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

Ontbrekende fietsoversteek op de Gemeentewerf 
Wie als fietser op de Gemeentewerf wil oversteken komt in een wirwar van auto’s terecht. 
Feitelijk ontbreekt het al jaren aan een fatsoenlijke fietsoversteek, want zelfs toen de 
Westersingel nog niet was omgevormd tot parkeerplaats, was er alleen een zebra waarover 
fietsers dan maar fietsten en zo de voetgangers in de weg zaten.  
De Fietsersbond heeft een rapport met mogelijke oplossingen opgesteld. In het kort behelst 
het plan: een voetgangers- en fietsoversteek in de buurt van de ING. De fietsoversteek gaat 
op de parkeerplaats over in een fietsstrook. Fietsers en auto’s worden hierdoor zo veel 
mogelijk van elkaar gescheiden. De schuine fietsoversteek op de Gemeentewerf vervalt. Het 
fietspad komend vanaf de Herenstraat wordt doorgetrokken tot aan de nieuwe oversteek. 
Bovendien wordt voorgesteld om éénrichtingverkeer in te stellen vanaf de Herenstraat tot de 
nieuwe oversteek. Dit zou veel kruisend verkeer voorkomen. U kunt het rapport inzien op de 
website: https://lansingerland.fietsersbond.nl/2021/02/19/gemeentewerf-fietsers-in-het-nauw/ 
Inmiddels heeft de Fietsersbond met een verkeerskundige van de gemeente de situatie ter 
plaatse bekeken. De verkeerskundige heeft onze voorstellen grotendeels overgenomen, 
alleen het doortrekken van het fietspad langs de AH-losplaats heeft het niet gehaald en de 
schuine fietsoversteek blijft, zij het dat die beter wordt gemarkeerd. 
Jan Caesar 
 

Start opknapbeurt metrostation Rodenrijs 
Op 6 april is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden om de omgeving van 
metrostation Rodenrijs op te knappen. Het busstation wordt opnieuw ingericht: er komt een 
eiland waar de bussen zullen halteren, de passagiers kunnen wachten en de buschauffeurs 
kunnen rusten. 
 

  
 
Het aantal fietsparkeerplekken zal worden verdubbeld. Aan de zijde van de 
autoparkeerplaats komt een bewaakte fietsenstalling. Tevens wordt de autoparkeerplaats 
opnieuw ingedeeld en zal de buitenruimte worden vergroend. De perrons zullen worden 
voorzien van een overkapping. De werkzaamheden duren tot eind oktober 2021. 
https://www.lansingerland.nl/actueel/start-opknapbeurt-metrostation-rodenrijs 
Jan Caesar 

https://lansingerland.fietsersbond.nl/2021/02/19/gemeentewerf-fietsers-in-het-nauw/
https://www.lansingerland.nl/actueel/start-opknapbeurt-metrostation-rodenrijs
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Haaientanden oplossing tegen vele verkeersongevallen rond uitrit 
Bijna wekelijks vallen er gewonden door ongelukken rond uitritten. Veel van die incidenten 
zijn toe te schrijven aan onbegrijpelijke voorrangssituaties bij de vele uitritconstructies die er 
de laatste jaren zijn bijgekomen. Letselschadebureau JBL&G en ANWB zien de oplossing in 
het plaatsen van haaientanden. 
Regelmatig word ik gewezen op ‘onduidelijke’ voorrangssituaties, bijvoorbeeld in de hoek 
van de Molenwerfstraat (parkeerplaats Hoogvliet), Terpstraat en de Raadhuislaan. In feite is 
het wel duidelijk, verkeer komend uit uitritten moeten voorrang verlenen. Maar dat gebeurt 
lang niet altijd, met scheldpartijen en opgestoken vingers tot gevolg. Lang niet altijd is een 
uitrit als zodanig te herkennen. Uitritten zijn zeker niet uniform ingericht. Dan kan maar beter 
aangegeven worden, wie er voorrang heeft. Beter een haaientand teveel, dan ongewenste 
botsing. Voor het gehele artikel, zie: 
https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsmanagement/verkeersmanagement/36517/haaientanden-oplossing-tegen-vele-
ongevallen-rond-uitrit/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202021-06 

