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Van de voorzitter 
Hoelang is het geleden, dat u verkeerslessen kreeg en hoelang is het geleden, dat u de 
theorie leerde voor het behalen van uw rijbewijs? Het zou zomaar kunnen, dat in de loop van 
de jaren een aantal verkeersregels veranderd is, zonder dat u het in de gaten heeft gehad. 
Binnen de bebouwde kom geldt sinds 1957 een snelheidslimiet van 50 km/uur, tenzij dat 
anders is aangegeven. Dat zal iedereen wel geleerd hebben. 
Een belangrijk onderdeel zijn de wegen en straten waar een Zone 30 van kracht is, een 
regeling die sinds 1984 bestaat. Binnen zo’n 30 km/uur-gebied heeft verkeer van rechts 
voorrang; er zijn in beginsel geen voorrangswegen of -kruispunten. Ook dat is in het 
algemeen bekend. Uitzonderingen hierop vormen hoofdfietsroutes en busroutes: daarop zijn 
voorrangskruispunten toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan de fietsoversteken over de 
Rodenrijseweg (30 km/u) bij de Bonfut en de Zwarteweg die in de voorrang zijn.  
Bij het verlaten van een 30 km/uur-gebied moet, vanwege de uitritconstructie, aan alle 
andere verkeer voorrang worden verleend. Voor fietsers gelden dezelfde verkeersregels als 
voor elke andere bestuurder. Voor hen is het raadzaam altijd zeer goed op de haaientanden 
te letten.  
Fietsers die van rechts komen, hebben vanaf mei 2001 ook in Nederland voorrang op 
gelijkwaardige kruisingen. Wist u dat? Er zijn nog steeds veel automobilisten die menen dat 
zij voorrang hebben op fietsers van rechts. Opgepast dus. 
Fietsers zijn volgens de wet ‘bestuurders’. Voetgangers vallen hier niet onder. Dat maakt dat 
de voorrangssituatie voor fietsers niet hetzelfde is als voor voetgangers. Sta je als 
voetganger bij een zebra, dan heb je altijd voorrang. 
Bijzondere situaties doen zich voor bij gebiedsontsluitingswegen, zoals de Oudelandselaan 
in Berkel en Rodenrijs en de Berkelseweg in Bergschenhoek. De voetganger bij de zebra 
heeft voorrang. De fietser ernaast die de weg oversteekt, wordt tegengehouden door 
haaientanden en geeft de auto voorrang.  
Ik hoop dat u met deze verkeerslessen op zak fijne fietstochten gaat maken binnen en buiten 
de bebouwde kom, genietend van de mooie bloesems. 
Joke van der Heijden 

Jaarlijkse Ledenvergadering 7 maart 2022 
De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland op maandag 7 maart 2022 
worden gehouden was een groot succes. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 
zicht is er een politiek forum gehouden, waaraan alle 8 partijen deelnamen. Onder de 
bezielende leiding van Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, mochten de 
vertegenwoordigers van de partijen twee aan twee in drie minuten hun visie geven op het 
verkeersbeleid (gericht op de fiets). Daarna stelde Esther hierover kritische vragen. Om te 
vervolgen met een of meer stellingen, waarop ze mochten reageren. Door de kwinkslagen 
van Esther was het een geanimeerde avond, waarbij ook werd gelachen. Op de website kunt 
u een uitgebreid verslag vinden. 
Secretaris Jan Caesar gaf tijdens de ledenvergadering aan over een jaar te zullen aftreden. 
Hij wil in het komend jaar zijn werkzaamheden op fatsoenlijke wijze overdragen. 
Jan Caesar 

Afdeling Lansingerland zoekt nieuwe secretaris 
Nu onze huidige secretaris Jan Caesar heeft aangegeven over een jaar te zullen aftreden, 
zoekt afdeling Lansingerland een nieuwe secretaris, die op enthousiaste wijze ons team 
komt versterken. 
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De werkzaamheden bestaan uit het organiseren van vergaderingen en het opstellen en 
versturen van de agenda en verslagen. Het opstellen en versturen het jaarverslag. 
Het opstellen en versturen van de Fietsflits vier keer per jaar. Het bijhouden van de website. 
Het afhandelen van ingezonden E-mails. Het opstellen en versturen begroting en declaratie 
gemaakte kosten. Ledenadministratie. Gemiddeld kosten deze werkzaamheden 10 tot 12 uur 
per maand. 
Door de functie kom je in contact met veel mensen binnen de gemeente, waaronder 
verkeerskundigen en andere ambtenaren, de wethouder verkeerszaken en mensen uit de 
politiek zoals Commissie Ruimte, maar ook met (actie)groepen die een bepaald 
(verkeers)doel nastreven. Ook houdt de Fietsersbond samen met afdeling Beheer en 
Onderhoud, de politie en BOA’s jaarlijks een fietsverlichtingscontrole 
Wil je ook echt iets voor de Fietsersbond betekenen, dan is dit je kans. 
Joke van der Heijden 

