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Van de voorzitter 
In de Fietsflits van april blikte ik terug op de jaarvergadering, waarin wij Saskia Kluit, 
directeur van de Fietsersbond, te gast hadden. In haar inleiding maakte zij zich sterk voor de 
onderwerpen hoe wij meer betrokkenheid van onze leden tot stand kunnen brengen en de 
positie van de Fietsersbond. Verder bracht zij de volgende aandachtspunten naar voren: 
• Aantrekken nieuwe doelgroepen. 
• 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 kan zich tegen je keren). 
• Aanmoedigen van de Fietsstadverkiezing 2018 (vul de enquête in die op de website 

van de Fietsersbond staat). Het zou toch mooi zijn als Lansingerland genomineerd 
wordt. 

 
De fiets krijgt veel aandacht zowel maatschappelijk als politiek. Met maatschappelijk bedoel 
ik dat het gebruik van de fiets in plaats van de auto een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
de vermindering van CO2-uitstoot, waarmee de opwarming van de aarde ook zal 
verminderen. Vanaf het ontstaan van de Fietsersbond is er hard gewerkt om de fietser een 
belangrijke plaats te geven in onze mobiliteit. Mede door de problematiek rondom het klimaat 
en ruimtegebrek heeft dat het succes opgeleverd wat tot nu toe is bereikt. 
Kijken wij naar de huidige situatie dan zou ons succes zou zich dat tegen ons kunnen gaan 
keren. Met alle middelen die voor handen zijn, moeten wij dat zien te voorkomen. Daar staat 
de Fietsersbond voor.  
 
In de maand juni vond het internationale fietscongres Velo City te Nijmegen plaats. Zoals de 
naam het al zegt, gaat het over de ontwikkelingen in de steden van ons land en omliggende 
landen. Grote knelpunten in steden zijn ruimte en parkeervoorzieningen voor de fiets, en de 
vele soorten fietsen zoals speed-pedelecs, e-bike, cargofietsen, snorfietsen enz. In de 
buitengebieden gaat het meer over hoe er met de ruimte (op fietspaden) wordt omgegaan. 
Ik werd gegrepen door een artikel in de Volkskrant waarin de bevindingen werden verwoord 
van een driejarige studie door de Amerikaanse planoloog Kevin Krizek over het Nederlandse 
fietsgedrag dat zich met geen land ter wereld laat vergelijken. Zijn conclusie: ‘Nederland is 
lichtjaren vooruit’. Hij beschouwt fietsen als semi-controlled chaos, maar de Nederlanders 
hebben een manier gevonden om dat te organiseren. Hij vergelijkt ons gedrag met het 
Amerikaanse gedrag. In de V.S. krijgen ze onze manier van organiseren nooit voor elkaar. 
Het zou bovendien tot veel ongelukken leiden. Hij vindt dat er in Nederland relatief weinig 
ongelukken plaatsvinden. Wij kijken daar zelf toch iets anders tegenaan. Per jaar raken 
10.000 fietsers ernstig gewond en dat is de helft van het aantal verkeersongevallen. Volgens 
mij bestaat in Nederland een causaal verband tussen het aantal verkeersongevallen  en de 
ruimte en diversiteit aan fietsen. Fietsen in Nederland is een cultuur die je niet kunt 
exporteren. In veel landen nemen mensen de fiets omdat zij geen auto kunnen betalen. In 
Nederland nemen mensen de fiets als beste oplossing.  
Regel- en wetgeving lopen vaak ver achter op ontwikkelingen die een direct antwoord 
vragen. Bijvoorbeeld: moet je speed-pedelecs tussen de auto’s laten deelnemen aan het 
verkeer? Ik denk van niet, maar hoe regel je het dan wel? Ik denk dat je niet alles kunt en 
moet regelen, maar een beroep moet doen op het gezonde verstand van de gebruiker van 
de daarvoor bestemde ruimte. Elk normaal mens kan bedenken dat je niet met een snelheid 
van 50 km per uur over een fietspad binnen de bebouwde kom moet rijden, maar dat je de 
snelheid moet aanpassen aan de situatie. Leef je uit op snelfietspaden, waar je wel de ruimte 
hebt. Bepalend in dit gedrag zijn respect voor elkaar en de omgangsnormen die je er zelf op 
na houdt. 
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Wat wil ik het met het bovenstaande aangeven? Ik ga er vanuit dat iedereen die dit leest, lid 
is van een vereniging om een bepaald doel te verwezenlijken. Wil je voetballen, dan word je 
lid van een voetbalvereniging. Is dat bij het lidmaatschap van de Fietsersbond ook zo? Ik 
denk dat als je lid bent van de vereniging Fietsersbond je achter de doelstellingen staat voor 
een goed fietsbeleid en goede voorzieningen om het fietsen zo veel mogelijk te bevorderen. 
Je denkt en werkt daaraan mee. Van onze afdeling wordt verwacht om dat op plaatselijk 
niveau te doen. Ook als lid van de Fietsersbond wordt dat van je verwacht. Je kunt het niet 
aan twee of drie mensen overlaten om die kar te trekken. Daarom doe ik een beroep op u. 
 
