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Van de voorzitter 
Bij het schrijven van dit stukje (op 5 juli) is natuurlijk al onze hoop gevestigd op een goede 
afloop van het WK voor het Nederlands elftal, althans als u van voetbal houdt. We worden 
deze maand overvoerd met sportevenementen als tennis (Wimbledon), voetbal (WK) en 
wielrennen (Tour de France). Je kunt de tv niet aanzetten of een van die evenementen is wel 
in beeld. Als fietsliefhebber zal er ongetwijfeld iets bijzitten waar uw interesse naar uit gaat. 
 
Gemeente 
In het afgelopen kwartaal hebben afscheid genomen van Henk de Paepe als wethouder van 
de Gemeente Lansingerland. Op 10 juni tijdens de afscheidsreceptie van 
het college hebben wij hem een speciaal aandenken gegeven. Henk is 
vanwege gezondheidsredenen niet beschikbaar voor een tweede termijn. 
Wij vinden dat jammer, omdat wij altijd heel prettig met hem hebben 
kunnen samenwerken, maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Hij 
wist ons steeds weer te inspireren om zaken die tijdens zijn regeerperiode 
speelden aan te pakken. Wij voelden ons gesterkt door zijn opvatting en 
waardering voor de Fietsersbond. Mede door zijn toedoen is er op 
fietsgebied veel bereikt. Hij was de grote animator om de samenwerking 
met het ambtelijke apparaat goed te houden. Daar plukken wij nu echt de 
vruchten van. In zijn afscheidstoespraak memoreerde Henk naar de Fietsersbond vooral in 
de persoon van mijn voorganger Piet Mazure met wie hij wekelijks wel contact had. 
  
Inmiddels hebben wij kennis gemaakt met zijn opvolger Simon Fortuin, die 
de portefeuille van Henk heeft overgenomen. In een gesprek van bijna 1½ 
uur met Simon, waaraan ook onze secretaris Jan Caesar deelnam, is 
gesproken over wie wij zijn en wat de Fietsersbond voor Lansingerland 
betekent. Simon Fortuin heeft aangegeven dat hij maatschappelijke 
deelneming essentieel vindt. Hij is een man van: zeg wat je doet en doe 
wat je zegt. Wij zien de samenwerking met de opvolger van Henk met 
vertrouwen tegemoet. 
(foto’s Gemeente Lansingerland) 

 
Klankbordgroep Mobiliteit 
Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad de motie aangenomen ‘Knippen in de 
Herenstraat en de Noordeindseweg’. Om de effecten van deze maatregel inzichtelijk te 
maken is de Fietsersbond uitgenodigd om zijn mening daarover te geven. Dit vond plaats 
door het bijeenroepen van de Klankbordgroep Mobiliteit waarin de Fietsersbond 
vertegenwoordigd is. De uitkomsten van dat overleg waarbij ook andere belangenbehartigers 
zijn gehoord, zijn inmiddels bekend en openbaar. 
Wij zijn tegen het veranderen van de huidige situatie Noordeindseweg, dus tegen 
eenrichtingsverkeer van zuid naar noord. Ons motief daarbij is: de veiligheid van de fietser 
en de realisatie van een directe verbinding voor de fietser vanuit het Rodenrijs naar 
Zoetermeer. 
Verder hebben wij voorgesteld het hele centrum (omgeving Kerkstraat, Herenstraat en het 
nieuw te realiseren winkelcentrum) volledig af te sluiten voor het autoverkeer. Dit leidde tot 
een discussie over de bevoorrading van het centrum. Ook werd het idee besproken om het 
Berkelse Dijkje volledig af te sluiten voor fietsers. De Fietsersbond is hierop tegen, gezien de 
overlast die dit zal geven als fietsers door het Huijgenspark worden geleid.  
Commissie Ruimte is nu aan zet. Wij blijven dit onderwerp volgen! 
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Stallende fietser is gemakzoeker 
Dit is de titel van een redactioneel stuk in de ‘Vogelvrije Fietser’ van de zomer 2014. 
De inhoud hoef ik hier niet te plaatsen, want die kunt u in het blad opzoeken. Ik vraag er wel 
aandacht voor. Bij het lezen van het artikel moest ik gelijk denken aan het fietsparkeren bij 
metrostation Westpolder. Ondanks een voldoend aantal fietsparkeerplaatsen zie ik nog 
steeds fietsen onder het viaduct staan. Ik vind het jammer, dat er nog steeds fietsers zijn die 
zich niet aan de regels willen houden. U bent daarop natuurlijk een uitzondering. 
 
Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie. 
Ton van der Burg 

Lintje voor Ton van der Burg 
Het heeft de Koning behaagd onze voorzitter Ton van der Burg te onderscheiden. Hij is 
benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij in 
zijn leven heeft verricht. 
 

