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Van de voorzitter secretaris 
Door het ontbreken van een voorzitter is deze rubriek niet ingevuld. 
Jan Caesar (secretaris) 

Fietsvisie 2040 aan wethouder Simon Fortuyn aangeboden 
De Fietsersbond heeft een droom, waarmee een punt op de horizon is gezet ten aanzien van 
mobiliteit. Deze droom is vastgelegd in Fietsvisie 2040. 
In 2040 is de leefbaarheid in Nederland toegenomen. Meer dan 50% van alle verplaatsingen 
binnen de bebouwde kom vindt plaats per fiets, of beter gezegd door een voertuig uit de 
Fietsfamilie, een door spierkracht aangedreven voertuig, geschikt voor personen en vracht. 
Hiertoe is de infrastructuur drastisch aangepast. 
 
Er zijn drie fietsroutenetwerken, waarmee conflicten binnen de Fietsfamilie tot het verleden 
behoren. 

• Een 8-80-netwerk voor langzaam rijdende en kwetsbare fietsers. 

• Een hoofdnet dat geschikt is voor alle fietsers, piekdrukte aankan en minimaal 
voldoet aan alle CROW-eisen. 

• Een nieuw netwerk in stedelijke gebieden, geschikt voor snelle en zware fietsen. 
Deze fietsnetwerken zijn bij voorkeur gescheiden van motorvoertuigen, maar lopen anders 
over 30 km/u wegen. 
 
Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid voor voertuigen 30 km/u en buiten de 
bebouwde kom maximaal 60 km/u op niet snelwegen. Motorvoertuigen zijn uitgerust met een 
intelligente snelheidsassistent, waardoor te hard rijden niet meer mogelijk is. 
 
Door deze maatregelen is het aantal gewonde fietsers in 2040 gehalveerd, terwijl er geen 
fietser meer overlijdt door een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig. 75% van de 
Nederlands haalt de dagelijkse beweegnorm en voelt zich fitter en gelukkiger. Er wordt een 
aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd. 
 
Deze droom is niet te realiseren zonder de politiek erbij te betrekken. Zo gezegd, zo gedaan. 
Woensdag 3 juli heeft afdeling Lansingerland na de droom te hebben toegelicht onder 
toeziend oog van de pers de Fietsvisie 2040 overhandigd aan verantwoordelijk wethouder 
Simon Fortuyn. Daarbij is hem gevraagd stappen te zetten om deze droom te realiseren, niet 
alleen voor ons, maar ook voor de komende generaties. 
 
Zelf onze Fietsvisie 2040 bekijken? https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/ 
Of als afdrukbaar boekwerkje? https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/pdf-
versie/ 
Jan Caesar 

Fietstocht door de Groenzoom 
Op de zonnige dinsdagavond van 2 juli staan bij halte Westpolder elf leden en 
belangstellenden te trappelen om de door Hans Sanders, actief lid bij de afdeling en tevens 
voorzitter van Natuur- en vogelwacht Rotta, uitgezette fietsroute te rijden. 
De fietstocht voert over het Boezempad, langs molen de Valk, naar uitkijktoren ‘De Tureluur’ 
bij de Ackerdijkse Plassen. Vervolgens fietsen we door de Groenzoom. In zuidelijke richting 
doemt de skyline van Rotterdam op. De gebouwen aan het Weena en het Marconiplein, en 
het symbool van de stad, de Euromast, worden schitterend door de zon uitgelicht.  
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Via de Onderweg komen we op de Polderweg achter halte Westpolder uit. Regelmatig wordt 
er stil gestaan, niet alleen om bij te komen – we trotseren tenslotte een stevige tegenwind – 
maar vooral om naar de boeiende verhalen van Hans te luisteren. Hij vertelt over de 
bloempjes en bijtjes, en de ontwikkeling van het landschap. Het zachte licht van de 
ondergaande zon streelt het landschap. 

  
Aan de oostkant van de Klapwijkseweg vervolgt de tocht over het Klapwijksepad langs het 
pas in oude glorie herstelde Tolhek en de vlinderidylle, een strook grond ingezaaid met door 
vlinders geliefde planten. Hans vertelt over de twee leeuwenkoppen op het Tolhek die bij 
toeval terug gevonden zijn. Eerst lagen ze jaren te verstoffen in de kelder van het oude 
gemeentehuis van Berkel en waren ze bij de sloop ervan bijna weggegooid. Gelukkig heeft 
de Historische Vereniging ze op tijd kunnen redden en door een burgerinitiatief geld van de 
gemeente gekregen om het Tolhek opnieuw op te bouwen. Verderop legt Hans uit hoe de 
waterhuishouding van de Groenzoom is gescheiden van die van de omgeving (bebouwing 
en bedrijven). Dit voorkomt dat vervuild water het natuurgebied verontreinigt. 
Via de Noordeindseweg fietsen we richting Berkel Centrum, alwaar nog wordt nagepraat 
onder het genot van een drankje. Al met al een gezellige en interessante tocht van 22 km, 
langs soms nog onbekende plekken. Misschien wordt er in september weer een fietstocht 
georganiseerd in een ander deel van Lansingerland. 
Op Youtube kunt u (na)genieten van de fietstocht: https://youtu.be/fM3OquHxGwk 
Ed Vervaet en Jan Caesar 

