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Van de voorzitter 
In de vorige Fietsflits gaf ik aan dat we dit jaar lang hebben moeten wachten op de zomer. 
Mijn wens voor een goede zomer is gelukkig uitgekomen. Op sommige dagen was het 
volgens mij zelf te warm om te fietsen, ten minste als je het zonder hulpmotor op eigen 
kracht moest doen.  
Inmiddels is de herfst begonnen en dat betekent naast mooie 
herfstdagen, ook regen en storm. Afgevallen bladeren kunnen 
gevaarlijk gladde situaties opleveren. Ook worden de dagen in rap 
tempo korter. Zorg daarom voor een goede verlichting op je fiets 
zodat je gezien wordt. Het is toch altijd prettiger dat de rit eindigt bij 
de bestemming en niet in het ziekenhuis. Heb je voorrang, neem het 
dan niet zonder vooraf de situatie te hebben overzien. 
 
Als het aan de Landelijke Fietsersbond ligt, wordt er ingezet op 675 km aan nieuwe 
snelfietsroutes in Nederland. Volgens Hugo van der Steenhoven, directeur van de 
Fietsersbond, moet dat kunnen vanuit de 40 miljoen die minister Schultz heeft uitgetrokken 
voor de fiets. Hij refereert daarbij aan de toename van het aantal fietsers op de snelfietsroute 
Den Haag - Leiden.  
De toename van het aantal fietsers op deze fietspaden, maar ook op de fietspaden in de 
steden, vraagt om discipline van de fietsers om zich te houden aan de verkeersregels en 
daaraan ontbreekt het nog wel eens. Met verbijstering moest ik zelf pas geleden constateren 
hoe regels aan de laars worden gelapt. In de dorpskern Bergschenhoek kwamen 
schoolkinderen van de middelbare school vanuit de Dorpsstraat richting Hervormde Kerk (je 
mag er niet fietsen, want het is een voetgangersgebied) en staken zonder ook maar op te 
kijken over. Twee van de drie hadden meer belangstelling voor hun smartphone, dan waar 
ze mee bezig waren, namelijk fietsen. 
 
Als je door Lansingerland rijdt, uiteraard met de fiets, dan kom je heel wat gele borden tegen. 
Ik werd nogal gegrepen door een ingezonden stuk van een bewoner in de Heraut, die zijn 
ongenoegen uitte op de wijze waarop omleidingsroutes worden aangegeven. Deze bewoner 
heeft in mijn ogen gelijk, maar wat ook stoort is de coördinatie in de tijd waarop bepaalde 
werkzaamheden plaatsvinden. Ik kan mij niet de gedachte onttrekken dat men binnen ons 
gemeentelijk apparaat langs elkaar heen werkt, zodat de rechter hand niet weet wat de linker 
doet. Hierbij vallen nog de nodige kosten te besparen. Ik wil natuurlijk niet alleen negatieve 
zaken aankaarten. Er zijn genoeg zaken aan te wijzen die wel goed gaan en dat mag ook 
worden gezegd. 
Ik hoop dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s het samenwerken tussen 
gemeente en haar bewoners tot speerpunt verheffen. Begrip tonen voor situaties en 
aangeven waarom iets wel of niet kan is een goede zaak. Doe niet alles af met ‘Daar is geen 
geld voor’. 
 
Brommers op de rijbaan 
Wij blijven ons voortdurend sterk maken om in geheel Lansingerland de brommers (en 
scooters) op de rijbaan te laten rijden. Niet dat we iets tegen deze voertuigen hebben, maar 
de praktijk leert dat brommers op het fietspad tot gevaarlijke situaties kunnen leiden en al tot 
diverse ongelukken hebben geleid. Onze secretaris kan daar over meepraten. 
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek gaat de brommers op de Grindweg - Bergweg-Zuid 
naar de rijbaan verwijzen. Onze gemeente heeft aangegeven hierin mee te gaan, alhoewel 
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er nog wel een paar knelpunten moeten worden opgelost. Wij rekenen erop, dat dit 
gelijktijdig ook op de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg wordt doorgevoerd.  
 