Afdeling Lansingerland zoekt nieuwe coördinator Bergschenhoek 
Wij zoeken een coördinator voor Bergschenhoek. 
Een coördinator houdt het aan hem/haar toegewezen gebied in de gaten en maakt melding 
van geconstateerde problemen. Coördinatoren zijn de ogen en oren van de afdeling.  
Gemiddeld kost het je 4 uur per maand. 
Joke van der Heijden 
 

Fietsverlichtingscontrole bij halte Westpolder en Rodenrijs en scholen De Zijde 
Vanwege coronamaatregelen zijn de fietsverlichtingscontroles in 2021 niet doorgegaan, 
maar op 11 januari jl. stond de Fietsersbond vanaf 07:00 uur weer bij halte Westpolder om 
fietsers met ondeugdelijke verlichting er op te attenderen dat de verlichting er niet alleen voor 
dient om te zien, maar vooral om als fietser door automobilisten gezien te worden. Tevens 
werd hun geadviseerd om de verlichting in orde te maken, omdat de politie de volgende 
week bekeuringen zal uitschrijven.  
En dat gebeurde ook. Op donderdag 20 januari werden 6 fietsers beboet. De meesten 
kwamen er echter vanaf met een waarschuwing; sommigen hadden ‘vergeten' hun licht aan 
te zetten. Gemeenteambtenaren deelden led-lampjes uit. Om 08:15 uur werd het te licht en 
de actie gestopt. 
Op 25 januari stond de Fietsersbond bij halte Rodenrijs te turven en deelde fietslampjes uit. 
Dat werd op 26 januari van 07:45 tot 08:05 uur bij de middelbare scholen aan De Zijde 
gedaan. Daarna kwamen er zulke grote groepen kinderen voorbij, dat het turven niet meer bij 
te houden was. Er reden opvallend veel kinderen zonder licht! Hieraan zal extra aandacht 
moeten worden besteed. 
 
De cijfers 
 11 jan. 

Westpolder 
20 jan. 

Westpolder 
25 jan. 

Rodenrijs 
26 jan. 

De Zijde 

Aantal fietsen 160 152 126 188 

- waarvan voorlicht defect 1 2 0 4 

- waarvan achterlicht defect 9 14 15 14 

- waarvan beide lichten defect 24 8 6 13 

• totaal met defect 34 24 21 31 

• percentage met defect 21,2% 15,8% 16,7% 16,5% 

     
Aantal scooters/snorfietsen 7 10 22 - 

- waarvan met defect licht 0 1 0 - 

 
De veel gehoorde uitspraak ‘De meeste fietsers rijden zonder licht’ is al jaren geleden door 
ons ontkracht. Maar 20 procent is toch nog veel te veel. Het trieste is, dat het niet alleen 
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jeugdige fietsers zijn. Ook volwassenen nemen het niet zo nauw met hun fietsverlichting. En 
die zouden beter moeten weten!  
 
Overzicht van de fietsverlichtingsacties in voorgaande jaren. 
 
Plaats Fietsersbond 

waarschuwingsactie 
Ondeugdelijke 

verlichting 
Politie actie Aantal bekeuringen 

Bleiswijk (scholen) 30-11-2016 10% 08-12-2016 10 

Halte Rodenrijs 01-12-2016 15% 08-12-2016 30 

Halte Westpolder 04-12-2017 23% 
(65 van de 287) 

07-12-2017 40 
(20% van 206) 

Klapwijkseweg - 
Oudelandselaan 

- - 08-12-2017 7 

Halte Westpolder 19-01-2018 21,2% 
(39 van de 184) 

23-01-2018 onbekend 
(58 van de 257 = 22,6%) 

Halte Westpolder 21-01-2019 23,5% 
(69 van de 293) 

- - 

Halte Rodenrijs 16-01-2020 18,6% 
(72 van de 387) 

21-01-2020 onbekend 
 (40 van de 267 = 15%) 

