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Lansingerland 

Datum 03-04-2017 

Opgesteld door Jan Caesar (secretaris, tlf 010-5118348) 

Aanwezig 16 leden en belangstellenden, en 1 gastspreker 

Maarten Batenburg (verkeerskundige), Rienk van den Berg, Anne-Mieke vd Burg-in 

’t Veen, Ton vd Burg, Jan Caesar, Kees Emons, Ad Janson, Saskia Kluit (directeur), 

Greetje van der Luit, Mariken vd Kruijs, Winfried Kuipers, Johan E. Mebius, Marloes 

vd Poel (verkeerskundige), Dirk Ruyssenaers, Hans Sanders, Jeroen van Schelt, 

Jan Versteeg 

Afgemeld Kees Hoff, Corrie Hordijk, Kees van der Knaap, Ies Krijtenburg, Jaap Smit, Kees 

Voogt 

Verzendlijst Leden en team vrijwilligers 

 

1 Opening 

Voorzitter Ton van der Burg opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom, in het bijzonder Saskia Kluit (directeur van de Fietsersbond) en de verkeerskundigen van de 

gemeente Marloes vd Poel en Maarten Batenburg. 

• Vanaf begin februari voert de Provincie groot onderhoud uit aan de parallelwegen van de N209, 

de Overbuurtseweg en Hoefweg. Deze parallelwegen zullen worden verbreed, waar nodig kabels 

en leidingen worden verlegd. De werkzaamheden zullen tot in oktober duren. Fietsers worden 

omgeleid. Ook ondervindt de fietser hinder door werkzaamheden aan de Hoeksekade. 

• Volgend jaar gaat de aanleg van de A16 tussen het Terbregseplein en de A13 van start. 

• De Fietsersbond is betrokken bij het project Bleizo, het vervoersknooppunt tussen Bleiswijk en 

Zoetermeer. Met name letten wij op fietsverbindingen en veiligheid. 

• Ledenwerving loopt niet zoals gedacht. Het is moeilijk nieuwe doelgroepen aan te boren. 

2 Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt goedgekeurd met dankzegging aan Jan Caesar. 

3 Jaarverslag 2016 

Ook dit verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan Jan Caesar. 

4 Fietsveiligheidsplan / lijst met gevaarlijke punten 

Momenteel werkt de gemeente aan het Fietsveiligheidsplan. Er is een conceptversie van het 

visiedocument opgesteld, waarop de politieke partijen commentaar en aanvullingen hebben gegeven. 

Maarten Batenburg (verkeerskundige en opsteller) geeft aan, dat er in juni een document gepland is, 

waarin de doelen en ambities uit het visiedocument nader uitgewerkt zijn. Hierbij zijn de invalshoeken: 

vermindering slachtofferongevallen, verkeerseducatie en een veilig fietsnetwerk. 

Om de gemeente van verbeterpunten te voorzien heeft de afdeling een oproep gedaan aan de leden 

om gevaarlijke punten te melden. Hieraan is massaal gehoor gegeven, er zijn 85 punten gemeld. 

Deze lijst is aan de gemeente (B&W en Commissie Ruimte) doorgegeven.  

 

Ook heeft de afdeling in februari tellingen gehouden op de rotonde Klapwijkseweg / Oudelandselaan 
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en een oproep in de Heraut geplaatst om problemen en oplossingen op deze rotonde te melden. Na 

een (veel te) lange antwoordtijd naar het beschikbaar stellen de processen verbaal van de ongevallen 

ter plaatse zal de afdeling de rapportage een dezer dagen aan de gemeente sturen. 

 

Greetje van der Luit vraagt, waarom fietsers in de ene gemeente op een rotonde wel voorrang hebben 

en in de andere gemeente niet. Kan de Fietsersbond niet zorgen dat dit in Nederland gelijk getrokken 

wordt? 

Saskia Kluis antwoordt, dat de CROW-richtlijn aangeeft dat fietsers in de bebouwde op een rotonde 

voorrang hebben en buiten de bebouwde kom de auto’s. Maar, het is een richtlijn en gemeentes 

hebben hierin eigen zeggenschap. De Fietsersbond ondersteunt de CROW-richtlijn. 

