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Van de nieuwe voorzitter 
Het is een warme en droge zomer, bijna te warm om te fietsen. Na mijn vakantie in Thailand 
ging het tropische weer hier in Nederland naadloos door. Maar het is meer weer om in de 
tuin te zitten dan 100 km te rijden op de fiets. Ook op fietsersbondgebied is het in 
Lansingerland een stille zomer. Jan was aan het lopen in Italië, de rest zat in de tuin, maar 
nu gaan we het weer oppakken. 
 
Fietsersbond op het gemeentehuis 
Binnenkort gaan we bijpraten met de verkeerskundigen van de gemeente over de rotondes 
op de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg. Vanwege de vele ongelukken tussen auto’s en 
fietsers wil de gemeente de rotondes herinrichten zodat ze overzichtelijker en eenduidiger 
worden. 
Ook zal er gekeken worden naar de plannen voor nieuwbouwgebied Wilderszijde. Dat is nu 
nog grasland tussen de Boterdorpseweg en de Wildersekade. Daar moeten veel nieuwe 
huizen komen, en dus ook veel fietspaden.  
De doorgang Wildersekade naar Bonfut is sinds een jaar of twee geleden voor auto’s 
afgesloten met een poller, waardoor de Wildersekade nu een fietsers-, joggers- en 
wandelparadijs is geworden. Hopelijk krijgt de rest van project Wilderszijde net zo’n autoluw 
karakter. We wachten nog op 30 km zonering. 
Sander van Herwaarden 

Paadje van Duizend Treê krijgt concurrentie van het Bovenpolderpad 
Voor diegenen die vanuit Berkel snel naar Diergaarde Blijdorp willen fietsen via de Bovendijk 
en de nieuwe wijk Zestienhoven is er nu een fietspad langs/boven de HSL lijn direct richting 
de Gordelweg tot aan het CBR toe. Het laatste stuk heet het Bovenpolderpad. Een omweg 
via het Paadje van Duizend Treê  is niet meer nodig. Via de Noorderbocht en het 
Vroesenpark ben je dan snel bij de Diergaarde. 
In de volksmond was de Scherpendrechtsekade reeds in 1750 onder de naam ‘Paadje van 
Duizend Treden’ bekend. Deze naam dankte ze aan de lengte van de weg. De 
Scherpendrechtsekade liep destijds van de Rotterdamse Schie naar de Kleiweg. Het huidige 
‘paadje’ ligt (sinds 6 februari 1970) in de polder Zestienhoven wat westelijker dan de 
vroegere naam van die weg, van de Overschiese Kleiweg / Terletweg tot de Noorderbocht 
waar het CBR is gevestigd. Het Bovenpolderpad loopt vanaf de Overschiese Kleiweg langs 
de HSL naar het zuidelijkste stukje van het Paadje van Duizend Treê. 
Bron : www.debewonersorganisatieblijdorp.nl/straatnamen/ 

Sander van Herwaarden 

Fietsersbond wil schoolroutes veiliger maken 
(persbericht Fietsersbond) 

Steeds meer ouders brengen de kinderen met de auto naar school. Het gevolg: nog meer 
drukte en onveiligheid. De Fietsersbond wil die ontwikkeling keren en opent een meldpunt 
voor onveilige situaties op de schoolroute. Met die meldingen gaan we aan de slag om 
routes veiliger te maken. 
 
Waarom vindt de Fietsersbond veilige schoolroutes zo belangrijk? 
1. Minder ongelukken. Kinderen leggen jaarlijks duizenden kilometers af op weg naar 

school. Hoe veiliger de route hoe minder ongelukken. 
2. Ervaring opdoen. Na de basisschool moeten kinderen vaak een eind fietsen naar de 

middelbare school. Fietsen naar de basisschool is een goede oefening om veilig 
zelfstandig in het verkeer op pad te gaan. 
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3. Betere schoolprestaties. Fietsen heeft een positieve invloed op de leerprestaties van 
kinderen positief. Uit onderzoek blijkt namelijk dat fietsers helderder denken, creatiever 
zijn en zich beter kunnen concentreren. 