Dit brengt mij tot het volgende. Na zeven jaar mij voor de Fietsersbond te hebben ingezet als 
voorzitter van de afdeling heb ik besloten, dat ik op de Algemene Ledenvergadering van de 
afdeling Lansingerland van 2018 terugtreedt als voorzitter van de afdeling. Mijn opvolger zal 
de kar verder moet trekken. Ik heb me altijd met plezier ingezet en wil er met genoegen op 
terug blijven kijken. Ik ben er van overtuigd dat er onder u de kennis en capaciteit aanwezig 
is om mij op te volgen. Schroom niet en meldt u zich bij mij aan.  
 
Rest mij nog u een fijne en prettige zomer(vakantie) toe te wensen. 
Ton van der Burg 

Afscheid Jan Bijlsma 
Op 29 juni nam Jan Bijlsma afscheid van de Fietsersbond. Hij gaat met pensioen. Jan heeft 
15 jaar op het landelijke bureau in Utrecht gewerkt onder andere als ondersteuner voor de 
vrijwilligers in de afdelingen en als zodanig hadden wij regelmatig contact met hem. Wij 
wensen Jan het allerbeste. 

   
Voorafgaand aan de feestelijkheden mochten wij een kijkje nemen in de nieuwbouw van de 
fietsparkeergarage bij Utrecht-CS. Aannemer BAM bouwt hier in opdracht van de gemeente 
Utrecht ’s werelds grootste fietsenstalling. De drie verdiepingen tellende fietsparkeergarage 
biedt straks plaats aan 12.500 fietsen. De werkzaamheden zijn gestart in 2014 en zullen 
voltooid zijn in 2018. Zie voor uitgebreide informatie: http://cu2030.nl/archive/2014-04-
25/bam-start-bouwwerkzaamheden-voor-s-werelds-grootste-fietsenstall 
Jan Caesar 

Fietsveiligheidsplan 
Onder de bezielende leiding van voorzitter Nelleke Bouman hield commissie Ruimte op 30 
mei een openbare bijeenkomst over Fietsveiligheid. Inleiders op deze bijeenkomst waren Jan 
Caesar (Fietsersbond Lansingerland), Steven van der Ham (politie), Wiesje Hofstede (ROV-
Zuid Holland) en Maarten Batenburg (gemeente). Zij schetsten hun beeld van Fietsveiligheid. 
Hierbij ging Jan in op het verminderen en voorkomen van het aantal ongevallen en de staat 
van de fietsinfrastructuur, Steven lichtte de ongevallencijfers toe, Wiesje vertelde over de 
verschillende verkeerseducatie programma’s die beschikbaar zijn voor het basis- en 
voortgezet onderwijs, en Maarten gaf aan dat fietsen zo populair is, dat dit vraagt om 
aanpassingen van de plaats van de fiets in het verkeer. De gemeente zet in op drie punten: 
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het op orde brengen van het fietsnetwerk, educatie en verbeteren verkeerssituatie op de 
rotondes. 
Na elke inleiding was er gelegenheid tot het stellen van vragen, wat ook veelvuldig werd 
gedaan. Zo kwam ‘onze’ lijst met 85 punten ter sprake. Jan Jumelet van WIJ Lansingerland 
stelde voor het ‘laaghangende fruit’ - de eenvoudig op te lossen punten - zo snel mogelijk 
zonder tussenkomst van Commissie Ruimte aan te pakken. 
Een uitgebreid verslag opgesteld door mevrouw M.C. Jansen-Versluis is te vinden op onze 
website. 
Jan Caesar 

