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Van de voorzitter 
Hierbij wil ik allereerst alle leden van de Fietsersbond en belangstellenden een gelukkig 2022 
toewensen. En een gezond nieuw jaar, waarin weer veel gefietst kan worden. 
De auto mag dan het meest gebruikte vervoersmiddel in Nederland zijn, maar de fiets wordt 
het hoogste gewaardeerd. Vooral vanwege het gemak, het comfort en de aantrekkelijkheid. 
Tegelijkertijd valt op het gebied van sociale en verkeersveiligheid nog wel wat te winnen. De 
hoge snelheid van brommers, wielrenners en automobilisten vormt een belangrijke reden 
voor onvrede tijdens een fietsrit. Veel mensen lijken dan ook voorstander van fietsstraten. 
Dat blijkt uit de Fietsmonitor, een onderzoek van I&O Research in samenwerking met de 
Dutch Cycling Embassy en de Fietsersbond. Met dit onderzoek willen de partijen een beeld 
krijgen over het fietsgedrag en de tevredenheid over fietsen in Nederland.  
Zo zitten zeven op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder minimaal eens per week op de 
fiets en iets meer dan 40 procent pakt zelfs zeker vier dagen in de week de fiets. Bij die 
groep kiest 14 procent een elektrische fiets. Voor zover wat feiten. 
Deze week kreeg ik een berichtje van fietsende buren. Zij hadden een fietslaadpaal gezien 
bij het fietspad Tramkade langs de Gaag nabij het Gaag-aquaduct in Delft en attendeerde mij 
daarop. Wist u, dat in de Fietsersbond Routeplanner laadpalen vermeld zijn, waaronder ook 
de ecotaps? Je kunt deze in de Routeplanner aanvinken onder Locaties / POIs => Services 
=> Oplaadpunt e-bike. Dit betreft zowel openbare laadpalen, als laadpalen bij restaurants en 
dergelijke. Zie ook de website https://fietsoplaadpunten.nl/ 
Er is niet echt een standaard verantwoordelijkheid voor fietslaadpalen, maar hier ligt toch 
een mooie uitdaging voor de gemeente Lansingerland om openbaar toegankelijke 
laadpunten voor e-bikes te (laten) realiseren. Bergschenhoek heeft inmiddels één openbaar 
fietsoplaadpunt. Een goed begin voor Lansingerland en we hopen, dat het er in 2022 veel 
meer zullen worden. 
Joke van der Heijden 

Jaarlijkse Ledenvergadering op 7 feb 2022 
De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland zal als de coronamaatregelen het 
toestaan op maandag 7 februari 2022 worden gehouden in gebouw Rehoboth aan de 
Wilhelminastraat in Berkel-Centrum. De zaal is open om 19:30 uur, de vergadering begint 
om 20:00 uur en zal uiterlijk 22:30 uur eindigen. 
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht zijn de politieke partijen uitgenodigd 
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 

Vertrek en vacantstelling coördinator Bergschenhoek 
Coördinator Bergschenhoek, Edwin Vervaet, is verhuisd naar Dordrecht. Hij wil zich in die 
stad ook weer als vrijwilliger inzetten voor de Fietsersbond. Wij bedanken Edwin voor zijn 
werk voor afdeling Lansingerland. 
Door het vertrek van Edwin is er een vacature ontstaan. Welk lid, liefst woonachtig in 
Bergschenhoek, wil zijn plaats innemen? Een coördinator houdt de verkeerssituatie in zijn 
gebied in de gaten. 
U kunt zich aanmelden of vragen stellen over de functie via fbll.secretaris@gmail.com 
Jan Caesar 

