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

Achtergelaten fietsen 
In Lansingerland staan veel achtergelaten fietsen op straat, aan een brughek of fietsenrek 
geketend. Je kunt ze herkennen aan de deplorabele staat: roest, vertrapt wiel en 
leeggelopen banden. Eigenlijk is het een wrak, waarmee niet meer gefietst kan worden. 

 
Al enkele keren heb ik hiervan melding gemaakt bij de gemeente, gebruikmakend van de 
app Buiten op orde Lansingerland. De gemeente reageert snel op deze meldingen, maar 
helaas kunnen ze niets doen als de fiets op slot staat. De APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) van Lansingerland biedt de gemeente niet de bevoegdheid om die fietsen weg 
te halen. Bij navraag blijkt dat grotere gemeenten hiervoor wel goed uitgewerkte procedures 
hebben om dit soort fietsen te kunnen verwijderen. 
Omdat het toch een ergernis is, er vaak toch al onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn en 
omdat dit soort fietsen ook andere fietsers uitnodigen om hun fiets op een verkeerde locatie 
te zetten, laten we het er niet bij zitten. Tijd om hierover een aantal kritische vragen te stellen 
in de gemeenteraad met als doel de APV zodanig aan te passen dat de gemeente wel de 
bevoegdheid krijgt om fietswrakken weg te halen. We houden u op de hoogte. 
Edwin Vervaet 

Meer cameratoezicht en/of uitbreiding van het aantal bewaakte 
fietsenstallingen? 
Op pagina 3 van de Heraut van 16 september ’20 is te lezen dat Buurttoezicht Lansingerland 
bij monde van Karel Neelis meer cameratoezicht en/of uitbreiding van het aantal bewaakte 
fietsenstallingen wil. Karel en ik hebben daarover een onderhoud gehad met o.a. wethouder 
Simon Fortuyn.  
De Fietsersbond heeft eerder in Fietsflits 2019-4 melding gemaakt van de komst van een 
bewaakte Fietsenstalling bij halte Rodenrijs. Ook kwamen daarbij camera’s ter sprake. 
Cameratoezicht kan echter niet zonder meer worden toegepast blijkt tijdens het overleg. 
Karel Neelis verwijst echter naar Capelle a/d IJssel waar wel camera’s worden ingezet. Al zet 
je maar monitoren in het huisje van de (toekomstige) bewaakte fietsenstalling. Dat zal al 
afschrikken. De wethouder geeft aan, dat er voor het bekijken van de beelden 
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gekwalificeerde mensen nodig zijn. Wel zullen er bij de herinrichting van het plein 
mantelbuizen in de grond worden gelegd voor eventueel toekomstig gebruik van camera’s. 
Jan Caesar 

Opening fietspad 2e ring in het Rottemerengebied 
Staand op een kistje en gekleed in wielersportkleding hield wethouder Jan-Willem van den 
Beukel op zaterdag 29 augustus een toespraak voor de opening van de ontbrekende schakel 
in de zogenoemde 2e ring fietsverbinding in het Rottemerengebied. De wethouder zei, dat 
“mensen gemaakt zijn voor buiten” doelend op het tot rust kunnen komen in de natuur. 
Daarbij helpt dit (deels) nieuwe fietspad. Vooral snelle fietsers en groepen wielrenners 
zouden er gebruik van kunnen maken. Dit zou de veiligheid voor langzame fietsers op het nu 
overvolle fietspad op de dijk langs de Rotte verbeteren. 
 

     
 
Tijdens het doorknippen van het lint prijkte een regenboog in de achtergrond. Jonge 
wielrennertjes van Dirty Hill, De Pedaalridders en Ahoy reden als ‘eersten’ over het nieuwe 
fietspad. 
Jan Caesar 

