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Van de voorzitter 
Onlangs fietste ik in de duinen van Wassenaar naar Noordwijk en werd herhaaldelijk 
ingehaald door wielrenners. Er is geen maximumsnelheid voor fietsers. Verkeers-
maatregelen als verkeersdrempels of -sluizen zijn hinderlijk en gevaarlijk voor andere 
gebruikers en een uitdaging voor de wielrenners. De wegbeheerder heeft daarom weinig 
andere mogelijkheden dan een appel te doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
wielrenners en andere snelle fietsers.  
In juni had de Atletiek- en Wandelvereniging De Kieviten in Bleiswijk een avond 
georganiseerd, waar een viertal hardloopwedstrijden uitgezet waren voor de sportieve 
liefhebbers. Ik had mij opgegeven als vrijwilliger en werd ingedeeld als verkeersregelaar. Om 
erkend verkeersregelaar te zijn moet je eerst online een examen afleggen. Dat had ik 
gedaan. Samen met een collega-verkeersregelaar regelden we het ‘verkeer’ nabij de 
Pekhuisbrug (ook wel de Blauwe Brug genoemd) over de Rotte. Het is opvallend, dat er ’s 
avonds zoveel wielrenners fietsen over de Rottekade. 
In de bocht waar wij het verkeer stonden te regelen vormen hoge heggen de afscheiding 
tussen de tuin en de weg. Hierdoor kunnen wielrenners niet zien of er hardlopers aankomen 
en omgekeerd. Op ons teken om rustiger te rijden, werd heel goed gereageerd. Zowel 
wielrenners als hardlopers namen hun verantwoordelijkheid. 
Misschien zijn dit wel eerste tekenen, dat wielrenners gehoor willen geven aan het appel van 
de wegbeheerder. 
Joke van der Heijden 

Hard rijdende fietsers op de Zilvergracht 
Fietsers geven bewoners aan de Zilvergracht een 
onveilig gevoel. Ze rijden vaak (te) hard en houden 
(te) weinig afstand tot mensen die er lopen. Dit betreft 
voornamelijk de zuidkant, de schaduwkant van de 
Zilvergracht. Het fietspad uit de Groenzoom sluit 
hierop aan, waardoor fietsers geneigd zijn door te 
rijden over de Zilvergracht. Waar stevig doorfietsen in 
de Groenzoom niet zo’n probleem is, wekt dit bij de 
bewoners van de Zilvergracht irritatie op. Fietsers 
houden er weinig rekening met wandelaars en 
spelende kinderen. 
De Gemeente heeft samen met bewoners en een 
bureau gespecialiseerd in gedragsverandering 
gekeken, wat aan dit gedrag gedaan kan worden. Ook 
de Fietsersbond is hierbij betrokken.  
Er wordt gedacht om met welkomstzuilen en borden 
aandacht te vragen om de snelheid aan te passen. 
Tekeningen met spelende kinderen op de straatstenen 
moeten aangeven, dat het ook een speelgebied is. 

Een en ander wordt nog verder uitgewerkt. 
Joke van der Heijden 

WielerRotte 
Bij mooi weer, zeker in het weekeinde, is het druk op de fietspaden en wegen langs de 
Rotte. Er wandelen mensen, spelen kinderen en fietsen recreanten, bejaarden en kinderen. 
Wielrenners die er in grote groepen en met volle vaart doorheen rijden geven veel ergernis. 
De gemeente en het Recreatieschap Rottemeren krijgen hierover veel klachten. De 
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wielrenners zijn ook niet gelukkig met dit negatieve imago en hebben samen met de 
provincie Zuid-Holland de campagne ikfietsbeschaafd.nl  opgestart. Zij hebben nu ook 
meegewerkt aan het initiatief van het Recreatieschap om de alternatieve route voor 
wielrenners goed te markeren. Deze zogenoemde WielerRotte is vorig jaar op vrijdag 9 juli 
geopend. 
Op de WielerRotte kunnen wielrenners en andere snelle fietsers lekker doorrijden zonder 
anderen tot overlast te zijn. De WielerRotte loopt van de Molenlaan in Rotterdam tot de A12 
over de fietspaden langs de Rottebandreef, de Kooilaan en door de Bleiswijkse Fles. De 
WielerRotte is te herkennen aan 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 erop dat ze op de verkeerde route 
zitten. 
Johan de Boer 

Fietsgemeente 2022 
Gemeente Schiermonnikoog mag zich met een gemiddelde score van 4,0 Fietsgemeente 
2022 noemen. Bij deze verkiezing is Lansingerland met een gemiddelde score van 3,6 op 
plaats 83 geëindigd. Er is dus nog wat te doen. 
 

