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

Jaarlijkse ledenvergadering maandag 3 februari 2020
De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland is op 3 februari jl. gehouden. Het
hoofdthema van deze ledenvergadering was: Hoe richt je wijken fietsvriendelijk in? De
presentatie werd door Piet van der Linden, beleidsmedewerker van de centrale afdeling van
de Fietsersbond, verzorgd. Na eerst de algemene ideeën te hebben toegelicht, werd
ingegaan op de aan te leggen wijk Wilderszijde. Piets pleidooi was: zorg voor een veilige,
rustige en autoluwe omgeving, een lage parkeernorm met aan de rand van de wijk een of
meer hubs, waar je de auto kan parkeren. Bij de hubs zouden extra voorzieningen als een
brandstof- en oplaadstation, fietsenstalling, crèche, buurtsuper enz. kunnen worden
gesitueerd. De laatste kilometer moet je lopend of fietsend afleggen.
Dat is een compleet ander idee dan hoe wijken tot nu toe worden ontworpen.
Met 11 leden en 5 belangstellenden was de vergadering karig bezocht.
Jan Caesar

Maximumsnelheid van 30 km/u in Lansingerland
Het AD berichtte op 11 maart jl. dat 140 landen een maximumsnelheid van 30km/u in alle
bebouwde gebieden willen. Zie https://www.ad.nl/auto/140-landen-willen-maximumsnelheidvan-30-km-u-in-alle-bebouwde-gebieden~aef3a4cf/
Het doel van de door de landen ondertekende Verklaring van Stockholm is een halvering van
het aantal verkeersdoden in 2030. Verkeersongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak
onder jongeren. In Oslo en Helsinki geldt al een maximum snelheid van 30 km/u en daar
vielen in 2019 als enige Europese steden in het verkeer geen dodelijke slachtoffers onder
fietsers en voetgangers. Ook de RAI Vereniging heeft al opgeroepen tot een snelheidslimiet
van 30 km/u in de bebouwde gebieden.

Onbekend is of Nederland deze aanbevelingen gaat volgen, maar de Fietsersbond afd.
Lansingerland wil daarop niet wachten. De afdeling streeft naar duidelijkheid en wil een
maximumsnelheid
van
30
km/u
in
alle
kernen
invoeren,
behalve
op
gebiedsontsluitingswegen.
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Daartoe zijn we bezig met een inventarisatie in de drie kernen van wegen waar nu nog 50
km/u mag worden gereden. Ook wordt gekeken of het duidelijk is welke snelheid er op een
weg gereden mag worden en of de bebording klopt.
Van onze bevindingen wordt een rapport opgesteld, dat aan wethouder Simon Fortuyn zal
worden overhandigd. De Fietsersbond werkt al jaren goed samen met de gemeente als het
gaat om een adviserende rol betreffende fietsveiligheid.
Edwin Vervaet

Seniorproof wegontwerp
Een van onze leden meldde mij, dat de rotonde Oudelandselaan lastig te nemen is.
Opvallend vond ik, dat hij dezelfde punten noemde die mij ook al opgevallen waren.
Allereerst de verlichting. Die is wat pover. Zeker voor de oudere fietser. Bovendien is het
lichtbeeld niet egaal. Rijdend op de Oudelandselaan (Rodenrijs) richting Berkel, fiets je over
de vaart een donker gat in. Eigenlijk ontbreekt er net één lantaarnpaal. Je ogen moeten zich
telkens opnieuw instellen, en bij het oudere oog gaat dat mogelijk wat trager.
Vervolgens moet je je nek bijna verdraaien om zicht te krijgen op het autoverkeer. Voor een
oudere fietser een ingewikkelde situatie, waarbij de balans snel verloren is.
In de afgelopen jaren heb ik de verkeerskundigen van de gemeente al verschillende keren
voorgehouden, hoe het oudere lichaam reageert. Dat kan ik, omdat ik er zelf een heb. De
ogen hebben meer licht nodig en het lichaam is niet meer zo soepel, en dat terwijl ik mijn
lichaam redelijk goed onderhoud.
In een brief aan wethouder Fortuyn heb ik aandacht gevraagd voor deze punten.
Het SWOV heeft in het kader van seniorproof wegontwerp een aantal artikelen gepubliceerd.
In de volgende Fietsflits zal ik hier uitgebreider op terugkomen.
Jan Caesar

