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Van de voorzitter 
Vanaf deze plaats wil ik alle leden van de Fietsersbond afdeling Lansingerland een heel 
gelukkig en gezond 2015 toewensen. Dat 2015 ons brengt wat wij er van verwachten. Ik 
spreek daarbij de wens uit dat 2015 een heel goed fietsjaar wordt. 
Het begin van het jaar is ook het moment om terug te kijken op wat het afgelopen jaar ons 
heeft gebracht. De strooiwagens hoefden in 2014 niet van stal te worden gehaald. Dat 
betekende dat wij het afgelopen jaar geen last hebben gehad van gladheid. Voor de een is 
dat een zegen en voor de ander een tegenvaller, zeker als je van schaatsen houdt. Hiermee 
wil ik ook aangeven dat de wensen en belangen van verschillende groepen wel eens sterk 
uiteen kunnen lopen en dan is het kunst om tot de juiste oplossing te komen waarin iedereen 
zich kan vinden. Wij kunnen als fietsers nu eenmaal niet met oogkleppen voor lopen en 
alleen ons belang de boventoon laten voeren.  
Kijken we wat er in de afgelopen jaren in Lansingerland op fietsgebied is gerealiseerd dan 
mogen wij onze handen best dicht knijpen. Als Fietsersbond hebben wij het gevoel zeer 
serieus te worden genomen door de politiek. En aan de samenwerking met de Gemeente 
schort het ook niet. Er is een prettige manier van samenwerking met de ambtenaren om 
problemen op te lossen. 
Natuurlijk blijven er in het oog springende zaken zoals de fietstunnel bij de Bergweg-Zuid en 
de kruising van het Landscheidingsfietspad met de Oostersingel. Als er op het 
Landscheidingsfietspad verlichting wordt aangebracht, hebben wij weer een zorg minder. 
Als Fietsersbond maken wij ook deel uit van de klankbordgroep ‘Verlengde Oosterheemlijn’. 
U zult zich misschien afvragen wat wij daar in Zoetermeer te zoeken hebben, maar dat heeft 
alles te maken met de realisatie van het vervoerknooppunt Bleizo. Wij willen dat de 
fietsvoorzieningen goed aansluiten op die van Lansingerland. Vorig jaar werd er 
overeenstemming bereikt met Pro-Rail en de NS over de bouw van een station met een 
aansluiting op het intercitynet. Als alles volgens plan verloopt, zullen er in 2018 de eerste 
treinen stoppen. Opmerkelijk is dat het station nagenoeg geheel op het grondgebied van 
Lansingerland zal worden gebouwd. Wij verwachten daarom dat het belang van het 
Landscheidingsfietspad aanmerkelijk zal toenemen. 
Rest mij de wens u te mogen ontmoeten op de algemene ledenvergadering, die wordt 
gehouden op 2 februari 2015. Op die vergadering zal ook onze wethouder, de heer Simon 
Fortuyn, aanwezig zijn om u te informeren over zijn beleidsplannen over de fiets. 
Ton van der Burg 

Jaarlijkse ledenvergadering 2 feb 2015 
Op maandag 2 februari 2015 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. U bent van 
harte uitgenodigd in gebouw Rehoboth aan de Wilhelminastraat in het centrum van Berkel. 
De zaal is open om 19:30 uur en de ledenvergadering zal van 20:00 tot 22:00 uur duren. 
Wethouder Simon Fortuyn zal zijn beleid ten aanzien van het vervoer en dan met name de 
fiets toelichten. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Jan Caesar 

Melden helpt! 
De aansluiting van de Langevaart op de Hoefweg in Bleiswijk was voor fietsers 
onoverzichtelijk. Ze konden komend vanaf de Langevaart de Hoefweg niet goed inzien. 
Bovendien was het wegdek beschadigd. De belijningen zijn aangepast en het asfalt is 
gerepareerd. De fietsoversteek is provisorisch weggehaald en daardoor nog wel duidelijk 
zichtbaar. 
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                                           Langevaart x Hoefweg                                                     Landscheidingsfietspad  
 
Het Landscheidingsfietspad nabij de Oostersingel dat grote scheuren vertoonde is voorzien 
van een nieuwe deklaag. 
 
Op de Laan van Mathenesse zijn bij de fietsoversteek verschillende verbeteringen 
aangebracht. De grijze verhogingen waren in het donker, zeker bij regenachtig weer, zeer 
slecht te zien. Wij hadden liever gezien dat de verhogingen helemaal waren weggehaald in 
plaats van wit geschilderd. De geul tussen het wegdek en het fietspad is opgevuld met asfalt. 
De mast heeft een inleidende witte markering gekregen. Er zijn haaientanden geschilderd en 
het bord B06 ‘verlenen voorrang’ is weer geplaatst. De tegels liggen nog steeds rommelig en 
je wordt niet vrolijk als je het fietspad moet volgen door de grote plassen water. 
 