Gladheidsbestrijding 
Of het wel willen of niet, maar de winter staat weer voor de deur. 
Dat betekent weer overlast. Eerst de vallende blaadjes en 
vervolgens de nattigheid die ongetwijfeld wel een keer zal overgaan 
in hagel, sneeuw en nachtvorst. Kortom een reden voor de 
Fietsersbond dit punt weer aan te zwengelen bij de gemeente. We 
willen daarbij kijken hoe het vorig jaar is gegaan en verbeterpunten 
bespreken. Tijdens de laatste ledenvergadering hebben leden 
diverse situaties aangedragen die verbetering vragen. Het CROW 
brengt per 18 oktober met artikel 334 nieuwe richtlijnen uit voor 
gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers. Wellicht kan de gemeente hiervan nota 
nemen. 
 
Oproep 
De Fietsersbond afdeling Lansingerland zit dringend verlegen om coördinatoren voor de 
verschillende kernen. Wij zoeken leden die onveilige situaties en verbeterpunten kunnen 
aandragen in hun directe woonomgeving, met name in Bergschenhoek en Bleiswijk. Voelt u 
zich betrokken, hebt u zicht op dergelijke situaties en bent u creatief in het bedenken van 
oplossingen, dan zou u ons kunnen helpen. Met de bijdrage van u als coördinator kunnen wij 
onze standpunten bij de wegbeheerders beter duidelijk maken. U kunt zich aanmelden bij de 
secretaris. 
 
Tot slot wens ik al onze leden en iedereen die dit leest, alle goeds toe al fietsend in de herfst 
en winter. Nogmaals, kijk goed uit, neem niet klakkeloos voorrang ook al heeft u daar recht 
op. Respecteer elkaar moet hoog in het vaandel staan. Zorg dat u gezien wordt en dat kan 
door o.a. een goede fietsverlichting. 
Ton van der Burg 

Aanbiedingen voor fietsen 
In de Heraut van 2 oktober stond een artikel van Trees Borkus-Heskens, waarin zij pleit voor 
aanbiedingen voor fietsen door ondernemers en ondernemingen. Wij zijn er natuurlijk voor, 
maar waarom nu juist fietsen, zult u zich misschien afvragen. Het antwoord is eenvoudig: je 
kunt overal lekker doorrijden. Haar ervaring is, dat er met de auto geen doorkomen meer aan 
is, doordat overal aan de weg wordt gewerkt.  
De ervaring van het kunnen doorrijden heb ik jarenlang gehad, fietsend van Rodenrijs naar 
Den Haag v.v. Ik zag de files met auto’s voortsjokken, terwijl ik in de buitenlucht ’s ochtends 
de vogels hoorde fluiten en ’s middags de emoties van die werkdag binnen een kilometer 
achter me had gelaten.  
Jan Caesar 

Zwarteweg en oversteek Rodenrijseweg (Hofpleinfietsroute) 
De Zwarteweg heeft de laatste maanden een metamorfose ondergaan, evenals de 
fiets/voetgangersoversteek over de Rodenrijseweg en de aansluiting van de fietspaden 
hierop. Zo is er weer een knelpunt in de Hofpleinfietsroute opgelost. 
De Zwarteweg is een fietsstraat geworden, de auto is er te gast. Ik hoop dat automobilisten 
ook begrijpen wat dit betekent. Voor voetgangers is een trottoir aangelegd en voor auto’s 
parkeervakken. 
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Het wegdek van de Rodenrijseweg is iets opgehaald (de put is er uitgehaald), waardoor het 
fietspad aan de overkant niet meer zo steil is. De bocht is iets ruimer, waardoor de fietser 
meer overzicht op het verkeer in de  tunnel heeft. Een plaatselijk lid van de Fietsersbond die 
veel op de racefiets zit, vond deze bocht echter minder geslaagd en noemde het een 
Baghera-bocht.  
 