Jan Caesar 

De Kilometerteller 
Op mijn fiets heeft altijd een kilometerteller gezeten. Ik wil graag weten hoe hard ik rijd, wat 
mijn maximum en gemiddelde snelheid is en hoe lang ik er over heb gedaan. Bij woon-werk 
afstand maakte ik er meestal een wedstrijd van hoe ik zo snel mogelijk de 12 kilometer kon 
overbruggen. 
In 2021 is de kilometerteller overbodig geworden. Mijn mobiel is slimmer en kan al die 
functies beter en accurater bijhouden. Ik kan nu precies instellen wat ik wil bijhouden en ik 
kan gemakkelijk terugkijken welke ritten ik heb gefietst. Een mooie tocht kan ik nu delen via 
WhatsApp of Facebook. Mocht ik een keer de weg niet weten te vinden, dan kan ik 
fietsnavigatie zoals Google Maps raadplegen om de eindbestemming te vinden. Voor mij is 
de Kilometerteller voltooid verleden tijd. 

 
De app die mijn kilometerteller vervangt heet Fiets Tracker. Deze app is 30 dagen gratis te 
gebruiken. Daarna is er een betaalde premium app-versie die voor enkele euro’s geactiveerd 
dient te worden. 
Edwin Vervaet 

Wijst een Canadese fietsimmigrant ons de weg? 
In de editie winter 2021 van de Vogel Vrije Fietser las ik over de Canadese fietsimmigrant 
Jason Slaughter die zich met zijn gezin na een jarenlange zwerftocht over de wereld in 
Nederland heeft gevestigd vanwege de goede voorzieningen fietsers en voetgangers. ‘In 
vele steden op de wereld draait alles om autobereikbaarheid’, stelt hij.  
Ik kan hem daarin geen ongelijk geven. Langzamerhand dringt in Nederland het besef bij 
sommige (politieke) bestuurders door, dat fietsen eigenlijk de oplossing is voor veel 

https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsmanagement/verkeersmanagement/36517/haaientanden-oplossing-tegen-vele-ongevallen-rond-uitrit/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202021-06
https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsmanagement/verkeersmanagement/36517/haaientanden-oplossing-tegen-vele-ongevallen-rond-uitrit/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202021-06
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verkeersproblemen. Vooral in de oude kernen van steden en dorpen, waar de straten 
eigenlijk zijn aangelegd voor paard en wagen, en voetgangers, nog lang voor de auto 
bestond. Toen de auto kwam en alleen (diezelfde) bestuurders deze konden betalen, werden 
de voetgangers en fietsers van de straat gedrukt. Door een tegenbeweging kwamen er vanaf 
de jaren 70 fietsstroken en -paden. Verkeerslichten werden beter afgesteld op fietsers en 
voetgangers. En nu? Ach, ik mopper niet. Zeker in Lansingerland is situatie voor fietsers en 
voetgangers niet slecht, maar … het kan altijd beter. 
Jason Slaughter heeft een eigen YouTube-kanaal Notjustbikes, waarop heel aardige filmpjes 
staan: https://www.youtube.com/channel/UC0intLFzLaudFG-xAvUEO-A 
Jan Caesar 

Herverdeel de openbare ruimte! 
Nee, niet alles hoeft een fiets- of voetpad te worden, maar een herverdeling van de openbare 
ruimte kan geen kwaad.  
Toen de wereld het nog zonder auto’s moest doen, was het simpel: op de straat liep je of 
reed je met een paard en wagen, en later kwam daar de fiets bij. Vanaf de jaren 50 is dat 
veranderd. Ik heb het zelf zien gebeuren. Eerst kon je als kinderen nog ravotten in de straat, 
voetballen, verstoppertje of busje-trap spelen. Toen de eerste auto’s, nou auto’s – een 
Heinkel trok je min of meer aan, was het gedaan met de pret. Al snel werden we 
gesommeerd een eind verderop te gaan spelen. De heilige koe was geboren. En er zijn er 
alleen maar bijgekomen. Zoveel zelfs dat er nog nauwelijks ruimte over is om te spelen, 
lopen of fietsen. 
Alle straten werden op de auto ingericht. De koe was zo heilig, dat er duizenden 
verkeersdoden werden geaccepteerd. Beginjaren 70 zelfs meer dan 3200 (!) per jaar, 
waarvan ongeveer de helft voetganger, fietser of bromfietser. En dan laten we de vele 
(zwaar) gewonden voor het gemak maar even buiten beschouwing. 
Daar moest verandering in komen! En die kwam er. Door veiligheidsriemen in 
kooiconstructies in auto’s, helmplicht voor bromfietsers, maar zeker ook door de 
Fietsersbond (en voorlopers). 
Inmiddels is het aantal verkeersdoden aanzienlijk gedaald en schommelt de laatste jaren 
tussen 600 en 700. Nog altijd veel te veel. 
 

