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Van de nieuwe voorzitter 
Nieuwe voorzitter 
Hallo, ik (Sander van Herwaarden) ben de opvolger van Ton van der Burg als voorzitter van 
de Fietsersbond afdeling Lansingerland, gekozen op de ledenvergadering 5 februari 2018. Ik 
wil Ton en Ad Janson (tot 5 februari onze coördinator in Bleiswijk en eveneens afgetreden) 
hartelijk dank zeggen voor hun inzet de afgelopen jaren voor de Fietsersbond. En uiteraard 
ook Jan Caesar, die als secretaris doorgaat. 
 
Fietsersbond op het gemeentehuis 
Een van de eerste dingen die we als nieuw 2-koppig bestuur hebben gedaan is (hernieuwd) 
kennismaken met de wethouder Verkeer en Vervoer, Simon Fortuyn. We zijn heel blij met de 
inbreng die we als Fietsersbond kunnen geven bij het vormgeven van het verkeersbeleid. De 
in de miljoenen lopende investeringen in fietspaden en fietsvoorzieningen die in 
Lansingerland jaarlijks zullen worden gedaan zijn zowel hard nodig als heel welkom. Denk 
bijvoorbeeld aan de rotondes op de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg. 
 
Fietscafé  
Maandag 20 maart was een fietscafé bijeenkomst in Rotterdam, waarbij werd gebrainstormd 
over de toekomst van de Fietsersbond. Ik hoorde daar dat elk jaar de gemiddelde leeftijd van 
de leden 1 jaar omhoog gaat, en nu 60 is. Daar zit ik ook ongeveer op, en ik ben sinds vrijwel 
het begin lid. Al die hemelbestormende studenten van 40 jaar geleden gaan nu richting 
pensioen, en vormen blijkbaar nog steeds de bulk van het ledenbestand. 
We moeten nieuwe leden, en nieuwe doelen. Fietsers van rechts voorrang is allang 
gerealiseerd, evenals allerlei andere speerpunten. Wat betreft de nieuwe leden: veel leden 
van nu 60 (plus en min een beetje) hebben kinderen, of zelfs al kleinkinderen. Wat een 
prachtig reservoir potentiële leden die we ook persoonlijk kunnen benaderen. Daar moeten 
toch wat nieuwe leden uit te rekruteren zijn. 
 
Coördinatoren gezocht 
Ook hebben we nieuwe actieve leden nodig. We hebben nu 2 bestuursleden, allebei uit 
Berkel en Rodenrijs. Wie uit Bergschenhoek of Bleiswijk wil de ogen en oren van de 
Fietsersbond worden? Het leukt je cv op en er zijn geen vaste verplichtingen, afgezien van 
de 4 jaarlijkse bestuursvergaderingen van een uurtje. Als bestuur horen we graag uit eerste 
hand wat de lokale problemen zijn. 
 
Lokale netwerkjes: geef je op! 
Maar actief zijn hoeft niet via het bestuur. Tijdens het fietscafé werd ook verteld over zeer 
lokale initiatieven, waarbij leden die bij elkaar in de buurt wonen samen gaan fietsen, of 
koffiedrinken, of andere dingen gaan doen, al naargelang de behoefte. Geef je aan ons op 
als je zin heb in zo’n buurtgroepje, als we meerdere leden hebben in een buurt kunnen we 
jullie bij elkaar introduceren via je emailadres. De rest is dan aan jullie. 
Sander van Herwaarden 

Jaarlijkse Ledenvergadering op 5 feb 2018 
De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland is op 5 februari 2018 gehouden in 
gebouw Rehoboth in Berkel. Ton van der Burg trad af als voorzitter. Hij roemde de 
samenwerking met de wethouder en ambtenaren. Jan Caesar gaf hem namens de 
Fietsersbond een klein bosje bloemen, omdat Ton op de fiets was, en een mooie hologram 
van een fiets (beschikbaar gesteld door de centrale afdeling van de Fietsersbond). 
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Wethouder Simon Fortuyn gaf in zijn toespraakje 
aan, dat samenwerking met de Fietsersbond 
belangrijk is en bedankte Ton voor het werk dat hij 
hiervoor heeft verricht.  
Hij gaf Ton een grote bos bloemen en een rieten 
schaal met luxe levensmiddelen. 
Ook Ad Janson, coördinator in Bleiswijk, legt zijn 
functie neer. Hij was door ziekte niet aanwezig. Ad, 
bedankt voor de door jou verrichte werkzaamheden. 
Zonder tegenkandidaten is Sander van Herwaarden 
verkozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling. Hij is 
al meer dan 40 jaar lid van de Fietsersbond en als lid 
jaren actief geweest in Rotterdam. Sander zal zich 
met bestuurlijk bezighouden, terwijl Jan met de 
technische zaken bezig blijft. 

