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Van de voorzitter 
Lekker fietsen begint bij goede fietspaden. In Lansingerland is het in de vele groene 
gebieden en in de dorpen goed fietsen. Het is prettig om te kunnen fietsen van ‘overal naar 
overal’, zonder barrières. Het is niet nodig om overal fietspaden te maken, want in rustige 
straten fietsen is ook prima. Wel is het van belang, dat het fietsnetwerk aansluit op het 
openbaar vervoer en op parkeervoorzieningen. 
Om je omgeving op een leuke manier te leren kennen, biedt de Routeplanner app van de 
Fietsersbond veel mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een fietsroute op maat: voor 
racefietsers, slow of brede fietsers. De app biedt veel mogelijkheden om fietsroutes te 
personaliseren. Je kunt kiezen tussen gemakkelijk doorfietsen, een racefietsroute of de 
kortste route, via knooppunten te rijden, een recreatieve route of een natuurroute te volgen. 
De app biedt ook uitgezette fietsroutes, gesproken navigatie, een overzichtelijke kaart en 
kent natuurlijk alle fietsknooppunten. De gratis Routeplanner app  is via de App Store (van 
Android en iOS) te downloaden. 
Toen ik onlangs van Berkel naar Monster fietste en daar op een afgesproken tijd moest zijn 
nam ik de kortste route. Die was ongeveer 26 km. Op de terugweg hoefde ik me niet aan een 
tijd te houden en bovendien was het lekker weer, dus nam ik een recreatieve route van 35 
km. En als je denkt, ik ga hier toch maar links af, dan past de Routeplanner de route 
automatisch aan.  De kortste route was overigens niet de fijnste route. Die ging namelijk 
dwars door Delft over met klinkers beklede straten. 
Met de telefoon in een houder op het stuur kun je duidelijk zien waar je fietst en hoor je 
bovendien  door de gesproken navigatie waar je heen moet. De batterij van de telefoon loopt 
tijdens een rit wel behoorlijk snel leeg. Dat heb ik opgelost door een opgeladen powerbank 
mee te nemen. 
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. 
Joke van der Heijden 

Jaarlijkse Ledenvergadering op 7 feb 2022 
Dit jaar (2021) zal er geen ledenvergadering meer worden gehouden. Deze zou te kort liggen 
voor die van 2022 op maandag 7 februari. 
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht zullen wij de politieke partijen 
uitnodigen om hun visie te geven op het verkeersbeleid (gericht op de fiets). En uiteraard 
kunt u ook persoonlijk kennismaken met onze nieuwe voorzitter, Joke van der Heijden. 
Jan Caesar 

10 nieuwe leden! 
In de afgelopen drie maanden zijn er 10 (!) leden bijgeschreven op afdeling Lansingerland. 
Het grootste deel daarvan zal zich als nieuw lid bij de Fietsersbond hebben aangemeld. Er 
kunnen ook leden van andere afdelingen naar onze afdeling zijn verhuisd. Welkom allen! 
Afdeling Lansingerland telt nu 138 leden.  
Jan Caesar 

Onderzoek fietsveiligheid op kruispunten 
Overgenomen van fietsberaad.nl 26-07-2021 

Van alle fietsers die binnen de bebouwde kom in het verkeer overlijden, had 60% een ongeval op 
een kruispunt; van alle ernstig gewonden onder fietsers binnen de bebouwde kom valt bijna 
driekwart op een kruispunt. De inrichting van kruispunten zou dus in belangrijke mate kunnen 
bijdragen aan de verkeersveiligheid van fietsers. 
Vaak zijn maar kleine aanpassingen nodig, zoals het verplaatsen van fietsoversteken verder van 
de kruising waardoor het zicht van een afslaande automobilist op een rechtdoor gaande 
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(overstekende) fietser wordt verbeterd. Ook kan, indien aanwezig, met een andere afstelling van 
verkeerslichten de verkeerssituatie duidelijker en veiliger worden, bijvoorbeeld door overstekende 
fietsers apart groen licht te geven. Klik hier voor het hele artikel. 

Fietstocht 18 september 
(Op stap met Kees en Toet) 

Op zaterdag 18 september organiseerde de Fietsersbond een fietstocht onder leiding van 
Hans Sanders. Verzamelpunt is Tuinderij de Groenzoom waar Hans onder het genot van 
een bakje koffie en overheerlijke zelfgemaakte koek de geplande fietsroute uitlegt. De route 
gaat naar de Balij in Zoetermeer. Na het startsignaal begeeft iedereen zich naar de fiets en 
worden Kees en Toet, de hondjes van Willem en Anita Bakker, in de fietsaanhanger geladen, 
van waaruit ze nieuwsgierig de omgeving in de gaten houden. 
 

