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Van de voorzitter 
Het eerste kwartaal van 2017 zit er op en het voorjaar, waar ik altijd naar uitkijk, staat weer 
voor de deur. Overal zie je nieuw leven. De bomen worden groen, de pijltjes zwemmen 
achter moeder-eend aan en de zwanen bouwen hun nesten. We hebben daar in 
Lansingerland niet over te klagen. In grote getalen zie je ze hier en ik denk dat de diverse 
natuurgebieden binnen onze gemeente een grote aantrekkingskracht op deze dieren 
hebben. 
 
De tijd van het recreatieve fietsen breekt weer aan. De fiets is niet meer weg te denken. Het 
soort fietsen wordt steeds diverser. Alhoewel de verkopen van de gewone fietsen teruglopen, 
nemen die van de elektrische fiets behoorlijk toe. Het wordt natuurlijk ook aantrekkelijker om 
op zo’n fiets te fietsen met de steeds maar groter wordende actieradius van de accu’s. 
Tochtjes van meer dan 60 km zijn heel normaal. 
De groeiende diversiteit aan fietsen was ook een van de punten in de presentatie van Saskia 
Kluit, directeur van de Fietsersbond, die zij hield op de ledenvergadering van 3 april jl. Voor 
een uitgebreid verslag verwijs naar het punt verderop in deze Fietsflits, ik beperk me tot het 
punt medezeggenschap, dat Saskia aanroerde. De Fietsersbond is een vereniging waarin de 
leden het in feite voor het zeggen hebben. Zij bepalen de koers van de Fietsersbond en 
controleren het bestuur, of die het vastgestelde beleid goed uitvoert. 
In de huidige opzet is de Ledenraad het hoogste bestuurlijke orgaan. Hierin hebben  
bestuursleden en actieve afdelingsleden zitting. Die laatste groep vertegenwoordigen de 
leden van de afdelingen. Voor Lansingerland geldt dat ook. Wij gaan naar de Ledenraad, 
maar in feite op persoonlijke titel, zonder enig mandaat van de leden in Lansingerland. 
Daar gaat het om. Hoe kunnen wij de betrokkenheid van onze leden vergroten? Zijn wij in 
staat om nieuwe leden aan te trekken en leden actief betrokken te krijgen? Vergrijzing 
binnen het kader van onze vereniging neemt steeds grotere vormen aan.  
U bent lid van de vereniging omdat de Fietsersbond u aanspreekt, zoals Saskia dat in haar 
presentatie aangaf. Maar hoe brengt u dat tot uiting? De meesten moesten daar het 
antwoord op schuldig blijven. Hoe moeten wij daar handen en voeten aan geven? Drie 
actieve leden (Jan, Ad en ondergetekende) is natuurlijk veel te weinig op een gemeente van 
60.000 inwoners. 
Zonder u kunnen wij het niet. Laat ons niet alleen het werk doen, vele handen maken het 
werk licht. Samen staan we sterker. Steun ons niet alleen in woord, maar ook met DAAD! 
Stof om over na te denken en neem contact met ons op. 
Ton van der Burg 

Jaarlijkse ledenvergadering 3 april 
Normaliter houden we de ledenvergadering in februari. Dit jaar is deze als proef gehouden in 
april. De gedachte hierachter was, dat er door beter weer en langer licht misschien meer 
belangstelling zou zijn. Dat viel met slechts 14 leden tegen. Aan het hoofdonderwerp kan het 
nauwelijks gelegen hebben: Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, gaf een presentatie 
over de koers van de Fietsersbond. ‘Wat trekt leden dan wel?’, is de vraag. 
 
Momenteel is de gemeente (Maarten Batenburg) bezig met het uitwerken van het 
Fietsveiligheidsplan in concrete plannen. De invalshoeken hierbij zijn: vermindering 
slachtofferongevallen, verkeerseducatie en een veilig fietsnetwerk. 
De Fietsersbond heeft met het aanbrengen van een lijst met 85 gevaarlijke punten een 
mooie bijdrage geleverd. 
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Saskia gaf in haar presentatie aan, dat de Fietsersbond vaak aan de wieg van 
ontwikkelingen staat, maar daarvan lang niet altijd de vruchten plukt. 
 
