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

Maximumsnelheid van 30 km/u in Lansingerland, ‘30 is het nieuwe 50’
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. De RAI Vereniging heeft eveneens opgeroepen tot een
snelheidslimiet van 30 km/u in de bebouwde gebieden.
Niet alleen in het buitenland kiest men voor 30 km/u in de bebouwde kom als nieuwe norm.
Ook Den Haag heeft hiervoor een uitgebreid pakket aan maatregelen getroffen. Zie
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4030559/Den-Haag-wil-geen-verkeersdoden-meer-enpakt-veel-gevaarlijke-plekken-aan

Onbekend is of Nederland deze aanbevelingen gaat volgen, maar afdeling Lansingerland
van de Fietsersbond wil niet langer wachten. De afdeling streeft naar duidelijkheid en wil een
maximumsnelheid van 30 km/u in alle kernen invoeren, behalve op gebiedsontsluitingswegen.
Vrijwilligers van de afdeling hebben een inventarisatie gedaan in de drie kernen van wegen
waarop nu nog 50 km/u mag worden gereden. Ook is gekeken of het duidelijk is welke
snelheid er op een weg gereden mag worden en of de bebording klopt.
Van deze bevindingen is het rapport ’30 is het nieuwe 50’ opgesteld, dat op 5 juni aan
wethouder Simon Fortuyn is overhandigd. In de editie van week 24 prijkte op de voorpagina
van de Heraut een grote foto met een uitgebreid artikel over deze gebeurtenis. U kunt het
nalezen op de website van de Heraut. Het rapport kunt u vinden op de website van de
Fietsersbond afd. Lansingerland.
Edwin Vervaet
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Voorstel voor een MTB-route in Pijnacker-Nootdorp
Vanuit een lokaal initiatief is het voorstel gedaan om het Mountainbike-circuit (MTB-circuit)
Pijnacker-Nootdorp van circa 50 km te realiseren. Het moet een off-road/road-circuit van in
totaal 50 km (in twee lussen) worden en zal door groengebieden, maar ook over bestaande
wegen gaan.
Het MTB-circuit wordt opgezet voor een brede doelgroep
recreanten (m/v) van 10 tot 75 jaar.
Men wil zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande wegen,
gangen en paden, en inzetten op ruimte delen i.p.v. verbieden
(Be Nice). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een smalle strook
naast een fiets- of ruiterpad (de diehard mountainbiker rijdt
natuurlijk over het ruiterpad).
Uiteraard staat de veiligheid van alle gebruikers voorop. In de
praktijk is het ook zo dat wandelaars en fietsers die elkaar zien
(oogcontact maken) meer rekening met elkaar houden. Dit
vaak in tegenstelling tot automobilisten.
Ook worden de diverse MTB-circuits in de omgeving (Bergschenhoek, Delft/Delfgauw, Den
Haag, Leidschendam, Vlaardingen, Zoetermeer) door dit nieuwe circuit onderling beter
ontsloten.

Een goede fietsverbinding tussen de Balij (het groengebied tussen de Katwijkerlaan en de
A12) en de Groenzoom is er nu nog niet, maar zou voor alle fietsers prettig zijn. Uiteraard
staat voor MTB-ers en gewone fietsers voorop, dat groene fietsroutes aantrekkelijker zijn.
Een off-road parcours behoeft weinig tot geen onderhoud en dus zijn de onderhoudskosten
laag. Als je niet met de auto naar het parcours gaat, is het zelfs klimaatneutraal.
Door het te faciliteren voorkom je het wild mountainbiken. Als verbieden niet kan, is
faciliteren beter. Bovendien kost handhaving veel geld, dat beter op andere onderwerpen
ingezet kan worden.
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Voordelen voor een dergelijk MTB-circuit (deze gelden trouwens voor alle fietsers):
- Mensen zijn gezond in beweging, zowel jong als oud, en bewoner of bezoeker;
- Fietsen vergroot de sociale cohesie;
- Stille sporten en genieten in het groen kunnen goed samen gaan.
Dit is nog slechts een voorstel, maar voor de invulling hoopt de Fietsersbond binnenkort met
de diverse partijen (gemeente, sport- en natuurverenigingen, omwonenden) aan tafel te
zitten om het MTB-circuit nader uit te werken.
Hans Sanders

Fietspad Vogelbuurt
In het kader van de renovatie van de Vogelbuurt in Rodenrijs wordt ook het fietspad door de
wijk richting Berkel-Centrum grondig aangepakt. Eerst zijn het bestaande fietspad en de
omringende beplanting en voetpaden verwijderd. Vervolgens is de riolering vervangen.
Daarna zand erover, en een drainagelaag en asfalt. Het resultaat is een strak fietspad. De
rode toplaag ontbreekt nog bij het uitkomen van deze Fietsflits. Ook moet het groen nog
worden aangeplant.