Onderzoek verkeerssituatie op rotondes Klapwijkseweg – Boterdorpseweg 
De afgelopen maanden heeft verkeersbureau Exante onderzoek gedaan naar de 
fietsveiligheid op de rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg. Het conceptrapport 
van bureau Exante is op 3 juli met de opsteller, verkeersambtenaren van de gemeente en de 
Fietsersbond besproken.  
Op een aantal rotondes kwam eenzelfde beeld naar voren: onduidelijk is of fietsers in 2 
richtingen oversteken, verrassingseffect van brom- en snorfietsers, e-bikers en wielrenners 
door hoge snelheid, ongelijke voorrangssituatie voor fiets en voetganger, fietsoversteken 
onvoldoende verlicht en/of geaccentueerd, onduidelijk voor automobilist of fietsers de 
rotonde volgen of afslaan, bromfietsers op het fietspad / fietsoversteek, afdekking van 
fietsers door masten, palen, bushokjes en wachtende auto’s, zicht op fietsers lastig door 
grote kijkhoek. 
Verbeterpunten moeten worden gezocht in het anders en zo mogelijk uniform inrichten van 
de rotondes, het aanbrengen van verlichting, verplaatsen van palen en masten, verbeteren 
van de zichthoek van afslaande automobilisten door bijvoorbeeld het uitbuigen van het 
fietspad, fietsovergangen zoveel mogelijk dubbelgericht maken, aanpassen van bochtstralen, 
en waar nodig bijplaatsen van verkeersborden. 
Het definitieve rapport zal over een paar weken verschijnen. In het najaar zal het in de raad 
worden behandeld. 
Jan Caesar 

Planetenweg / Oostersingel 
Tijdens de vergadering op 20 juni jl. heeft Commissie Ruimte ingestemd met de voorgestelde 
maatregelen van B&W om de Planetenweg / Oostersingel veiliger te maken. 

• Bij de voetgangersoversteken Offenbachplantsoen en Wilgenlaan komen 
signaleringslampen in het wegdek die met een drukknop bediend kunnen worden. 
(Reden van deze drukknopbediening is, dat mensen nu bewust moeten oversteken 
en niet blind kunnen afgaan dat de signaleringslampen wel automatisch zullen 
werken en voor hun veiligheid zorgen.) 

• Alle fietsoversteken worden uit de voorrang gehaald. (In het verleden heeft de 
Fietsersbond zich weliswaar ingezet om de fietsoversteken in de voorrang te krijgen, 
maar destijds was het tracé een erftoegangsweg, terwijl het heden ten dage, net als 
de aansluitende Oostmeerlaan een gebiedsontsluitingsweg is. En op deze 
wegcategorie zijn de fietsoversteken uit de voorrang.) 

• Op het Landscheidingsfietspad wordt bij de aansluiting op de Oostersingel een 
drempel aangebracht om het (brom)fietsverkeer af te remmen. (De Fietsersbond is 
geen voorstander van de drempel, maar heeft de Commissieleden gevraagd om als 
er toch met een drempel wordt ingestemd, deze op enige afstand van de 
fietsoversteek te leggen, zodat de fietser zich niet gelijktijdig op de drempel én de 
oversteek en auto’s hoeft te concentreren.) 
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• Bij de voetgangersoversteken komen snelheidsremmende maatregelen in de vorm 
van een drempel/plateau. 

