een logisch, maar ik heb deze trend nog niet in mijn 
omgeving waargenomen. 
Ton Evers 

Tekort aan fietsparkeervoorzieningen bij haltes ZoR o-bus 
Kennelijk maken er meer mensen gebruik van de ZoRo-bus dan voorzien. Er is in ieder geval 
bij verschillende haltes duidelijk een tekort aan fietsparkeervoorzieningen.  
 

   
              halte Berkelseweg                                   halte Boterdorpseweg 
 
De gemeente heeft me gemeld dat er inmiddels 114 extra beugels zijn besteld. 
Jan Caesar 

Eurovelo-fietsroutes 
Als u echt van fietsen houdt en wat tijd over heeft, dan 
kan ik u de Eurovelo-fietsroutes aanbevelen. Er zijn er 
inmiddels 14 met een totale lengte van 70.000 km. Of u 
nu vanuit Portugal naar de Noordkaap wilt of van Spanje 
naar Athene, het kan allemaal. Kris-kras door Europa. 
De European Cyclists’ Federation heeft de website 
www.eurovelo.com gelanceerd, waar u meer informatie 
vindt. Op www.eurovelo.org is achtergrondinformatie te 
vinden voor professionals.  
Jan Caesar 
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Handhaving fietsparkeren bij haltes Randstadrail 
U heeft het kunnen lezen in de Heraut van 4 april: de gemeente gaat strenger optreden 
tegen het foutparkeren van (brom)fietsen in de niet daarvoor bestemde rekken. De afgelopen 
maanden heeft de gemeente met flyers en een informatiecampagne het voornemen kenbaar 
gemaakt. Foutparkeerders krijgen maximaal 12 uur de tijd om hun voertuig weg te halen, 
daarna wordt de fiets verwijderd. Fietsen die hinder opleveren worden direct meegenomen.  
Verwijderde fietsen worden opgeslagen op de gemeentewerf. Na afspraak kunt u de 
(brom)fiets ophalen door het tonen van een geldig legitimatiebewijs, de (brom)fietssleutel en 
betaling van 30 Euro boete.  

    
               Het APV                                                      dus niet zo parkeren 
U bent gewaarschuwd, maar dat hoef ik u niet te zeggen, want u parkeert uw fiets niet fout. 
Jan Caesar 
 

Kort nieuws 
 Nieuwe fietsbeugels in Berkel-Centrum 
In de Nieuwstraat tegenover de bibliotheek in Berkel-Centrum en in de hoek bij AH zijn 
de oude fietsklemmen, de bekende voorwielvernielers, vervangen door mooie nieuwe 
fietsbeugels waar je de fiets tegenaan kunt zetten. 

 

    
                           Nieuwstraat                                                            hoek bij AH 
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 De hekken op het Kooipad in Bleiswijk gaan open en dicht alsof het spoorhekken zijn. 
Waarom dit gebeurt is ons onduidelijk. Nu staan ze weer open meldde Kees van der 
Knaap ons. 

    
                             Kooipad                                               Groendalseweg x ZoRo-busbaan 

 Het fietspad naast de ZoRo-busbaan dat de Groendalseweg kruist heeft voorrang 
gekregen. Zie rechter foto. 

 

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.  
Deze QR-code schakelt direct naar onze website. 
 

 
 

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? Dat kan via de website, menukeuze Informatie > Lid worden / opzeggen / 
wijzigingen doorgeven. 
Ook geïnteresseerden kunnen De Fietsflits gratis via e-mail ontvangen door zich aan te 
melden op onze website, menukeuze Afdeling > Afdelingsblad. 

Redactie 
Jan Caesar (fbll.redactie@gmail.com) 


