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Van de voorzitter 
Op maandag 1 september waren de schoolvakanties weer voorbij en dat was direct te 
merken aan de drukte in het verkeer, specifiek op de fietspaden waarvan veelvuldig gebruik 
wordt gemaakt door onze schooljeugd. Een nieuw schooljaar met weer nieuwe leerlingen 
zowel in het basis- als middelbaar onderwijs. Vooral de kinderen die naar het middelbaar 
onderwijs gaan moeten wennen aan een andere weg naar school. 
Er is over de veiligheid om en nabij de scholen aan de Zijde goed nieuws te melden: er komt 
een fietspad langs de Boterdorpseweg aan de kant van de Wilderszijde vanaf de fietstunnel 
die er al jaren ongebruikt ligt richting scholen aan de Zijde. Als er nog geld over is, wordt het 
fietspad doorgetrokken tot aan het gemeentehuis. De kinderen vanuit Bergschenhoek en 
Rotterdam hoeven dan niet meer over de rotonde Boterdorpseweg / Randweg te fietsen. 
Tevens zal de fietstunnel vanaf de Randweg naar de Zijde dankzij de Nuon 
fietstunnelopknapactie voorzien worden van betere verlichting en een vrolijke verfbeurt 
krijgen. Kortom er zit beweging in. 

 
Vorige week las ik in de krant dat er op 1 januari 
nieuwe verkeersborden worden ingevoerd. De ANWB 
maakte daar wat ophef over omdat zij daar niet in 
gekend waren. Ik denk terecht want het gaat tenslotte 
om de gebruiker. De Fietsersbond zal er ook wel niet 
in gekend zijn, maar dat moeten we dan maar wijten 
aan het feit dat de nieuwe borden geen invloed 
hebben op de fietser.  
 

Het Annie M.G. Schmidt park begint zijn definitieve vorm te krijgen. Het groen is gegroeid, 
maar jammer, dat er mensen zijn die het nodig vinden pas aangeplante bomen te vernielen. 
Er zijn leuke speelplaatsjes waar kleine kinderen spelen en bankjes waar je turend in de 
verte kunt mijmeren. 
De bebording klopt nog niet helemaal, maar die zal worden aangepast: brommers mogen 
alleen op het Landscheidingspad rijden. Fietsers mogen daar natuurlijk ook rijden en op de 
aangegeven paden in het park. 
 
Minder leuk vond ik de passage in het belastingplan, waarin wordt aangekondigd dat de 
fiscale steun aan de 'Fiets van de zaak' gaat sneuvelen. Jaarlijks worden 200.000 fietsen van 
de zaak aangeschaft. Bedrijven mogen eens in de drie jaar aan hun medewerkers een fiets 
aanbieden tot een aanschafbedrag van 749 Euro voor woon-werkverkeer, waarvoor dan 
fiscale voordelen gelden. Die fiscale voordelen dreigen te verdwijnen, wat wij betreuren. De 
medewerkers van het landelijk bureau van de Fietsersbond zullen wanneer de 
belastingplannen worden behandeld in de Tweede Kamer al hun lobby-wapens nog in 
stelling brengen om de politiek op andere gedachten te brengen. We wachten af. 
 
De dagen beginnen weer korter te worden. De Fietsersbond gaat met de 
campagne 'Zorg dat je gezien wordt' iedereen er op attenderen om goede 
verlichting op de fiets te voeren. Als plaatselijke afdeling zullen wij niet 
actief deelnemen aan de campagne, maar onderschrijven hem uiteraard 
wel. Politie Rijnmond heeft aangekondigd weer te gaan controleren op 
een goede fietsverlichting. Na één waarschuwing volgt altijd een boete. 
Dat is zonde van het geld, want je had er beter een goede fietsverlichting 
van kunnen kopen. 
Ton van der Burg 
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Melden helpt 
Ik heb al meer gezegd: ‘Melden helpt!’ Ziet u een onveilige situatie, dat kan een losliggende 
tegel, een gat in het fietspad, niet functionerende verlichting enz. meld het dan bij de 
gemeente http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/melding-doorgeven_43235/ of op de 
website van de Fietsersbond http://meldpunt.fietsersbond.nl/. 
 
