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Van de voorzitter 
Het loopt tegen het einde van het jaar. De donkere dagen staan weer voor de deur en dat 
vraagt extra aandacht voor de conditie van onze fiets. Bent u goed zichtbaar? Controleer de 
fietsverlichting! En kijk tegelijk de banden en remmen na, of laat het doen. We vinden het 
normaal dat onze auto jaarlijks een APK ondergaat, maar het lijkt mij ook een goede 
gewoonte om jaarlijks in het najaar met uw fiets bij de fietsenmaker langs te gaan. 
 
Binnen de Fietsersbond is een levendige discussie ontstaan welke soort fietsen op het 
fietspad mogen en welke niet. Vanuit diverse afdelingen komen geluiden dat de Fietsersbond 
zich alleen moet bezighouden met fietsers die een fiets gebruiken zonder mechanische 
ondersteuning. Die mening deel ik niet, want wij kunnen niet blind zijn voor ontwikkelingen 
die er gaande zijn. Ik denk dat wij de fietspaden opnieuw moeten toewijzen en inrichten, 
zeker binnen de bebouwde kom. 
 
Het baart mij zorgen dat het aantal verkeersongevallen met fietsen is toegenomen, vooral in 
de leeftijdscategorie boven 60 jaar die gebruik maakt van e-bikes. Ik fiets zelf nog op een 
fiets zonder trapondersteuning. Tijdens het fietsen schrik ik wel eens van oudere fietsers die 
mij met grote snelheid en een big smile voorbij fietsen.  
 
Op 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ondanks het feit dat 
de fiets veel aandacht krijgt, hebben wij de politieke partijen een brief met 37 punten 
gestuurd en hun verzocht om veel van die punten op te nemen in hun verkiezings-
programma. 
 
Net als vier jaar geleden nodigen wij op 5 februari 2018 alle politieke partijen uit op onze 
algemene ledenvergadering om onze politici weer stevig aan de tand te voelen. Vragen over 
veiligheid en mobiliteit komen zeker aan de orde. 
 
Nu ik het over de ledenvergadering heb wil ik u er nogmaals wijzen op het feit dat dit mijn 
laatste vergadering is als voorzitter. Ik zal dan terugtreden als voorzitter en ik hoop dan wel 
dat er een ander is aan wie ik het stokje kan overdragen. 
 
De herfst en het begin van de winter heeft ook zo zijn charme. Ik wens u een fijne tijd toe. 
Ton van der Burg 

Jaarlijkse Ledenvergadering op 5 feb 2018 
De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland zal op 5 feb 2018 worden 
gehouden in gebouw Rehoboth aan de Wilhelminastraat in Berkel-Centrum. De zaal is dan 
open om 19:30 uur, de vergadering begint om 20:00 uur en zal uiterlijk 22:30 eindigen. 
Ton van der Burg heeft aangegeven tijdens de ledenvergadering af te treden als voorzitter. U 
kunt zich kandidaat stellen door een e-mail aan mij (fbll.secretaris@gmail.com). 
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht zullen wij de politieke partijen 
uitnodigen om hun visie te geven op het verkeersbeleid (met name gericht op de fiets). 
Noteert u 5 feb 2018 vast in uw agenda. Ik hoop op een hogere opkomst dan de afgelopen 
keren. 
Jan Caesar 

Oudere E-bikers vaker betrokken bij ongevallen 
In het AD van 21 september was te lezen, dat het aantal dodelijke verkeersongevallen met e-
bikes toeneemt, sinds 2014 zeker 79 e-bikers. Dat zijn er meer dan het aantal dodelijke 
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slachtoffers onder bromfietsers. Vooral senioren lopen gevaar, 87 procent van de 
slachtoffers is ouder dan 60 jaar. ‘Mensen willen langer mobiel blijven, maar sommige 
ouderen missen de vaardigheid om een e-bike te besturen’, concludeert projectleider Van 
Hasselt van de Landelijke Politie. Hij raadt de mensen aan een e-bike training te volgen. 
Bovendien geeft hij het dringende advies een helm te dragen. Hiermee kan ernstig 
hoofdletsel worden voorkomen. 
Van Hasselt wijst ook op toegenomen drukte op het fietspad. Reden er vroeger alleen 
fietsers en lichte brommers op het fietspad, tegenwoordig zijn het gewone fietsen, 
snorscooters, bakfietsen, e-bikes, enz. waarbij de verschillen in gewicht en snelheid groot 
zijn. Kortom: het is gevaarlijker geworden. 
Nog wat cijfers: in 2016 vielen in totaal 629 doden in het verkeer, onder wie 189 fietsers en 
daarvan waren er 28 e-biker. Al met al een tragisch bericht. De e-biker is gewaarschuwd. 
Zo maar een idee: waarom worden de e-bikes niet uitgevoerd met verschillende standen 
waarbij de trapondersteuning nog actief is. Nu is die ingesteld op 25 km/u. Lever de e-bikes 
met een keuzemogelijkheid voor trapondersteuning tot bijvoorbeeld 15, 18, 21 en 25 km/u. 
De e-biker kan dan zelf kiezen hoe hard hij/zij wil. De onzekere fietser kan hem dan instellen 
15 of 18 km/u, die doorgewinterde fietser op 21 of 25 km/u. 
Jan Caesar 