• De Planetenweg zal niet als 30-km/u zone worden ingericht. 
Jan Caesar 

Poller op Bonfut voorkomt sluipverkeer 
De Bonfut is veel te smal voor autoverkeer en zeker voor vrachtwagens. Jarenlang zorgde 
sluipverkeer van de Rodenrijseweg via de Bonfut en Wildersekade richting N209 en 
omgekeerd voor gevaarlijke situaties op de Bonfut. Met de komst van de poller is hieraan in 
april een einde gekomen. Bewoners en bedrijven hebben een pasje om de poller te laten 
zakken. 

   
Probeer niet met uw auto achter uw rechthebbende voorganger aan over de poller te rijden, 
want dat kan u een hoge rekening van de garage opleveren. 
Jan Caesar 

Bleizo 
Tijdens de Dag van de Bouw op 20 mei was de nieuwbouw van vervoersknooppunt Bleizo te 
bezichtigen. Het wordt een gecombineerde halte van trein en de Haagse randstadrail. Het 
station van de randstadrail komt boven de A12 in het verlengde van het Lansingpad 
(Landscheidingsfietspad). Inmiddels ligt er een enorme berg aarde die de aan de 
Zoetermeerse kant liggende toerit vormt naar het station. Op deze toerit wordt ook een 
fietspad aangelegd. Dat eindigt in de stationshal en loopt dus niet aan de andere kant door. 
Met een lift kan de fietser naar beneden om de weg te vervolgen. Er is wel gedacht aan een 
doorgaand fietspad, maar de realisatie daarvan zou te veel kosten. Er zou een fietsbrug van 
honderden meters moeten worden aangelegd om de hellingshoek voor de fietser acceptabel 
te houden. 
De projectleider vertelt enthousiast over allerlei problemen met de ondergrondse 
infrastructuur zoals kabels, hogedruk waterleidingen en kerosineleidingen. Op verschillende 
plaatsen zijn vele honderden palen de grond ingeheid en geboord om de betonnen 
constructie te kunnen dragen. Enorme pilaren steken inmiddels boven de grond uit. Die 
worden nog aan elkaar verankerd met betonnen dragers. Daarop komen dan weer 
draagbalken van 50 tot 60 meter lengte. In het weekeinde van 19 en 20 augustus wordt de 
A12 afgesloten voor verkeer om de draagbalken over de A12 te kunnen aanbrengen. De 
projectleider gaat in op de trek- en druksterkte van beton en heeft het over de enorme 
warmte die het uitharden van beton veroorzaakt. Grote koeleenheden zorgen er voor dat de 
temperatuur rond 25 graden Celsius blijft, anders zou het beton scheuren. 
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Bij het ontwerp is er rekening gehouden met de mogelijkheid dat de randstadrail van 
Rotterdam ooit zal worden doorgetrokken naar Bleizo. Dat zal nog wel enige jaren duren, 
maar het biedt wel de mogelijkheid om een doorgaand fietspad te realiseren. 
Volgens planning zal het station 9 december 2018 in gebruik worden genomen. 
Jan Caesar 

Braderie Bleiswijk 10 juni 
Het was niet druk op de braderie op 10 juni in Bleiswijk. Misschien was het te warm en zijn 
de mensen naar het strand gegaan of gewoon in hun tuin gebleven. 
In de ochtend en middag was de Fietsersbond 1,5 uur aanwezig en heb ik met een aantal 
mensen gesproken over het werk van de Fietsersbond en gevaarlijke punten in de 
gemeente. Bij de plaatselijke sportschool mocht ik flyers van de Fietsersbond neerleggen. 
Ad Jansson 