 
Bekeuringen uitschrijven werkt niet echt om het aantal fietsers met gebreken aan de 
verlichting naar beneden te krijgen. Bij de fietsverlichtingsacties geven wij altijd voorlichting, 
waarom goede verlichting belangrijk is. 
In een artikel van Fietsberaad is te lezen, dat een goede koplamp en achterlicht het meest 
effectief is voor de fietsveiligheid in donkere uren. Speciale fietsverlichting en speeltjes om 
de zichtbaarheid te verhogen dragen daaraan nauwelijks bij. Vaak zorgen ze voor verwarring 
bij automobilisten. Ook van reflecterende kleding is – hoewel je dat wel zou verwachten - niet 
bewezen, dat het bijdraagt aan snellere of betere detectie van fietsers. Voor het hele artikel 
zie: https://fietsberaad.nl/kennisbank/knipperende-ledlampjes-of-een-geel-hesje-een-goede 
Jan Caesar 

Paaltjes onder de Rijdende Rechter 
In de aflevering van 27 maart moest rijdende rechter mr. Reed uitspraak over de op het 
trottoir geplaatste paaltjes. Het speelt zich af op het kruispunt J.R. Kloostermanstrjitte en 
Badhúswei in Damwâld (Friesland). Eiser Sieds Talma betoogt, dat hij de bocht vanwege de 
paaltjes ruimer moet nemen omdat hij er anders met zijn stuur (fiets) tegenaan komt. Op een 
dag is hij bij een ongeval waarbij een 45 km/u wagentje bij betrokken was, tegen een van de 
palen geklapt. 
Verweerder wethouder K. Wielstra legt uit dat het doel van de diamantkoppaal is de rijbaan 
af te scheiden van het trottoir, zodat mensen daarop veilig kunnen lopen. Met de paaltjes 
wordt voorkomen, dat vrachtwagens de bocht afsnijden en daarbij op het trottoir komen. 
CROW-deskundige Hillie Talens geeft aan dat het niet gebruikelijk is om een 30 km/u gebied 
dergelijke paaltjes te plaatsen. Bovendien is er een hoogteverschil tussen het trottoir en de 
rijbaan. Hoeveel vrachtverkeer rijdt er nu helemaal? Af en toe een vuilniswagen of een 
verhuiswagen. Een paaltje moet met het gootje meegerekend tussen 10 en 30 cm van de 
wegkant afstaan. 
Na rijp beraad vonnist mr. Reed: de paaltjes mogen blijven staan. De gemeente heeft 
beleidsvrijheid, wat betekent, dat de gemeente vrij is om er paaltjes te plaatsen. 
--- 
Er staan wel heel veel paaltjes in Damwâld. In een 30 km/u gebied lijken de meeste mij 
overbodig. Ze zijn in ieder geval zeer ontsierend. Soms moet je een andere oplossing zien te 
vinden om iets tegen te gaan, dan het plaatsen van paaltjes en andere obstakels. 
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Vorig jaar zijn er in Bleiswijk heel wat paaltjes weggehaald op de kruising Jan van der 
Heijdenstraat en Frederik Hendrikstraat, en iets verderop op de kruising met de Hoefweg. 
Bovendien zijn de verkeersborden gesaneerd en waar mogelijk op één paal boven elkaar 
geplaatst. De kruisingen zijn er een stuk overzichtelijker en netter door geworden. 
Jan Caesar 

Resultaat petitie ‘Geen verplichte reservering fiets meenemen in de trein’ 
Overgenomen van Petities.nl 

In februari hebben de consumentenorganisaties Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, NTFU 
en Rover tijdens een officiële vergadering van de NS gehoord dat er dit jaar geen nieuwe 
proef komt met de verplichte reservering voor het meenemen van een fiets in de trein. NS 
ziet er te veel haken en ogen in en wil zich concentreren op het terugwinnen van reizigers. 
De massale ondertekening (13.320 keer) van de petitie en de vele klachten tijdens de pilot 
van zomer 2021 hebben mede geleid tot dit verheugende nieuws.  
De genoemde organisaties dringen er bij NS op aan om te zorgen voor extra fietsplekken in 
de trein, zodat de plannen over de reservering voorgoed van de baan zijn. 

