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Van de voorzitter
Staat ons nog een hete zomer te wachten? Regen hebben wij nu langzamerhand genoeg
gehad en mei heeft ons ook niet echt fietsweer gebracht. Op het moment dat ik dit stukje
schrijf, heeft België net gewonnen van Hongarije met de grootste overwinning van het
toernooi tot nu toe en zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK-voetbal. Over een week
kunnen we weer genieten van de Tour de France.
Op 18 juni j.l. vond de Ledenraad van de Fietsersbond plaats. Er was weinig nieuws te
horen, maar één punt kwam voor mij als een volslagen verrassing. Een week voor de
vergadering kregen wij het bericht dat Alexandra van Huffelen had besloten om als voorzitter
van de Fietsersbond terug te treden. Zij is slechts één jaar voorzitter geweest, maar
tijdgebrek noopte haar tot deze beslissing. Ik vraag mij af of zij dat niet wist bij aantreden? Ik
kan er geen oordeel over geven, maar blijf het vreemd vinden. Er zal nadat de Ledenraad
akkoord is gegaan met de profielschets en opvolgingsprocedure naarstig naar een opvolger
worden gezocht
Op 9 juni vond de officiële opening plaats van de aansluitingsweg tussen de N209 en de
N470. Deze weg (de Laan van Mathenesse) kruist het Landscheidingsfietspad. We moeten
afwachten wat hiervan de gevolgen zijn.
Ik wens u allen een heel prettige vakantie toe. Het is een goede tijd om de accu van de Ebike leeg te fietsen en uw eigen accu weer op te laden. Doe voorzichtig en let goed op, zodat
u straks weer gezond aan de slag kunt.
Ton van der Burg

Melden helpt!
Kennelijk hebben we de afgelopen jaren zoveel gemeld, dat alle kritieke punten wel onder de
aandacht of aangepast zijn. Dat is maar goed ook, want daarmee is de veiligheid in
Lansingerland vergroot. Wij houden de situatie goed in de gaten.
U kunt zelf ook melding doen van gebreken die u op fietspaden tegenkomt, want Melden
helpt! Denk hierbij ook aan 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

Openstelling fietspad Wilderszijde
Het fietspad aan de Wilderszijde is na een vertraging van ruim een half jaar op 20 mei
officieel opengesteld zo heb ik vernomen uit de Heraut. Uiteraard ben ik blij met dit nieuwe
fietspad – kinderen kunnen nu via een tweede veilige route naar hun school – maar dat ik het
uit de krant moest vernemen vond ik wat minder. De openstelling is verricht door wethouder
Simon Fortuyn en de directeuren Jan de Jong (Melanchthon) en Peter Wind (Wolfert). Als
initiator en bedenker van dit fietspad (zie brief FBLL-20121015-01) zou ik het leuk hebben
gevonden als de Fietsersbond hierover geïnformeerd zou zijn en eventueel uitgenodigd.
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Het is een prachtig fietspad met verlichting geworden dat de fietstunnel halverwege de
Boterdorpseweg verbindt met de rotonde Randweg-West. Nu nog het stukje de andere kant
op richting Wolfert Pro.
Jan Caesar

Halte Westpolder heeft bewaakte fietsenstalling
Vanaf begin april is de overkapte fietsenstalling bij halte Westpolder aan de zijde richting
Rotterdam bewaakt. Jarenlang heeft de Fietsersbond er bij de gemeente en RET op
aangedrongen. We zijn blij, dat u uw stalen ros, maar ook uw scooter of motor, VEILIG en
GRATIS kunt stallen. Ook is aan elektrische fietsen gedacht, want er is een oplaadpunt dat u
gratis kunt gebruiken. De stalling wordt geëxploiteerd door stichting Biesieklette. Deze
stichting begeleidt mensen met een uitkering naar een vaste betaalde baan.

De openingstijden van de fietsenstalling zijn ma t/m wo 6:30 – 21:00 uur, do en vr 6:30 –
22:00 uur en za 8:00 – 19:00 uur. Buiten deze bewaakte tijden kunt u de stalling gewoon
gebruiken.

Deze trotse bewakers waken over uw eigendom.

Jan Caesar

Fietspaden in Spanje
Tijdens mijn looptocht dit voorjaar in Spanje zag ik er weer een paar fietspaden. Ze zijn niet
dik gezaaid, vaak (te) smal, maar er rijden dan ook nauwelijks fietsers, en meestal is er een
deel van de stoep afgesnoept om een fietspad te realiseren. Een uniforme kleur, zoals in
Nederland rood, ontbreekt. Ook de staat van onderhoud laat te wensen over. Ik heb
fietspaden gezien met echt diepe, brede en lange scheuren. Levensgevaarlijk als je daar van
een heuvel afkomend inrijdt.
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Foto’s vlnr: fietspad in Sevilla, deel van de stoep met prachtige metalen noppen gemarkeerd; ook in Spanje
ontbreken de paaltjes niet en ze zijn het liefst zo geplaatst dat je er als fietser de meeste last van hebt; een
dubbelzijdig fietspad van amper 1,5 meter breed afgesnoept van het voetpad.

Jan Caesar

Natuur in de omgeving
Het gebied bij de Ackerdijksche Plassen is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een echt
natuurgebied, waar de koeien rustig liggen te herkauwen, terwijl eenden en ganzen hun
kroost leren zwemmen. De oer-Hollandse molen De Valk roept nostalgische herinneringen
bij mij op.

Inmiddels is het groen in de Groenzoom ook opgeschoten, zodat je op een vrije dag in onze
omgeving al een aardig fietsritje in de natuur kunt maken.
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.
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
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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)
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