De Fietsersbond is blij met deze renovatie. Die was wel eens nodig, want de afwatering en
bestrating liet al jarenlang te wensen over. Over dit fietspad fietsen dagelijks honderden
mensen naar en van het centrum.
Als de Weidebloembuurt nog een keer op de schop gaat, eerder mag ook, zou het voor de
fietsers heel prettig zijn als aansluitend op dit mooie fietspad de Pinksterbloemlaan zou
worden omgevormd tot een fietsstraat. Het is jaren geleden al eens door de Fietsersbond
geopperd.
Jan Caesar

Tour de Force
Misschien heeft u wel eens de term of naam Tour de Force gehoord of gelezen.
Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen,
maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een
sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer
fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.
Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, schakelen we nu een
tandje bij. Het is nu tijd voor de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets!
Lees meer op: https://www.fietsberaad.nl/tour-de-force/home
Jan Caesar
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Afleiding in het verkeer
Provincie Noord-Holland gaat 1,3 miljoen Euro investeren in bewustwording bij jongeren van
de basisschool en het voortgezet onderwijs over afleiding in het verkeer bij het gebruik van
bijv. een smartphone.
Een aantal jaren geleden waren er op de A4 bij Roelofarendsveen steeds opstoppingen
doordat de aandacht van automobilisten werd getrokken door een billboard met pikante
dame die reclame maakte voor 06-lijnen. Nee, die reclame zorgde voor tevéél afleiding en is
destijds verwijderd.
Onze gemeente geeft zelf ook
toestemming om de aandacht af te
leiden. Langs de Klapwijkseweg en
Boterdorpseweg staan LED-billboards.
De grote, heldere en zeer opvallende
LED-schermen kún je niet over het
hoofd zien, je moét er wel naar kijken,
want daar zijn ze er tenslotte voor
neergezet. En dan staan ze ook nog
op een plaats, waar je je aandacht juist
hard nodig hebt, zo vlak voor een
rotonde. Op dat moment heb ik
helemaal geen behoefte om te weten
dat er eindelijk een pokebowl bestaat,
die Maki & More waardig is.
Ik vind het al vele jaren vreemd, dat de overheid deze vorm van afleiding wel toestaat en
kinderen nu à raison van 1,3 miljoen Euro wil bewegen hun smartphone tijdens het fietsen
maar niet te gebruiken.
Overheden, gemeenteraden laat je niet misleiden. Die Euro’s die zo’n billboard oplevert,
weegt niet op tegen de afleiding en ontsiering die het met zich meebrengt.
Weg met die schermen, aandacht waar aandacht nodig is en dat is op de weg!
Jan Caesar

In 2019 minder fietsers overleden in het verkeer
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/16/verkeersdoden-2018-en-2019
Overgenomen van CROW-Fietsberaad 15-04-2020

Het CBS meldt, dat in 2019 minder fietsers overleden zijn in het verkeer. Het totale aantal
verkeersdoden van 661 in 2019 betekent een daling van 2,5 procent ten opzichte van 2018.
In 2018 kwamen 228 fietser om het leven, in 2019 waren dat er 203. Rijdend op een e-bike
kregen 65 personen in 2019 een dodelijk verkeersongeval; dit is een derde van alle
fietsdoden. In 2018 overleden 57 e-bikers door een verkeersongeval.
Opvallend is dat bij 40- tot 60-jarigen het aantal verkeersdoden daalde met 21 naar 105 in
2019. Deze afname is nagenoeg alleen bij fietsers te zien. Het aantal fietsdoden in deze
leeftijdsgroep nam met bijna de helft af (van 46 in 2018 naar 24 in 2019). Er komen meer
mannelijke fietsers om het leven dan vrouwelijke, 127 tegen 76.
De meeste fietsdoden vallen in de leeftijdsgroep 70 tot 80 jaar (65). Daar is de toename ook
het grootst ten opzichte van 2018, namelijk 25 procent.