Fietser en voetganger veel te kwetsbaar, grote maatregelen nodig
Overgenomen VerkeersNet, gepubliceerd op 05-02-2020

Vorig jaar overleden 5.180 voetgangers en 2.160 fietsers in het verkeer binnen de EU. Dat is
ongeveer een derde van het totaal aantal verkeersdoden en waarschijnlijk ligt het aantal nog
hoger vanwege de gebrekkige rapportage. De afname van dat aantal verkeersdoden onder
voetgangers en fietsers gaat trager dan de afname onder automobilisten. Dat komt naar
voren in een nieuw rapport van de European Road Safety Council. Om het tij te keren, is
volgens de raad hard behoefte aan 30 kilometer-zones, veilige oversteekplaatsen en
gescheiden fietspaden.
Ouderen
Ook het percentage ongevallen met ouderen valt op. 20 procent van de inwoners in de EU is
65 jaar of ouder. Toch vormen ze bijna de helft van het totaal aantal in het verkeer overleden
fietsers en voetgangers.
Oversteken
De aantallen voetgangers en fietsers die gewond raken in het verkeer zijn ook hoog. In 2018
raakten 30.000 voetgangers en 32.000 fietsers ernstig gewond. Maar waarschijnlijk zijn de
cijfers hoger, stellen de onderzoekers. Voor fietsers is het er tussen 2010 en 2018 niet
veiliger op geworden: het aantal ernstig gewonden nam met 28 procent toe. Onder
voetgangers verminderde het aantal met 6 procent.
De raad doet verschillende aanbevelingen om het tij te keren. Bij het bedenken van beleid en
uitvoeren van maatregelen moeten overheden het eerste denken aan voetgangers en
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fietsers. Immers, zij zijn het meest kwetsbaar. Onderaan de prioriteitenlijst zouden pas auto’s
en vrachtwagens moeten komen.
De onderzoekers stellen verder voor om veel meer 30 kilometer-zones in te stellen. Dat is
niet alleen een bord plaatsen, benadrukken ze, maar ook infrastructurele maatregelen
doorvoeren. Verder pleiten ze voor veel meer veilige oversteekplaatsen en gescheiden
fietspaden. Tot slot moet de handhaving flink verbeteren.
VerkeersNet

Mogen de fietsers hier nu wel of niet rijden?
De twee hekjes voor het bruggetje over de sloot bij de Sperwerhof zijn weggehaald. In het
verleden heb ik wel eens aan de
gemeente gevraagd of die hekjes niet
weg konden.
Ja natuurlijk, iedereen weet: het is een
voetpad. Maar van de Vogelbuurt naar
de Oudelandselaan is er geen fietspad,
anders dan het fietspad langs de
Bastille. Dat is voor de meeste
bewoners de mijl op zeven als je
richting Berkel wilt. Kortom iedereen
fietste zigzaggend om de hekjes. Dat
hoeft nu niet meer, maar het is wel
verboden!
Hierbij opnieuw de oproep aan de gemeente: maak er a.u.b. een echt fietsdoorsteekje van.
Een bord Voetpad met onderbord Fietsen toegestaan maakt het gebruik ervan legaal. En wat
tegels aan de andere zijde van de brug maakt het doorsteekje af.
Grappig is, dat uit een opname van Google Maps in 2010 blijkt, dat de hekjes er niet
stonden. Waarom zijn ze er ooit geplaatst?
Jan Caesar

