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Van de voorzitter 
Het is paasmorgen en de zon al aan de hemel. De lentekriebels komen weer in mij op. We 
staan voor een periode waarin er weer nieuw leven komt. De bomen lopen uit, het gras wordt 
mooi groen,  lammetjes dartelen in de wei en pijltjes (jonge eendjes) beginnen aan hun 
eerste zwemoefeningen in de sloot achter moedereend aan. Ik vind de periode die aanbreekt 
dan ook de mooiste van het jaar. Kortom het wordt weer genieten van de natuur die rond ons 
heen ontwaakt. Een mooie periode om er op uit te trekken en dan het liefst op de fiets. Het is 
de moeite waard om door Lansingerland en de omliggende gebieden te fietsen. 
Ondanks de financiële perikelen van onze gemeente kunnen we toch zeggen dat de 
voorzieningen voor de fietser heel goed zijn. Je ziet veel dingen veranderen. Kijk alleen al 
naar de Schieveense polder met de aansluiting van de N209 op de A13, waarvoor een nieuw 
viaduct wordt aangelegd. Er is ook gedacht aan een fietspad dat goed aansluit op Overschie 
en de weg opent naar de steden langs de Nieuwe Waterweg. 
Fiets eens naar de Leuvehaven en stap daar met je fiets op de waterboot richting Dordrecht. 
Stap je halverwege bij Kinderdijk uit en maak daar een prachtige fietstocht langs de molens. 
Zo dichtbij.  
Het bijgestelde Mobiliteitsplan is op 31 maart in de Commissie Ruimte aan de raad 
gepresenteerd. Op 14 april maakt de bevolking van Lansingerland er kennis mee en zal 
iedereen de gelegenheid krijgen om zijn zegje te doen. U kunt ook meedoen aan de 
paneldiscussies waarvoor u zich kunt aanmelden op de website van de gemeente.  
Kortom, al geeft aprilletje zoet wel eens een witte hoed, we kunnen met vertrouwen en 
goede verwachtingen de toekomst tegemoet zien. 
Ton van der Burg 

Jaarlijkse ledenvergadering 2 feb 2015 
Op maandag 2 februari 2015 is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was 
met 11 leden en belangstellenden bedroevend laag. 8 leden hadden zich verontschuldigd. 
Als u een verklaring voor de lage opkomst heeft, mag u die aan mij mailen. Heeft u een 
onderwerp voor de volgende ledenvergadering, meld het me. 
Secretaris Jan Caesar moest volgens het roulatieschema aftreden, hij stelde zich 
herkiesbaar en werd zonder tegenkandidaten opnieuw gekozen voor een periode van 3 jaar. 
Volgend jaar is de voorzittersfunctie verkiesbaar. 
Wethouder Simon Fortuyn lichtte zijn beleid t.a.v. het verkeer en dan met name de fiets toe. 
Hij wil goede wegen/paden voor auto en fiets, en de verkeersoverlast voor de omgeving 
zoveel mogelijk beperken. Om dit te bereiken wil hij proberen mee te liften op regionale 
projecten zoals Bleizo. Dit jaar zal op Wilderszijde een fietspad worden aangelegd vanaf de 
fietstunnel halverwege de Boterdorpseweg naar de scholen. Hij stelt dat veiligheid ook met 
gedrag te maken heeft en wil daarom strenger handhaven op bijvoorbeeld het in het donker 
onverlicht fietsen. 
Na het betoog van de wethouder was er gelegenheid voor het stellen van vragen en doen 
van suggesties. 
Jan Caesar 