Aandachtspunten voor de Fietsersbond zijn: 
• Het aantrekken van nieuwe doelgroepen, denk aan: forenzen, migranten, jongeren, 

cargo-industrie, speed pedelecers. 
• Hoe om te gaan met de nieuwe vormen van de fiets (speed pedelecs, cargo bikes). 
• Hoe om te gaan met de beperkte ruimte (het grote succes van de fiets kan zich tegen 

dat vervoermiddel keren). 
 
Verder pleitte Saskia om actief mee te doen aan de Fietsstadverkiezing 2018. Vul de 
enquête in die op de website van de Fietsersbond staat en vraag familieleden, vrienden en 
kennissen dit ook te doen. De politiek en bestuurders zijn gevoelig voor de uitslag. Het zou 
toch mooi zijn als Lansingerland genomineerd wordt. Saskia gaf ook aan, om bijvoorbeeld op 
braderieën in de kernen van onze gemeente of op andere evenementen mensen te bewegen 
de enquête in te vullen. 
Ton van de Burg / 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 …  
Zelf heb ik deze winter heel wat defecte lantaarnpalen aangemeld. Meestal waren ze binnen 
enkele dagen gerepareerd. 
U kunt zelf ook meldingen doorgeven op:  
http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/melding-doorgeven_43235/ 
Jan Caesar 

Fietsveiligheidsplan 
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 afdeling Lansingerland 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.  
Jan Caesar 

Rotonde Klapwijkseweg - Oudelandselaan 
De rotonde Klapwijkseweg – Oudelandselaan is een beruchte rotonde vanwege de vele 
ongevallen die er gebeuren. De Fietsersbond heeft op verschillende dagen en tijden gekeken 
naar de verkeerssituatie en het aantal passerende (brom)fietsers geteld.  
Je kunt stellen, dat het vooral in de ochtendspits een kluwen van (brom)fietsen en auto’s is. 
Op de fietsoversteek richting Westpolder rijdt afhankelijk van het tijdstip 10 tot 30 procent 
van de (brom)fietsers tegen de richting in. 
Na de oproep in de Heraut om bevindingen en ongevallen aan de Fietsersbond te melden 
ontvingen we 8 reacties. 
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We hebben gepoogd om de processen verbaal van de ongevallen ter plaatse te mogen 
inzien, maar zowel direct bij de politie als via de gemeente kregen na vele keren navragen 
nul op het rekest. 
Onze bevindingen zijn naar de gemeente gestuurd. 
Jan Caesar 

Gemeenten gaan Verlengde Hoogseweg aanleggen 
Overgenomen uit de Gemeentenieuwsbrief van de gemeente Lansingerland 

Dinsdag 7 maart ondertekenden wethouders Albert Abee van Lansingerland en José van 
Egmond van Pijnacker-Nootdorp het convenant Aanleg Verlengde Hoogseweg. Hiermee 
geven beide gemeenten aan dat zij de aanleg van de weg gaan realiseren. De aanleg zal 
direct volgen op de aanleg van de Oostelijke Randweg bij Pijnacker. Volgens de huidige 
planning zal de Verlengde Hoogseweg eind 2018 gereed zijn. De Hoogseweg sluit dan aan 
op de Kleihoogt. 
Ook biedt de aanleg van de Verlengde Hoogseweg kansen om een fietspad parallel aan de 
Hoogseweg te realiseren. Dit fietspad wordt onderdeel van de provinciale snelfietsroute 
Delft-Pijnacker-Berkel-Zoetermeer. Daarmee verbetert ook de fietsbereikbaarheid in de 
regio. 
Jan Caesar 

Waarschuwingslichten op rotonde Bergweg-Zuid – Weg en Land 
Het fietspad komend vanaf Bergweg-Noord richting 
Bergweg-Zuid loopt vlak langs het perceel van EZG. De 
erfafscheiding van dit perceel ontneemt het zicht op het 
fietspad voor verkeer komend van Weg en Land. Om de 
automobilist te waarschuwen op naderende fietsen – 
bromfietsen mogen er niet rijden! – zijn er 
waarschuwingslichten op een fluorescerend geel bord 
geplaatst. Pijlen geven aan dat het fietsverkeer 
dubbelgericht is. 
 