Fietsers in of uit de voorrang op rotondes?
Op het VerkeersNet verscheen op 30-01-2020 een interessant artikel over ‘Voorrang voor
fietsers op rotondes’. Allereerst blijkt uit onderzoek, dat een rotonde een veilige
kruispuntoplossing is. Een rotonde levert 50% minder ongevallen op ten opzichte van een
voorrangskruispunt. Terwijl het aantal slachtoffers (doden en gewonden) zelfs met 80%
daalt.
Sinds 1998 geldt de richtlijn dat fietsers op een vrijliggend fietspad langs de rotonde binnen
de bebouwde kom wel voorrang heeft op het gemotoriseerde verkeer, maar buiten de
bebouwde kom niet. Dat laatste vanwege het meestal hoge snelheidsverschil (op
bijvoorbeeld 80 km wegen). Lansingerland volgt de richtlijn, maar niet overal in Nederland
wordt hij door de wegbeheerders nageleefd.
Voor mensen is het lang niet altijd duidelijk waarom fietsers op de ene rotonde wel en op de
andere rotonde geen voorrang hebben, zeker als de rotondes aan dezelfde weg liggen,
waarbij de weg deels binnen de bebouwde kom valt en deels er buiten.
Er is een analyse uitgevoerd op het aantal geregistreerde ongevallen in de periode 2015 –
2018 op enkelstrooksrotondes met vrijliggende fietspaden waarbij tenminste één fietser
betrokken was. Hieruit blijkt dat op rotondes met fietsers in de voorrang het gemiddelde
aantal ongevallen 0,73 is, en op rotondes met fietsers uit de voorrang 0,18.
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Alle fietspaden op rotondes dan maar uit de voorrang, zou je zeggen. Dit sluit aan bij de
conclusie die de SWOV al in 2005 trok.
Maar waarom zijn ogenschijnlijk veiliger ingerichte rotondes, met fietsers in de voorrang, juist
onveiliger? Mogelijk moeten automobilisten op een rotonde teveel waarnemingen verwerken,
waardoor ze fietsers te laat opmerken. Ook speelt waarschijnlijk het gedrag van de fietser
een rol, met de gedachte: ik heb voorrang, dus neem ik het.
Er zijn verschillende argumenten die pleiten voor fietsers in de voorrang:
• Juridisch: rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor.
• Uniformiteit: op een rotonde met een fietsstrook of zonder fietsvoorziening hebben
fietsers in ieder geval voorrang op het afslaand verkeer. Waarom dan niet op een
naastliggend fietspad?
• Voetgangers: voetgangersoversteken bij rotondes zijn bijna altijd uitgevoerd als zebra.
Het is onwenselijk en onveilig om bij naast elkaar liggende fiets- en
voetgangersoversteken een verschillend voorrangsregime toe te passen. En de zebra
dan maar weghalen, is voor voetgangers erg nadelig.
• Comfort: fietsers in de voorrang draagt bij aan meer fietscomfort (niet telkens hoeven
stoppen, maar door kunnen fietsen).
Hebben we het goed gedaan in Lansingerland met de aanpassingen van de rotondes aan de
Klapwijkseweg en Boterdorpseweg? Dat zal moeten blijken uit de ongevallenregistratie en
vooral een goede analyse van de daadwerkelijke plaats en oorzaak van het ongeluk.
Voor een uitgebreid artikel en links naar andere artikelen, zie
https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/31673/voorrang-voor-fietsers-op-rotondesniks-aan-veranderen/?gdpr=accept
Jan Caesar

Fietsstad-enquête 2020 Lansingerland
In Lansingerland hebben 84 bewoners de moeite genomen om de enquête voor de
Fietsstadverkiezing 2020 in te vullen. Hieronder vindt u de resultaten in een schaal van 0
(slecht) tot 5 (uitstekend).
In Lansingerland …
1. is fietsen ontspannend