Melden helpt! 
Soms wordt een melding verworpen, zoals die van het ontbreken van verlichting op het 
viaduct over de HSL op de Boterdorpseweg. Het antwoord van het college van B&W in 2014 
was, dat nut en noodzaak vanuit de verkeersveiligheid niet aanwezig is, omdat het een 
relatief korte afstand betreft en er geen kruisend verkeer is. Er zijn geen ongevallen bekend. 
Gezien de financiële situatie van de gemeente zal derhalve geen verlichting worden 
geplaatst. De huidige wethouder Simon Fortuyn conformeert zich met dit standpunt. 
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Punt blijft natuurlijk wel, dat het met name in de winter ’s avonds de weg van licht naar 
donker naar licht gaat. Voor automobilisten al vervelend, voor fietsers een graatje erger, 
mede omdat zij vaak door het autolicht worden verblind. 
Melding: De kruising Hoefweg x Lange Vaart is onoverzichtelijk. Het verkeer van de Lange 
Vaart kan het verkeer van links op de Hoefweg niet zien. De rode fietsoversteek schept 
verwarring. => De belijning is aangepast, de fietsoversteek is provisorisch weggehaald, en 
het asfalt is gerepareerd. 
Verder zijn er op verschillende locaties lantaarnpalen hersteld en kolken leeggezogen, zodat 
fietsers niet meer door een grote plas hoeven te rijden. 
Zoals u ziet: Melden helpt!, maar soms ook niet. 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 
Dat de wegversmallingen op de Hoekeindseweg 
voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn, hebben we al 
gemeld. Passerende auto’s drukken fietsers op de 
andere weghelft de berm in. 
Inmiddels zijn we met medewerkers van de 
Provincie ter plaatse gaan kijken en is de situatie 
doorgesproken. Vooropgesteld is dat er wat aan 
snelheidsbeperking gedaan moet worden, anders 
wordt de weg een racebaan. De maximumsnelheid 
is nu 60km/u. Drempels kunnen i.v.m. trillingen niet 
worden aangelegd. 
De wegbreedte laat geen achterdoorgang voor de 
fiets toe. Bekeken wordt of dit aan de kant van de huizen wel kan. Wel zullen er borden 
worden geplaatst, waarmee wordt aangegeven welke rijrichting voorrang moet verlenen. 
Jan Caesar 

Opening Westerscheldepad 
Woensdagmiddag 21 februari. Kinderen trotseren de kou en openen samen met wethouder 
Abee het Westerscheldepad door het Hoge Land. Het had al een paar jaar eerder moeten 
gebeuren, memoreert wethouder Abee in zijn toespraak, maar vanmiddag is het zover dat 
het Westerscheldepad kan worden geopend. Het fietspad verbindt de Oudelandselaan met 
de Oostmeerlaan en geeft toegang tot de sportvoorzieningen op het Hoge Land. De 
komende weken zullen de oevers van de singel nog worden beplant en dan ziet er allemaal 
heel mooi uit. 
Na de toespraak is het tijd voor het plaatsen van het straatnaambord. Daarvoor vraagt de 
wethouder hulp van de aanwezige kinderen. En met z'n allen weten ze het bord binnen een 
paar minuten in de grond te zetten. 
Als bedankje geeft de wethouder de kinderen een setje fietslampjes cadeau. In deze 
donkere tijd moet je altijd een lampje op je fiets hebben, is zijn advies, dan kunnen andere 
mensen je beter zien. Hierna wordt het lint voor de fietsbrug doorgeknipt. Een piepjong 
meisje assisteert hem daarbij. 
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De Fietsersbond is blij met deze goede fietsverbinding. Dit jaar staan ook nog de 
fietsverbindingen tussen de Oostmeerlaan en de Noordersingel, en tussen de 
Alkmaarderlaan en de Naardermeerstraat gepland. Na aanleg hiervan hoeven fietsers uit de 
Noordpolder dan niet meer over de Noordeindseweg te fietsen om in het centrum te komen. 
Jan Caesar 

Park de Polder(pad) 
Park de Polder is een onderdeel van de provinciale ecologische hoofdstructuur, een reeks 
aan elkaar geschakelde natuurgebieden. Het park is aangelegd in de hoek van de 
Wildersekade en de Schiebroekseweg. In het park is de oorspronkelijke verkaveling terug te 
zien en zijn de hoogteverschillen geaccentueerd. Langs de mooie fietsverbinding, het ‘Park 
de Polderpad’, is een bomenrij geplant. Het fietspad is voorzien van verlichting en vormt zo 
een veilige fietsroute naar de scholen. Verder zijn er wandel- en struinpaden, bruggen, 
loopplanken en bankjes. Inmiddels grazen er schapen. Ten noorden van het fietspad komen 
velden met olifantsgras, waarvan het onkruid biologisch wordt bestreden. Meer informatie 
kunt u vinden op: http://www.vanrottetotschie.nl/projecten/park-de-polder/ 
 

   
Jan Caesar 

Resultaat D66 enquête over voorzieningen bij metrostations en in Berkel- centrum 
D66 heeft in de afgelopen een enquête gehouden over de voorzieningen bij metrostations en 
in het centrum van Berkel. Het resultaat hiervan is in het kort: 
• Absolute top prioriteit heeft de verbetering van de gevaarlijke situaties bij de rotondes in 

Berkel en Rodenrijs. 
• Er is meer aandacht nodig voor fietsvoorzieningen, -veiligheid en infrastructuur. Dit moet 

een apart onderwerp worden in het Mobiliteitsplan. 
• Ontwerp rechtstreekse routes en zorg dat fietsers voor de deur kunnen parkeren en het 

liefst nog overdekt en bewaakt (bij de stations). 
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• Stimuleer mensen om te gaan fietsen door vooral in te spelen op de tijdswinst en het 
parkeergemak. Voor mensen die verder weg wonen zou gericht moeten worden op het 
feit dat fietsen goed is voor je gezondheid. 