Hoffelijk of hufterig 
Laatst werd ik gebeld door een man met het volgende verhaal. Hij reed op het 
schelpenpaadje langs de Zweth. Een fiets-/wandelpaadje van pakweg 70 cm breed, geliefd 
om zijn landelijke ligging. Er komt een fietser hem tegemoet, een dame die van geen wijken 
weet. Hij rijdt aan de waterkant en … de fietsen raken elkaar en hij belandt met fiets en al in 
het water. Als hij druipend op de kant kruipt, is de vrouw zich van geen kwaad bewust. Ze 
weigert excuses aan te bieden en de schade – een defecte e-bike en een verdronken laptop 
en mobieltje – aan haar WA-verzekering op te geven. Ben je dan hufterig of hufterig? 
De man vroeg mij, wat de verkeersregels in dit geval zijn. Volgens hem staat er aan het 
begin van het pad een G11-bord, een verplicht fietspad dus. Ik ben daar niet helemaal zeker 
van, maar fietsers worden er zeker wel gedoogd. Volgens mij zijn er verplicht of onverplicht 
fietspad geen andere regels dan hoffelijkheid. Degene aan de landkant wijkt even uit – die 
heeft de ruimte om dat te doen - en verleent de fietser aan de waterkant vrije doorgang. 
Jan Caesar 

Gevleugelde zebrapaden positief voor verkeersveiligheid 
(Aangepast overgenomen van VerkeersNet 29-05-2019) 

Uit een pilot van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat zogenoemde 
gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid van voetgangers verhogen. De eerste 
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resultaten van het proefproject dat afgelopen zomer werd gelanceerd, zijn positief. De 
speciale zebrapaden zullen nu dit jaar in Vlaanderen worden geïnstalleerd. 

 
Een gewoon zebrapad is minimaal drie meter lang, een gevleugeld zebrapad is tegen de 
rijrichting in verlengd tot acht á negen meter. Doel is dat bestuurders eerder zullen stoppen 
en zo beter overzicht hebben op de voetgangers die het zebrapad naderen of oversteken. 
Om te voorkomen dat voetgangers alsnog vlak voor de witte strepen oversteken, komen er 
speciale beugels bij het zebrapad. Die moeten ervoor zorgen dat overstekers echt alleen het 
middelste deel (drie à vier meter) gebruiken. 
Een gevleugeld zebrapad kost gemiddeld 5.000 euro. Dat is het zeker waard, vindt minister 
Weyts. “Het is een relatief lage prijs voor een simpele ingreep die de verkeersveiligheid voor 
voetgangers drastisch kan verbeteren.” 
 
Dodehoekongevallen 
De speciale zebrapaden moeten vooral dodehoekongevallen voorkomen. 
Vrachtwagenchauffeurs kunnen vaak slecht zien of een zebrapad vrij is en of het dus veilig is 
om door te rijden. Vooral bij schoolomgevingen is dit gevaarlijk, stelt de Vlaamse overheid. 
Sluiten schoolkinderen aan bij een groep die al aan het oversteken is, dan hebben 
vrachtwagenchauffeurs dit door de dodehoek aan de voorkant van hun truck vaak niet goed 
door. 
 
Wellicht is het in Lansingerland ook een oplossing voor gevaarlijke oversteken bij scholen. 
 
Zie voor uitgebreide informatie: 
https://wegenenverkeer.be/search/node/gevleugelde%20zebrapaden 
 