 
Meld een onveilige situatie bij het Meldpunt van de Fietsersbond of van de gemeente. 

Spookfietsers 
(Overgenomen uit CROW Nieuwsbrief 03-07-2018) 

U kent ze wel: spookfietsers, fietsers die tegen de richting inrijden. Op de Oudelandselaan, 
om maar een weg te noemen, zie je ze veelvuldig. En niet alleen kinderen fietsen tegen de 

richting in, ook volwassenen maken zich er schuldig aan. 
Dat leidt soms tot botsingen of op z’n minst tot rare 
uitwijkmanoeuvres. Enkelgerichte fietspaden zijn nu 
eenmaal smaller dan dubbelgerichte.  
Op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nu een experiment 
gedaan tegen spookfietsen. Op de brug zijn grote pijlen met 
de rijrichting aangebracht. Fietsers die de goede kant op 
fietsen zien een duimpje omhoog, en fietsers die tegen de 
richting in fietsen zien een duimpje omlaag. Daarnaast is 

ook de oproep 'Roep boe tegen spookfietsers' te zien (persoonlijk vind ik dat wat te ver gaan, 
maar aanspreken mag natuurlijk wel). Een speciaal stoplicht gaat branden als je tegen de 
richting in fietst. Het idee van de maatregelen is te benadrukken dat spookfietsen irritant en 
onveilig is, en feedback te geven op dit gedrag. Bovendien zorgen de pijlen voor meer 
duidelijkheid. De komende tijd evalueert de gemeente het effect van de maatregelen. 
Wellicht zijn elementen uit deze proef ook in Lansingerland toepasbaar, zoals op de 
fietspaden van de Oudelandselaan en andere fietspaden waar spookrijden echt hinderlijk en 
gevaarlijk is. 
Jan Caesar 

Speedpedelecs in Wageningen op fietspad 
(Overgenomen uit CROW Nieuwsbrief 03-04-2018) 

De gemeente Wageningen is de eerste gemeente die de speedpedelec op een aantal 
fietspaden binnen de bebouwde kom gaat toestaan. Dit in aansluiting op het verkeersbesluit 

van de provincie Gelderland. De fietspaden zijn te 
herkennen aan speciale borden die onder de fietsborden 
worden geplaatst met de tekst ‘speed-pedelec toegestaan’. 
Als eerste provincie heeft Gelderland op enkele van haar 
fietspaden het gebruik van speed-pedelecs toegestaan 
(sinds najaar 2017). De opening van het eerste fietspad 
(Mansholtlaan) waar het werd toegestaan was op 18 
september 2017. Dat fietspad sluit aan op het Wageningse 
wegennet. Vervolgens is in samenwerking met de 
Fietsersbond Wageningen geïnventariseerd waar de 

speedpedelec toestemming kan krijgen te gast te zijn op fietspaden in de gemeente 
Wageningen. 
De gemeente hoopt dat berijders van speedpedelecs zich aan de omstandigheden zullen 
aanpassen, net als racefietsers. Wanneer die kiezen om van het fietspad gebruik te maken, 
dan passen zij zich redelijk goed aan het overige fietsverkeer aan.'   
De provincie is van plan de maatregel voor de speedpedelecs te evalueren. De gemeente 
Wageningen sluit daar zo veel mogelijk op aan. 
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Fietspaden in het buitenland 
Tijdens een lange looptocht in Italië kwam ik met name in Puglia fietspaden tegen. Fietsers 
maken er nauwelijks gebruik van omdat ze door slecht onderhoud, gaten en scheuren in het 
wegdek of overwoekerd door planten en struiken, niet berijdbaar zijn. Ook worden fietspaden 
begrensd door hoge muurtjes en hoge trottoirbanden. Dat fietst ook niet prettig. 
In steden en dorpen wordt vaak (een deel van) het trottoir opgeofferd als fietspad. Bij elk 
woonhuis is het trottoir c.q. fietspad onderbroken door de toerit naar de tuin. De toerit loopt 
dus niet zoals in Nederland over het trottoir heen. Van een mooi glad fietspad is dan ook 
geen sprake en de meeste fietsers, zoveel zijn het er niet, rijden daarom gewoon op de 
rijbaan. 
 