Categorie Betekenis Score 

1. 8-80 Wordt er voldoende rekening gehouden met de kwetsbare 
fietser? 

3,5 

2. Beleving Is het stressvol of ontspannen om hier te fietsen? 3,6 

3. Onderhoud Wordt de infrastructuur ook goed onderhouden? 
(afwatering, kuilen, sneeuwvrij maken) 

3,6 

4. Netwerk Kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om? 4,1 

5. Infrastructuur Ligt er voldoende comfortabele verharding, zijn er 
voldoende (fiets)parkeerplekken van voldoende kwaliteit? 

3,5 

6. Omrijdfactor Kun je meestal direct van A naar B rijden of moet je veel 
omrijden? 

1,8 

7. Rotondes Zijn de rotondes binnen de gemeente zo ontworpen dat 
fietsers op de rotonde voorrang hebben? 

5,0 

8. 50 km/u Zijn er langs 50 km/u wegen fietspaden aangelegd of deelt 
de fietser de weg met de auto? 

2,3 

9. Stedelijke 
dichtheid 

Liggen bestemmingen binnen Lansingerland op 
fietsafstand? 

5,0 

Totaal  32,4 

http://ikfietsbeschaafd.nl/
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Categorieën 1 t/m 5 betreffen een samenvatting van de publieksenquête. De scores van de 
overige categorieën zijn verkregen uit objectieve gegevens.   
Zie voor alle uitslagen https://www.fietsersbond.nl/fietsgemeente-2022/fietsgemeente-2022-
hoe-scoort-jouw-gemeente/ 
Jan Caesar 

Herinrichting Berkel-Centrum Oost 
De gemeente heeft plannen om de oostzijde van het centrum van Berkel en Rodenrijs 
opnieuw in te richten. Daarmee verbetert de bereikbaarheid van dit deel van het centrum, 
komen er woningen en parkeerplaatsen bij en krijgt het gebied een groenere uitstraling. 
Op de afbeelding is de nieuwe inrichting te zien. Op het grote lichte vlak middenin staat nu 
o.a. het gebouw Hergerborch. Op deze plaats komen nieuwe woningen. De blauwe weg 
daaronder is de Raadhuislaan. Rechts van de letters ‘E’ is het parkeerterrein voor de 
winkels. 

 
De bruine lijnen zijn fietspaden, die voor een groot deel nieuw zijn. Het huidige fietspad 
tussen de Raadhuislaan en de Berkelseweg wordt iets omgelegd, waardoor er ruimte 
ontstaat voor een nieuwe weg. Deze vormt een verbinding tussen de Raadhuislaan en de 
Molenwerfstraat. Langs de Molenwerfstraat wordt een fietspad aangelegd dat uitkomt op het 
verlegde fietspad.  
Het zal nog even duren voordat dit alles gerealiseerd is. De werkzaamheden zullen pas in 
2024 beginnen. Voor meer info zie: 
https://www.lansingerland.nl/werkzaamheden/herinrichting-berkel-centrum-oost/ 
Johan de Boer 

https://www.fietsersbond.nl/fietsgemeente-2022/fietsgemeente-2022-hoe-scoort-jouw-gemeente/
https://www.fietsersbond.nl/fietsgemeente-2022/fietsgemeente-2022-hoe-scoort-jouw-gemeente/
https://www.lansingerland.nl/werkzaamheden/herinrichting-berkel-centrum-oost/
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Herinrichtingswerkzaamheden rond halte Rodenrijs afgerond 
Op 14 juni is met een inspectierondje door wethouder Simon Fortuyn op een elektrische 
scooter de herinrichting van de omgeving van halte Rodenrijs feestelijk afgerond. 
Het busstation en het parkeerterrein hebben een metamorfose ondergaan. Bussen halteren 
nu aan een middeneiland, waarop een overkapte wachtvoorziening voor de reizigers is 
geplaatst en een rustruimte voor de chauffeurs. Aan beide zijden van het metrostation is een 
overdekte dubbellaags fietsenstalling verrezen, waarmee de fietsparkeercapaciteit tot 1100 
plaatsen is uitgebreid, waarvan 450 bewaakt.  
 