 
 
Wij feliciteren Ton van harte. 
Jan Caesar 

Fietser gewond door paaltje 
… dat was te lezen in de Heraut van 11 juni jl. De fietser reed zondag 1 juni, waarschijnlijk 
genietend van het mooie weer, in Bleiswijk en zag een paaltje niet staan. Hij raakte gewond 
aan zijn gezicht en is door een ambulance naar het Sint Franciscus Gasthuis gebracht. Dit 
leed en de gemaakte kosten hadden kunnen worden voorkomen, als het paaltje er niet was 
geplaatst. 
De Fietsersbond dringt er al jaren bij de gemeente op aan om alle paaltjes te verwijderen, 
tenzij aangetoond is dat een paaltje echt nodig is om auto’s te weren. Dus niet bij voorbaat 
plaatsen, ook niet in nieuwbouwwijken. 
Paaltjes staan ook altijd op de plaats waar de fietser de volle aandacht nodig heeft voor het 
andere verkeer, namelijk net voor een kruising. Waarom niet 10 meter er voor? 
Jan Caesar 

Wegwerkzaamheden in Bleiswijk 
Er lopen diverse projecten om de parallelwegen langs de N209 en de kruisingen ermee te 
verbeteren. Als fietser krijgen we hiermee te maken in de vorm van omleidingen of een 
stukje lopen met de fiets aan de hand. Maar met een beetje begrip voor deze situatie en 
vooral ook voor de verkeersregelaars blijven we met plezier fietsen. En na regen komt 
zonneschijn! 
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Alle inwoners van Bleiswijk hebben een brief van de gemeente ontvangen. Daarin staat waar 
en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. 
Zo zal in fase 2 de oversteek van de Lange Vaart over de Edisonlaan duidelijker worden 
aangegeven, waardoor het er veiliger wordt. De Edisonlaan blijft een voorrangsweg. 
Langs de Rottemeren is het fietspad opnieuw geasfalteerd. Er zit wel een versmalling in, 
maar dat kan niet anders, omdat de dijk er niet breed genoeg is. De versmaling is wel 
duidelijk met bebording aangegeven. 
Heeft u informatie en/of opmerkingen over verkeerssituaties, kwaliteit van de fietspaden enz., 
dan kunt u die aan ons doorgeven. 
Ad Janson 

Fietspad Doenkade heeft nieuwe asfaltlaag 
Jarenlang heeft het fietspad aan de noordzijde van de Doenkade bij het vliegveld er slecht bij 
gelegen. Fietsers moesten kuilen en gleuven trotseren, alsmede door boomwortels omhoog 
gedrukte wallen. Maar in mei is daarin verandering gekomen. Het fietspad ligt er nu weer 
strak bij met z’n nieuwe asfaltlaag en de struiken zijn gesnoeid. De fietser kan er weer 
behoorlijk fietsen en heeft nu geen excuus meer om tegen de richting in op het fietspad aan 
de zuidzijde te rijden. Eén maar … waarom niet in fietspadrood uitgevoerd? 
 

    
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Als ik dan toch gewapend met een fototoestel op pad ben om wat meldingen na te lopen, 
dan heb ik ook wel oog de natuur. Door de werkzaamheden aan de knoop van de Doenkade 
met de A13 is een compleet duinlandschap ontstaan met heuse scholeksters. 
En wat dacht u van een tureluur hoog op een lantaarnpaal naast het fietspad langs de N470 
die naar een soortgenoot op de volgende tureluurde, of een schichtige fazant op de 
Munnikenweg? De natuur is daar, waar u het wilt zien! 
Jan Caesar 
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Nuon fietstunnelopknapactie 
Een prachtig woord voor Scrabble: fietstunnelopknapactie. Wellicht dank zij uw stem zijn we 
vierde geworden en Nuon heeft vanwege het grote aantal stemmen, welgeteld 4345, 
besloten ook onze tunnel (onder de Boterdorpseweg naar sporthal De Zijde) op te knappen. 
Inmiddels is er overleg geweest tussen de gemeente en Nuon. En ik zag pas geleden, dat de 
te diepliggende hemelwaterafvoergoten zijn vervangen door tegels en een kolk. Nu sluit het 
fietspad weer goed aan op het asfalt in de tunnel. 
Jan Caesar 

Fietsroutes van Natuurmonumenten 
Op de website van Natuurmonumenten 
staan 23 fietsroutes en natuurlijk nog veel 
meer zaken. De fietsroutes zijn over 
Nederland verspreid en van 15 tot 60 km. 
Routes dichtbij zijn de Mooi Midden-Delfland, de Vaartenroute tussen Den Haag en 
Rotterdam, de Historische route tussen deze plaatsen en de route rond de Nieuwkoopse 
Plassen. Voor meer informatie zie: 
https://www.natuurmonumenten.nl/routes/overzicht?f[0]=im_field_route_type%3A16 
En als u de natuur een warm hart toedraagt, kunt u wellicht overwegen lid te worden van 
deze vereniging. Dat kan al voor €2,25 per maand. 
Jan Caesar 

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.  
De QR-code schakelt met behulp van uw smartphone 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) 