Fietspad langs Berkelsdijkje 
Op 12 september 2017 sprak Commissie Ruimte zich uit om variant 5 nader uit te werken. 
Bij deze variant wordt het fietspad vanaf de rotonde Oostersingel aan de nw-zijde van het 
Berkelsdijkje in het talud aangelegd. Nabij het oude bruggetje komt een nieuwe fietsbrug 
over de sloot. Het fietspad sluit daar aan op de Prins Bernhardlaan. 
In de daarop volgende jaren is er een brainstormsessie en een voorlichtingsavond geweest. 
N.a.v. een onderzoek naar meldingen over het Berkelsdijkje heeft de Fietsersbond de 
situatie nogmaals bekeken en kwam op aanvullende ideeën. Deze zijn in een rapport naar 
de gemeente gestuurd. Zie onze website onder Lopende zaken – Berkelsdijkje. Onze 
voorstellen om de aansluiting van het nieuwe fietspad op de Prins Bernhardlaan verder van 
het kruispunt af te leggen, en dubbelgericht op de rotonde Oostersingel aan te sluiten zijn 
gehonoreerd. Evenals de directe verbinding tussen de Berkelseweg en het 
Landscheidingsfietspad. Deze verbinding voorkomt het twee keer onnodig oversteken van 
fietsers. Onze wens om het fietspad aan de kant van het zwembad dubbelgericht uit te 
voeren - zoals het gebruikt wordt – is vanwege budgettaire en andere redenen afgewezen. 



De Fietsflits 

Nieuwsbrief van de Fietsersbond afdeling Lansingerland 
 
Jaargang 18 nummer 4 / oktober 2020 

 

 3 

Lansingerland 

De verwachting is dat de aanleg van het fietspad eind dit jaar in uitvoering gaat en uiterlijk juli 
2021 is afgerond.   
Jan Caesar 

Ik fiets beschaafd, jij ook? 
Als recreant schrik je van de kreet die de kopman van een groepje wielrenners naar z’n 
maten brult. Je wordt boos, maar hij bedoelde ‘mannen kijk uit, er fietst iemand voor ons’ of 
‘er staat een paaltje.’ 
Het is druk op de fietspaden en –routes in Zuid-Holland. Zo ook in het Rottegebied. Niet 
alleen sportieve fietsers, zoals wielrenners en MTB-ers, maar ook e-bikers, recreatieve 
fietsers, forensen en wandelaars komen elkaar hier tegen. 
De verkeersveiligheid op deze drukke routes is vaak in het geding. Tijd voor actie. Provincie 
en Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland willen het 
aantal verkeersslachtoffers terug brengen op nul. Hiertoe men de mensen bewegen meer 
begrip voor elkaar te hebben en elkaar meer ruimte te geven. 
 
Delta Cycling is gevraagd manieren te vinden om de fietsveiligheid en het fietsplezier in de 
provincie te vergroten. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met verschillende 
gebruikers(groepen) van het recreatiegebied Rottemeren. Dit heeft geleid tot de verbintenis 
‘Ik fiets beschaafd, jij ook?’. 
 
Op de website https://www.ikfietsbeschaafd.nl/ kun je de volgende belofte ondertekenen:  
“Het is druk op de Nederlandse wegen. Op (recreatieve) fietspaden is dat niet anders. Als 
sportieve fietser wil ik genieten met respect voor de omgeving en rekening houdend met 
andere gebruikers van paden en wegen. 
Daarom fiets ik beschaafd! Zodat we allemaal veilig thuiskomen.” 
Jan Caesar 

Vorderingen MTB-route in Pijnacker-Nootdorp 
Naar aanleiding van het in de vorige Fietsflits genoemde initiatief voor een MTB-route door 
onder meer de Groenzoom is er door een aantal organisaties al twee keer een verkennend 
rondje gemaakt. 
 

De route is bedoeld als (vlak) 
trainingsparcours dicht bij huis, verbindt 
diverse andere mountainbike locaties met 
elkaar en zal als het niet anders kan over 
de verharde weg gaan. Volgens de 
initiatiefnemers zullen vooral de wat 
oudere mtb-ers er gebruik van maken en 
die zijn oud en wijs genoeg om de drukke 
tijden onder andere de Groenzoom te 
mijden. Een route dicht bij huis en in de 
natuur zal meer mensen aanzetten tot 
sportief bewegen. Met de 
natuurverenigingen (Pijnacker en 
Lansingerland) en de beheerders van de 
gebieden worden afspraken gemaakt 

welke gebieden niet doorkruist mogen worden. De route zal bebord worden en uiteraard 
éénrichting zijn. 
 

https://www.ikfietsbeschaafd.nl/
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Het zogenaamde shared space principe wordt op een aantal plaatsen toegepast. 
Bijvoorbeeld: 

 Het gebruik van een schouwstrook (grasstrook naast een watergang die nodig is voor 
het uitbaggeren); 

 Een half meter breed graspaadje naast een ruiterpad; 

 Een gemaaide strook naast het fietspad of watergang (voor zowel fietsers als 
honden-uitlaters); 

 De diverse gravel- en onverharde wegen bijv. de combinatieweg in de Bergboezem 
(uiteraard alleen buiten het broedseizoen); 

 Olifantenpaadjes. 
 