Fietsdiefstal voorkomen / aangeven 
Je wordt er doodziek van: fluitend ga je ’s-ochtends op je fiets naar je werk, legt hem 
aangelijnd aan het fietsenrek, waar hij mag bijkomen van de rit, en laat in de middag blijkt je 
tweewieler gevlogen. Zeg maar gejat! Verbouwereerd staar je naar de lege plaats in het rek. 
Waarom ik, waarom nu? Dit overkwam mijn dochter in Rotterdam aan de Oppert. 
Natuurlijk heb ik er aangifte van gedaan. Nu maar hopen dat de trouwe tweewieler gevonden 
wordt. Hij is tenslotte voorzien van een datatag en ik had de aankoopbon met het 
framenummer en slotnummer. De fiets staat nu geregistreerd in het fietsdiefstalregister. U 
kunt dit register inzien via https://fdr.rdw.nl/. Dit fietsdiefstalregister of het register van 
stopheling (https://www.stopheling.nl/) kunt u natuurlijk ook raadplegen als u een te mooi 
tweedehandsje, zoals het rijwiel van mijn dochter, voor een spotprijsje wordt aangeboden. 
Op de website http://www.centrumfietsdiefstal.nl/ kunt u meer lezen over het herkennen van 
een gestolen fiets. Meestal is het originele slot vervangen door een goedkoop exemplaar, 
waardoor er gaten of braaksporen zichtbaar zijn, of is het slot open zonder dat er een sleutel 
insteekt. 
Wilt u fietsdiefstal voorkomen of het de fietsendief zo moeilijk mogelijk maken, gebruik dan 
twee goede sloten, waarvan er tenminste één voorzien is van een ketting of staaldraad 
waarmee u uw rijwiel aan een rek of paal kunt vastmaken. Op https://www.stichtingart.nl/ 
kunt u lezen welke sloten er voldoen aan een keurmerk. En … noteer wel vooraf het 
framenummer, slotnummer, kleur enz. Maak eventueel een foto van uw tweewieler. 
Kijk voor meer tips op http://www.stopfietsdiefstal.nu/preventietips/ 
Jan Caesar 
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Lichter fietsen 
Overgenomen uit het Schakeltje van 26-06-2017. 

Wie wil er niet lichter trappen en toch even hard vooruit komen? En dan heb ik het niet over 
een e-bike, want dat is wel hééél licht trappen. Nee, gewoon op uw eigen fiets, zonder.  

 
Hier een paar tips: pomp de banden goed op. Meestal staat de gewenste bandenspanning 
op de band. Doorgaans is een stadsfiets uitgerust met 37-622 banden, die minimaal 3,5 bar 
spanning moeten hebben. Een lagere spanning betekent meer comfort en grip, een hogere 
bandenspanning geeft minder rolweerstand, een hogere levensduur en minder kans op een 
stootlek. Al met al kunnen juist opgepompte banden zo’n 25 Watt aan door u te leveren 
energie schelen! Let bij de aanschaf van nieuwe banden ook op de rolweerstand. Dat kan 
per bandenmerk en –type behoorlijk schelen. Een versnellingsnaaf kost 12 Watt meer 
energie dan een derailleur. En u weet het natuurlijk uit ervaring: rechtop zitten kost meer 
energie dan iets voorover gebogen. Kijk maar naar de wielrenners in de Tour de France. Die 
hebben niet voor niets een gebogen stuur. 
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 …  
De volgende melding wil ik u niet onthouden. Kennelijk 
is er wat fout gegaan bij het afgeven van de 
terrasvergunning van de nieuwe pizzeria Da Mario aan 
de Herenstraat in Berkel-Centrum. Het terras is 
gesitueerd op de fietsparkeerstroken. Niet handig voor 
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de fietser die er zijn fiets wil parkeren en niet gezellig voor iemand die er een espresso wil 
drinken. Ik heb de gemeente gevraagd om samen met Da Mario en de Fietsersbond een 
oplossing te zoeken. Aandachtspunt hierbij is het feit dat er direct naast het terras twee 
invalide-autoparkeerplaatsen liggen. 
U kunt zelf ook meldingen doorgeven op:  
http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/melding-doorgeven_43235/ 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Ook in de sloten van Rodenrijs kom je exoten tegen, zoals deze waterschildpad die heerlijk 
op een drijvende boomstronk van de zon zit te genieten. 

     
De ganzen doen zich tegoed aan het gras langs het Landscheidingsfietspad. Het is genieten 
bij de Ackersdijkse plassen zo ’s ochtends vroeg. Het krioelt er van de dieren en je kunt in de 
verte de contouren van Rotterdam zien. 
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 
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) 


