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Van de voorzitter 
Vanaf deze plaats wil ik alle leden van de Fietsersbond een gelukkig, voorspoedig en gezond 
2014 toewensen. Ik spreek daarbij de wens uit dat 2014 een goed fietsjaar mag worden 
waarin we veel mooie fietstochten kunnen maken op de prachtige fietspaden die in de 
omgeving van Lansingerland zijn aangelegd. Met dat positieve nieuws wil ik beginnen want 
het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel dat over ons wordt uitgestort. 
In Zuid-Holland wordt hard gewerkt aan het aanleggen van fietspaden, wat mij duidelijk werd 
bij de presentatie van het fietsplan op het Provinciehuis in november van het vorig jaar. 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de werkzaamheden bij de Bergsebrug op de N209 zijn 
afgerond en daarbij mag worden geconcludeerd dat de fietsers er niet slecht vanaf gekomen 
zijn. Natuurlijk kun je stellen dat de kruising bij de Leeuwenhoek met N209 en De Kulck niet 
de schoonheidsprijs verdient, maar af en toe lopen zaken zoals ze lopen. Een verandering 
van de situatie zien wij niet een, twee, drie tot stand komen. 
 
Graag wil ik aandacht vragen voor onze jaarlijkse ledenvergadering op 3 februari 2014. Deze 
vergadering staat geheel in het teken van de gemeenteraads-verkiezingen die op 19 maart 
worden gehouden. Wij hebben alle politieke partijen 
uitgenodigd om hen in de gelegenheid te stellen hun 
visie te geven op de fiets en alles wat daarmee 
samenhangt. Zie ook de rubriek onze ‘Jaarlijkse 
ledenvergadering 2014’ verderop. 
 
Tot slot wil ik u attent maken op een animatiefoto die 
op 5 januari jl. in de Volkskrant stond. Zo tracht de 
stad Londen een oplossing te vinden voor het grote 
aantal fietsende Londenaren. Wellicht een idee voor 
onze beleidsmakers. 
 
Graag tot 3 februari. 
Ton van der Burg 

Jaarlijkse ledenvergadering 2014 
Op maandag 3 februari 2014 zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Vanwege 
de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de politieke partijen uitgenodigd om 
hun visie te geven op de volgende punten: 
- Inpassing fietspaden in Lansingerland op het provinciale netwerk U moet daarbij 

denken aan het knelpunt in de nabijheid van het station Westpolder. 
- Hoe kijkt de politiek aan tegen het 2-op-5 beleid, d.w.z. werkgevers aansporen hun 

medewerkers over te halen om ten tenminste 2 keer per week op de fiets naar het 
werk te gaan. 

- Fietsparkeren in Lansingerland. 
- Veiligheid van de fietser. Wij denken daarbij ook aan brommers op de rijbaan en de 

fijnstof die snorfietsen uitstoten. 
U kunt natuurlijk ook zelf vragen stellen. 
De ledenvergadering wordt gehouden in gebouw Rehoboth aan de Wilhelminastraat 2 in het 
centrum van Berkel en Rodenrijs. De vergadering begint om 20:00 uur, de zaal gaat om 
19:30 uur open. U bent van harte welkom. 
Jan Caesar 
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Afscheid Kees van der Knaap 
Ons wakend oog in Bleiswijk Kees van der Knaap heeft te kennen gegeven te willen stoppen 
met zijn werkzaamheden voor de Fietsersbond. Hij zal ons nog wel blijven melden als hij 
tijdens zijn fietstochten met ouderen iets opmerkelijks tegenkomt. Wij bedanken hem voor 
zijn inzet de afgelopen jaren.  
Nu zijn wij dus op zoek naar een nieuwe coördinator in Bleiswijk. Wilt u zich actief inzetten 
voor de Fietsersbond, neem dan contact met via e-mail fbll.secretaris@gmail.com of telefoon 
010-5118348. 
Jan Caesar 