https://fietsoplaadpunten.nl/
mailto:fbll.secretaris@gmail.com
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Fietsendiefstal in 2021 
Fietsendiefstal komt nog steeds veel voor in Lansingerland. Zelfs bij een dubbelslot ben je 
niet altijd zeker, dat je fiets, E-bike of scooter bij terugkomst nog staat. En ook het toeziend 
oog van Biesieklette geeft je die garantie niet. 
In 2021 verwisselden in Lansingerland 158 fietsen, E-bikes en scooters onvrijwillig van 
eigenaar. Het werkelijke aantal diefstallen zal echter aanmerkelijk hoger liggen, want lang 
niet alle diefstallen worden aangegeven, zeker niet als het een goedkopere of oudere fiets 
betreft. 
Geregistreerd zijn de diefstal van 12 scooters/bromfietsen, 92 fietsen en 53 E-bikes. Door de 
gebrekkige registratie is niet goed te bepalen of de diefstal een fiets of een E-bike betreft en 
ook niet op welke locatie precies de diefstal heeft plaats gevonden. Het aantal diefstallen 
nam met 17 E-bikes en 8 fietsen toe, terwijl er 6 scooters minder gestolen werden. 
Vooral de Gazelle (59), Cortina (11), Stella (9) fietsen/E-bikes zijn in trek. 
 
Dit jaar vonden de meeste diefstallen in de maanden juni, augustus en september plaats. 
Favoriete plaatsen van diefstal zijn:  

 halte Westpolder  36 (toename van 11) 

 halte Rodenrijs  25 (toename van 10) 

 Berkel-Centrum  19 (afname van 6) 

 Bergschenhoek-Centrum  9 

 Bleiswijk-Centrum   7 
 
De gemeente/politie zet dit jaar extra tijd in om het aantal fietsendiefstallen omlaag te 
brengen. U kunt zelf uw fiets beschermen door een goedgekeurd slot te gebruiken, beter nog 
twee, en uw fiets vast te zetten aan een fietsenrek of paal. 
Jan Caesar  

3D-geprinte brug geplaatst voor fietspad Berkelsdijkje 
Al enige maanden geleden, op 28 oktober 2021, is een 3D-geprinte brug over de sloot 
tussen het Berkelsdijkje en de Prins Bernhardlaan geplaatst. De brug verbindt het fietspad 
dat afgelopen jaar in het talud van het dijkje is aangelegd met de rijbaan van de Prins 
Bernhardlaan. Fietsers kunnen nu veilig van Bergschenhoek naar Berkel-Centrum rijden. 
 

   
 
Vanaf de rotonde Berkelseweg naar het Landscheidingsfietspad is een directe 
fietsverbinding aangelegd. Fietsers hoeven nu niet meer binnen 30 meter twee keer de 
Oostersingel over te steken. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de Fietsersbond in 
vervulling gegaan. 
Jan Caesar 
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Verblindende fietslampen 
Het is hinderlijk om op een fietspad naast een weg te rijden en telkens door de koplampen 
van een auto te worden overstraald. Steeds moeten je ogen zich opnieuw instellen. 
Maar de laatste jaren is ook de koplamp van de fiets sterk verbeterd. En waar de ene fietser 
nog rijdt met een nauwelijks zichtbaar lichtje, schijnt de ander je met een zoeklicht in je 
gezicht. Vaak zijn die koplampen verkeerd afgesteld. Een koplamp moet gericht zijn op de 
straat of het fietspad, een paar meter voor je fiets en niet naar boven. Een kleine moeite, 
waarvoor vele fietsers u dankbaar zullen zijn. 
Zie https://www.fietsersbond.nl/nieuws/verblindende-fietslampen-aargh/ 
Jan Caesar 

GPS-tracker brengt vele fietsdiefstallen aan het licht 
Overgenomen uit Fietsberaad 03-08-2021 

Je fiets of E-bike is gestolen. Dat is zacht uitgedrukt ‘knap vervelend’. Doe altijd aangifte van 
de diefstal, want … lees verder. 
Een vrouw uit Zeist deed aangifte. Haar splinternieuwe E-bike was gestolen. Deze was 
echter voorzien van een GPS-tracker. Door die tracker bleek, dat de E-bike in België was 
terecht gekomen. Het track & trace bedrijf gaf dit door aan de politie in Nederland. En die 
schakelde vervolgens hun Belgische collega’s in. Een arrestatieteam kon drie verdachten 
aanhouden en vond behalve genoemde E-bike nog honderden andere gestolen fietsen, 
waarvan er 33 uit Nederland kwamen. Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit 
heeft de fietsen opgehaald en ze via de geregistreerde gegevens aan de eigenaren kunnen 
overhandigen. 
Zo zie je, doe altijd aangifte van een fietsdiefstal en voorzie een dure fiets of E-bike van een 
GPS-tracker. 
Jan Caesar 