Het boekje met ontwerprichtlijnen staat op: 
http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/bestanden/2019-03-
11%20Criteria%20voor%20de%20aanleg%20van%20een%20gevleugelde%20voetgangerso
versteek%20-%20Finaal.pdf 
Jan Caesar 
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Wat rijdt daar? 
Laatst vroeg iemand aan mij, wat het verschil is tussen een scootmobiel, een 
gehandicaptenvoertuig en een brommobiel. Zoiets denk je wel te weten, maar wat zijn nu 
precies de verschillen en dan bedoel ik de juridische. Laat ik eerst ingaan op een paar 
zichtbare verschillen. 
Allereerst mogen de scootmobiel en gehandicaptenvoertuig maximaal 1,10 meter breed zijn, 
en een brommobiel 1,40 meter. De brommobiel moet voorzien zijn van een kenteken, heeft 
een gordelplicht en je moet tenminste een rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs) hebben om hem 
te mogen besturen. 
En verder … De brommobiel en het gehandicaptenvoertuig mogen maximum 45 km/uur 
rijden, terwijl de snelheid van een scootmobiel afhankelijk van de plaats waar hij rijdt: op een 
trottoir max. 6 km/u, fietspad binnen de bebouwde kom max 30 km/u en buiten de bebouwde 
kom 40 km/u, en op de rijbaan max 45 km/u. Maar in de praktijk ligt hun maximum snelheid 
rond 18 km/u. 
Brommobielen volgen de regels van auto’s, dus moeten op de rijbaan volgen en zijn niet 
toegestaan op het trottoir, fietspad en in wandel- en winkelgebieden. Voor scootmobielen en 
gehandicaptenvoertuigen geldt juist het omgekeerde. Alhoewel het altijd schrikken is als je 
een gehandicaptenvoertuig in een winkelgebied ziet rijden. Je denkt toch zo maar, dat er een 
auto rijdt. 
Geen van de voertuigen is toegestaan op een autoweg of snelweg. Afhankelijk van 
bebording zijn ze toegestaan op 50 en 80 km wegen. Dit wordt door de wegbeheerder 
bepaald en is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid verkeer. 
Op de website van Veilig Verkeer Nederland is onder Soorten Weggebruikers informatie over 
de verschillende vormen van langzaam verkeer te vinden. https://vvn.nl/ 
Uitgebreide informatie over brommobielen is te vinden op http://www.brommobiel-info.nl/ 
Jan Caesar 

Laatste stuk Landscheidingsfietspad nu ook verlicht 
Het heeft even geduurd, maar nu is ook het laatste en Rotterdamse deel van het 
Landscheidingsfietspad  tussen de Wildersekade en halte Rodenrijs voorzien van verlichting. 
Rienk van den Berg, actief lid bij de afdeling, maakte me hierop attent. Naar de reden dat de 
verlichting niet gelijktijdig is aangelicht met die op het grondgebied van Lansingerland kan ik 
slechts gissen. Maar gelukkig kunnen we veilig verlicht de wintermaanden in. 
 

 
 
Jan Caesar 
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Rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg 
Er is een begin gemaakt met de aanpassingen aan de rotondes op de Klapwijkseweg en 
Boterdorpseweg. Aan een lang gekoesterde wens van de Fietsersbond, het verwijderen van 
de fietsoversteek op de rotonde met Randweg-West, wordt momenteel uitvoering gegeven. 
Op deze oversteek is er verschillende keren een ongeval geweest, waarbij een auto in 
aanraking kwam met een (schoolgaande) fietser. 
De schooljeugd moet nu gedwongen de tunneltjes bij de Zijde en halverwege de 
Boterdorpseweg nemen.  Wel zo veilig. 
Jan Caesar 

Station Lansingerland-Zoetermeer officieel geopend 
17 mei j.l. vondt de officiële opening van Station Lansingerland-Zoetermeer door 
staatssecretaris Stientje van Veldhoven plaats. Met dit vervoersknooppunt komen de NS 
Sprinter, HTM RandstadRail, de ZoRo-buslijn naar station Rodenrijs, regionale buslijnen, 
auto en fiets samen. Door het vertrammen van de ZoRo-lijn zou de mobiliteit nog verder 
kunnen verbeteren, aldus burgemeester Aptroot. Hij hield de staatssecretaris voor dat het 
niet uitgegeven bedrag van haar ministerie slechts voor de helft (€ 200 mln) nodig is om de 
vertramming te realiseren. Overigens nam de NS het station begin december 2018 al in 
gebruik. Het aantal reizigers ligt met 1.000 per dag boven verwachting. 
 

