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Van de voorzitter 
De herfst is begonnen en dat is te merken aan het aantal uren daglicht. Omdat het later licht 
en vroeger donker wordt moeten de fietslampen weer aan. Ieder jaar worden wij door de 
media, zoals onze plaatselijke krant De Heraut en de VogelVrije Fietser van de Fietsersbond, 
herinnerd aan het nakijken van de fietsverlichting. 
De verlichting op de fiets heeft verschillende functies. Je bent als fietser tijdens schemer en 
duisternis beter zichtbaar voor andere weggebruikers en in het donker kun je de weg of het 
fietspad beter zien en volgen. 
Er zijn vele regels in het verkeer. Ken je ze nog wel allemaal? Als je je kennis van de 
verkeersregels zou willen ophalen, download dan eens de app Streetwise. Spelenderwijs 
kun je met die app je kennis weer opfrissen. Kinderachtig? Nou probeer groep 8 maar eens; 
misschien blijkt alles toch niet meer zo bekend te zijn! 
Zoals eerder aangegeven zal Jan Caesar stoppen als secretaris bij de Fietsersbond afdeling 
Lansingerland. Voor onze afdeling heel spijtig, maar voor jou een mooie kans… 
Als je interesse hebt neem dan contact met ons op. Het is een leuke functie, waarbij je o.a. in 
contact komt met verschillende mensen binnen de gemeente, waaronder verkeerskundigen. 
Bekijk ook de vacaturesite van VIP (gemeente Lansingerland). 
Joke van der Heijden 

Gevaarlijke bromfietsoversteek Klapwijkseweg - Weidebrugweg 
Pas geleden is een bromfietsoversteek over de Klapwijkseweg aangelegd naar de 
Weidebrugweg. Handig zou je denken, want het scheelt voor sommige bromfietsers 
omrijden. Maar als je goed kijkt is handig misschien ook wel gevaarlijk. De oversteek komt 
voor automobilisten op de Klapwijkseweg als het ware uit de lucht vallen. Toegegeven er 
staat een bord dat de automobilisten wijst op de bromfietsoversteek, waarop zij ook nog 
eens voorrang hebben. Echter de oversteek is niet of nauwelijks zichtbaar. Er is geen 
belijning of markering op de rijbaan aangebracht. 
En of fietsers en voetgangers zich aan de voor hen geldende verbodsborden zullen houden 
is sterk de vraag. 
 

  
 
Waarom is deze bromfietsoversteek eigenlijk aangelegd? We deden altijd zonder. En als 
‘Bromfiets Op de Rijbaan’ (BOR) op de Klapwijkseweg was ingevoerd, dan zou deze 
oversteek al helemaal niet nodig zijn. De Fietsersbond pleit al jaren voor de invoering van 
BOR op deze weg. Al in 2017 hebben verkeerskundigen en de Fietsersbond bekeken, hoe 
dat zou moeten gebeuren. Tot 2019 was de weg echter van de Provincie en die weigerde 
BOR in te voeren op haar wegen, ondanks de toen al op de Klapwijkseweg geldende 
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maximumsnelheid van 50 km/u. In dat jaar is de Klapwijkseweg overgedragen aan de 
gemeente.  
Het wordt tijd dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en werk maakt van BOR op 
de Klapwijkseweg, voordat er gewonden of doden vallen bij deze nieuwe bromfietsoversteek. 
Jan Caesar 

Polderpad (fietspad van Rotte naar Schie) 
Onlangs is het Rotterdamse deel van de fietsverbinding van Rotte naar Schie in gebruik 
genomen. Het betreft de fietspaden door de Vlinderstrik vanaf de Wildersekade naar station 
Rodenrijs en door Schieveen vanaf de Belevenisboerderij naar de Hofweg. Het is wel 
jammer, dat de Hofweg onderdeel blijft van de fietsverbinding. Over deze weg rijden auto’s 
en (zwaar) landbouwverkeer en niet elke automobilist houdt er zich aan de geldende 
maximumsnelheid. Verkeersmaatregelen om de snelheid wat af te remmen zijn dan ook echt 
nodig.  
Wat nu nog ontbreekt, is het deel van de fietsverbinding in Lansingerland. In het Triangel 
Park komt het fietspad langs de nieuwe snelweg en valt binnen het project Verlenging A16. 
Datzelfde geldt voor de tunnel onder de N209 die het Triangel Park verbindt met Park de 
Polder. Een plan voor het fietspad dat Park de Polder over particulier terrein met de 
Wildersekade moet verbinden is er nog niet. Hopelijk komt daar dit najaar duidelijkheid over. 
 

