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Van de voorzitter 
De eerste helft van het jaar zit er al weer op. Wat vliegt de tijd en we kunnen stellen dat er 
aardig wat is gebeurd in dit afgelopen halfjaar. 
 
Laat ik eerst eens binnen de eigen gelederen van de Fietsersbond kijken. Op 20 juni 2015 
vond de Ledenraad in Utrecht plaats. Deze stond in het teken van het 40-jarig bestaan van 
de bond. Iedere (onder)afdeling mocht iets zeggen over een saillant punt dat in die afgelopen 
40 jaar binnen de eigen afdeling heeft plaatsgevonden. Leuke anekdotes werden er verteld, 
maar ook serieuze zaken kwamen aan de orde. Alhoewel ik dat zelf niet heb meegemaakt, 
vond ik de fusie van de onderafdelingen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk 
een belangrijk punt. Onder de bezielende leiding van toenmalig voorzitter Piet Mazure werd 
er af en toe met de Gemeente Berkel en Rodenrijs overlegd, maar hij werd destijds toch 
gezien als een luis in de pels. Na de fusie van de oude gemeenten tot Lansingerland is dat 
allemaal anders geworden. De Fietsersbond is nu een serieuze gesprekspartner voor de 
Gemeente Lansingerland. Dit heeft ertoe geleid, dat de politiek niet meer om ons heengaat. 
maar wij bij veel zaken worden betrokken. Dit dankzij Piet, die daarin zijn sporen heeft 
verdiend. 
Tijdens deze Ledenraad trad Marijke van Haaren terug als voorzitter, omdat haar 
zittingstermijn erop zit. Verlenging van die termijn wilde zij niet om zo weg vrij te maken voor 
vers bloed. Dat vind ik een goede zaak. Bestuurders moet zich niet vereenzelvigen met een 
vereniging, waarvan zij bestuurslid zijn. Haar opvolger is Alexandra van Huffelen geworden. 
Als oud-wethouder duurzaamheid in Rotterdam, als directeur van het Amsterdamse GVB en 
als een fanatiek fietser kan zij in het bestuur van de Fietsersbond een belangrijke bijdrage 
leveren aan een invloedrijke bond in stad en land. Zij heeft geen auto en verplaatst zich met 
de fiets en het OV. Zij woont in Utrecht. Gehoord hebbend het enthousiasme waarmee zij in 
haar toetredingsspeech haar motivatie toelichtte, ben ik er van overtuigd dat de Fietsersbond 
in haar een voortreffelijke voorzitter heeft gekregen. 
 
Kijken we terug in onze afdeling dan springt de opening van het fietstunneltje nabij De Zijde 
en de middelbare scholen in het oog. Elders in deze Fietsflits vindt u daar meer over. 
Verder vind ik het belangrijk om het Polderpad te noemen die door de Vlinderstrik loopt. Het 
is de moeite waard om daar eens te gaan kijken. 
De realisatie van zowel het Annie M.G. Schmidtpark en De Groenzoom zal dit jaar zijn 
beslag krijgen en als de natuur zijn best doet, hebben wij er weer twee prachtige 
natuurgebieden bij. Hopelijk gaan de vandalen dat ook inzien en blijft alles heel. Wethouder 
Simon Fortuyn verzekerde mij dat nog voor de zomervakantie de fietspaden in de 
Groenzoom klaar zijn.  
 
Wat staat er nog meer op de rol: 
1. Het Mobiliteitsplan waarin opgenomen een fietsplan. Op 7 juli gaat de Gemeente, 

politiek en Fietsersbond de situatie in Berkel op de fiets bekijken. 
2. De voorbereidingen voor het vervoersknooppunt Bleizo. 
3. De aansluiting A13 met de A16. Vooral de ontwikkelingen in het Bergsche Bos  
 
Toen ik op 25 juni werd gewekt door Radio Rijnmond, hoorde ik het nieuws dat wethouder 
Simon Fortuyn gewond is geraakt bij een verkeersongeluk in Bleiswijk. Van onze kant hopen 
wij op een voorspoedig herstel en wensen hem van harte beterschap. 
 
Tot slot rest mij nog u een prettige vakantie toe te wensen met veel fietsplezier. 
Ton van der Burg 
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Feestelijke opening fietstunnel De Zijde 
Op een stralend zonnige donderdagmiddag 4 juni was het rond de klok van 4 uur een drukte 
van jewelste bij fietstunneltje De Zijde gelegen onder de Boterdorpseweg nabij het HSL-
spoor. Het tunneltje werd na een fikse opknapbeurt feestelijk geopend. 
 