Tijd voor een nieuwe stap: herverdeel de openbare ruimte! 
 
Ontwerp nieuwe wijken niet met de auto als uitgangspunt, maar de voetganger en de fietser. 
Bestaande wijken/straten kunnen bij groot onderhoud ook opnieuw worden ingericht met de 
voetganger en fietser als uitgangspunt. Dat zal het leefklimaat zeer ten goede komen. 
Jan Caesar 

Fietspaden en stoepen  
(Overgenomen van Inwonerspanel Lansingerland Peilt - december 2020) 

Minder tevredenheid aanbod fietspaden en stoepen dan in 2019 

 Bijna zeven op de tien inwoners (68%) is (zeer) tevreden over het aanbod van fietspaden 
en stoepen. De tevredenheid met het aanbod van fietspaden en stoepen in 
Lansingerland nam af met 7 procentpunt (2019: 75% tevreden of zeer tevreden met het 
aanbod). 

 In vergelijking met de andere kernen zijn inwoners in Bergschenhoek het minst te 
spreken over het aanbod van fietspaden en stoepen in Lansingerland. Daarnaast is daar 
de tevredenheid met het aanbod ten opzichte van 2019 relatief sterk afgenomen. 

 Het aandeel dat (zeer) tevreden is met het aanbod is vooral hoog onder inwoners tot 44 
jaar. 

https://www.youtube.com/channel/UC0intLFzLaudFG-xAvUEO-A
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Kwaliteit van wegen, fietspaden en stoepen 

 Zes op de tien inwoners (61%) is (zeer) tevreden met de kwaliteit van wegen, fietspaden 
en stoepen in Lansingerland. Een op de zes inwoners (17%) is (zeer) ontevreden over de 
kwaliteit. 

 In vergelijking met 2019 is het aandeel (zeer) ontevreden inwoners iets afgenomen. In 
2019 gaf namelijk nog 21% aan (zeer) ontevreden te zijn met de kwaliteit. 

 In vergelijking met de andere kernen zijn inwoners in Berkel en Rodenrijs het meest te 
spreken over de kwaliteit van de wegen, fietspaden en stoepen in Lansingerland. 

 Het aandeel dat (zeer) tevreden is met de kwaliteit is het laagst onder inwoners van 65 
jaar of ouder. Iets meer dan de helft van deze leeftijdsgroep (55%) is (zeer) tevreden 
over de kwaliteit van wegen, fietspaden en stoepen (gemiddeld: 61%). 

 

 
 
Suggestie 
Een minpunt is het weghalen van fietsbeugels in het centrum van Bergschenhoek bij de 
winkels, dit is de enige manier om een fiets veilig te kunnen vastzetten. Nu staan de fietsen 
los en kunnen worden opgetild en meegenomen. Gemiste kans om fietsdiefstal terug te 
dringen. 
 
Commentaar Fietsersbond afd. Lansingerland 
Het is mooi, dat een groot deel van de respondenten tevreden is over het aanbod en kwaliteit 
van de fiets- en voetpaden. Maar dat wil ook zeggen, dat er her en der toch wat te 
verbeteren valt. 
Jan Caesar 
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Nieuwe bewegwijzering voor snelfietsroutes 
(Overgenomen van Brabant.nl en Verkeersnet.nl) 

Met de komst van de snellere fietser (op E-bike en speedpedelec) bleek de 
bestaande bewegwijzering van snelfietsroutes (zie links) niet meer te voldoen. 
Er is onderzoek gedaan onder gebruikers en wegbeheerders hoe nieuwe 
bewegwijzering beter vormgegeven zou kunnen worden. Welke kleur, vorm en 
contrast voldoen bij hogere snelheid goed en levert het plaatsen van 
vooraankondigingsborden en routevervolgborden verbetering op? 