Voor het samen gebruiken van stroken en paden wordt het be nice principe toegepast, zoals 
op de Veluwe. Daar staat op borden:  
 

“In Nationaal Park Veluwezoom delen we paden met andere recreanten. Als je 
andere recreanten op de route treft, passeer deze dan altijd op een nette manier. Een 
vriendelijk ‘hallo’ en ‘bedankt’ bij het langzaam passeren bevordert de sfeer in het 
park! Be Nice, say Hi!“ 

 
Denk goed na over je gedrag in relatie tot andere recreanten, oftewel, jouw gedrag heeft 
invloed op de opinie en tolerantie van het publiek en dus ook van de beleidsmakers en 
landeigenaren waar wij mee in gesprek zijn! 
Door aan de voorzijde met diverse organisaties te overleggen, samen te werken met de 
gebiedsbeheerders en een goede gedragscode op te stellen, hoopt men dat het initiatief een 
positief resultaat zal opleveren voor de nieuwe MTB-route. 
Hans Sanders 

Snelverkeer gaat voor langzaam verkeer!? 
Vrolijk fietsend kom ik op de kruising van het fietspad langs de Bastille en de Anjerdreef. Een 
auto die voor mij van links komt, neemt voorrang. Ik gooi mijn rechterarm, nee geen 
middelvinger, omhoog ten teken, dat de automobilist een fout begaat. De man, een ruime 60-
er, stopt, opent zijn raam, en vraagt wat er aan de hand is. Ik zeg hem, dat ik van rechts kom 
en voorrang op hem heb. ‘Nee hoor’, zegt hij, overtuigd van zijn eigen gelijk, ‘snelverkeer 
gaat voor langzaam verkeer!’ 
Ik heb hem aangeraden de verkeersregels nog maar eens opnieuw te bekijken, want dat de 
regel dat snelverkeer voorgaat op langzaam verkeer al jaren geleden is afgeschaft. 
 
De meeste mensen halen ooit hun rijbewijs en kennen de regels die op dat moment gelden. 
Maar verkeersregels wijzigen soms en ondanks campagnes zijn er maar weinig mensen die 
notitie nemen van de veranderingen. In dit geval wel een essentiële wijziging! 
Diezelfde middag nam in een vergelijkbare situatie een jonge automobilist ook voorrang op 
mij. Hij keek niet eens naar rechts en scheurde over de weg, als ware hij de enige 
weggebruiker! Gelukkig zijn er ook nog mensen die wel weten hoe het hoort, zoals de vrouw 
die mij keurig voorrang verleende.  
 
Enkele feiten 
In 'hoofdstuk II Verkeersregels, paragraaf 5, artikel 15, punt 1' van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat in duidelijk: Op kruispunten 
verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders. 
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Volgens 'hoofdstuk I begripsbepalingen, artikel 1' zijn bestuurders: alle weggebruikers 
behalve voetgangers. En verderop is te lezen dat een kruispunt een kruising of splitsing van 
wegen is. 
Langzaam verkeer, waarover de automobilist sprak, was tot 2001 een wettelijke term. Er 
werden vervoermiddelen mee aangeduid waarvoor geen rijbewijs verplicht was. Langzaam 
verkeer omvatte onder andere voetgangers en fietsers. 
In Nederland moest langzaam verkeer, zoals fietsers, vanaf de Duitse bezetting (1940) tot 
mei 2001 voorrang verlenen aan snelverkeer. In andere landen bestond dit onderscheid in 
de voorrangsregels tussen verkeersdeelnemers niet. 
Jan Caesar 

VVS: reclamezuilen langs wegen leiden automobilisten af 
In Fietsflits 2020/3 schreef ik over afleiding in het verkeer door de grote digitale schermen 
langs de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg. Daags na de publicatie van die Fietsflits was er 
in het TV-programma Hart van Nederland en in de Telegraaf een nieuwsbericht over deze 
vorm van afleiding.  
 

Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) vindt dat 
er een verbod moet komen op de reclameborden 
en –zuilen langs snelwegen of provinciale 
wegen. Ze vormen een te grote afleiding voor 
automobilisten en zorgen voor ongelukken. De 
vereniging vindt, bij monde van voorzitter Nelly 
Vollebregt, het onbegrijpelijk dat deze 
reclamezuilen gewoon zijn toegestaan, terwijl er 
wel hard wordt opgetreden tegen andere zaken 
die de aandacht van de automobilist kunnen 
afleiden, zoals het gebruik van de smartphone 
tijdens het rijden.  

 
Minister van Verkeer, Cora van Nieuwenhuizen, zegt in een interview een verbod zeker niet 
nodig te vinden en vindt het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om zich niet te laten 
afleiden. Je kunt ook door een mooi kerkje in de verte worden afgeleid. Je moet zelf zorgen, 
dat je je aandacht bij het verkeer houdt. Maar, zegt ze afsluitend, ze neemt ieder signaal 
altijd serieus, en gaat met mevrouw Vollebregt om de tafel om te bespreken waar die zich 
zorgen over maakt. 
 
Volgens CBS cijfers was er een lichte daling in het aantal verkeersdoden. Opvallend is een 
toename van het aantal slachtoffers onder 40 jaar. Afleiding speelt daarbij een rol. De ANWB 
pleit voor de aanpak van afleiding. 
 
Ik vind het standpunt van de minister, dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn om zich niet 
te laten afleiden, wel erg vreemd. Die (digitale) reclameborden en –zuilen worden juist 
geplaatst om af te leiden. Ze schreeuwen om aandacht. Daarin zijn bedrijven die ze voorzien 
van reclamebeelden gespecialiseerd. Juist de minister hoort ervoor te zorgen, dat de 
verkeersdeelnemers niet ONNODIG worden afgeleid. 
 
Opmerkelijk is ook, dat het ADVERTS-project 10 aanbevelingen doet om die afleiding ‘tot 
een minimum te beperken.’ De aanbevelingen zijn gebaseerd op gericht onderzoek en 
algemene psychologische principes en houden rekening met de huidige praktijken in 
wetgeving en richtlijnen voor reclame langs de weg, benadrukken de betrokken partijen. 
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Zo mogen reclameborden niet op verkeersborden lijken en het zicht van de weggebruikers 
niet blokkeren. Ook is het niet toegestaan ze op complexe verkeerslocaties te plaatsen. 
Op de borden zouden geen advertenties met bewegende foto’s of animaties te zien moeten 
zijn. Flikkerende beelden zijn uit den boze. De reclame mag niet uitnodigen om het mobieltje 
te pakken om te bellen of te appen. Reclames mogen elkaar niet te snel afwisselen. En wat 
dacht je: reclameborden mogen niet te groot zijn. 
 
Al met al zou je zeggen: eigenlijk mogen de reclameborden niet opvallen, niet in de weg 
staan, niet ontsieren, en bovenal niet afleiden. Ik weet een eenvoudige oplossing: 
reclameborden moet je niet plaatsen en bestaande borden weghalen. Probleem opgelost. 
 
U kunt het interview nazien op Hart van Nederland van 14 augustus en in de Telegraaf. 
 
Voor een uitvoerig artikel, zie: 
https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/34314/vvs-reclamezuilen-langs-wegen-leiden-
automobilisten-
af/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%20
2020-34 
Jan Caesar 

Aantal 70-plussers dat met fietsongeval overlijdt stijgt met 70 procent 
Overgenomen van het VerkeersNet, 28-07-2020 
Het aantal verkeersdoden onder automobilisten nam tussen 1999 en 2019 sterker af dan het 
aantal doden onder fietsers. Bij die eerste groep gaat het om 60 procent, bij die tweede 
groep om 11 procent. Het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets steeg in deze periode 
met 68 procent. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS. 
 
Absoluut gezien kwamen in 2019 meer mensen om bij een auto-ongeluk (237) dan bij een 
fietsongeluk (203), maar per gereisde kilometer is dit anders. Per miljard reizigerskilometers 
kwamen veel meer fietsers (11) om dan inzittenden van auto’s (1,6). 
 