Fietsveiligheidsplan 
Via het Burgerpanel heeft de gemeente meer dan 1.700 reacties ontvangen. U kunt ze inzien 
via https://localfocus2.appspot.com/5971dbe6bcae7. Uiteraard zijn daar meer meldingen 
over de zelfde plaats bij. Maar dat geeft wellicht de noodzaak aan om er iets aan te doen. 
De gemeente zal een programma opstellen om de belangrijkste knelpunten op te lossen. 
Andere punten worden meegenomen als er ter plaatse toch gewerkt moet worden, 
bijvoorbeeld als straat open moet. 
Jan Caesar 

Opengesteld fietstunneltje onder N471 laat nog te wensen over 
Onder de N471, langs de Marconisingel op het bedrijventerrein Oudeland in Rodenrijs, is 
een fietstunneltje aangelegd of beter gezegd, het lag er al en is nu aangesloten op de 
fietspaden. Het verbindt de twee delen van het bedrijventerrein met elkaar en zorgt daarmee 
dat je vanaf de Zuidersingel naar de Laan van Koot en de fietspaden langs de Bovenvaart 
veilig kunt fietsen. 
Mooi, zult u zeggen, maar … het tunneltje lekt. Ik was er zondag 17 september en overal 
stond water. Toegegeven, het was een natte week geweest, maar toch. Hier moet wat aan 
afdichting en drainage worden gedaan. Een forse stroom water golfde zelfs over een 
lichtbak. Verder is de verlichting nog niet in orde, hetgeen met borden staat aangegeven. 

     
Jan Caesar 
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Drempel op Anjerdreef verlaagd 
Op de Anjerdreef nabij de sporthal ligt een drempel om het autoverkeer af te remmen. Prima, 
want 30 km per uur blijkt voor de meeste mensen toch wat moeilijk met de auto te 
handhaven. Het gaspedaal wordt altijd wat verder ingedrukt dan toegestaan. En bij de 
sporthal en scholen … dat mensen het risico willen lopen. De drempel echter, zo had ik een 
paar jaar geleden bij de gemeente aangegeven, was wel erg hoog. Met de auto viel je naar 
beneden, een lage sportauto schuurde over de stenen, en fietsers stootten op de drempel. 
De drempel werd destijds nagemeten en voldeed aan de normen. Doordat auto’s er telkens 
vanaf vielen, werd de ondergrond erachter steeds verder aangestampt en de drempel steeds 
hoger.  
 

   
Kennelijk is er weer over geklaagd, want pas geleden is de drempel opnieuw aangelegd en 
kun je er nu fatsoenlijk overheen rijden.  
Jan Caesar 

Aantal ongevallen met scholieren neemt toe 
NPO Nieuwsuur van zaterdag 2 september berichtte dat het aantal ongevallen met 
scholieren toeneemt. In de eerste helft van dit jaar betrof het 3100 kinderen tussen 4 en 18 
jaar, een toename van 500 ten opzichte van 4 jaar geleden. Het overgrote deel van de 
ongevallen gebeurt op 50 km wegen. Gepleit wordt om hierlangs waar mogelijk gescheiden 
fietspaden aan te leggen. Ook de toenemende drukte op de fietspaden en wegen is volgens 
de politie een belangrijke factor. 
Gemeentes kunnen wat aan de situatie doen door bij het ontwerp van nieuwe wijken 
speciale gescheiden schoolfietsroutes aan te leggen en het moeilijk te maken voor ouders 
om hun kinderen met de auto naar school te brengen. 
Jan Caesar 

Varianten fietsroute over Berkelsdijkje 
Op 12 september jl. zijn door Commissie Ruimte de varianten van de fietsroute over het 
Berkelsdijkje besproken. De meeste fracties waren ervoor om variant 5 verder uit te werken. 
Bij deze variant wordt het fietspad vanaf de rotonde Oostersingel aan de nw-zijde van het 
Berkelsdijkje aangelegd. Nabij het oude bruggetje komt een nieuwe fietsbrug over de sloot. 
Het fietspad steekt de Ds. Van Koetsveldstraat over en sluit daar aan op het bestaande 
fietspad achter Hergerborgh. CU combineerde varianten 4 en 5, waardoor de nieuwe 
fietsbrug ongeveer halverwege het Berkelsdijkje komt te liggen. Hiermee wordt ongeveer 250 
meter asfalt bespaard. 
CDA en VVD denken dat variant 6 door het Annie M.G. Schmidtpark ook wel zou kunnen. 
Verschillende partijen vinden dat de kosten van de varianten, behalve variant 5, niet goed 
inzichtelijk zijn. Wethouder Fortuyn geeft aan, dat de kosten globaal zijn aangegeven met 
plussen en minnen. Hij heeft wel oren naar het voorstel van de CU. 
Zorgpunt bij variant 5 blijft de oversteek met de Ds. Van Koetsveldstraat; de fracties vinden 
die gevaarlijk. 
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Wat is de mening van de Fietsersbond? Ons uitgangspunt was en is het Berkelsdijkje sluiten 
voor autoverkeer en inrichten als fiets-/voetpad. Nu dat niet door de politiek ondersteund 
wordt, denken wij het volgende.  In feite wil men twee fietsstromen met één fietspad 
oplossen. Misschien is het toch beter het onderscheid te maken. Fietsers vanuit Berkel-
Noord en Bergschenhoek hebben baat bij een directe (korte) verbinding naar Berkel-
Centrum. Daardoor valt voor hun variant 6 door het Annie M.G. Schmidtpark af, terwijl die 
variant voor het regionale fietspad over de Landscheiding juist wel bruikbaar is. 
Een alternatief voor de fietsers naar Berkel- Centrum ligt er in de vorm van de 
Wilhelminastraat. 
Variant 5 is een redelijke optie. Als die wordt echter gecombineerd met variant 4 zoals de CU 
voorstelt, komt de fietsroute deels over de Prins Bernhardlaan te lopen waardoor het 
fietscomfort (fietsen tussen ander verkeer en over klinkers) minder is. De Fietsersbond deelt 
de zorgen over de veiligheid aangaande de oversteek over de Ds. Van Koetsveldstraat. 
Jan Caesar 