Jan Caesar 

Boezempad en Polderpad verder doorgetrokken 
Soms kom je langere tijd niet in een gebied rondom je dorp en dan liggen er opeens nieuwe 
fietspaden. Zo fietste ik in februari even een blokje en zag dat het Boezempad vanaf de 
Nobelsingel / Verlengde Laan van Koot was doorgetrokken naar de Molenweg. In keurig 
rood asfalt uitgevoerd. De belijning, zo stond er, ontbrak nog. Ik heb er alle vertrouwen in, 
dat die er wel zal komen. 

   
Ook het Polderpad was een heel eind doorgetrokken en loopt nu tot de Oude Bovendijk. Het 
is een recreatief fietspad, wat is uitgevoerd als karrespoor: een middenstrook van grijze 
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klinkers en aan weerszijden een zwarte strook asfalt. Er zitten een paar haakse bochten in 
om de snelheid van de fietsers laag te houden. 
De foto’s zijn wat donker, maar het was een wat grauwe dag. 
Jan Caesar 

Fietsers over fietssnelweg naar werk 
In de gratis krant Metro las ik 24 februari dat het D66 ernst is wat betreft het aanleggen van 
fietssnelwegen. De partij heeft er honderd miljoen per jaar voor over om het fietsverkeer te 
bevorderen. Ook moet de chaos van geparkeerde fietsen bij stations worden aangepakt. 
“Fietsen is gezond en het voorkomt files. Fitte medewerkers zitten beter in hun vel en de 
goede bereikbaarheid stimuleert de economie”, aldus Stientje van Veldhoven van D66.  
Wij weten dit natuurlijk allang. Hopelijk worden de plannen in de komende jaren 
werkelijkheid. 
Jan Caesar 

Fietsen op de Veluwe 
Het is misschien wat vroeg in het jaar om er al aan te denken, maar het  
fietsknooppuntennetwerk Veluwe wordt in het voorjaar van 2017 uitgebreid en verbeterd. De 
aanpassingen in het netwerk bestaan uit het verbeteren van bestaande en toevoegen van 
nieuwe routes en knooppunten. Het nieuwe netwerk bestaat uit 2050 kilometer en 575 
knooppunten, en kan in twee richtingen gefietst worden. In het ontwerp is rekening gehouden 
met het beter ontsluiten van recreatiebedrijven, horecavoorzieningen en Veluwse 
bezienswaardigheden, en nog steeds brengt het knooppuntensysteem de bezoeker naar de 
plekjes op de Veluwe waar natuur en landschap goed tot hun recht komen. 
De wijzigingen zijn zo omvangrijk dat bestaand papieren kaartmateriaal in veel gevallen niet 
meer bruikbaar zal zijn. Diverse uitgevers hebben reeds aangekondigd in 2017 nieuw 
drukwerk voor de Veluwe uit te geven. Voor meer informatie kunt u terecht op: 
https://veluweop1.wordpress.com/2016/11/08/fietsen-op-de-veluwe-2050-kilometer-langs-
575-knooppunten/ 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Heeft u ook zo genoten van die ijskristallen op 18 januari. Mijn buurman Ko Schuurkamp 
heeft er fraaie foto’s van gemaakt. Twee ervan ziet u hieronder. Ik zou geen zwaan willen 
zijn, het lijkt me redelijk koud in het water. 
De inmiddels bekende narcissen vonden het ook te koud om op hun trompet te blazen, want 
ze zijn bijna twee maanden later in bloei dan vorig jaar. 

   
Gelukkig gaan we de lente weer tegemoet en kan mijn lichaam weer op temperatuur komen. 
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) 