     
 
Zoals u ziet: Melden helpt! U kunt zelf ook melding doen van gebreken die u op fietspaden 
tegenkomt. Maar ook lantaarnpalen die niet branden, gaten in het wegdek, uitstekende 
putdeksels, noem maar op … U kunt dit melden op 
http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/melding-doorgeven_43235/ 
Jan Caesar 

Hoekeindsewegversmalling 
Toch een leuke samentrekking van Hoekeindseweg 
en wegversmalling. Serieuzer is het probleem. 
Tijdens de opknapbeurt in het afgelopen jaar zijn op 
de parallelweg van de Hoekeindseweg vier 
wegversmallingen aangelegd. De wegbeheerder 
(provincie Zuid-Holland) wil hiermee de snelheid van 
het verkeer naar beneden brengen.  
De wegversmallingen vormen echter levens-
gevaarlijke obstakels voor fietsers, waaronder veel 
schoolgaande kinderen. Passerende auto’s worden 
gedwongen een slinger te maken naar het midden 
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van de weg en zeker de grote vrachtwagens drukken daarbij de fietser aan de overzijde de 
berm in. 
Ton Evers van de Fietsersbond heeft hierover contact opgenomen met de provincie, maar 
die heeft tot nu toe niet positief gereageerd. Inmiddels heeft GroenLinks op aangeven van 
Ton de problemen bij het College van Gedeputeerde Staten aangekaart. 
Jan Caesar 

Fietspalen 
In het laatste nummer (nr 35 najaar 2014) van het blad Fietsverkeer van het Fietsberaad 
CROW staat uitgebreide artikelenreeks over fietspalen. Met klem raad ik alle beleidsmakers, 
verkeerskundigen, gemeenteambtenaren en andere personen die met fietspaden bezig zijn 
aan om hiervan kennis te nemen. 
Fietspaaltjes zijn namelijk verantwoordelijk voor enkele honderden fietsongevallen per jaar 
(het werkelijke aantal is niet bekend, want wie meldt er een slag in z’n voorwiel of een 
gebutst linkerbeen?), vaak met ernstige afloop. Vijf mensen vertellen hun verhaal. Hun leven 
ziet er na een knuffel met een paaltje heel anders uit. 
Aan de hand van een schema kan worden bepaald of er een paaltje moet worden geplaatst 
of dat het anders kan worden opgelost. Wij als Fietsersbond stellen ook, geen paaltje tenzij. 
Gelukkig ondersteunt wethouder Fortuyn deze stellingname. 
Als er al een paaltje nodig is, dan dient de plaatsing op de juiste te worden uitgevoerd: goed 
zichtbaar met inleidende ribbelmarkering, en waar mogelijk met een verbreding van het 
fietspad. 
U kunt de artikelen lezen op: 
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/dossier-fietspalen.pdf 
Jan Caesar 

Verlichting langs fietspad Landscheiding (N472) 
Met de plaatsing van verlichting langs de Provincialeweg/Landscheiding is de gehele 
fietsroute van Rotterdam naar Rodenrijs, via de Bovendijk, verlicht. Binnen de bebouwde 
kom is witte LED-verlichting geplaatst. Deze verlichting is energiezuinig, veroorzaakt 
nauwelijks CO2 en de lampen gaan zo’n 20 jaar mee. 
 

   
  
Omdat het fietspad buiten de bebouwde kom door natuurgebied de Vlinderstrik loopt is hier 
speciale aandacht besteed aan het type verlichting. Op dit deel zijn groen/rode LED-lampen 
geplaatst die een groenig licht geven. Hiermee wordt verstoring van het dierlijk nachtleven 
voorkomen. En als je geluk hebt is de maan ook nog vol, zoals rechtsboven op de foto. 
De verlichting langs deze snelfietsroute is gesubsidieerd door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden. 
Jan Caesar 



De Fietsflits  
Nieuwsbrief van de Fietsersbond afdeling Lansingerland 
 
Jaargang 13 nummer 1 / januari 2015  
 

 4 

Lansingerland 

D66 houdt enquête over voorzieningen bij metrostati ons en centrum Berkel 
Hoewel de Fietsersbond politiek neutraal is, willen wij u attenderen op de enquête die D66 in 
januari houdt. De enquête moet een beter beeld geven, hoe fietsers en automobilisten de 
voorzieningen bij de metrostations en het centrum van Berkel waarderen en waarom ze met 
de fiets of auto komen. Het achterliggende doel is zoveel mogelijk mensen per fiets te laten 
komen en zo de druk op de autoparkeerplaatsen te laten afnemen en het milieu te sparen. 
De enquête kunt u invullen op https://lansingerland.d66.nl/ 
Jan Caesar 

Bleiswijk 
De werkzaamheden die eind vorig jaar door de provincie zijn verricht aan de N209 en 
Heulslootweg/Langevaart zijn netjes afgerond. De oversteek vanaf de Langevaart richting 
het dorp is nu ook zo aangepast dat het overzicht er een stuk is verbeterd. 
Een snelheidsbeperking binnen de bebouwde kom? Ik ben zelf iemand die van een goed 
tempo houdt, maar dan wel daar waar het kan. Elektrische fietsen die met hoge snelheden 
van 40 km/u gaan, horen of hun snelheid aan te passen of op de rijbaan thuis. Het fietspad is 
bedoeld voor fietsers met een maximum snelheid van 25 km/u. Juist met een aangepaste 
snelheid kun je veel fietsplezier hebben! 
Ad Janson 

Natuur in de omgeving 
Het voorjaar kan mij niet vroeg genoeg beginnen. Mijn 
lichaam doet het niet zo goed met de kou, maar kan prima 
tegen 30+. En gelukkig voor mij laat koning Winter zich tot 
nu toe niet echt gelden. De natuur komt dan ook veel te 
vroeg tot leven, getuige deze hyacinten op het grasveld aan 
de Vogelweg in Rodenrijs. 
Jan Caesar 
 
 

Dilemma 
Mijn buurman stuurde me deze foto en vroeg mij of je hier mag fietsen of niet. Weet u het? 
 

 
 
Jan Caesar 
 



De Fietsflits  
Nieuwsbrief van de Fietsersbond afdeling Lansingerland 
 
Jaargang 13 nummer 1 / januari 2015  
 

 5 

Lansingerland 

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) 