   
 
Onderweg geeft Hans toelichting op wat er zoal te zien is en welke ontwikkelingen er gaande 
zijn, zoals nieuwe fietsverbindingen en het aaneenschakelen van natuurgebiedjes tot een 
ecologische zone. Zo kunnen zowel mens als dier genieten van de natuur. 
De Blauwe Brug biedt een prachtig uitzicht over de Pijnackerse polder en plas. De brug is 
een overblijfsel van Floriade 1991. 
Op de Roeleveenseweg vertelt Hans het verhaal over het ontstaan van de Roeleveenseplas 
die er naast liggen. Ze zijn gegraven bij de aanleg van de A12 en het Prins Clausplein. TNO 
heeft er later akoestische onderwatermetingen gedaan. 
En zo zijn we inmiddels bij de Nieuwe Driemanspolder ten westen van Zoetermeer 
aangekomen. De polder is een waterberging bij calamiteiten en tegelijk een mooi natuur- en 
recreatiegebied van ruim 300 hectare met wel 12 km goede fietspaden. 
Wil je er meer over weten, laat je dan door de podcast van boswachter Arjan Postma 
meenemen. 
De Burgemeester Waaijerbrug is een fraaie fietsbrug over de Zoetermeerse Rijweg en 
naastgelegen spoorbaan. Hij biedt een prachtige kijk op de  Nieuwe Driemanspolder. Via de 
brug komen we in het Westerpark, waar we wandelend de natuurtuin bezoeken. Even de 
benen strekken. We genieten van ooievaarsbekken, ratelaar, rietorchis en vele andere 
bloemen, planten en de waterpartijen. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers en 
bestaat uit een aantal mini-landschappen. Een aanrader om er elk seizoen bezoekje te 
brengen. Elke vierde zondag van de maand is er een gratis rondleiding. Zie Vrienden 
Natuurtuin Zoetermeer.  
 

https://fietsberaad.nl/kennisbank/onderzoek-fietsveiligheid-kruispunten-aanpassing-v
http://erikvanderzee.blogspot.com/2012/04/het-mysterie-van-het-drijvende-huis-in.html
https://www.zoetermeerisdeplek.nl/ontspannen/in-de-natuur/nieuwe-driemanspolder
https://www.youtube.com/watch?v=5lxTEHH_OG4
https://vriendennatuurtuinzoetermeer.nl/
https://vriendennatuurtuinzoetermeer.nl/
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Via de Balijbrug over de A12 vervolgt de tocht naar het eerste stadslibellenreservaat 
Libellenreservaat Zoetermeer. Daarna gaat het over de Floraplas en het Floriadepad naar de 
Groenzoom.  
Omstreeks half een is iedereen weer terug bij de Theetuin en wordt er nog even gezellig 
nagepraat. Het is geen hondenweer, integendeel, er schijnt zelfs een heerlijk zonnetje, 
waarvan Kees en Toet, en de anderen in het gezelschap hebben genoten. Kortom voor 
herhaling vatbaar, 
Hans Sanders met foto’s van Joke van der Heijden 

Fietsroute Bergschenhoek – Bleiswijk moet veiliger 
Ingenieursbureau Haskoning heeft van PZH opdracht gekregen om de verkeersveiligheid op 
de fietsoversteken over de N209 en de fietsveiligheid op de parallelwegen van de N209 te 
onderzoeken. De Fietsersbond is gevraagd aan dit onderzoek mee te werken. 
Ondergetekenden zijn ter plaatse gaan kijken en hebben het volgende geconstateerd. 
Tijdens de spits is het dringen geblazen bij de fietsoversteek bij de Oosteindseweg. Er is te 
weinig opstelruimte, het fietspad gaat omhoog en de fietser krijgt bijzonder weinig tijd om 

over te steken. Dit is zeker voor ouderen een 
probleem. 
Op de Hoekeindseweg (parallelweg) aan de kant van 
Bergschenhoek liggen wegversmallingen, waar 
fietsers omheen moeten rijden. Door deze 
versmallingen wringen zich vaak gelijktijdig auto's, 
waardoor de fietser in het nauw komt. 
Een hele verbetering zou het zijn als de 
versmallingen zouden verdwijnen en men de weg 
van nieuwe belijning voorziet met brede 