3,79

2. zijn verkeerslichten voor fietsers zeer goed afgesteld

3,65

3. komen fietsers en voetgangers niet met elkaar in conflict

4,11

4. komen fietsers en auto's niet met elkaar in conflict

2,93

5. zijn fietspaden en fietsstroken breed genoeg

3,43

6. is fietsdiefstal zeldzaam

2,93

7. zijn fietsroutes aangenaam glad

3,6

8. wordt de fietser bij werkzaamheden soepel omgeleid

3,48

9. voel je je als fietser veilig

3,8

10. is snel doorfietsen gemakkelijk

3,83
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11. bereik ik mijn bestemming zonder veel omfietsen

4,36

12. zijn brommers en scooters op het fietspad niet hinderlijk

3,02

13. zijn fietsroutes goed verlicht

3,74

14. leidt regenwater op de fietspaden tot geen plassen

3,73

15. worden in de winter de fietspaden zeer goed gestrooid en vrijgehouden

3,83

16. wordt voor fietsers veel gedaan

3,96

17. zijn fietsparkeerplekken ruimschoots beschikbaar

3,29

18. is de bewegwijzering voor fietsers zeer goed

3,65

19. kunnen kinderen veilig naar school fietsen

3,39

20. voelen jongeren en ouderen zich op de fiets veilig

3,76

21. zijn fietspaden schoon

4,18

22. fiets je prettig op met auto’s gedeelde wegen

2,76

23. zijn er op de fietsroute weinig hindernissen

3,94

24. wordt fietsen flink gepromoot

3,65

25. schrijven de media positief over fietsen

3,14

26. word ik gelukkig van fietsen

3,86

Commentaar
Aan de scores te zien is fietsen in Lansingerland nog niet zo slecht geregeld, het gemiddelde
is 3,6. De Fietsersbond in Lansingerland heeft in goede samenwerking met de gemeente
veel gedaan om dat voor elkaar te krijgen.
Toch zijn er punten van aandacht. Ik vind alles wat een score heeft lager dan 3,2 mager. Zo
is er onder meer zorg over de schoolfietsroutes, breedte van fietspaden, het fietsen tussen
autoverkeer, fietsparkeerplaatsen en brommers op het fietspad. Daar ligt nog werk.
Bij de volgende Fietsstad-enquête zou het gemiddelde richting 4 moeten zijn. Ik daag de
gemeente uit zich hiervoor in te spannen.
Jan Caesar

Plannen voor fietspad met hellingbaan over de A12
Fietsend vanuit Zoetermeer over het Landscheidingsfietspad naar Lansingerland kom je een
forse hindernis tegen, de A12. Fietsers moeten bij station Lansingerland-Zoetermeer gebruik
maken van een lift. Dat houdt enorm op. Daar komt verandering in, want er is een plan
uitgewerkt door de betrokken gemeenten, MRDH en provincie om deze hindernis te
slechten. Dit plan behelst de aanleg van een fietspad met een hellingbaan. De aanleg zou in
2021 moeten starten.
Jan Caesar

Fietsverlichtingscontrole
Dinsdagochtend 21 januari controleerden agenten, BOA's en enkele ambtenaren van de
gemeente bij halte Rodenrijs de verlichting van passerende fietsen en brommers. Agenten
moesten hulp van hun collega's inroepen om het aantal (brom)fietsers te kunnen bekeuren.
Bij 40 van de 267 (= 15%) van de fietsen en 1 van de 20 (= 5%) bromfietsen bleek er wat
aan de verlichting te mankeren. Een boete voor rijden met ondeugdelijke verlichting is €55 (+
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€9 administratiekosten). Voor jeugd onder 16 jaar wordt de boete gehalveerd. Voor een
bromfietser valt de boete van €95 aanmerkelijk hoger uit.
Een week eerder had de Fietsersbond fietsers gewaarschuwd als de verlichting niet in orde
was, met als extra tip, dat de politie binnenkort bekeuringen zal uitschrijven.
Bij 72 van de 387 (= 18,6%) van de fietsen mankeerde er toen iets aan de verlichting, terwijl
alle 25 bromfietsers hun verlichting wel op orde hadden.
Jan Caesar