   
 
Gelijktijdig is de verlichting en de bebording aangepast. Top! 
Jan Caesar 

Start aanleg Polderpad en Vlinderstrik 
Op 4 oktober is de aanleg van het Polderpad en de Vlinderstrik officieel gestart. Wethouder 
Henk de Paepe en mevrouw Sybilla Dekker, voorzitter van de Tafel van Borging van het 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam, verrichtten de openingshandeling. Met 
medewerking van kinderen van basisschool de Kleine Kapitein die eerder op de middag het 
water in de sloten hadden geanalyseerd, werd het bouwbord onthuld en het slot van het hek 
doorgeknipt. Mensen kunnen nu over het terrein struinen. Wel laarzen meenemen zou ik 
zeggen, want de paden moeten nog worden aangelegd. 
 

   
 
Aansluitend op de officiële start werd een kopie van de grenssteen van Heerlijkheid De 
Tempel en Berkel en Rodenrijs geplaatst. 
Het Polderpad wordt een nieuw fietspad tussen de Rotte en de Schie. Het verbindt de 
verschillende natuurgebieden met elkaar.  U vindt hierover meer informatie vinden op 
website http://www.vanrottetotschie.nl/home/. 
Jan Caesar 
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Bruggen zonder aansluiting 
Tijdens mijn fietstochtjes door Lansingerland neem ik altijd mijn fototoestel mee, want je weet 
nooit wat je tegenkomt. Begin september waren het voet/fietsbruggen zonder aansluiting op 
een voet/fietspad. Die in het Huijgensplantsoen staat al jarenlang op ons verlanglijstje, dus 
prima dat hij gelegd is. Hij moet de veel te smalle, wat ongelukkig gelegen en versleten, 
oude brug vervangen. En een mooie nieuwe vervangende brug is gelegd die het 
Landscheidingsfietspad met het Kwelderplantsoen verbindt.  
 

   
                   Huijgensplantsoen                                            Kwelderplantsoen 
 
Wij vragen ons alleen af, waarom de aansluitende paden niet gelijktijdig zijn aangelegd en 
wanneer dat wel wordt gedaan. 
Jan Caesar 

Het Landelijk Fietsplatform 
Een paar keer paar jaar krijg ik de nieuwsbrief van het Landelijk Fietsplatform. Die bevat 
interessante informatie over landelijke fietsroutes en wandelpaden. U kunt zich voor de 
nieuwsbrief aanmelden op http://www.fietsplatform.nl/. Op deze website vindt u ook een 
digitale kaart met de routes. 
Jan Caesar 

N209 en parallelwegen 
De provincie Zuid-Holland is in september gestart met groot onderhoud aan de N209 en de 
parallelwegen. De werkzaamheden zullen doorgaans ’s nachts en in de weekeinden worden 
uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind 2014 gereed.  
De oversteek voor (brom)fietsers bij de Hoekeindseweg zal worden verplaatst en de 
fietsoversteek op de Hoefweg wordt aangepast. 
Op de parallelwegen Overbuurtseweg, Hoekeindseweg, Wolfend en Landscheiding komt 
nieuw asfalt. Uiteraard zullen deze werkzaamheden gepaard gaan met enig ongemak. 
Jan Caesar 

Hekken 
Met een groep ouderen fiets ik ons wekelijkse rondje in de omgeving van Bleiswijk. Laatst 
kwamen we daarbij weer eens op het Kooipad waar die verschrikkelijke hekken staan. De 
Fietsersbond heeft hiervan al eerder melding gedaan.  
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                           Kooipad                                                      Groene Loper 
 
En wat vindt u van de hekken op de Groene Loper in Bleiswijk? Een ergernis voor de fietser! 
Kees van der Knaap 
 
 

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) 