 
Foto overgenomen van https://www.stationlansingerland-zoetermeer.nl/ 

Deze nieuwe OV-Hub is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de auto en de fiets. Het 
verlichte Lansingfietspad (Landscheidingsfietspad) komt er namelijk op uit. De Fietsersbond 
is hier heel erg blij mee. Nu nog de fietsenstalling overdekken, zodat de fiets droog blijft 
wanneer het regent, of nog beter een door Biesieklette bewaakte fietsenstalling waarin de 
fietsen veilig kunnen worden gestald. 
Edwin Vervaet 

30 is het nieuwe 50 
Overgenomen van I&O research (mei 2019) 

Je kunt het verwachten: automobilisten zijn minder enthousiast om de maximum snelheid 
binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km/uur te verlagen dan fietsers. Opmerkelijk zijn 
ook de meningsverschillen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Zo zijn vrouwen meer 
voorstander voor het verlagen naar 30 km/u dan mannen. 
De fietser voelt zich veiliger bij de lagere snelheid, terwijl meer dan de helft van de 
automobilisten vindt dat verlaging van de snelheid geen zin heeft. 
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Zie ook: https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/29854/onderzoek-naar-heet-hangijzer-
max-binnen-bebouwde-kom-naar-
30/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%20
2019-26 
 

Afsluiting en omleiding fietspad/tunnel onder N209 
Als gevolg van de bouwactiviteiten voor de verlenging van de A16 is de fietstunnel onder de 
N209 bij de rotonde met de N471 vanaf april afgesloten. Fietsers moeten nu een fors eind 
omfietsen via de Landscheiding of via de Oude Bovendijk. De oversteek bij de Oude 
Bovendijk over de N209 is niet aan te raden vanwege het drukke autoverkeer. De 
omleidingen zijn met bebording aangegeven.  
De Fietsersbond heeft via de projectleider bij de gemeente Lansingerland en rechtstreeks 
aan de projectgroep de Groene Boog gevraagd of de geplande fietstunnel eerder kan 
worden aangelegd, maar dat blijkt niet mogelijk. Wel is toegezegd ons advies om de 
omleiding eerder (bij Pijnacker-Zuid) aan te geven, op te volgen. 
De omleiding zal minstens een jaar duren. 
Zie voor meer informatie: 
https://www.a16rotterdam.nl/planning+en+realisatie/actuele+werkzaamheden/1311767.aspx
?t=Afsluiting+en+omleiding+fietspad+rotonde+N471%2fN209 
Jan Caesar 

Zorgen over opvoeren elektrische fietsen 
In verschillende kranten en bladen is te lezen, dat het opvoeren van elektrische fietsen een 
koud kunstje is. Volgens sommige berichten is al zo’n 30% van de fietsen getuned. Mocht u 
uw eigen handen niet vuil te maken, er zijn genoeg fietsenhandelaren die het voor u willen 
doen. 
Volgens experts is het mogelijk de begrenzing van 25 km per uur zo aan te passen, dat ze 
50 of zelfs 75 km per uur kunnen rijden. Geheel onverantwoordelijk en bijzonder gevaarlijk 
voor de berijder ervan. Het andere verkeer verwacht een dergelijk hoge snelheid niet van 
een fietser en een ongeluk ligt dan ook op de loer. Bovendien zijn het frame en de remmen 
van deze fietsen ontworpen en gebouwd voor een snelheid van onder 30 km per uur. 
Maar speed pedelecs dan?, zult u zich misschien afvragen. Die worden door de wet gezien 
als een brommer met een geel plaatje. De berijder is verplicht een helm te dragen en moet 
de verkeersregels van een brommer volgen, dus o.a. rijden op de rijbaan en niet op het 
fietspad. Het frame en de remmen zijn zwaarder dan die van E-bikes. 
Inmiddels heeft Maurits von Martels (CDA) over dit onderwerp kamervragen gesteld aan de 
minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W. 
Jan Caesar 

Veiligheidsmiddag 11-05-2019 
Er kwamen heel wat Lansingerlanders naar de Veiligheidsmiddag op zaterdag 11 mei die 
door de gemeente was georganiseerd. De zon scheen, maar er stond een forse bries. De 
Fietsersbond was bij de kraam van Buurttoezicht aangeschoven. Deze kraam trok met 
beveiligingscamera’s en met het gratis graveren van fietsen de aandacht van het publiek. 
Maar zo spectaculair als de demonstraties konden wij het niet maken. 
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Jan Caesar 

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, niet erkende 
lantaarnpalen, noem maar op … 
U kunt zelf ook meldingen doorgeven op:  
https://www.lansingerland.nl/iets-kapot-vies-of-niet-in-orde/melding-doorgeven/ 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Wat is het voorjaar toch een mooi jaargetijde. De natuur maakt zich op voor een nieuwe 
ronde. Alles komt in bloei: het geel van het koolzaad, de boter- en paardebloemen steekt 
prachtig af tegen de paars van de hondsdraf en het wit van het fluitenkruid.  

   
 
Een zwaan ligt wat bij te komen op een drijvend nest. Het jong gebruikt haar rug als glijbaan. 
Een ganzenpaar hoedt zijn zeven kuikens waakzaam over het grasveld. 

  
De natuur is zo dichtbij. 
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) 