   
 
Ook is gedacht aan duurzaamheid: op de stallingen liggen zonnepanelen, er zijn 
oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s en (brom)fietsen, en het parkeerterrein is van 
gras-betonbestrating voorzien zodat regenwater in de bodem kan wegzakken. Het sedumdak 
op de wachtvoorziening houdt regenwater vast en zorgt dat de wachtruimte koel(er) blijft.  
Er is zelfs een watertappunt geplaatst voor de dorstige reiziger, wandelaar of fietser. 
 

   
Door het veersysteem zijn de fietsen zelfs op de bovenste laag gemakkelijk te parkeren. Wil 
je snel en niet overdekt wegzetten, dan kan dat ook nog steeds. In de toekomst is de fiets 
ook onder het toeziend oog van een bewaker te stallen in de fietsenstalling aan de zijde van 
de autoparkeerplaats. Zijn kantoortje is rechts te zien. 
Jan Caesar 

Aanbevelingen voor breedte fietspaden geactualiseerd 
Overgenomen van CROW Fietsberaad 18-05-2022 

Gelukkig pakken steeds meer mensen de fiets, maar dat heeft ook een keerzijde namelijk 
een forse toename van het aantal (ernstige) fietsslachtoffers. Het toenemend gebruik van de 
fiets en nieuwe vormen ervan, denk aan elektrische fietsen, fatbikes, speedpedelecs, 
bakfietsen, maakten het nodig om de aanbevelingen voor de breedte van fietspaden te 
herzien. De ‘oude’ aanbevelingen stammen nog uit de jaren 80 en 90. De nieuwe 
aanbevelingen zijn gebaseerd op twee pijlers, namelijk: 
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 de minimale breedte die twee fietsers nodig hebben om veilig en comfortabel naast 
elkaar te kunnen fietsen, ongeacht de intensiteit. Deze minimale breedte is 
vastgesteld op 230 cm. 

 het maximale aantal hinderlijke en gevaarlijke ‘ontmoetingen’ met andere gebruikers 
van het fietspad. Dit hangt wel sterk samen met intensiteiten, maar ook met de 
voertuigbreedte en verschillen in richting en snelheid.  

 
Voor de liefhebber van een uitgebreid rapport over deze materie, klik op de volgende link:  
Geactualiseerde aanbevelingen voor de breedte van fietspaden 2022 - Fietsberaad 

Nieuw fietspad in de Zuidpolder 
Sinds kort ligt er in de Zuidpolder in Rodenrijs een nieuw fietspad. Het verbindt de 
Rodenrijseweg nabij de Molenweg met het Polderpad, het fietspad dat uitkomt bij de 
Belevenisboerderij Schieveen. Hiermee is een kortere en veiligere fietsroute ontstaan voor 
de forens die via de Molenweg naar de Bovendijk in Rotterdam wil.  
 

  

  
      Aansluiting op de Rodenrijseweg nabij nr 553                                    Aansluiting op het Polderpad 

Johan de Boer 

https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Aanbevelingen-breedte-fietspaden-2022
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Kort nieuws 
 Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm 
of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets wettelijk verplicht. De boete 
bij het niet dragen van een helm bedraagt €100. 

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 of fietspad, 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 
Jarenlang waren bermen een monocultuur van gras. Zo oogden saai, er zat geen leven in. 
Dat werd dood gespoten. Er werd alleen gelet op de beheerkosten. Voor de jaren 90 zat je 
autovoorruit na een ritje in de zomer vol met dode insecten. Nu mag je blij zijn als er toevallig 
één tegenaan gevlogen is. Blij? Ja blij! Want zonder insecten geen bestuiving van planten en 
geen voedsel voor vele soorten vogels. Gelukkig is er de laatste jaren een kentering 
zichtbaar. Zie de volgende foto’s van de bermen langs het Landscheidingsfietspad, bij halte 
Rodenrijs, de Berkelseweg en de Boterdorpseweg.  
 

    

  
 
Bloeiende bermen, een lust voor het oog. Ik geniet er in ieder geval van.  
Jan Caesar 
  

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