 
Hoofdthema van de avond was het politiek forum. Maar liefst zeven partijen hadden gehoor 

gegeven aan de oproep om hieraan deel te nemen. 
Nadat vertegenwoordigers elk drie minuten hun 
beleid op het gebied van (fiets)verkeer konden 
uitleggen, werden ze aan de tand gevoeld over 
onderwerpen uit het Fietsveiligheidsplan. Iedere partij 
omarmt de fiets als schoon, gezond en goedkoop 
vervoermiddel, maar er zijn verschillen in hoe hieraan 
uiteindelijk vorm te geven. Voor een uitgebreid  
verslag verwijs ik naar het verslag van de 

ledenvergadering. Het was een levendig en enthousiast debat. 
Jan Caesar 

Fietsverlichtingsactie 2018 
Op 19 en 23 januari bleek nogmaals dat fietsers bij halte Westpolder het niet zo nauw nemen 
met de verlichting op hun stalen ros. 
Op vrijdag 19 januari telde ik van 7:00 tot 08:10 uur 184 fietsers, waarvan er 39 een 
mankement aan het licht hadden. Dat is 21,2 %. De 14 brommers die passeerden hadden 
alle deugdelijke verlichting. 
Op dinsdagochtend 23 januari schreef de politie bekeuringen uit. Ik telde 257 fietsers, 
waarvan er 15 geheel onverlicht reden, bij 9 deed de voorlamp het niet en bij 34 de 
achterlamp. Totaal hadden 58 van de 257 fietsen een mankement aan de verlichting, dat is 
22,6 %. Biesieklette deelde gratis lampjes uit. Bij de 8 brommers die voorbij kwamen was de 
verlichting in orde. 
Natuurlijk waren er weer mensen die de politie al hadden gezien en hun fiets verder weg 
parkeerden of met de fiets aan hun hand langs liepen. Een jongeman liep zeer omzichtig in 
een wijde boog naar de overkant, nadat hij zijn onverlichte fiets verderop aan een 
lantaarnpaal had vastgeketend. Hij kreeg toch een bekeuring. Een man die ik vorige week 
ook al had aangesproken en toen al wat onaardig reageerde, liep ook met de fiets aan de 
hand langs. Anderen spraken hem nu aan en oh, wat vertoonde hij zielig gedrag. Jammer, 
dat de politie toen net weg was. 
Jan Caesar 
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Fietstochten vanaf Ontmoet! in Bergschenhoek 
Vanaf woensdag 4 april zal fietsclub Bergschenhoek weer iedere 14 dagen een tocht van 
ongeveer 30 km organiseren. De tocht start om 13:30 uur vanaf de Wilhelminastraaat 1a te 
Bergschenhoek. Onderweg is er een koffiestop. Informatie via e-mail tov@swsl.nl of tel. 010-
5225545. 
Jan Caesar 

Fietstunneltje onder Klapwijkseweg, welk probleem lost het op? 
De PvdA is een petitie gestart voor een tunneltje onder de Klapwijkseweg. Inmiddels hebben 
1600 burgers deze petitie ondertekend. 
Begin vorig jaar hebben ondergetekende en Ton van der Burg opnames gemaakt, tellingen 
uitgevoerd en de verkeerssituatie op de rotonde Klapwijkseweg / Oudelandselaan bekeken. 
Zie https://lansingerland.fietsersbond.nl/2017/04/11/rotonde-klapwijkseweg-oudelandselaan/ 
Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat het verkeersprobleem zich voordoet op het fietspad 
langs de Klapwijkseweg, dus niet op de oversteken over de Klapwijkseweg. Bureau Exante, 
dat de zeven rotondes op de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg in opdracht van de 
gemeente heeft onderzocht, komt tot dezelfde conclusie. Ook verschillende mensen die in de 
directe omgeving van de rotonde wonen geven dit aan. 
Tijdens de ochtendspits is het een chaos van verkeer: veel schoolgaande jeugd op de fiets 
en veel gejaagde mensen in de auto. Dat is een bruisende cocktail. Met name de afslag van 
de Klapwijkseweg naar de Oudelandselaan (richting Berkel-Centrum) is gevaarlijk. Een 
tunnel lost dit probleem niet op, wel gerichte maatregelen, zoals het opnieuw inrichten van 
de rotonde. 
Jan Caesar 

