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Van de voorzitter 
We hebben er lang op moeten wachten, maar op het moment dat ik dit zit te schrijven is de 
zomer eindelijk begonnen. In de Fietsflits van april sprak ik de wens uit voor een mooi 
voorjaar zodat er veel gefietst kon worden. Of er veel gefietst is weet ik niet, maar dat 
voorjaar mooi was kan ik bepaald niet zeggen. 
 
Ledenraad 
Op 22 juni jl. heb ik de Ledenraad van de Fietsersbond bezocht, waarin werd teruggekeken 
op het afgelopen kalenderjaar. Het bestuur en de directie werden door de raad 
gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid en alle voorstellen van het bestuur 
werden door de ledenraad aangenomen. 
De Fietsersbond heeft een nieuw logo laten ontwerpen, dat beter aansluit op de 
hedendaagse tijd. Het zal geleidelijk worden ingevoerd, als eerste op de website. Daarna 
worden andere uitingen zoals vlaggen, banieren, drukwerk etc. aangepast. Omdat de 
Fietsersbond zuinig omgaat met haar middelen zal het drukwerk met de oude stijl worden 
opgemaakt alvorens daar ook het nieuwe logo op voorkomt. 
 
Veiligheid 
Door minister Schulz is besloten dat iedere gemeente voor 31 december 2013 een 
fietsveiligheidsplan moet hebben opgesteld. Dus ook Lansingerland. Wij zullen de gemeente 
hierop attenderen en er op toezien dat het ook gebeurt. Voor de veiligheidsplannen is 
Nederland opgedeeld in regio’s die worden vertegenwoordigd door veiligheids-
ambassadeurs. Lansingerland valt onder de regio Zoetermeer met als ambassadeur de 
burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot. Mochten wij hem nodig hebben, dan weten 
we hem te vinden 
 
Annie M.G. Schmidtpark 
Op de website is gemeld dat er grondverplaatsingen gaan plaatsvinden naar het aan te 
leggen Annie M.G. Schmidtpark (fase twee). Wij waren niet gelukkig met de plaats waar de 
zandauto’s van ruim 20 ton het fietspad bij de Boterdorpseweg zouden kruisen, namelijk vlak 
bij de middelbare scholen. Na overleg met de gemeenteambtenaar die dit project leidt, zijn 
we tot een andere oplossing gekomen door een omleidingsroute aan te leggen. Een tekening 
zetten wij op de site. Wij zijn blij dat men door onze invloed van inzicht is veranderd. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 
In maart 2014 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Fietsersbond afd. 
Lansingerland hebben wij alle politieke partijen aangeschreven om de fiets niet in hun 
plannen te vergeten. Daartoe hebben wij een voorzet opgesteld die kan worden opgenomen 
in de verkiezingsplannen. Nog voor het eind van de zomer gaan wij informeren of partijen 
een gewillig oor hebben voor de fiets. Op de website en in de media zult u hierover 
ongetwijfeld nog horen. 
 
Fietsstad 2014 
In de vorige Fietsflits schreef ik dat wij de Gemeente Lansingerland zouden vragen zich te 
kandideren voor de Verkiezing Fietsstad 2014. Wij hebben hiervan afgezien, vanwege de 
(financiële) problematiek waarmee deze gemeente te kampen heeft. Het vraagt namelijk een 
behoorlijke inspanning en tijd van het ambtelijke apparaat om aan de eisen te kunnen 
voldoen. Ik hoop dat u begrip voor ons standpunt heeft. 
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Gladheidbestrijding 
U zult wel denken: heeft hij het eerst over de zomer, gaat hij nu al beginnen over de winter. 
Toch is het nodig, want regeren is vooruit zien. Alhoewel wij niet ontevreden waren over de 
gladheidbestrijding van de afgelopen winter zijn er toch punten die wij willen meenemen in 
de evaluatie met de gemeente die na de zomer zal plaatsvinden. Punten die wij in zullen 
brengen zijn het borstelen van de fietspaden, geen sneeuwwallen achterlaten op rotondes, 
gladde hellingen e.a. Heeft u nog andere suggesties, laat ze ons dan weten. 
 