Vorig jaar startte NUON de actie om de drie meest ongure en onveilige fietstunneltjes op te 
knappen. Eerder al had de Fietsersbond tijdens het in kaart brengen van de problemen op 
de schoolfietsroutes van scholieren gehoord, dat zij het fietstunneltje aan De Zijde niet 
gebruikten omdat zij het eng en donker vonden. De Fietsersbond nomineerde het 
fietstunneltje bij NUON en vroeg de directeuren van de aangrenzende scholen om hun 
leerlingen deze nominatie te laten ondersteunen. Dat gebeurde met duizenden stemmen en 
zo eindigde het tunneltje als nummer 4 op de lijst van engste tunneltjes. NUON is toen zo 
coulant geweest ons tunneltje ook op te knappen, waarvoor hartelijk dank. 
 

        
 
Op aandringen van de Fietsersbond zijn de leerlingen bij het opknappen betrokken. Het 
moest hun tunneltje worden. Dat is gebeurd en hoe! Kunstenaar Marco de Keijzer uit 
Lansingerland heeft samen met de leerlingen van een van de engste tunnels een prachtig 
kunstwerk gemaakt. 
Samen met wethouder Simon Fortuyn openden de leerlingen het tunneltje door op een grote 
rode knop te drukken, waarmee de feestverlichting tot leven kwam. In zijn openingsspeech 
dankte de wethouder NUON, die het financieel mogelijk heeft gemaakt om dit project te 
realiseren. Verder dankte hij de Fietsersbond afd. Lansingerland voor het genomen initiatief 
en beide scholen voor hun medewerking. Hij roemde en bedankte de kunstenaar en 
leerlingen die eraan mee hadden gewerkt voor het prachtige kunstwerk. De wethouder 
benadrukte dat het tunneltje van de leerlingen is en sprak de hoop uit, dat de fietstunnel nu 
veel gebruikt zal worden. 
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Na bezichtiging van de kunstwerken, trots toegelicht door de schilders, kwam SBS6 
weerman Piet Paulusma vertellen hoe het weer er voor de komende nacht en dag uit zou 
zien. U kunt het filmpje bekijken op 
http://www.pietsweer.nl/videos/2015/4-juni-2015-piets-weerbericht-2/ 
 
Met voldoening kunnen we terugkijken op het tot stand brengen van een mooi project en de 
voortreffelijke samenwerking tussen alle belanghebbenden. 
Ton van der Burg 

Melden helpt! 
Bebording aan weerszijden van de fietsbrug Zuidersingel – Hertzstraat aangebracht en 
putdeksel op hoogte van de bestrating gebracht. 
Bebording rond het fietspad op het bedrijventerrein Oudeland in orde gebracht. 
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 

Fietsparkeren Berkel Centrum 
Alweer enkele jaren geleden is door ons een rapport over fietsparkeren in de verschillende 
winkelcentra opgesteld. Er zijn in de loop van maanden tellingen gehouden en het bleek, dat 
er fietsparkeerplaatsen te weinig waren, voorzieningen op de verkeerde stonden, of defect of 
kwalitatief slecht waren, en fietsen massaal naast beugels werden geparkeerd. Inmiddels is 
er veel verbeterd en mogen we niet mopperen. Zo zijn bijvoorbeeld de voorwielklemmen 
voor de verswinkels vervangen door beugels en zijn er op diverse plaatsen beugels 
bijgeplaatst. 
Het grootste probleem is nog steeds het aantal fietsparkeervoorzieningen in Berkel-Centrum 
bij AH. Om de fietsers te dwingen hun voertuig niet hinderlijk te parkeren zijn er op eerder 
voorstel van de Fietsersbond in de afgelopen periode vakken op de bestrating aangebracht, 
waarbinnen dit moet gebeuren. Dit was afgekeken van Rotterdam, waar de vakken maar ook 
extra fietsparkeervoorzienigen aan de achterzijde van het Centraal Station waren 
aangebracht, nadat het eerst een grote puinhoop van geparkeerde fietsen was geworden. In 
Rotterdam is daarna streng gehandhaafd. Buiten de vakken geparkeerde fietsen werden 
weggehaald en de eigenaar kon zijn voertuig tegen betaling bij het depot terugkrijgen. 
 