Handleiding ’30 is het nieuwe 50’ 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam willen de maximumsnelheid op bijna alle 
wegen in de steden terugbrengen naar 30 kilometer per uur. Ze willen hiermee de veiligheid 
op de wegen verbeteren en het aantal verkeersdoden sterk terugdringen. Zo’n 80 procent 
van het aantal verkeersslachtoffers in de steden valt op wegen waar tot 50 km/u mag worden 
gereden. De lengte van de remweg is bij 30 km/u gemiddeld 13 meter, zeg maar de lengte 
van 3 auto’s. Bij 50 km/u is die 28 meter (6 auto’s). Meer dan het dubbele! In de praktijk 
wordt er volgens Nederlandse gewoonte meestal te hard gereden onder het motto: 30 km/u 
geldt voor een ander, ik mag hier wel 40 of 50 km/u. En op 50 km/u wegen is de snelheid al 
gauw rond de 60 km/u (een remweg van 37 meter). 
De steden zijn niet van plan om overal drempels te leggen en andere remmende 
maatregelen te nemen. Nee, 30 km/u moet de norm worden. Maar, er blijven 50 km/u wegen 
binnen de bebouwde kom om het verkeer snel af te voeren. Voorwaarde is daarbij wel, dat er 
gescheiden fietspaden langs liggen. 
Om het voor wegbeheerders en geïnteresseerden gemakkelijk te maken heeft het CROW 
een afweegkader GOW30 opgesteld. Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft aan de hand 
hiervan een handleiding geschreven. Deze handleiding vindt u op: 
https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/2022/02/24/30-is-het-nieuwe-50/ 
Jan Caesar 

Metropolitane Fietsroute Zoetermeer en Rotterdam 
Overgenomen uit Nieuwsbrief 07-02-2022 Gemeente Lansingerland 

Begin februari zetten de wethouders van Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam hun 
handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst voor de Metropolitane Fietsroute 
tussen Zoetermeer en Rotterdam. Fietsambassadeur Peter Meij tekende namens de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
Over een lengte van 17 kilometer verbeteren de drie gemeenten het fietspad om zo 
comfortabel, veilig en lekker door te kunnen fietsen van woonplaats naar werk en weer terug. 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 70 procent van de kosten bij aan realisatie 
van deze hoogwaardige fietsroute. Een bedrag van circa 16 miljoen euro. 
De route moet in 2026 gereed zijn. De werkzaamheden zijn al eerder begonnen in 
Lansingerland, bij het Berkelse Dijkje waar onder meer een nieuwe fietsbrug is aangelegd. 
Zie ook https://www.feddes-olthof.nl/snelfietsroute-rotterdam-zoetermeer/ 
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Nieuwe fietsbrug verbindt Gemeentewerf met Röntgenstraat 
Op zaterdag 26 februari is Berkel een nieuwe fietsbrug rijker geworden. Twee hijskranen 
moesten er aan te pas komen om de twee brugdelen, 35 meter lang en 6 meter breed en 
een gewicht van 56.000 kg, te plaatsen. 
Het is een fraaie brug met de vorm van een golf. Met de golftop in het midden van de brug 
kunnen schaatsers, als het weer eens strenge winter wordt, rustig on de brug doorschaatsen 
zonder hun hoofd te stoten.  

  
Jan Caesar 

Eerste Landelijke Dag van de Fietshelm in 2022 
Op woensdag 20 april 2022 vindt op initiatief van Artsen voor Veilig Fietsen, HersenStrijd en 
de Hersenstichting de eerste Landelijke Dag van de Fietshelm plaats. Doel van deze dag is 
om het belang van de fietshelm onder de aandacht te brengen bij de fietsers. Een fietshelm 
verkleint bij een val het risico op ernstig hersenletsel met 60% en op een dodelijk 
hersenletsel met 71%, zeker bij kinderen en oudere E-bikers. 
Zie ook: https://fietsberaad.nl/kennisbank/landelijke-dag-van-de-fietshelm 

Fietserbond Amsterdam: maximaal 20 km/u op het fietspad 
Kwetsbare fietsers haken massaal af omdat ze het te eng en te druk vinden op de 
Amsterdamse fietspaden. Een belangrijke oorzaak is het groeiend aantal snelle en brede 
fietsen en bestelvoertuigen. Volgens de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond kan het zo 
niet langer. Er moeten keuzes gemaakt worden. Daarom pleiten wij voor een maximum 
snelheid van 20 kilometer per uur op de fietspaden. Ook moeten alle snellere, zwaardere en 
bredere tweewielers naar de rijweg. 
Lees voor het hele artikel de website van Fietsersbond afd. Amsterdam, zie Hoe maken we fietspaden weer 
veilig? | Fietsersbond 

Kort nieuws 
 Door technische perikelen en een gewijzigde planning wordt de afsluiting van de 
Zwarteweg (het Zwartepad) waarschijnlijk tot eind 2022 verlengd. 

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 
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Natuur in de omgeving 
De lente komt er aan. Gelukkig maar. We kunnen weer genieten van hogere temperaturen, 
vogelgezang en uitlopende planten, struiken en bomen met al die prachtige kleuren. 

    
 

     
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) 


