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Lansingerland 

Van de voorzitter 
Allereerst wil ik alle leden van de Fietsersbond afdeling Lansingerland en de lezers van deze 
Fietsflits een gelukkig, voorspoedig, maar vooral gezond fietsjaar 2017 toewensen. Een 
nieuw jaar met nieuwe verwachtingen. 
Al direct in het nieuwe jaar werden we opgeschrikt door die verschrikkelijke terroristische 
aanslag in Istanboel waarbij vele doden te betreuren waren. Ik hoop niet dat het een 
voorteken is van het nieuwe jaar. 
In maart staan ons Tweede Kamerverkiezingen te wachten. Menig opiniepeiler zal er 
slapeloze nachten van krijgen om de juiste uitslag te voorspellen. Ik waag mij er niet aan, 
maar verwacht niet dat het item fiets hoog in de partijprogramma’s zal staan. 
Tot nu toe hebben we in het westen van het land nog maar een klein beetje winter gehad. 
Toen al gingen alle alarmbellen rinkelen en kregen we te maken met code rood, oranje, geel 
en groen. Ik vraag mij of dat vijftig jaar geleden ook zo ging, toen ik nog elke dag een half uur 
moest fietsen om op school te komen en ook een half uur om thuis te komen. Als ik die tijd 
met nu vergelijk, dan moet ik toch wel stellen dat er nu heel wat beter gestrooid wordt dan 
toen. Wij mogen in Lansingerland niet klagen over hoe de gladheid wordt bestreden, waarbij 
de fietspaden niet worden vergeten. Ik geef de mensen een pluim die daar verantwoordelijk 
voor zijn en die het uitvoeren: Goed werk!!! 
 
Mijn aandacht werd vandaag (9-1-17) gewekt door een kop van een artikel in de krant: “Min 
30, maar de zon schijnt: fietsen dus. In Moskou is zondag 8 januari een tocht van 14 
kilometer doorgegaan. Bravo! Dit is waarom de Russen onverslaanbaar zijn. Deelnemers 
gaven aan: ik heb twee benen, die doen het ook als het koud is. Het is maar hoe je het 
bekijkt. 
 
Dit jaar houden we de Algemene Ledenvergadering op de eerste maandag in april (3 april 
2017). We denken dat het dan aantrekkelijker is om te komen, het is langer licht en het weer 
is beter. We verwachten dus een hogere opkomst. 
Elk jaar proberen we een hoofdpunt op de agenda te plaatsen, dat interessant is voor u. 
Vorig jaar was dat veiligheid met als afsluiter een leuke verkeerskennisquiz.  
Dit jaar willen wij de Provincie uitnodigen om concrete punten zoals brommers op de rijbaan 
met name op de Klapwijkseweg in Berkel te behandelen. 
 
Ik ga niet terugblikken op het oude jaar. Daarvoor verwijs ik naar het overzichtelijke 
jaarverslag, opgesteld door onze secretaris Jan Caesar. Wel breng ik het Mobiliteitsplan ter 
sprake. Ik hoop vurig dat er in 2017 werkelijk iets concreets gaat plaatsvinden, want het gaat 
allemaal wel heel erg lang duren. 
 
Tot slot wil ik een beroep alle leden doen om mee te werken aan het werven van nieuwe 
leden. Onze doelstelling voor 2016 is niet gehaald ondanks onze acties via de media. 
Degene die de meeste nieuwe leden weet aan te dragen ontvangt een leuk presentje. 
Ton van der Burg 

Jaarlijkse ledenvergadering 3 april 
Normaliter wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling op de eerste maandag in 
februari gehouden. Omdat het in februari doorgaans koud en nat of glad is, waardoor er 
mogelijk weinig leden komen, zal de ledenvergadering nu op maandag 3 april van 20:00 tot 
22:00 uur worden gehouden in zaal Rehoboth te Berkel-Centrum. 
Noteert u de datum vast in uw agenda. 
Jan Caesar 
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Dode na ongeval op fietspad Klapwijkseweg 
Op 3 januari j.l. even na 17:00 uur vond op het fietspad langs de Klapwijkseweg een ongeluk 
plaats. Een bromfietser wilde een fietser inhalen en zag daarbij een tegemoet komende 
wielrenner over het hoofd. Beide personen raakten ernstig gewond en werden met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd. Er kwamen drie ambulances en twee traumahelikopters aan te 
pas. In de Heraut van 11 januari j.l. is lezen dat de fietser aan zijn verwondingen is 
overleden. 
Deze dode had voorkomen kunnen worden, als ambtenaren eens over hun eigen schaduw 
heenstappen en regels niet dogmatisch toepassen. 
Het is namelijk niet het eerste ongeluk op het fietspad. Bij één daarvan was ik zelf het 
slachtoffer. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat een fietser het niet wint van een veel 
zwaardere bromscooter. Het kostte mij vele maanden van herstel en ik was blij dat ik een 
fietshelm ophad, anders had ik dit verhaal misschien niet kunnen schrijven. 
Al jarenlang pleit de Fietsersbond ervoor om BOR (Brommers Op de Rijbaan) op de 
Klapwijkseweg in te voeren. De gemeente zou dat ook wel willen, maar de weg is van de 
provincie. En de provincie stelt dat er op hun wegen geen brommers op de rijbaan worden 
toegelaten. 
De gemeente is al een aantal jaren met de provincie aan het onderhandelen om de 
Klapwijkseweg over te dragen aan de gemeente. Struikelblok daarbij is geld. De weg en 
oevers dienen te worden opgeknapt en wie gaat dat betalen? 
De Fietsersbond heeft inmiddels een brief over dit ongeval en de noodzaak van invoering 
van BOR op de Klapwijkseweg naar de verschillende partijen gestuurd. 
Jan Caesar 