suggestiestroken of waar mogelijk van rode fietsstroken. 
Bij de fietsoversteek over de N209 bij Bleiswijk-Zuid steken veel schoolgaande kinderen 
over. In de ochtendspits staat er een autofile om het dorp uit te komen. Er is een studie 
verricht naar het aanleggen van een fietstunnel of fietsbrug. Probleem is telkens dat er door 
bebouwing te weinig beschikbare ruimte is. Die ruimte is er wel in de buurt van de 
Oosteindseweg.  
Willem Bakker en Edwin Vervaet 

http://www.wildewijdewereld.nl/?p=7558
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Vorderingen rond Berkelsdijkje 
De afgelopen maanden is in het talud van het Berkelsdijkje een tweerichtingsfietspad 
aangelegd. Het wachten is op een 3D-geprinte brug. Vermoedelijk zal die in november 
worden gelegd. De landhoofden hiervoor aan weerszijden van de sloot zijn al gemetseld. 

   

Verder is rijbaan op het dijkje van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Het oude ‘monumentale’ 
bruggetje is gesloopt. Je zou denken, dat de oude stenen hergebruikt of opgeslagen zouden 
worden, maar een opzichter zei me, dat ze te ver heen waren.  Ik raad u aan eens de tijd te 
nemen om het fraaie metselwerk van de nieuwe brug te bewonderen.  
Jan Caesar 

Vorderingen rond halte Rodenrijs 
Langzaam krijgt de omgeving van halte Rodenrijs zijn definitieve vorm. Op het busplein is het 
eiland waaraan de bussen zullen halteren, aangelegd. Zelfs het ontspanningshuisje voor de 
chauffeurs staat er al op en is het begin van de wachtruimte voor de passagiers zichtbaar.  

  

Aan weerszijden van de halte verrijzen momenteel fietsenstallingen met op het dak 
zonnepanelen. Zo af te meten aan de geparkeerde Ford Transit bus zijn ze wel 4 meter 
hoog. Het ontgaat me enigszins, waarom zo hoog. Ze zijn nu wel erg dominant aanwezig. 
Jan Caesar 

Opening WielerRotte 
Op vrijdag 9 juli heeft Jan-Willem van den Beukel, bestuurslid van 
Recreatieschap Rottemeren en wethouder van Lansingerland de WielerRotte geopend. De 
opening vond plaats nabij het Bleiswijks Verlaat. 
De WielerRotte is een alternatieve route voor Wielrenners waar zij lekker kunnen 
doorfietsen,  zonder tot overlast te zijn van de bewoners van de Rottekade of andere 
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recreanten. De WielerRotte loopt van de Molenlaan tot de A12 over de fietspaden langs de 
Rottebandreef, de Kooilaan en door de Bleiswijkse Fles. 
De WielerRotte wordt aangeduid met groene markeringen op de weg in de vorm van 
een racefietser. Informatieborden verzoeken de wielrenners om deze route te 
volgen. Markeringen met spelende kinderen wijzen de wielrenners er op dat ze op de 
verkeerde route zitten. 
Hopelijk gaan wielrenners de WielerRotte gebruiken en is op het fietspad direct langs de 
Rotte de onderlinge ergernis met wandelende mensen, trage fietsers, kinderen en 
recreanten verleden tijd. 
Jan Caesar 

Hekken op een fietspad 
Om een optreden van een band te bezoeken tijdens de Gluren bij de buren dag in 
Zoetermeer fietste ik over het fietspad langs de Leidse Wallenwetering en stuitte daarbij net 
voor de kruising met de Kroosvaart op een wel heel vreemde constructie om het de fietser te 
beletten onverhoeds door te fietsen. Twee schuin geplaatste hekken op een fietspad van 
1,80 m breed, waarvan uitgegroeide heggen nog eens 50 cm afsnoepen. De recht 
doorgaande opening tussen de hekken is hooguit 20 cm. Fietsers moeten zich dus als een 
acrobaat schuin tussen de hekken manoeuvreren. Dat doet geen een fietser; ze fietsen 
allemaal over het voetpad ernaast.  

  

Waarom staan die hekken er dan? Is de kruising met de Kroosvaart gevaarlijk druk? Zo ja, 
waarom staan er dan geen hekken op het fietspad aan de overzijde van de kruising? 
Als je al hekken plaatst, doe dat dan op een voor de fietser acceptabele manier. Dat is hier 
zeker niet het geval. Op zo’n smal fietspad past geen hek. Er zou ter verhoging van de 
attentie hooguit een ribbelstrook gelegd kunnen worden. 
Ik heb deze situatie bij gemeente Zoetermeer gemeld. 
Jan Caesar 

I&W komt met regelgeving voor LEV’s 
Overgenomen van VerkeersNet.nl 15-07-2021 en 16-08-2021 