       
 

 
 
Deze laatste foto wil ik u niet onthouden, want dat 
is de Via Appia, de oude Romeinse weg van 
Rome naar Brindisi., waar een fietspad overheen 
loopt. 
 
 
 

Jan Caesar 

Vijf ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad 
Overgenomen uit CROW-Fietsberaad 30-05-2018 

Een nieuwe CROW-Fietsberaad uitgave van auteurs Berry den Brinker (Stichting SILVUR, 
VU) en Paul Schepers (Rijkswaterstaat) laat zien hoe het fietspad meer vergevingsgezind - 
en daar mee ook comfortabeler - is vorm te geven. 
Als leidraad voor het ontwerp van een vergevingsgezind hanteren de auteurs 5 
ontwerpprincipes: 
1. Voldoende ruimte in de breedte. Hoe breder het fietspad, hoe lager het aantal (ernstige) 

conflicten. 
2. Visuele  geleiding is het tweede ontwerpprincipe. Het wegverloop en obstakels in de 

periferie van het gezichtsveld moeten waargenomen kunnen worden. Vooral op relatief 
smalle tweerichtingsfietspaden, waar tegenliggers elkaar moeten passeren is 
kantmarkering wenselijk. Dit geldt in nog sterkere mate voor tweerichtingsfietspaden 
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langs onverlichte (provinciale) wegen waar fietsers het contrast tussen het fietspad en de 
berm minder goed kunnen waarnemen door verblinding van koplampen van auto’s op de 
rijbaan. 

3. Extra attenderen. Dat houdt in dat men bijvoorbeeld de randen van een route naast 
duidelijke visuele geleiding nog beter waarneembaar kan maken door materialen te 
gebruiken die anders aanvoelen of klinken. Zo is kantmarkering gemakkelijker waar te 
nemen als de lijnen voorzien zijn van een voelbaar reliëf. 

4. Het vierde ontwerpprincipe is het vergevingsgezind maken van randen en bermen: laag 
en schuin of liever nog zonder hoogteverschil en met alleen een visuele scheiding. 

5. Het vijfde ontwerpprincipe tenslotte is om het aantal obstakels op en langs de 
fietsinfrastructuur te minimaliseren - paaltjes voorop - en om de overblijvende obstakels 
‘opvallend en vergevingsgezind’ te maken. Ook daarvoor is inleidende ribbelmarkering 
een goed instrument, naast het beter zichtbaar maken van bijvoorbeeld zo’n paaltje. 

In het rapport wordt uitgebreid ingegaan op de ontwerpprincipes en de achterliggende 
filosofie. In het komende nummer van Fietsverkeer een samenvatting van het rapport met 
suggesties voor mogelijke maatregelen. 

Melden helpt! 
U kunt zelf een melding doen van gebreken die u op fietspaden tegenkomt, want Melden 
helpt! Denk hierbij aan gaten in het wegdek, uitstekende putdeksels, noem maar op … 
U kunt zelf ook meldingen doorgeven op:  
https://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/iets-kapot-vies-of-niet-in-orde_43295/ 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Het voorjaar is voor mij altijd het mooiste jaargetijde. De natuur begint aan een nieuwe 
ronde. Daar deden deze ganzen met vijf jongen ook aan mee. In op de Zilvergracht kwam ik 
mijn lievelingsbloem, de klaproos, tegen. 
 

     
 

   
 
De snikhete zomer heeft ondergetekende niet in Nederland beleefd. Vandaar geen 
zomerfoto’s. 
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 (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) 