De nieuwe uitvoeringsnorm bestaat uit een voorwegwijzer, een beslisser en een 
bevestigingsbord, voorzien van een gekleurd kader met F-nummer. Het toepassen van een 
voorwegwijzer vóór de kruising en een bevestigingsbord na de kruising heeft een positief 
effect op de tijdige leesbaarheid en daarmee op de verkeersveiligheid. 
Voor het ontwerp van en kleurgebruik op de borden is een enquête gehouden en zijn TNO 
en gedragswetenschappers ondervraagd. En dit is het resultaat. 

 
Jan Caesar 

Fietsmonitor 2020 
In samenwerking met de Dutch Cycling Embassy en de Fietsersbond voerde I&O Research 
een landelijk onderzoek uit waarmee we de tevredenheid over fietsen in Nederland in kaart 
brachten. In de uitgegeven factsheet zijn de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek 
opgesomd. Voor de liefhebber: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2020/7/VDCEFIETS-Jaarlijkse-Fietsmonitor-Nederland-Factsheet-
definitief-gecomprimeerd.pdf 

Jan Caesar 

Ontwikkelplan Recreatieschap Rottemeren 
Er moet één groot landschapspark komen, met vier verschillende landschappen: polders, 
bossen, waterland en stad, en de Rotte als drager. Dat is de visie van het Recreatieschap 
Rottemeren. De Rotte vormt de blauwe hartlijn van oorsprong tot dam. Er komt een 
alternatieve route voor snelfietsers, zodat rustig rijdende recreanten niet meer van het 
fietspad worden geblazen. En de Rottekade wordt fietsvriendelijk ingericht. Bermen en 
oevers zullen extensief worden beheerd. Dat is goed voor planten en insecten, én voor de 
portemonnee.  
Op de website van het recreatieschap Rottemeren is alles over de projecten te vinden. Zie 
voor het ontwikkelplan: 
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/documentenbibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1905541 

Jan Caesar 

Meer oudere fietsers en dus ook meer slachtoffers onder oudere fietsers 
Overgenomen van Fietsberaad (08-11-2020) 

Het aantal fietsende ouderen neemt toe en dus ook het aantal fietsslachtoffers onder 
ouderen. Inmiddels zijn zeven van de tien fietsdoden 60-plus. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2020/7/VDCEFIETS-Jaarlijkse-Fietsmonitor-Nederland-Factsheet-definitief-gecomprimeerd.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2020/7/VDCEFIETS-Jaarlijkse-Fietsmonitor-Nederland-Factsheet-definitief-gecomprimeerd.pdf
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/documentenbibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1905541
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Uit SWOV-cijfers blijkt wederom dat het aandeel ouderen dat omkomt met de fiets groeit. Dat 
is vooral te zien bij 80-plussers. In 2019 vielen 27% van de fietsdoden in die 
leeftijdscategorie, in 2000 was dit nog 12%. In de leeftijdscategorie 60-plus ligt dit 
percentage nu op 72%. 
Het aandeel fietsdoden jonger dan 60 jaar is daarentegen fors afgenomen: van ongeveer de 
helft in 2000 tot minder dan een derde (28%) in 2019. Van de ongeveer 13.900 ernstig 
gewonde fietsers in 2018 was bijna een derde 70 jaar of ouder. 
Zoals eerder ook al KiM en het CBS constateerden komt de toename onder de ouderen 
vooral doordat er meer ouderen zijn die ook steeds meer fietsen. 
Wel dragen problemen bij het op- en afstappen en het niet tijdig opmerken van obstakels 
eraan bij dat oudere fietsers relatief vaak gewond raken bij enkelvoudige ongevallen. Ook 
complexe manoeuvres, zoals het links afslaan op een kruising, komen vaak voor als oorzaak 
van ongevallen. 
Het snelheidsverschil tussen ouderen op een elektrische fiets en op een gewone fiets blijkt 
beperkt te zijn (1 tot 4 km/uur). Er is geen eenduidig bewijs dat elektrische fietsen voor 
ouderen gevaarlijker zijn dan gewone fietsen. 
 