Fietsendiefstal
Fietsendiefstal is een hardnekkig probleem. Ieder jaar worden er rond 550.000 fietsen
gestolen. Onderzoek laat zien dat gestolen e-bikes en dure racefietsen in grote aantallen
door bendes naar Oost-Europa worden getransporteerd. De Stichting Aanpak Fiets- en Ebikediefstal (SAFE) heeft het aantal fietsdiefstallen in tien jaar weten terug te dringen van
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850.000 naar de eerder genoemde 550.000. Op zich een prestatie. Echter doordat
fietsendiefstal mogelijk niet meer hoog op de prioriteitenlijst van de politie staat, stagneert de
daling van het aantal fietsdiefstallen. Ook de bereidheid om aangifte te doen neemt hierdoor
nog verder af.
Zie VerkeersNet: https://www.verkeersnet.nl/fiets/31644/te-weinig-nuance-bij-oproep-aanpakfietsendiefstal/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-05

Ook in Lansingerland wisselen regelmatig fietsen onvrijwillig van eigenaar. In april werden
nog twee fietsendieven aangehouden die een fiets bij halte Westpolder hadden
weggenomen.
In Fietsflits 2017-3 kunt u uitgebreid lezen, hoe u fietsendiefstal kunt voorkomen of hoe het
de fietsendief zo moeilijk mogelijk te maken. Gebruik twee goede sloten, waarvan er
tenminste één voorzien is van een ketting of staaldraad waarmee u uw rijwiel aan een rek of
paal kunt vastmaken. Op https://www.stichtingart.nl/ kunt u lezen welke sloten er voldoen
aan een keurmerk. En … noteer wel vooraf het framenummer, slotnummer, kleur enz. Maak
eventueel een foto van uw tweewieler.
Kijk voor meer tips op http://www.stopfietsdiefstal.nu/preventietips/
Jan Caesar

Fietsers in of uit de voorrang op rotondes?
De veiligheid van fietsers op rotondes staat weer volop in de belangstelling.
Wel kan worden gesteld dat rotondes een veilige kruispuntoplossing zijn. Zo levert
ombouwen van een voorrangskruispunt naar een rotonde 50 procent minder ongevallen op.
De daling in (brom)fietsslachtoffers is nog groter: ruim 70 procent. Het aantal slachtoffers
(doden en gewonden) daalt na ombouw tot rotonde met ruim 80 procent. Wie de
verkeersveiligheid wil verbeteren, doet er dus goed aan rotondes aan te leggen.
Echter, het blijkt dat het aantal geregistreerde fietsongevallen bij rotondes met fietsers in de
voorrang 4 keer hoger ligt, dan bij rotondes met fietsers uit de voorrang. Daarbij moet
worden aangetekend dat het aannemelijk is dat de intensiteiten, zowel van het fietsverkeer,
als van het gemotoriseerd verkeer, voor een groot deel het ongevalsrisico bepalen.
Rotondes met fietsers in de voorrang liggen binnen de bebouwde kom en met fietsers uit de
voorrang er buiten. En fietsers nemen vaak ook voorrang als ze dat hebben in plaats van wat
terughoudender te zijn.
Afschaffen dan maar: fietsers in de voorrang op rotondes? Er zijn verschillende juridische
argumenten om dat niet te doen. Ook zouden dan de voetgangersoversteken bij rotondes
binnen de bebouwde kom die uitgevoerd zijn als zebra, komen te vervallen. Dit omdat het
onwenselijk is om een verschillend voorrangsregime toe te passen op naast elkaar gelegen
fiets- en voetgangersoversteken. Dit zou een verslechtering betekenen van de
oversteekbaarheid voor voetgangers. Daarnaast pleit het argument van fietsvriendelijkheid
voor de voorrangspositie van de fietser.
Bovendien is het werkelijke aantal ongevallen op rotondes waarbij een fietser betrokken is
gering en weegt het uit de voorrang halen niet op tegen de eerder genoemde argumenten.
Overgenomen van het VerkeersNet. Voor het volledige artikel zie:
https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/31673/voorrang-voor-fietsers-op-rotondes-niks-aanveranderen/?gdpr=accept

Aanleg tweede-ring fietspad in recreatieschap Rottemeren
Recreatieschap Rottemeren legt een nieuwe fietsverbinding aan in de zogenoemde ‘2e ring’
fietspaden in het Rottemerengebied. De nieuwe verbinding zal de bestaande fietsverbinding
direct langs de Rotte ontlasten, en snelle en langzame fietsers zullen gescheiden van elkaar
gebruik kunnen maken van de recreatieve routes. De veiligheid en rustbeleving worden voor
beide groepen fietsers verbeterd.
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Er is besloten om het groot onderhoud aan het bestaande fietspad langs de Rottebandreef
gelijktijdig uit te voeren met de aanleg de nieuwe fietsverbinding. Om deze goed te laten
aansluiten wordt het bestaande fietspad vanaf de Hoeksekade tot de oversteek bij het
gemaal verbreed van 3 naar 3,5 meter.
Hans Sanders

Rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg
Dit jaar zijn de overige drie rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg aangepakt.
Alle rotondes zijn nu voorzien van duidelijke fietsoversteken en zebra’s. Als een fietser
oversteekt gaan er ter attentieverhoging in het wegdek lampjes knipperen. Bij rotonde
Rodenrijseweg is de fietsoversteek verbreed, het fietspad uit het Annie M.G. Schmidtpark
sluit niet meer direct aan op rotonde Raadhuislaan, en het midden van rotonde BergwegZuid is een paar meter verplaatst om de automobilist meer zicht te geven op het fietspad.