In de vorige Fietsflits schreef ik over LEV’s (Lichte Elektrische Voertuigen). Het ging over het 
toelaten van echte LEV’s, denk aan e-steps en hooverboards. Nu blijken daar ook van die 
grote vrachtbakfietsen en dergelijke onder te vallen. Je zult er mee geconfronteerd worden 
op een smal fietspad. 
Gelukkig wordt er gewerkt aan nieuwe regelgeving. De belangrijkste nieuwe regels zijn dat de 
voertuigen niet harder kunnen rijden dan 25 km per uur en niet breder mogen zijn dan één meter, 
en dat bakfietsen maximaal acht kinderen mogen vervoeren als passagier. Voor personen- en 
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goederenvervoer is een rijbewijs nodig en geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. De lichte 
elektrische voertuigen voor goederen- en personenvervoer moeten altijd een kenteken hebben, 
net als e-steps en grotere LEV’s. Voor deze vervoersmiddelen is bovendien een verzekering 
verplicht. Als laatste moeten grote, elektrische bakfietsen worden gecontroleerd door de RDW 
voor ze de weg op mogen. De minister verwacht dat het kader 1 januari 2023 in werking treedt. 
Twee jaar later wil ze dit kader evalueren. 
De Fietsersbond is duidelijk en wil niet dat de fietspaden het afvoerputje van het verkeerssysteem 
worden. 

Kort nieuws 
 Navraag bij de gemeente over het ontbrekende stukje fietspad vanaf Wolfert Lansing 
naar het fietstunneltje halverwege de Boterdorpseweg leert, dat dit eind dit jaar – begin 
volgend jaar zal worden aangelegd. Daarmee zal een in 2012 bij de gemeente ingediend 
voorstel van de Fietsersbond in samenwerking met de directeuren van de scholen aan de 
Wilderszijde om de schoolfietsroutes naar die scholen veiliger te maken compleet zijn 
gerealiseerd. Soms is het een kwestie van geduld hebben. 

 
 Project A16-verlenging. De fietsoversteek over de N209 (Doenkade) in het verlengde van 
de Oude Bovendijk in Rodenrijs is niet meer vanaf de Oude Bovendijk te bereiken. De 
fietsoversteek ligt er nog wel. De Oude Bovendijk gaat nu een paar honderd meter 
verderop onder de N209 door. Op deze ondergang takt ook het fietspad langs de N471 
(in het verlengde van de Laan van Koot) aan. 

 
 Door de bouwwerkzaamheden voor de A16-verlenging is het Zwartepad bij halte 
Rodenrijs afgesloten. Er is een omleidingsroute ingesteld via de Landscheidingsweg. Er 
wordt gekeken voor een alternatieve kortere route. En wellicht is het mogelijk de 
afsluitingstijd te verkorten. 

 
 Voor de fietsomleidingsroute bij de oversteek Wildersekade – Ankie Verbeek-Ohrlaan is 
ook bekeken hoe deze veiliger te maken. Gedacht wordt aan het aanbrengen van witte 
kantlijnen op het fietspad (het zwarte asfalt van het fietspad steekt nauwelijks af tegen de 
zwarte aarde die er naast ligt), en het bijplaatsen van rood-witte schrikhekken en 
reflectiepalen. Het plaatsen van vangrails tussen het fietspad en de rijbaan is vanwege 
gebrek aan ruimte niet mogelijk. Naast de breedte van vangrails is ook een omvalzone 
met veilige marge nodig voor als een auto de vangrails omver rijdt. 

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 
In de late zomer heb ik eens wat foto’s gemaakt van vlinders, bijen en insecten. Vooral 
buddleja’s doen hun Nederlandse naam ‘vlinderstruik’ eer aan. Ze zijn zeer in trek bij vlinders 
die zich te goed aan de nectar. Ook bijen kunnen dat goedje waarderen. 
 

https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie
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De herfst is inmiddels begonnen. De tijd voor spinnen. Kastanjebomen hebben hun 
kastanjes al op de grond laten vallen. Trekvogels zoeken warmere gebieden op en vogels uit 
het noorden komen hier om te overwinteren.  
 

   
 
De foto van de heistelling heeft ook met natuur te maken. Toen de heimachine op de zojuist 
in stelling gebrachte heipaal werd geplaatst, zakte die zonder één klap precies tot de hoogte 
van de in de achtergrond staande regenboog in de slappe veengrond, ongeveer de helft van 
de paal. Daarna kwam de machine in actie om hem in de zandplaat vast te slaan. Die 
veengrond is in vorige eeuwen grotendeels afgegraven. Niet voor niets ligt onze gemeente 5 
meter onder de zeespiegel. 
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) 

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