   
 
Je kunt sinds de ingebruikname van het fietspad in de Vlinderstrik lopend en fietsend 
genieten van de natuur. Een bordje van Natuurmonumenten noemt het zelfs ‘Rotterdams 
platteland’. Nou ja, met Herenboeren de Vlinderstrik in het gebied kun je daar met recht van 
spreken. Op https://vlinderstrik.herenboeren.nl/ kun je meer te weten komen over deze 
boerderij. 
Hans Sanders 

Vrijwilligers werven op de braderie 3 september 
Zaterdag 3 september heeft de Fietsersbond in de kraam van VIP Lansingerland gestaan om 
het vrijwilligerswerk in Lansingerland onder de aandacht van passanten te brengen. Veel 
verenigingen drijven op vrijwilligers. Zonder hen zou het een saaie boel worden. Maar af en 
toe wil een vrijwilliger ook wel eens wat anders. Zo ook ondergetekende na bijna 5 termijnen 
van 3 jaar.  
De Fietsersbond in Lansingerland zoekt dus een nieuwe secretaris. En ook missen we een 
coördinator in Bergschenhoek. Wellicht is het iets voor u. Je kunt namelijk niet altijd van 
anderen verwachten, dat zij het werk wel zullen (blijven) doen. 
Jan Caesar 

Zuilen en tags moeten Zilvergracht veiliger maken 
Op de Zilvergracht in Rodenrijs wordt vanaf het begin veel te hard gefietst en gebromd, 
hoewel dat laatste al lang niet (meer) mag. Mensen worden er voor hun sokken gereden als 

https://vlinderstrik.herenboeren.nl/
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ze de deur uitstappen. Dat moest anders, veiliger. In overleg met bewoners van de 
Zilvergracht, de gemeente, een bureau voor gedragspsychologie en de Fietsersbond om het 
rijgedrag van fietsers te verbeteren zijn er bij de toegangen naar de Zilvergracht zuilen met 
gedragsregels geplaatst en op het wegdek zijn tags gespoten met een tekst als ‘Zo, jij fietst 
lekker slow’ gespoten. Dit alles moet ervoor zorgen, dat de fietsers zich beter gaan 
gedragen. 
 

    
 

    
 
Ik hoop dat het helpt. 
Jan Caesar 

Verkoop snorfiets op benzine mag ook na 2025 
Er komt geen verbod op de verkoop van snorfietsen met een benzinemotor na 2025. Fietsers 
mogen de sterk vervuilde lucht die deze voertuigen uitstoten dus blijven inademen. 
In het Nederlandse klimaatakkoord was vastgelegd, dat dit verbod er in 2025 zou komen. 
Maar het verbod blijkt in strijd te zijn met EU-regels. 
Een klein lichtpuntje is er wel: de populariteit van elektrische brom- en snorfietsen neemt de 
laatste jaren toe. In het eerste kwartaal van 2022 was de helft van de verkochte brom- en 
snorfietsen elektrisch. 
Jan Caesar 

Fietspad langs de Klapwijkseweg bij Karwei opnieuw geasfalteerd 
Soms duurt het even (vanwege begroting, menskracht en/of andere 
werkzaamheden), maar na mijn melding in januari 2021 over de slechte 
staat van het fietspad bij Karwei (doorgegroeide boomwortels en grote 
scheuren) is het nu weer keurig strak geasfalteerd. Wel jammer, dat er 
voor de herkenbaarheid geen fietspadrood asfalt is gebruikt. 
Jan Caesar 
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Is uw fietsverlichting in orde? 
Met het kleiner worden van het daglichtvenster is het tijd om de verlichting van uw fiets te 
controleren. Doen de kop- en achterlamp het nog? Is de bedrading in orde? Zijn de 
batterijtjes niet (half) leeg? Doe er iets aan of laat het repareren. Zorg dat u gezien wordt! 
En als u toch met uw fiets bezig bent, kijk dan op de website van Veilig Verkeer Nederland 
om uw fiets op alle belangrijke punten te controleren. Zo gaat u goed de winter in. Zie 
https://fietscheck.vvn.nl/ 
Jan Caesar 

Gravelbiken in Pijnacker-Nootdorp 
Vanuit een lokaal Pijnackers initiatief is een plan ingediend om rondom Pijnacker-Nootdorp 
een vlak mountainbike-parcours te realiseren. Dit parcours zal ook deels door de Groenzoom 
gaan. Eén van de nieuwe takken van het mountainbiken is het zogenaamde gravelbiken, een 
sport die het de actieve senior mogelijk maakt om dicht bij huis een uitdagend trainingsrondje 
te maken.  
De aanvraag van de initiatiefgroep is o.a. in het Gebruikersplatform Groenzoom behandeld. 
In deze groep hebben ook de lokale natuurverenigingen zitting. Deze verenigingen stellen, 
dat de natuur leidend is voor de recreatie. Hoewel meer paden in het recreatiegebied meer 
reuring geeft, is de gedachte ook, dat je dit soort initiatieven beter kunt faciliteren en sturen, 
en zo de kwetsbare en waardevolle natuur juist beter kunt beschermen. 
De stand van zaken is, dat het conceptplan van het parcours is ingediend bij de gemeente. 
Die zal zich buigen over de financiële haalbaarheid ervan. 
Hans Sanders 