Nieuws uit Bleiswijk 
Nu we geen man meer in Bleiswijk hebben, zal daar weinig nieuws vandaan komen. 
Wij zoeken dan ook met smart een coördinator voor Bleiswijk en ook een voor 
Bergschenhoek. Wie wil er naast voorzitter Sander van Herwaarden en mij ook wat 
werkzaamheden voor de afdeling doen? Is er niet één lid van de 24 leden in Bleiswijk en één 
lid van de 42 leden in Bergschenhoek die de verkeerssituatie aldaar in de gaten wil houden? 
Meer handen, in dit geval ogen, maakt ook voor ons het werk wat lichter. Opgeven kan bij 
mij. 
Jan Caesar 

Zangfietspad 
Op vrijdagmiddag 16 februari is het eerste Zangfietspad in Lansingerland in gebruik 
genomen. Het Zangfietspad is een burgerinitiatief van Silvia Wessels. Je mag naar 
hartenlust zingen op het Landscheidingsfietspad vanaf de Boterdorpseweg tot aan de 
Groendalseweg in Bleiswijk. 
Jan Caesar 

Bezwaar tegen het instellen van bromfietspad verloren 
De gemeente heeft negatief beslist over het door de Fietsersbond ingestelde bezwaar tegen 
het omzetten van het fietspad parallel aan de N471 (en de bergboezem) in een 
bromfietspad. 
Onze tegenargumenten zijn: dit fietspad is onderdeel van een hoofdfietsnetwerk, waarop 
geen bromfietsen thuishoren. Bromfietsen moeten weliswaar een stuk via de 
Oudelandselaan en Klapwijkseweg omrijden, maar rijden daar op de rijbaan. De bromfiets 
zorgt voor luchtverontreiniging en lawaai op een fietspad grenzend aan een natuurgebied. 
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Waarschijnlijk gaan de bromfietsen nu ook rijden op de fietspaden die uitkomen op het 
bewuste fietspad. 
Deze argumenten zijn door de gemeente weerlegd. Ja, het is maar hoe je tegen de zaak 
aankijkt. Een beroep instellen tegen de genomen beslissing achten wij niet zinvol. Het 
fietspad wordt dus bromfietspad. U bent gewaarschuwd. 
Jan Caesar 

Huurfietsen bij halte Westpolder 
Biesieklette bij halte Westpolder verhuurt sinds medio maart fietsen. Wethouder Simon 
Fortuyn opende de dienst en reserveerde via de app van Biesieklette een fiets om er 
vervolgens een blokje mee te rijden. De fietsen zijn weesfietsen, die op straat zijn 
achtergelaten en waarvan de eigenaar nooit is komen opdagen. Ze zijn door Biesieklette 
opgeknapt en voorzien van opvallende blauwe banden. Een fiets huren en inleveren kan 
gedurende de openingstijden van de stalling en kost 7 Euro per dag.  
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Dit jaar ben ik er mede door een forse griep nog niet veel op uitgetrokken, waardoor er geen 
foto’s voor natuurlijk nieuws zijn gemaakt. Maar, als ik zo in mijn directe omgeving kijk, zie ik 
de magnolia’s, forsythia’s en Japanse sierkers mooi bloeien. Met de warme dagen van de 
laatste week spuit het groen de grond uit. En ook de goudvissen in mijn vijver zijn weer 
boven gekomen. 
U mag mij altijd foto’s met een paar regels tekst toesturen om te laten zien hoe mooi de 
natuur in Lansingerland is. 
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 (https://www.fietsersbond.nl/) en er zijn ongeveer 
150 lokale afdelingen. Zo ook in Lansingerland 
(https://lansingerland.fietsersbond.nl/). 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 hiernaast 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) 