Onderzoek verkeerssituatie op rotondes Klapwijkseweg – Boterdorpseweg 
Het onderzoeksrapport naar de verkeerssituatie op de rotondes Klapwijkseweg – 
Boterdorpseweg is door Exante afgerond. 
Dinsdag 26 september heeft verkeersplanoloog van de gemeente Maarten Batenburg de 
begroting in dit onderzoeksrapport en voor het Fietsveiligheidsplan, de verlichting van het 
Landscheidingsfietspad en het oplossen van knelpunten in de Commissie Ruimte 
gepresenteerd. 
Jan Caesar 

Fietspaden in het buitenland 
Je moet er een eindje voor reizen maar dan kom je in Bogor nabij 
de Botanische Tuin (Java) dit vrijliggende fietspad – jalur sepeda - 
tegen. De wegen zijn er slecht, de zeldzame fietspaden niet beter. 
Dit is een stukje fietspad van ongeveer 50 meter. Je moet er eerst 
een hellinkje voor nemen en de paaltjes zien te vermijden, want die 
geven niet mee als je er  tegen aan rijdt. De grijze betonnen 
paaltjes vallen trouwens in het donker compleet weg tegen het 
fietspad. Erg comfortabel is het allemaal niet. Maar ach wat geeft 
het? Er rijden toch geen fietsers. 
 
Heeft u ook een bijzonder fietspad gezien, waar dan ook ter 
wereld, stuurt u mij dan een e-mail met de foto en het verhaal, en 
het wordt in de Fietsflits geplaatst. 

Jan Caesar 

Herinrichting en openstelling Noordeindseweg in voorbereiding 
Verkort overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Gemeente Lansingerland. 

Vorig jaar maart heeft de gemeenteraad als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel 
besloten de Noordeindseweg in noordelijke richting open te stellen. Ook is het besluit 
genomen om de Noordeindseweg, tussen de Herenstraat en de rotonde Noordeindseweg-
Oostmeerlaan-Planetenweg als erftoegangsweg (30 km-zone) in te richten. Daarnaast heeft 
het Hoogheemraadschap van Delfland geconstateerd dat een gedeelte van de kade, ter 
hoogte van de Wilgenlaan, niet aan de vereiste hoogte voldoet. Dit wordt meegenomen in 
het voorlopig ontwerp dat de komende maanden wordt opgesteld. Belanghebbenden krijgen 
de mogelijkheid mee te praten. De verwachting is dat dit rond december 2017 / januari 2018 
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is. Daarna wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarover de 
gemeenteraad een besluit zal nemen. 
Jan Caesar 

Bleizo 
Tijdens het weekeinde van 19 t/m 20 augustus was de A12 in beide richtingen afgesloten. Er 
werden 31 betonnen balken (liggers) van 61 meter lang en 90 ton zwaar op de staanders 
getakeld. Ze overspannen de A12 en vormen de basis voor de vloer van het 
randstadrailstation. De liggers waren in de weken ervoor al uit de fabriek in Koudekerk a/d 
Rijn in de nacht naar het opslagterrein aan de Zoetermeerselaan getransporteerd. Knap 
staaltje logistiek en vakmanschap, dat door veel belangstellenden werd gadegeslagen. 

   
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 …  
U kunt zelf ook meldingen doorgeven op:  
http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/melding-doorgeven_43235/ 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Duidelijk is de vogeltrek waarneembaar. Grote wolken vogels zwermen zuidwaarts en 
strijken op zoek naar eten en rust neer in de Groenblauwe Slinger. Kraaien hebben bezit 
genomen van een uitgewoond ooievaarsnest. Ik bespeurde een tweetal vrouwtjes fazanten. 
Bij een poging daarvan een foto te maken verdwenen de vogels ijlings in het struikgewas. 
Gemakkelijker is het om een blauwtje en lisdodde te fotografen. 

   
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) 