Vanaf deze kant wil ik fietsend Lansingerland een heel goede vakantie toewensen met veel 
mooi zomers weer. 
Ton van der Burg 

Uitbreiding fietsparkeervoorzieningen bij haltes ZoRo-bus 
In de vorige Fietsflits meldde ik, dat er door het onverwachte succes van de ZoRo-bus te 
weinig fietsparkeervoorzieningen zijn, maar dat er 114 beugels door de gemeente waren 
besteld. Begin juli zijn deze beugels bij de verschillende haltes geplaatst. U kunt de fiets nu 
beschermd tegen regen parkeren en met een ketting aan de beugel vastzetten. 
 

      
         halte Offenbachplantsoen                           halte Berkelseweg 
 
Bij halte Offenbachplantsoen zijn nu 74 overdekte fietsparkeerplaatsen beschikbaar en bij 
halte Berkelseweg 73. Een welkome uitbreiding. 
Jan Caesar 

Brommer op de Rijbaan (BOR) 
Het punt ‘Brommers op de rijbaan’ staat nog altijd hoog op onze agenda. Deelgemeente 
Hillegersberg/Overschie is daar ook een groot voorstander van. Het naderende einde van de 
werkzaamheden aan de N209 (Bergse Brug) biedt mogelijkheden om de discussie weer aan 
te gaan. De Grindweg, overlopend in de Bergweg-Zuid, heeft een aansluiting op de N209 
zodat we dat in een keer kunnen meenemen. Vervolgens willen wij BOR dan voor de hele 
gemeente Lansingerland invoeren. Daarbij hebben wij natuurlijk wel de hulp nodig van onze 
wegbeheerders (provincie en gemeente). De provincie heeft al aangegeven daaraan te 
willen meewerken in het kader van de werkzaamheden N209. 
Ton van der Burg 

Fietstunnels onder de N209 
Bij de werkzaamheden aan de rotondes en het wegdek van de N209 ter hoogte van de 
Boterdorpseweg is een nieuwe fietstunnel aangelegd tussen de Leeuwenhoekweg en 
Bergweg-Noord. Dat die er is gekomen is te danken aan onze oud-voorzitter Piet Mazure. Hij 
maakte de gemeente erop attent, dat als het bestaande fietspad tussen de twee rotondes 
onder het viaduct door zou vervallen er voor de fietsers geen onderdoorgang richting Berkel 
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en Rodenrijs meer zou zijn. Daarop heeft de gemeente actie ondernomen, hetgeen heeft 
geresulteerd in de nieuwe tunnel. De bestaande onderdoorgang naar de Europasingel is 
voorzien van rood asfalt. De foto’s tonen de situatie per 2 juli. 
 

 
    

    
Kees van der Knaap en Jan Caesar 

Hofpleinfietsroute 
In Fietsflits 2011-1 stond, dat de fietser tussen het Limburg van Stirumplein en het Schieplein 
voorlopig nog van de gevaarlijke fietsroute over de Overschiese Kleiweg gebruik zal moeten 
maken. Met de reconstructie van de G.K van Hogendorpweg is daaraan een eind gekomen.  
Er ligt nu een prachtige rode loper, een dubbelzijdig fiets/bromfietspad. De fietser op het pad 
heeft voorrang op de invoegstrook voor auto’s die van de Overschiese Kleiweg komen. 
Inmiddels is er ook verlichting langs het fietspad van de Bovendijk aangelegd. 
 

     
              fiets/bromfietspad langs G.K. van Hogendorpweg                         fietspad in aanleg 
 
Aanleg fietspad halte Rodenrijs – Kasteel 
Werklieden zijn al enige maanden bezig aan de aanleg van het fietspad parallel aan het 
tracé van de Randstadrail tussen halte Rodenrijs en het Kasteel. De struiken en bomen zijn 
verwijderd en de contouren van het verloop van het pad zijn reeds zichtbaar. 
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Zo vordert de aanleg van de Hofpleinfietsroute gestaag, alhoewel hij jammer genoeg niet 
over het oude viaduct van de voormalige Hofpleinlijn ligt. 
Jan Caesar 

Zilvergracht 
Om een fietsroute in de Westpolder te realiseren, levert voor de Gemeente nog wel wat 
problemen op. De belangen die daarbij spelen lopen ver uiteen en kom dan maar eens tot 
een oplossing. Tijdens een informatiebijeenkomst voor de bewoners die op of nabij de 
Zilvergracht wonen heeft de gemeente haar plannen ontvouwd, waarbij werd aangegeven 
dat de fietser ‘gast’ op de Zilvergracht wordt. Het komt erop neer dat de fiets meer rekening 
moet houden met andere gebruikers van de Zilvergracht.  
De situatie in de Westpolder is voor ons een zorgelijke situatie. Men is niet in staat om een 
fatsoenlijke doorgaande fietsroute te aan te leggen die aansluit op de fietspaden van de 
N470 en 471. Tijdens de informatieavond werd het mij wel duidelijk dat er nog veel gedaan 
moet worden om een acceptabele situatie te creëren voor alle belanghebbenden. 
Wordt vervolgd. 
Ton van der Burg 
 

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) 