       
Met het schilderen van de vakken is het probleem van te weinig fietsparkeervoorzieningen in 
Berkel-Centrum nog niet weggenomen.  
Jan Caesar 
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Mobiliteitsplan 
Na het aanleggen van de rotonde Noordeindseweg - Planetenweg – Oostmeerlaan en het 
plaatsen van de poller op de Herenstraat zijn de discussies niet van de lucht. Voor- en 
tegenstanders buitelen over elkaar heen. Duidelijk is, dat er wat moet gebeuren anders lijdt 
Berkel over een paar jaar aan een verkeersinfarct of raken burgers verwikkeld in een 
burgeroorlog. 
Firma Grontmij heeft in de afgelopen maanden een aantal varianten doorgerekend. Hierbij 
zijn de volgende aspecten in ogenschouw genomen: heropening Noordeindseweg, opheffen 
poller Herenstraat, aanleg ontsluitingsweg over Berkelsdijkje en omvormen 
Westerscheldepad tot ontsluitingsweg. Naast de huidige situatie als referentievariant zijn zes 
varianten ontwikkeld: 

• Variant 0 - Referentievariant- Huidige situatie met blokkades; 
• Variant 1 - Opheffen van beide blokkades Noordeindseweg en Herenstraat; 
• Variant 2 - Nieuwe buitenring; 
• Variant 3 - Bestaande buitenring vervolmaken; 
• Variant 4 - Noordeindseweg als ‘inprikker’; 
• Variant 5 - Westerscheldepad als ‘inprikker’; 
• Variant 6 - Eenrichtingsverkeer op Noordeindseweg en aanleg Berkelsdijkje. 

 
Op dinsdagavond 7 juli zijn de varianten aan de leden van Commissie Ruimte en enkele 
belangstellenden toegelicht. Met cijfers werd aangetoond, wat de gevolgen zijn van de 
verschillende maatregelen. U kunt de rapporten vinden op het internet met de zoektermen: 
lansingerland en mobiliteitsplan. 
Na deze uitleg zijn we op de fiets gestapt om de situaties ter plaatse te gaan bekijken. En 
dan blijkt al gauw, dat een streep op papier soms wat meer werk betekent, dan je in eerste 
instantie zou verwachten. 
 

    
 
Wethouder Simon Fortuyn fietste het rondje niet mee, maar had ons in zijn nieuwe woning 
uitgenodigd voor een hapje en drankje. Dat hapje bleek een taart te zijn die versierd was met 
de elementen van deze avond. Met vaardige hand sneed Simon voor ieder een stuk van de 
lekkere taart. 
Jan Caesar 

Geplande werkzaamheden 
De gemeente gaat het komende half jaar diverse grootschalige werkzaamheden uitvoeren, 
waarvan het (fiets)verkeer door afsluitingen hinder ondervindt. 
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Van 15 juni t/m 28 augustus wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Hoekeindseweg 
(tussen Leeuwenhoek- en Merenweg) en de Lijsterlaan/IJsvogellaan in Bleiswijk. Maandag 
15 juni is aannemersbedrjf Gebr. Van Kessel BV gestart met de werkzaamheden. Op de 
Hoekeindseweg, Lijsterlaan en IJsvogellaan zullen de trottoirs opnieuw worden bestraat. Van 
de Lijsterlaan en IJsvogellaan worden tevens de kruisingen aangepakt. 
 
Van medio september tot eind december 2015 wordt na een flinke vertraging door onder 
andere de werkzaamheden van Stedin/Joulz de herinrichting de Noordersingel en Pastoor 
Verburghweg weer opgepakt. Deze eerste fase betreft het doodlopend deel Noordersingel 
ten noorden van Pastoor Verburghweg en de Pastoor Verburghweg tussen Noordersingel en 
Noordeindseweg. De rest van de Noordersingel is in 2016 aan de beurt. De Verbreding van 
de Pastoor Verburghweg tussen Noordersingel en N470 blijft afhankelijk van de lopende 
juridische procedure. 
 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente, onder werkzaamheden > 
wegwerkzaamheden. 
Jan Caesar 

Alkmaardermeerlaan fietspad 
 
Wellicht heeft u er al overheen gefietst, over het nieuwe fietspad 
tussen de Alkmaardermeerlaan en Naardermeerstraat. De 
Fietsersbond had jaren geleden al bij de gemeente aangedrongen 
om dit fietspad aan te leggen. Het was een ontbrekende schakel 
tussen Berkel-Centrum en het Noordeinde. De veilige fietsroute 
parallel aan de Noordeindseweg krijgt steeds meer vorm. 
Jan Caesar 
 
 
 
 

Natuur in de omgeving 
Door een lange looptocht in Spanje heb ik het voorjaar in Nederland niet zo meegemaakt. In 
Spanje heb ik kunnen genieten van de mooiste kleuren en 
lekkerste geuren. Ik neem aan dat u dat ook in de omgeving 
heeft kunnen doen. 
Terug in Nederland zag ik, dat het Annie M.G. Schmidtpark 
al behoorlijk vordert en ook de groenblauwe slinger aan de 
noordwestkant van Berkel zijn vorm krijgt (zie 
http://www.degroenzoom.nl/). Nog een paar jaar en de 
gemeente ligt ingesloten tussen twee groenstroken, te weten 
de Rotte met het Bergsche Bos aan de oostzijde en de 
groenblauwe slinger aan de westkant. 
Jan Caesar 
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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) 


