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Van de voorzitter secretaris 
Jammer, dat deze rubriek nog steeds niet wordt ingevuld door een voorzitter. 
Jan Caesar (secretaris) 

Plannen voor verbetering verkeerssituatie bij halte Rodenrijs 
’s Avonds 25 september hield de gemeente in de Pius X kerk aan de Anjerdreef een 
inloopavond waar de plannen voor verbetering van de verkeerssituatie bij halte Rodenrijs 
aan belangstellenden werden uitgelegd. Ondanks het slechte weer was de avond druk 
bezocht. 

    
Aan de oostkant van het station wordt het busplein opnieuw ingericht: er komt een eiland met 
wachthuisje waaraan de bussen halteren. Verder wordt het aantal fietsparkeerplaatsen sterk 
uitgebreid. Hiertoe worden het fietspad uitgebogen en de fietsrekken haaks op het fietspad 
geplaatst. Met beplanting en bomen zal het busplein worden aangekleed. 
Aan de westkant komt een bewaakte fietsenstalling. Het totaal aantal fietsparkeerplaatsen 
aan beide zijden wordt uitgebreid naar ruim 1100. Door een andere indeling komen er enkele 
autoparkeerplaatsen bij. 

De Fietsersbond was bij 
de ontwerpfase betrokken. 
Enkele suggesties zijn 
overgenomen, andere niet. 
Zo lijkt ons het eiland op 
het busplein niet handig, 
omdat de bussen elkaar 
altijd moeten kruisen. 
Bovendien moeten vaak 
haastige passagiers de 
busbaan oversteken, wat 
tot gevaarlijke situaties kan 
leiden. 
De Fietsersbond zou ook 
graag zien, dat fietsers 

fietsend de bewaakte fietsenstalling kunnen bereiken. Zie de rode stippellijn. Een extra stukje 
fietspad aan de oostzijde voorkomt dat fietsers die het toekomstige Polderpad volgen, de 
busbaan moeten oversteken. Verder zijn parkeerplaatsen voor scooters en grote (bak)fietsen 
gewenst. Met camera’s zou het aantal fietsdiefstallen kunnen worden terug gedrongen.  
Jan Caesar 
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Elektrische steps en hooverboards 
Tijdens mijn rondreis door Andalusië zag ik vaak elektrische steps over het trottoir scheuren. 
Ze rijden met een snelheid van 15 km/u en meer. In Málaga was het een ware plaag. Ik vond 
het niet prettig. Ook hooverboards, elektrisch aangedreven tweewielers zonder stuur, reden 
er. 
In Nederland mag je niet met die steps en boards op de openbare weg rijden. Ze zijn niet 
goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kunnen daarom niet 
worden verzekerd. 
Naar en van het OV lijken ze een uitkomst. Ze zijn klein en nemen anders dan een fiets 
nauwelijks plaats in. Maar stel, je laat ze toe op de openbare weg, waar moeten ze dan 
rijden? Scheuren over het trottoir lijkt mij geen goede. Op het fietspad dan maar? 
En die hoover- en skateboards zonder stuur? Hoe veilig zijn ze werkelijk in de praktijk? 
Het advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is om 
eerst te leren van de ervaringen in het buitenland, alvorens ze hier toe te laten. 
Jan Caesar 

Fietspaden in het buitenland 
Edwin Vervaet zag in Cluj (Roemenië) zowaar een fietspad. Echt breed is het niet, zeker als 
het een dubbelgericht fietspad betreft, maar het is een begin. De voetgangers hebben het 
nakijken. Het fietspad is aangelegd op het trottoir. 

   
Willem Bakker zag in Gien (Frankrijk) recht voor de deur van een lyceum dit weldoordachte 
fietspad (middelste foto). Een fietspad met de Franse slag. 
Hans Sanders kwam een stijlvol oplaadpunt voor E-bikes tegen op de Veluwe. 
 
Zelf zag ik dat stadsbestuurders in Spanje ook hun best doen om de fietsers wat ruimte te 
geven. In Murcía loopt een met messing plaatjes aangeduid fietspad over de prachtige Gran 
Vía Alfonso X el Sabio. Op zo’n chique vía kun je natuurlijk geen witte lijnen trekken.  
En in Almería keek ik vanuit het hotel uit op een groot verkeersplein aan de Calle Reine 
Regente waarover op Spaanse wijze een fietspad is gedrapeerd. 
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Ook in deze steden worden fietspaden op het trottoir gelegd om de auto maar niet voor de 
wielen te rijden. Op de foto is ook te zien, dat de zebra deels is opgeofferd.  
En de vele paaltjes die ik heb gezien om automobilisten te beletten over het fietspad te 
rijden, zijn van hoekstaal en natuurlijk niet voorzien van een inleidende ribbelmarkering. Hier 
moeten eerst vele fietsers tegenaan botsen voordat er passende maatregelen worden 
genomen. 
Jan Caesar 