Glinsterend fietspad 
In de Nieuwsbrief van het Fietsberaad van 5 nov 2013 was het volgende artikel over een 
glinsterend fietspad opgenomen. De regio Eindhoven krijgt het eerste innovatieve fietspad 
van Nederland. Het 600 meter lange fietspad loopt waar Vincent van Gogh van 1883 tot 
1885 heeft geleefd, en krijgt een uniek design 
bestaand uit duizenden glinsterende steentjes, 
ontworpen door Daan Roosegaarde. 
Met de lichtsteentjes worden patronen in het 
pad gemaakt die zich overdag opladen en ‘s 
avonds licht geven. Hierdoor ontstaat een ‘spel 
van licht en poëzie'. 
Het Roosegaarde - Van Gogh fietspad maakt 
gebruik van de lichtgevende technieken van het 
Smart Highway concept, een gezamenlijke 
ontwikkeling van Studio Roosegaarde en 
Heijmans voor de weg van morgen. De 
voorbereidingen voor de eerste pilot van het innovatieve fietspad zijn inmiddels gestart. Naar 
verwachting is het definitieve ontwerp in 2014 te zien. 
Jan Caesar 

Bruggen, nu met aansluiting 
In de vorige Fietsflits meldde ik dat de nieuwe brug bij het Kwelderplantsoen nog geen 
aansluiting had met de straat en het Landscheidingsfietspad. Inmiddels ligt er een strak 
asfaltpad, helaas niet in het fietspadrood. 
Ik neem aan dat de bebording nog in orde gemaakt wordt. Het bord op het Kwelderplantsoen 
staat nog op de oude plaats en nu ver van het fietspad, en bij het Landscheidingsfietspad 
ontbreekt het. 
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Er zijn trouwens meer aansluitingen (voetpaden) vanuit de wijk naar het 
Landscheidingsfietspad gemaakt. Ook hierbij ontbreekt de bebording. 
Maar wat te denken van de nieuwe brede fiets- en voetgangersbrug die de Oostersingel met 
het Huijgensplantsoen verbindt. Heel wat beter dan het oude versleten bruggetje. Inmiddels 
zijn ook de toevoerpaden aangelegd. 
 

       
                             Oud                                 en                          nieuw 
En zo vieren we rond de jaarwisseling oud en nieuw. Mooier kan het niet. 
Jan Caesar 
 
Fietspad met ledverlichting  
Een alternatief voor zo’n glinsterend fietspad uit het artikel hiervoor 
is een fietspad met ledverlichting. Hierbij wordt de ledverlichting als 
lichtgevende middenstreep of zijkantmarkering in het fietspad 
opgenomen. De ledverlichting laadt zichzelf op de dag op. Dit 
voorkomt de aanleg van dure lantaarnpalen en kabels. En de 
lichtvervuiling is zeer beperkt. 
Wellicht iets voor het Landscheidingsfietspad, waar het al jaren 
aardedonker is. 
Zie http://www.falco.nl/producten/verkeersvoorzieningen/verkeersgeleiders/led-mark-
fietspadverlichting/ 
Jan Caesar 

Aanleg fietspad halte Rodenrijs – Kasteel 
De aanleg van het fietspad parallel aan het tracé van de Randstadrail tussen halte Rodenrijs 
en het Kasteel vordert gestaag. De Zwarteweg is grondig aangepakt, evenals de oversteek 
over de Rodenrijseweg. 
De afgelopen maanden zijn struiken en bomen gerooid en is de fundering voor het fietspad 
tussen de Rodenrijseweg en Gerberasingel aangelegd. Daarvoor zijn grote schuimblokken 
gebruikt. Ook staan de lantaarnpalen er al. 
Nu ligt het werk stil. De eerder verleende vergunning voor het kappen van de populieren aan 
de Gerberasingel is weer ingetrokken, stond te lezen in de Heraut van 20 november 2013. 
Vanuit de omgeving was bezwaar gemaakt tegen het kappen, dat nodig zou zijn voor de 
aanleg van het fietspad en de herinrichting van de groenstrook. 
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Van de Fietsersbond hoeven de bomen niet te worden gekapt. Ik hou erg van groen in de 
omgeving en mijns inziens is er ruimte genoeg voor het fietspad. 
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.  
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) 