Gladde fietspaden 
Eind januari en begin februari … eindelijk weer sneeuw, pret voor de liefhebber, maar het 

zorgde ook voor glibberige en onbegaanbare fietspaden. Er 
kwamen verschillende alarmerende e-mails binnen over niet 
gestrooide fietspaden langs de Julianalaan en de Berkelseweg. 
Dit was zelfs aangegeven met een bord. Nou ja, dat is dan wel 
duidelijk. De gemeente meldde mij, dat deze fietspaden niet 
waren gestrooid omdat ze te smal zijn voor de nieuw 
aangeschafte strooivoertuigen. Ze zouden schade toebrengen 
aan de verharding, berm en geparkeerde voertuigen. De 

nieuwe strooivoertuigen zijn namelijk groter en zwaarder dan de oude. Bovendien wordt de 
berm nu niet door het zout aangetast. Er wordt nog naar een oplossing gezocht. 
In februari bleken de fietspaden langs o.a. de Oudelandselaan, Bastille en richting Berkel-
Centrum niet geschoven/geborsteld en gestrooid te zijn. Er was niet op te fietsen. Het 
antwoord van de gemeente op mijn melding hierover was: “Door een combinatie van weinig 
verkeersbewegingen (fietsverkeer) door onder andere de avondklok en lage temperaturen 
(zout werkt minder goed beneden -7 graden) zijn er diverse, lastig te bestrijden ijsplekken 
ontstaan. Sneeuw schuiven en strooien hebben dan weinig effect.” 
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De Fietsersbond is jarenlang samen met de gemeente bezig geweest om de strooiroutes op 
orde te krijgen. De laatste jaren is er weinig sneeuw gevallen, misschien is de 
waakzaamheid wat verslapt. Ik hoop dat er gepaste maatregelen worden om de gladheid op 
de fietspaden tijdig te bestrijden. 
Overigens was de gladheidsbestrijding niet alleen in Lansingerland matig. Uit het gehele land 
kwamen er bij de landelijke Fietsersbond meldingen binnen met de strekking: verschrikking, 
spekglad, drama, niet gestrooid, slecht geveegd enz. 
Jan Caesar 
 
 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen 
In het ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen’ schetst Tour de Force een 
inventarisatie van wat er nodig is om een Schaalsprong voor de Fiets te kunnen maken. Zo 
hebben gemeenten, provincies en vervoerregio’s geïnventariseerd wat er mogelijk en nodig 
is om een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen te 
realiseren. Ook wordt gedacht om de ketenmobiliteit te verbeteren en zo mensen te 
verleiden meer de fiets te gebruiken. Voor het gehele document verwijs ik naar: 
Nationaal-Toekomstbeeld-Fiets-op-hoofdlijnen.pdf.aspx (fietsberaad.nl) 
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://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie 
Jan Caesar 
 

Natuur in de omgeving 
En toen was er sneeuw …  
 

   
Eenzame merel in de sneeuw Hulst Het veldje narcissen op de 

Vogelweg 

 
 

https://www.fietsberaad.nl/getmedia/65641996-28f6-44a8-8426-ebf24b12ad2f/Nationaal-Toekomstbeeld-Fiets-op-hoofdlijnen.pdf.aspx?ext=.pdf
https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie
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     Molen ‘De Valk’ aan de Berkelse Boezem                 Zo blijft de andere poot nog een beetje warm 

 
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. 
Op onze website (https://lansingerland.fietsersbond.nl/) vindt u actuele 
informatie over bestaande en nieuwe fietspaden in onze omgeving, de 
verkeersregels, fietsroutes in de buurt, de agenda en nog veel meer.  
Met de QR-code hiernaast schakelt u met 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
mailto:fbll.redactie@gmail.com