Visiedocument Fietsveiligheid Lansingerland 
Op 10 januari j.l. hield Commissie Ruimte zitting waarbij o.a. het Visiedocument 
Fietsveiligheid Lansingerland (kortweg Fietsveiligheidsplan genoemd) werd behandeld. Alle 
politieke partijen zien de noodzaak in om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Al gauw 
ging het de diepte in en werd over educatie, voorlichting en onveilige verkeerssituaties 
gesproken. De Fietsersbond is blij dat de fietsveiligheid eindelijk op de agenda staat, maar 
blijft de voortgang kritisch volgen. 
U kunt ons helpen door gevaarlijke verkeerssituaties en ideeën en suggesties aan ons toe te 
sturen. Wij zullen die bundelen en bij de Commissie Ruimte inbrengen. 
Jan Caesar 

Opschoning paaltjes 
Inmiddels zijn de meeste fietspaaltjes, laten we ze voortaan 
autoweerpaaltjes noemen, weggehaald, verzonken of 
vervangen door een botsvriendelijk exemplaar met 
inleidende ribbelmarkering. In de poort bij het Albert 
Schweizerpad staat er een. 
Jan Caesar 

Afsluiting Bonfut 
Inmiddels is op de Bonfut een poller aangelegd. Bewoners kunnen deze laten zakken en zo 
met hun auto op de Wilderskade komen. Door de poller wordt het overige autoverkeer 
geweerd. De Fietsersbond is tevreden, want zo is de fietsroute voor de scholieren die in 
Rotterdam op school zitten een stuk veiliger geworden. 
Jan Caesar 
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Fietsverlichtingsactie 
Op 30 november en 1 en 8 december heeft de Fietsersbond met de gemeente 
fietsverlichtingsacties uitgevoerd in Bleiswijk en bij station Rodenrijs. Op 30 november en 1 
december kregen fietsers zonder of met gebrekkige verlichting van de Fietsersbond een 
folder met de regels en de mededeling dat kleine reparaties aan de fietsverlichting gratis 
door fietsenhandelaar Hans van Straalen in Bleiswijk en Biesieklette in Rodenrijs worden 
uitgevoerd. In Bleiswijk had 10 procent van de fietsen gebrekkige verlichting (de scholen 
hadden de actie omarmd en leerlingen gemaand hun verlichting na te laten kijken) en bij 
halte Rodenrijs zo’n 15 procent. 
Op 8 december controleerde de politie en deelde 30 bekeuringen uit in Rodenrijs en 
ongeveer 10 in Bleiswijk.  
Jan Caesar 

Speed-pedelec is bromfiets! 
Per 1 januari 2017 wordt een speed-pedelec als bromfiets gezien. De speed-pedelec moet 
voorzien zijn van een gele kentekenplaat en de berijder moet een helm dragen. En deze 
snelle e-bike die ondersteuning geeft tot 45 km/u wordt net als de bromfiets naar de rijbaan 
verwezen. Dit is het gevolg van Europese regelgeving. Dat zal even slikken zijn voor 
bezitters van zo’n snelle stalen ros. De helm moet voldoen aan de NTA 8776 norm. Het is 
een fietshelm die meer bescherming geeft voor de slapen en de achterkant van het hoofd en 
bestand is tegen een hogere valsnelheid. Inmiddels zijn er discussies op gang gekomen of 
dit wel de veiligste oplossing is. De lichte speed-pedelec is een gemakkelijke prooi voor een 
auto. Aan de andere kant ervaren gewone fietsers een speed-pedelec die met 45 km/u 
scheurt als zeer onplezierig. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Hoewel het nog niet echt koud is geweest staan er niet zoals vorig jaar al in januari narcissen 
te trompetteren. Wel zag ik een zwaan in zijn plas heerlijk van de zon genieten en een reiger 
in de zwarte diepte turen speurend naar een maaltje. 

   
Jan Caesar 

Melden helpt! 
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 …  
Inmiddels is 2/3 van de meldingen die in 2016 zijn doorgegeven, opgelost. U kunt zelf ook 
meldingen doorgeven op:  
http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/melding-doorgeven_43235/ 
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) 