Ontwikkelplan Recreatieschap Rottemeren 
Het Recreatieschap Rottemeren is bezig met het opstellen van het ontwikkelplan voor het 
recreatiegebied Rottemeren. Hierin wordt in beeld gebracht wat de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen voor het gebied zijn tot 2030. De Fietsersbond is naast experts, andere 

maatschappelijke organisaties en ondernemers in het gebied 
een van de betrokken partijen. 
Tijdens de gehouden expertsessies worden thema’s als 
natuur, water, verkeer en duurzaamheid behandeld. De 
Fietsersbond is bij het thema verkeer betrokken. 
Tijdens de op 24 september gehouden expertsessie kwam 
vooral naar voren, dat een scheiding tussen langzame fietsers 
en snelle fietsers (racefietsers en speed pedelecers) gewenst 
is. Gedacht wordt aan een apart fietspad voor het bij 
racefietsers bekende Rondje Rottemeren. Verder zijn 
aansluitingen op fietspaden buiten het recreatiegebied niet 
duidelijk aangegeven of ontbreken zelfs. Het MTB-circuit in het 
Hoge Bergse Bos is alleen voor (zeer) gevorderde 
mountainbikers geschikt. Het idee werd geopperd om een 
gemakkelijker circuit aan te leggen dat bij een parkeerplaats 
aan de rand van het bos begint. 
Het autoverkeer dient beperkt maar wel mogelijk te zijn en 
blijven, voor zowel bewoners als recreanten. Vanaf de 
metrohaltes Romeynshof en Hesseplaats in Ommoord is een 
aantrekkelijke bewegwijzerde wandelroute gewenst. Zo zijn er 

vele wensen en opmerkingen geplaatst, te veel om hier te noemen.  
Voor meer informatie over het Recreatieschap Rottemeren verwijs ik naar 
https://recreatieschaprottemeren.nl/default.aspx 
Jan Caesar 

Belgische regels voor speed pedelecs  
Iemand stuurde mij een artikel uit een Belgische krant, waarin stond vermeld dat het in 
België inmiddels bijna 24.000 speed pedelecs rijden, waarvan zo’n 95% in Vlaanderen. 
De stad Antwerpen wil de speedpedelec zo veel mogelijk gelijk stellen met de gewone fiets. 
Bijvoorbeeld als een fiets door een park mag rijden is dat ook toegestaan voor een 
speedpedelec, zij het met aangepaste snelheid (max. 20 km/u), of als een fiets toegestaan is 
om in een éénrichtingsstraat tegen het verkeer in te rijden, dan mag een speedpedelec dat 
ook. 
In België mogen alle wegbeheerders eigen regels opstellen. Men vindt er maatwerk per dorp 
of stad belangrijk. De Belgische Fietsersbond juicht de nieuwe regels voor de speedpedelecs 
toe, maar ziet toch liever een overkoepelende regelgeving. 
 
Ook in Nederland is een toename van het aantal speedpedelecs. Op 1 juli jl. telde ons land 
er bijna 17.200, een toename van ruim 60 procent in vergelijking met twee jaar eerder. 
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Vooral 55-plussers schaften relatief vaak een speedpedelec aan. Je kunt je afvragen 
waarom juist deze groep dat doet. Maar de toename van het aantal speedpedelecs geeft wel 
aan dat er ook in Nederland snel een goede regelgeving moet komen. 
Overigens wordt er binnenkort voor de speedpedelec een snelheidsbegrenzer beproefd op 
een traject nabij Schiphol Plaza. Deze schakelt de trapondersteuning automatisch terug. 
Jan Caesar 

Veiliger fietsoversteken over gebiedsontsluitingswegen 
Ook in Lansingerland kom je ze tegen: fietsoversteken over gebiedsontsluitingswegen. Denk 
maar aan de Oudelandslaan en de Oostmeerlaan in Berkel en Rodenrijs, of de Berkelseweg 
in Bergschenhoek. Hoe richt je zo’n fietsoversteek veilig in? En de vraag is ook, of de 
fietsoversteek in of uit de voorrang moet. 
Het CROW-Fietsberaad is al geruime tijd bezig om daarvoor oplossingen te ontwikkelen. In 
samenwerking met bureau Goudappel Coffeng zijn 15 locaties onderzocht, waarbij de 
fietsoversteken uit de voorrang zijn en de wegen binnen de bebouwde kom liggen. Hierover 
is een discussienota opgesteld, die kan worden ingezien op 
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Discussienotitie-Fietsoversteken-uit-de-voorrang 
Mocht u zelf ideeën hebben over het veiliger inrichten van fietsoversteken, dan kunt u die 
toesturen aan mij. Graag zelfs! 
Jan Caesar 