• Bespreek met ondernemers de ideeën hoe het fietsgebruik verder gestimuleerd kan 
worden, bijvoorbeeld door te denken aan een bezorgservice, uitleentassen, etc. 

• Organiseer gratis bewaakte fietsenstallingen bij stations omdat dit mensen over de 
streep haalt om met de fiets te komen. 

• Denk aan goede verlichting van de fietspaden die wat meer afgelegen liggen. Mensen 
vinden het onveilig om daar te fietsen. 

Voor een uitgebreider overzicht zie https://lansingerland.d66.nl/enquete-d66-naar-
fietsvoorzieningen-randstadrailhaltes-en-winkelcentrum-berkel/ 
Wij moedigen D66 aan om zich hiervoor tijdens de gemeenteraadsvergaderingen sterk te 
maken en wensen de partij daarbij veel succes. 
Jan Caesar 

VNG vraagt om maximumsnelheid op fietspad 
Overgenomen uit de Nieuwsbrief Fietsberaad februari 2015 
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wil dat er een maximumsnelheid van 25 
km per uur komt op fietspaden. Daarmee volgt ze een eerder uitgebracht advies van CROW-
Fietsberaad. De lokale wegbeheerders adviseren deze maximumsnelheid voor 
(brom)fietspaden via landelijke wetgeving in te voeren. 
Aanleiding vormt de opkomst van de speed-pedelec waarmee makkelijk hogere snelheden 
kan worden bereikt. Maar de regeling zou ook moeten gelden voor andere snelle voertuigen 
die van het fietspad gebruik maken, aldus de VNG. 
Om deze maatregel in te kunnen voeren moet vooraf een aantal consequenties goed in 
beeld gebracht worden, aldus de VNG. Zo heeft een gewone fietser veelal geen mogelijkheid 
zijn/haar snelheid te controleren, omdat op een fiets een snelheidsmeter ontbreekt. De vraag 
is verder of deze maatregel ook moet gelden voor snelfietsroutes en of er verschil moet zijn 
binnen en buiten de bebouwde kom. Verder moet bezien worden hoe de handhaving van de 
maatregel eenvoudig gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door toepassen van een kenteken. 
En ook vraagt VNG zich af wie is verantwoordelijk moet worden voor de handhaving van de 
maatregel: de politie of een bestuursorgaan? Verder spelen er vragen rond helmplicht, 
rijbewijs en verzekering. 
De VNG pleit verder ook voor het aanscherpen van de richtlijnen voor een maximum breedte 
van voertuigen op het fietspad. De variatie aan scootmobielen, fietsrolstoelen en bak- en 
transportfietsen die veel ruimte op het (brom)fietspad innemen, wordt steeds groter. De 
overblijvende ruimte voor andere gebruikers wordt kleiner, waardoor de verkeersveiligheid in 
het gedrang komt. Mogelijk kan het anders inrichten van toekomstige fietspaden een 
gedeeltelijke oplossing bieden, bijvoorbeeld door het gebruik van bredere paden, gescheiden 
rijbanen en/of toepassen van flauwere bochten. 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Terecht merkte een grondige lezer op dat de gele bloemen in de vorige uitgave narcissen 
zijn en geen hyacinten. Dat wist ik zelf eigenlijk ook wel, want hyacinten prikkelen mijn neus 
op heftige wijze. Dat krijg je als je nog snel een foto met commentaar toevoegt. Het veld met 
de trompetnarcissen, overigens een van de vroegst bloeiende bloemen in het voorjaar, staat 
nog steeds in bloei.  
Jan Caesar 
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Kort nieuws 
 Wist u dat uw verloren fiets misschien wel op 
https://www.verlorenofgevonden.nl/gevonden-voorwerpen terug te vinden is? Op deze 
website kunt u ook een door u gevonden loslopende fiets of andere zaken melden.  

 
 Wist u dat u op onze website http://www.fietsersbond.nl/lansingerland fietsnieuws in 
Lansingerland en allerlei informatie kunt vinden? Zo werden in maart de pagina met 
verkeersregels maar liefst 102 keer bekeken, en die van de fietsroutes 21 keer. In totaal 
werd de website in maart 239 keer bezocht, gemiddeld zo’n 8 keer per dag. 
 

 

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) 