Veiligheid en omleidingsroutes rond A16-verlenging 
De bouwwerkzaamheden voor de verlenging van de A16 zorgen voor nogal wat ongemak 
voor de inwoners van Lansingerland. Fietsers kunnen tot medio 2022 niet over het 
Zwartepad richting Rotterdam rijden. Er is een omleidingsroute ingesteld via het fietspad 
langs de Landscheiding en over het viaduct over de HSL naar de Ratelaarweg / Adrianalaan. 
Een fors stuk om en in een spaarzaam verlichte omgeving. Geen pretje. Een projectleider zal 
op ons verzoek de mogelijkheden nagaan om de duur van de omleiding te verkorten. 
 

   
 
Ook de omleiding tussen de Wildersekade en de Ankie Verbeek-Ohrlaan is een uitdaging. 
Via een slingerend fietspad wordt de fietser over de autoweg geleid, waarbij een behoorlijke 
hoogte moet worden overwonnen. Van verschillende kanten ontving de Fietsersbond 
klachten over deze omleiding. Het fietspad is slecht/niet verlicht en belijning ontbreekt. Langs 
de AVO-laan zouden vangrails tussen de rijbaan en het fietspad moeten komen en de 
oversteek over de AVO-laan is gevaarlijk, auto’s rijden er (te) hard. 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/verblindende-fietslampen-aargh/
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Inmiddels is op verzoek van de Fietsersbond belijning aangebracht en zijn er rood-witte 
hekken geplaatst. De later geplaatste gazen hekken moeten voorkomen dat onbevoegden 
op het bouwterrein komen. 
Op een scheiding tussen de rijbaan op de AVO-laan en het naastgelegen fietspad wordt nog 
gestudeerd. 
Jan Caesar 

GOW30 
GOW30 staat voor gebiedsontsluitingsweg 30 km. Het is een nieuwe wegcategorie, tussen 
de erftoegangsweg (ETW) en de reeds bestaande gebiedsontsluitingsweg (GOW) in. Op een 
GOW30 moet het verkeer kunnen doorstromen, maar zonder de verkeersveiligheid uit het 
oog te verliezen. Het plaatsen van een verkeersbord met 30 erop, maakt van een weg nog 
geen 30 km/u weg. Weggebruikers voelen dat niet zo, zeker als ze eerder op diezelfde weg 
50 km/u mochten rijden. 
Er zijn ideeën om op alle wegen binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 
km/u in te stellen, nu is dat 50 km/u. Dat scheelt een woud aan borden en ook wordt de 
handhaving gemakkelijker. 
Problemen zijn er wel, bijvoorbeeld: bussen doen er langer over om de rit te maken en ook 
van hulpdiensten wordt verwacht, dat ze snel bij de plek des onheils zijn. 
Onderzoek heeft al wel aangetoond, dat het aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers en 
voetgangers zal verminderen als het autoverkeer langzamer rijdt. 
Jan Caesar 

Kort nieuws 
 STAR heeft de ongevallenkaart aan de hand van de ongevalsdata van de politie 
bijgewerkt. De registratie loopt vanaf 2017. Binnen Lansingerland is het patroon van de 
doorgaande wegen duidelijk te herkennen. Daar gebeuren de meeste ongevallen. De 
N209 springt eruit. 
Zie https://fietsberaad.nl/kennisbank/update-openbare-ongevallenkaart 

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 
Het lijkt een van de warmste winters ooit te worden. Ik zag begin januari 12 graden op de 
buitenthermometer. Voor mij geen straf, maar de natuur lijdt eronder. Bijen die van bloemen 
afhankelijk zijn en omgekeerd, lopen niet meer synchroon. Voedsel voor de dieren komt te 
vroeg of de dieren zijn juist te vroeg uit hun winterslaap ontwaakt om voedsel te vinden. 
Geen mooie foto’s dus met sneeuw en ijs, maar grauwe klei-akkers en wuivende rietkragen. 
 

https://fietsberaad.nl/kennisbank/update-openbare-ongevallenkaart
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
mailto:fbll.redactie@gmail.com