Johan Mebius doet de suggestie om de voorrang met borden te regelen. => Dat is echter al het geval 

en nog meer borden plaatsen heeft weinig zin. 

5 Presentatie door Saskia Kluit (directeur Fietsersbond) 

Aan de hand van geprojecteerde beelden geeft Saskia haar presentatie. Het Powerpoint bestand van 

de presentatie is te vinden op de website van afdeling Lansingerland. 

Ze schetst een beeld van het ontstaan van de Fietsersbond. Er moest in de jaren 70 wel wat 

gebeuren, want de fietsers werden van de weg gedrukt door de oprukkende auto’s en het aantal 

verkeersslachtoffers liep steeds verder op. 

Inmiddels is er 37.000 km fietspad aangelegd, wordt de fiets gezien als serieus vervoermiddel en is 

het fietsgebruik enorm toegenomen en nog steeds groeiende. Saskia benadrukt, dat fietsbeleid pas 

beklijft bij de gezagsdragers als er een groep mensen is die zich er sterk voor maakt. 

De Fietsersbond staat vaak aan de wieg van ontwikkeling, maar plukt daar lang niet altijd de vruchten 

van. Denk aan de OV-fiets, fietstelweek, fietsrouteplanner, FAJ riksja’s, common bike enz. 

De Fietsersbond wil nieuwe doelgroepen aantrekken, zoals: forenzen, migranten, jongeren, cargo-

industrie, speed pedelecers. Mensen, zeker jongeren, binden zich niet meer langdurig aan een 

vereniging, maar zijn wel geneigd op projectbasis mee te werken. Scholieren zouden bijvoorbeeld bij 

het onderzoek van de rotondes in Lansingerland betrokken kunnen worden. Saskia legt de 

betrokkenheid van mensen uit aan de hand van een pyramide. 

Onduidelijk is hoe moet worden omgegaan met de nieuwe vormen van de fiets. Waar moeten die 

grote vrachtfietsen rijden, er is nauwelijks plaats op het fietspad voor deze brede fietsen. En een 

speed pedelec gaat al gauw te hard voor de meeste gewone fietsers. Bovendien kan een automobilist 

de snelheid ervan gemakkelijk verkeerd inschatten. 

Marloes vd Poel stelt dat alles is volgebouwd en de beschikbare ruimte nu al van gevel tot gevel wordt 

benut. Er is gewoon geen ruimte voor oplossingen. Saskia antwoordt hierop, dat je bijvoorbeeld een 

autoparkeerstrook kan inruilen voor een fietspad. Of denk aan de Hovenring bij Eindhoven. Daar is de 

rotonde voor fietsers aan tuidraden boven de autoweg gehangen. 

Lokale ergernissen zijn er: scooters op het fietspad (feitelijk alleen op de Klapwijkseweg), paaltjes op 

het fietspad (de meeste zijn inmiddels weg of zullen dit jaar worden vervangen door botsvriendelijke 

kunststof paaltjes), de fietsroute naar Berkel Centrum is te smal. 

Ton vd Burg wil wel een lokale visie ontwikkelen en vraagt daarbij hulp van de landelijke organisatie. 

Saskia neemt dit punt mee. 

Saskia pleit om deel te nemen aan de Fietsstadverkiezing van 2018. Gemeentes zijn gevoelig voor 

een lage plaats in de rangschikking. Marloes geeft aan hiervoor het burgerpanel te gebruiken. 

Als laatste geeft Saskia aan, dat plezier het belangrijkste is om mee te werken aan de Fietsersbond. 

Je zult je moeten afvragen waar je zelf blij van wordt. 

Ton vd Burg stelt de er voldoende stof tot nadenken is opgedwarreld en bedankt Saskia hartelijk voor 

haar komst en presentatie. Van de aanwezigen krijgt ze een applaus. 

6 Rondvraag 

Geen rondvraag, wel een compliment over de fietsparkeervakken in Berkel Centrum. Die werken 

goed. 

7 Sluiting 

Om 22:00 uur sluit Ton van der Burg de ledenvergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun 

aandacht en inbreng. 