Lastig is aan te geven waardoor dit verschil komt. Mogelijk heeft het te maken met vollere 
fietspaden, snellere fietsen (speed pedelecs en e-bikes) en zwaardere/grotere fietsen 
(bakfietsen enz.). Ook zijn ouderen door de e-bike mobieler. Van de omgekomen fietsers in 
2019 was 59 procent 70 jaar of ouder en 12 procent jonger dan 30 jaar; van de omgekomen 
automobilisten was 21 procent een 70-plusser en 35 procent jonger dan 30 jaar. 
 
Het hele artikel kunt u lezen op: 
https://www.verkeersnet.nl/fiets/33449/aantal-70-plussers-dat-op-de-fiets-overlijdt-met-70-procent-
gestegen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-
31&gdpr=accept 

Wat vindt u van De Groenzoom? 
De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt tussen de 
gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en dat grenst aan Zoetermeer-Rokkeveen. 
Het gebied vormt een groene buffer tussen deze kernen en verbindt Midden-Delfland met het 
Groene Hart. Als bezoeker kunt u genieten van al het moois dat dit natuurgebied te bieden 
heeft. Met wandelpaden, fiets-, kano- en ruiterroutes is het gebied toegankelijk gemaakt voor 
recreatie. Op de website van de Groenzoom https://www.degroenzoom.nl/ staat een 
enquête, waarin gebruikers/bezoekers gevraagd wordt naar hun ervaringen in de 
Groenzoom en mogelijke verbeterpunten. De beheercombinatie Groenzoom hoort graag wat 
u van De Groenzoom vindt en of u suggesties heeft om dit prachtige gebied nog mooier te 

https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/34314/vvs-reclamezuilen-langs-wegen-leiden-automobilisten-af/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-34
https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/34314/vvs-reclamezuilen-langs-wegen-leiden-automobilisten-af/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-34
https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/34314/vvs-reclamezuilen-langs-wegen-leiden-automobilisten-af/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-34
https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/34314/vvs-reclamezuilen-langs-wegen-leiden-automobilisten-af/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-34
https://www.verkeersnet.nl/fiets/33449/aantal-70-plussers-dat-op-de-fiets-overlijdt-met-70-procent-gestegen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-31&gdpr=accept
https://www.verkeersnet.nl/fiets/33449/aantal-70-plussers-dat-op-de-fiets-overlijdt-met-70-procent-gestegen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-31&gdpr=accept
https://www.verkeersnet.nl/fiets/33449/aantal-70-plussers-dat-op-de-fiets-overlijdt-met-70-procent-gestegen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-31&gdpr=accept
https://www.degroenzoom.nl/
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maken. Als u deze enquête invult, helpt u mee de Groenzoom nog fietsvriendelijker te 
maken. 
Hans Sanders 

App Rotterdam Routes 
De app Rotterdam Routes neemt je mee op reis door de stad. Het vertelt het verhaal van 
Rotterdam door de ogen van echte Rotterdammers. In deze app vind je ook de Rottemeren 
route. Behalve deze fietsroutes staan er ook veel wandelingen in de app. Een aanrader voor 
elke fietser en wandelaar die onze regio en de natuur beter wil leren kennen. De app is te 
downloaden via App Store of Google Play. 
 
Rottemeren route 
In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte is aangelegd. Een historisch moment 
voor het ontstaan van Rotterdam. Ter gelegenheid van het jubileum is er een prachtige 
fietsroute bedacht met als thema: Natuur beleven in de Rottemeren. Met de fiets word je 
door de mooiste natuurgebieden geleid en valt er veel te ontdekken. Het veenriviertje de 
Rotte slingert vanaf de bron in Moerkapelle via recreatiegebied Rottemeren naar het 
stadshart van Rotterdam. Langs de groene oevers van de Rotte kun je bijzondere vogels en 
bloemen ontdekken. Al fietsend kom je langs historische pareltjes, zoals het Bleiswijkse 
Verlaat en de monumentale Molenviergang. Kortom een prachtige route om eens te fietsen. 
Hans Sanders 

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://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie 
of via de app van BuitenOpOrde.  
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
De zomer is een heerlijk seizoen voor mensen die van zon houden. De laatste jaren kan het 
echter wel erg warm worden. Voor de natuur is dat wat minder. Planten zijn eerder 
uitgebloeid en de grassen worden bruin, omdat ze te weinig water krijgen. 

  
 

https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie
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Jan Caesar 
 

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) 

https://www.fietsersbond.nl/
https://lansingerland.fietsersbond.nl/
mailto:fbll.secretaris@gmail.com
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