Aanpak verrommeling fietsparkeren 
U kent het wel, laveren om (fout) geparkeerde fietsen. Hinderlijk en het geeft een rommelig 
straatbeeld. Nee, niet direct de schuld aan het baasje geven, want waar moet je je fiets laten 
bij gebrek aan fietsparkeervoorzieningen? 
Op verkeersnet.nl kwam ik een minicollege over dit onderwerp tegen. Voor beleidsmakers 
het bekijken waard. Zie 
https://www.verkeersnet.nl/parkeren/29759/minicollege-fietsparkeren-hoe-pak-je-
verrommeling-aan/ 
Om het fietsparkeerprobleem aan te pakken dien je een visie te ontwikkelen, waarin vier 
ambities aan bod komen: mobiliteit, duurzaamheid, leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling. 
Ook dienen de volgende vragen te worden beantwoord: welke plaats krijgt de fietser bij het 
inrichten van de openbare ruimte, en hoe wil je het fietsparkeren faciliteren? De antwoorden 
op deze vragen moeten leiden tot een beleid. 

• Parkeerbehoefte: waar willen fietsers hun fiets kunnen parkeren? Sluiten de 
voorzieningen aan op fietsroutes? Welke behoeftes hebben de verschillende 
doelgroepen eigenlijk? Een bakfiets vereist een andere voorziening dan een gewone 
fiets. 

• Parkeerlocaties: waar zijn momenteel fietsenrekken en stallingen? Voldoen deze nog aan 
de gewenste kwaliteit? 

• Handhaving: hoe ga je om met fout geparkeerde fietsen en weesfietsen? 

• Parkeernormen: nieuwe ontwikkelingen leg je fietsparkeernormen op. 

• Auto’s: auto- en fietsparkeren is verweven met elkaar. 
www.spark-parkeren.nl 
Jan Caesar 

Hoe goed is de bewaking van Biesieklette bij halte Westpolder? 
Een vrouw belde mij met de vraag, hoe de bewaking van de fietsen bij halte Westpolder is 
geregeld. Zij vertelde, dat ze met het kaartje langs de bewaker liep en dat die het geeneens 
controleerde. Sterker, aan haar fiets zat geen duplicaat. Wat valt er dan te controleren? Je 
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parkeert een oude fiets, betoogde ze verder, en kan later met een nieuwe fiets weglopen. 
Niemand die het controleert! 
Zelf parkeer ik mijn fiets af en toe bij halte Westpolder. Dan wordt mijn BiKey, een plastic 
kaartje met QR-code, keurig gescand. Ook als ik de fiets later weer ophaal gebeurt dat. 
Is deze vorm van bewaking waterdicht? Nou, nee! De QR-code op de BiKey is niet 
gekoppeld aan bijvoorbeeld het framenummer. Een geoefende fietsendief, zo eentje die naar 
een slot kijkt en het springt al open, kan gewoon een oud barrel stallen en later met een 
nieuwe fiets weglopen. Toch beweert Biesieklette, dat in door hun bewaakte stallingen 
nauwelijks diefstal van fietsen voorkomt. Zie https://www.biesieklette.nl/contact/faq/ over 
BiKey. 
Overigens wordt het framenummer al jaren door vele fabrikanten niet meer in het frame 
geslagen, maar is het op een sticker afgedrukt. Bovendien is het framenummer meestal aan 
de onderkant van het frame te zien, niet zo’n handige plaats om te controleren. 
Jan Caesar 

Rotonde Klapwijkseweg x Oudelandselaan 
In slechts enkele weken tijd heeft de rotonde Klapwijkseweg x Oudelandselaan een complete 
facelift ondergaan. Van een enkelbaans rotonde is het een turborotonde geworden. 
Bovendien zijn de fietsoversteken verder van de rotonde gelegd. Een compliment voor de 
ontwerpers en zeker voor de bouwers. 
 

  
                 oktober 2015                                                    tijdens de verbouwing 
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Het resultaat is dat het auto- en fietsverkeer elkaar minder voor de wielen rijdt en daardoor 
veel sneller doorstroomt. Laten we hopen dat ook het aantal aanrijdingen en ongevallen 
sterk vermindert. 
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 werkende 
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 
U heeft het natuurlijk al gemerkt na een verpletterend hete zomer is de herfst in aankomst. 
Nee, niet tegelijk in een dip schieten, de herfst heeft mooie kanten. 
In mijn voortuin hing voor het raam dagenlang een spinnenweb met een kruisspin er in. Het 
was door de harde wind een wat verwaaid web. 

   
Daags erna, een regenzone trok over het land, was hetzelfde web door een andere spin 
ingenomen, een spin met twee op ogen lijkende vlekken op z’n rug. Er was ook een nieuw 
web, echter zonder spin. 
Het zal toch niet zo zijn, dat die nieuwe spin mijn geliefde kruisspin heeft verjaagd of  
opgegeten? 
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 via 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) 