Overdracht Klapwijkseweg en Boterdorpseweg
Tijdens de vergadering van Commissie Ruimte op 14 januari waren alle partijen het eens
met de overdracht van het beheer van de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg van Provincie
Zuid-Holland naar de gemeente. Met de overdracht krijgt de gemeente ook nog eens de
geluidsschermen langs de N209 cadeau. Het lijkt wel 5 december.
De Fietsersbond is zeker verheugd met de overdracht van beide wegen, want nu kan de
gemeente onze lang gekoesterde wens Brommers Op de Rijbaan in vervulling laten gaan.
De gemeente heeft al vele jaren gezegd, dat het ook haar voorkeur is om brommers naar de
rijbaan te verwijzen, maar dat het kon worden gerealiseerd omdat de wegen van de
Provincie waren en die wilde geen brommers toelaten op haar wegen. Dit antwoord heeft de
Fietsersbond ook verschillende keren rechtstreeks van de Provincie gekregen op een
ingestuurde melding.
Nu is er dus geen beletsel meer om BOR in te voeren en de Fietsersbond rekent er dan ook
op dat de fietsers binnenkort veiliger over de fietspaden langs de Klapwijkseweg en
Boterdorpseweg kunnen rijden, en de bromfietsers veiliger op de weg.
Want waarom zijn de brommers eigenlijk naar de weg verwezen? De maatregel Bromfiets op
de Rijbaan is in 1999 in werking getreden, als onderdeel van het programma Duurzaam
Veilig Verkeer. Uit een drie jaar durende proefperiode van 1988 – 1991 bleek dat het aantal
ongevallen met bromfietsers met de helft was afgenomen. Via deze link kunt u er meer over
lezen: https://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2014/4/Scan-Bromfieters-op-de-rijbaan-VK51994.pdf
Jan Caesar

Motor op het Landscheidingsfietspad
Zondagmiddag 19 januari. Van een wandeling teruglopend naar huis komt me op het
fietspad in het verlengde van het Kwelderplantsoen een motor (ja een echte ! ) tegemoet. De
berijder ervan stopt keurig bovenaan en kijkt goed naar links en rechts. Ik maak hem er op
attent, dat het een fietspad is. Maar, dat maakt op de berijder geen indruk en hij gaat met
lage snelheid over het Landscheidingsfietspad richting de Boterdorpseweg.
Het moet toch niet gekker worden … wat moet je met zo’n man?
Jan Caesar

Rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg
Dit jaar zijn/worden de overige drie rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg
aangepast. Aan de rotondes Rodenrijseweg en Raadhuislaan wordt momenteel gewerkt.
De grootste klus is rotonde Bergweg-Zuid. Deze wordt een stukje verplaatst om meer zicht te
krijgen op het fietspad. Het asfalt wordt vervangen en de verlichting verbeterd. De
werkzaamheden starten op 20 april en zullen 11 mei afgerond zijn.
Zie https://www.lansingerland.nl/wonen-verhuizen-en-verbouwen/werkzaamheden/berkel-enrodenrijs-rotondes-klapwijkseweg-en-boterdorpseweg/ voor meer informatie.
Jan Caesar
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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
Natuur is overal, als je er maar oog voor hebt. Buurman Ko, normaliter gewapend met
camera maar dit keer alleen zijn mobiel, trof eind januari flamingo’s aan in de Groenzoom.

Inmiddels is het al weer april. De vogels schrapen hun kelen, zitten achter elkaar aan en
bouwen een nest. Ook de bomen lopen weer uit zoals de treurwilg, terwijl andere bomen met
hun prachtige bloesem (sierkers) of bloemen (magnolia) pronken.

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)
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