Fietsrouteplanner van de Fietsersbond 
De voorzitster van onze afdeling is een fervent gebruikster van de Fietsrouteplanner van de 
Fietsersbond. Ze roemt de mogelijkheden om behalve het vertrek- en aankomstpunt, ook 
tussenliggende punten op te geven, en een routetype aan te geven, zoals kortste route, 
recreatieve route, via knooppunten. Vooral van die laatste mogelijkheid maakt ze veel 
gebruik om niet terug dezelfde weg als de heen te hoeven fietsen. Je kunt een geplande 
route opslaan als GPS-bestand of afdrukken. Er zijn teveel om hier op te noemen. 
De Fietsrouteplanner is beschikbaar voor Android en IOS. Ook online is de planner te 
gebruiken: https://routeplanner.fietsersbond.nl/ 
Jan Caesar 

Fietsen naar school 
(Overgenomen van website Fietsersbond: https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsennaarschool/) 

Op de website van de Fietsersbond staat informatie voor ouders over het fietsen naar 
school. Dat fietsen gezond is, weet iedereen, maar het is goed te weten wat uw kroost op 
welke leeftijd kan: 

 Vanaf 4 jaar: Beginnen met fietsen. Omkijken of afleiding zorgt nog voor slingeren. 

 Vanaf 5 jaar: Meeste kinderen fietsen ‘los’. Ze snappen dat de weg bestaat uit stoep, 
fietspad en autogedeelte, en begrijpen het zebrapad, stoplicht en het idee van rechts 
houden. 

 Vanaf 9 jaar: Belangrijkste voorrangsregels en verkeersborden zijn bekend. Kind ziet een 
‘eenvoudige’ gevaarlijke situatie aankomen (meisjes beter dan jongens). 

 Vanaf 10 jaar: Kind kan nu ook goed ‘uit ooghoeken’ opletten en is vaak groot genoeg 
om het verkeer te overzien. 

 Vanaf 11 jaar: Kind kan aandacht goed bij het verkeer houden. 

 Vanaf 12 jaar: Inzicht in complexere verkeerssituaties. 

https://fietscheck.vvn.nl/
https://routeplanner.fietsersbond.nl/
https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsennaarschool/
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 Vanaf 14 jaar: Volledige beheersing van balans en goed inzicht in gevaarlijke situaties. 

Fietspaden in het buitenland 
In het buitenland kom je altijd verrassende fietspaden tegen. In Nice ligt een mooi fietspad 
langs de strandweg. Er is een vrolijk gele kleur gebruikt om het fietspad te onderscheiden 
van de rijbaan voor het andere verkeer, alhoewel … waarschijnlijk was verderop de verf op. 
De (fiets)palen zijn stevig aan de maat en zullen bij een botsing zeker niet meegeven. 

     
 
In Vals les Bains is een strook van het trottoir opgeofferd (foto rechts), want ja, de auto is 
heilig. Die moet niet gehinderd worden door die langzame fietsers. 
In IJsland zag ik een mooi met lavagruis verhard fietspad langs autoweg 1, dat is de 
tweebaansweg rond het eiland, baantje heen – baantje terug.  

    
In Reykjavik wordt ook weer het halve trottoir opgeofferd. Waarom rijden de fietsers niet op 
de rijbaan, waar 30 km/u geldt? Langs de kustweg Saebraut ligt een mooi dubbelgericht 
fietspad. Bij de fietsoversteek staat een paal met vier lichten voor de fietser. Behalve de ons 
bekende rode, gele en groene lamp, is de bovenste blauw. Helemaal zeker weet ik het niet, 
maar mogelijk geeft dat licht aan, dat er een fietser is gedetecteerd. 
Jan Caesar 

Kort nieuws 
 Wist u dat als alle fietsers een fietshelm zouden dragen het naar schatting 85 
verkeersdoden en tot wel 2600 ernstige verkeersgewonden zou schelen? Meer weten? 
Kijk dan eens op https://vvn.nl/fietshelm 

 
 Nederland telt inmiddels 23,4 miljoen fietsen. Het aantal verkochte fietsen daalt licht, 
maar was vorig jaar nog altijd 923.000.  

https://vvn.nl/fietshelm
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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  

Natuur in de omgeving 
De natuur gaat zo langzaamaan in slaapstand. De meeste planten zijn uitgebloeid, maar 
toch is er nog veel moois te zien. Kijk maar eens naar die witte haagwinde (ook wel pispotje 
genoemd) of de sigaren van de grote lisdodde. 
 

   
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 Lansingerland > Afdelingsblad. 

Redactie 
Jan Caesar (fbll.redactie@gmail.com) 
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