Zie https://www.lansingerland.nl/wonen-verhuizen-en-verbouwen/werkzaamheden/berkel-enrodenrijs-rotondes-klapwijkseweg-en-boterdorpseweg/ voor meer informatie.
Jan Caesar

Verlenging A16
‘Waar komen de fietsbruggen/tunnels over/onder de verlengde A16?’, was een vraag die mij
pas geleden werd gesteld. Bij het knooppunt met de A13 ligt een fietstunnel onder de toerit
naar de A13. De huidige fietstunnel onder de N209 bij de N471 wordt 100 meter naar het
westen verplaatst. Tussen de Vlinderstrik en het Schiebroeksepark komt een recreaduct met
fietspad. Vanaf de Wildersekade ga je met een brug over de A16 naar de Ankie VerbeekOhrlaan. Bij de tunnelmond ter hoogte van de Grindweg kan de fietser de verlengde A16 op
maaiveldhoogte passeren. U kunt alles in detail bekijken op:
https://a16rotterdam.nl/Bibliotheek/Beeldbank/Kaartmateriaal+A16+Rotterdam/default.aspx
De Expo A16 Rotterdam is weer open (dinsdag t/m zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur). Je
krijgt er een kijkje achter de schermen en ziet welke technische hoogstandjes verricht
moeten worden.
Vooraf reserveren is verplicht, zie https://www.a16rotterdam.nl/expo/default.aspx
De Expo A16 Rotterdam is te vinden aan de rand van het Lage Bergse Bos aan de
Rottebandreef (Eekhoornplaats) in Bergschenhoek. Er zijn voldoende parkeerplaatsen
aanwezig, maar op de fiets is het ook te bereiken.
Jan Caesar

Mobiliteit is randvoorwaarde voor nieuwbouwprojecten
Duurzaam. Groen. Autovrij. Lopen en fietsen staan centraal. Het zijn de kwalificaties van de
nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede, die grofweg tussen het Merwedekanaal en Park
Transwijk verrijst. Ruim 12.000 mensen moeten hier straks op ‘duurzame en gezonde wijze’
kunnen leven. Dit is te lezen in de publicatie ‘Mobiliteit is randvoorwaarde voor
nieuwbouwprojecten’ op het VerkeersNet (20-02-2020).
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Ook op de Wilderszijde moet een dergelijke wijk komen. Het wordt er niet geheel autovrij.
Over de parkeernorm is in de gemeenteraad gesteggeld, maar die zal tussen 0,7 en 1 liggen.
Men denkt aan hubs, waar de auto’s geparkeerd kunnen worden en de laatste kilometer naar
huis zal dan met de benenwagen of fiets moeten worden overbrugd. Er is in ieder geval ruim
aandacht voor de voetganger en fietser, iets wat de Fietsersbond als muziek in de oren
klinkt.
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

Overal kleurden de bloemetjes van het koolzaad de bermen geel. Maar ook het paarse
hondsdraf en witte fluitenkruid lieten zich zien, evenals fazanten en andere gevogelte.
Het voorjaar, een jaargetijde om van te genieten.
Maar mocht u nou de plant links ergens zien, meld dit dan bij de
gemeente. Dit is namelijk de Japanse Duizendknoop. Deze plant wordt
tot de meest invasieve exoten gerekend. Hij heeft een zeer sterke
groeikracht en verdringt daarmee alle inheemse plantensoorten. De
sterke wortelstokken en stengels zijn in staat om schade toe te
brengen aan wegen, leidingen en gebouwen.
Dit exemplaar stond in het talud van de sloot langs de Bastille. Na mijn
melding was hij vorig jaar juli al een keer verwijderd, maar hij was
opnieuw stevig uitgegroeid, zelfs onder het fietspad door! Recent zijn
het talud en een grasveld afgegraven. Hopelijk is hij nu uitgeroeid,
maar ik vrees het ergste, want de wortels onder het fietspad zijn
waarschijnlijk blijven zitten.
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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