Zelf hebben wij al vele meldingen ingediend, waarvan een groot aantal is opgelost. De 
meldingen variëren van een verkeerd of niet geplaatst bord tot het opknappen van een 
fietsroute.  
 
Zo is er een nieuwe asfaltlaag aangelegd op fietspad langs de Rodenrijsevaart (nabij de 
Anjerdreef). Een hele verbetering, want er zaten grote scheuren in. Jammer genoeg is er 
geen fietspadrood maar zwart asfalt gebruikt. Wij dringen er bij de gemeente altijd op aan om 
fietspaden van rood asfalt te voorzien vanwege de herkenbaarheid ervan. Volgens de wet is 
het echter niet verplicht. Zwart asfalt is wel 23% duurder dan rood (bron Fietsersbond België 
2009). 
 

   
 
Op de kruising van de Edisonlaan met de Langevaart heeft het rode plateau plaats gemaakt 
voor een zwart. Het rode plateau suggereerde dat de fietsers er voorrang hadden, hetgeen 
niet het geval is. De kruising is nu correct ingericht: de weg loopt door want die heeft 
voorrang. Ja, wederom jammer dat het laatste stukje fietspad niet fietspadrood is. 
 
Bij de aansluiting van de Dwarslaan op de Prismalaan-Oost is de bebording nu zo geplaatst, 
dat het kombord de verkeersborden niet meer afdekt. Er is een stukje gras vervangen door 
klinkers, zodat fietsers de bocht gemakkelijker kunnen maken. Deze was namelijk nauwelijks 
te nemen. 
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Onze meldingen kunt u bekijken op 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AipLLGtrOAn3dG9xbzhMcG4xdk1FUzZFb0
V4M3oxb1E&usp=drive_web#gid=2 
Jan Caesar 

Scheuren in Landscheidingsfietspad 
U had ze misschien al geconstateerd de vele scheuren in het Landscheidingsfietspad tussen 
de Bonfut en de Boterdorpseweg. Toevallig fietste ik er toen ze werden gerepareerd. De 
wagens van de werklui ziet u in de verte op de linker foto, het resultaat van hun noeste 
arbeid op de rechter. 
 

    
 
Het bevreemd mij wel dat er nu al scheuren waren ontstaan in de asfaltlaag, die slechts een 
paar jaar geleden is aangebracht. Het zijn trouwens heel veel scheuren in de lengte richting. 
Jan Caesar 

Bleiswijk 
De laatste weken zijn er in en rond Bleiswijk veel werkzaamheden verricht. Dit allemaal voor 
een goede doorstroming en veiligheid van het drukke verkeer. Ook wij als fietsers worden er 
beter van. Om er voor te zorgen dat u als fietser zo snel mogelijk de N209 kan oversteken is 
er een meter of 15 voor de stoplichten een signaleringslus in het fietspad geplaatst. Door de 
signaleringslampjes kunt u zien hoe lang het nog ongeveer duurt voordat u mag oversteken. 
Helaas is het niet mogelijk stoplichten te plaatsen bij de kruising van de parallelweg met de 
Groendalseweg! Dat zou voor de vele fietsers die bij Boedha Beer de oversteek maken en 
rechtdoor gaan een stuk veiliger zijn. Blijft dus goed opletten daar! 
 
Op de Edisonlaan is de oversteek van de Langevaart niet meer fietspadrood. Om duidelijk te 
maken dat u als fietser GEEN voorrang heeft staat er een verkeersbord ‘Verplicht stoppen’. 
Voor de auto is er aan beide kanten van de oversteek een drempel gemaakt, zodat de 
snelheid verminderd wordt. Ook hier goed blijven opletten. 
De oversteek van de Langevaart richting het dorp zal t.z.t. ook overzichtelijker worden. 
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De kruising bij de Hoekeindseweg is al redelijk opgeknapt. De steile oversteek van de N209 
aan de westkant is flink verbeterd. 
Ad Janson 

Fietsverlichting 
De voorzitter sprak in zijn rubriek al van de actie voor 
goede verlichting op de fiets: 'Zorg dat je gezien wordt'. 
En niet voor niets. Kijk maar eens op de foto: de 
voorste fietser is goed zichtbaar door goede verlichting 
en reflectiemateriaal, terwijl de achterste fietser, mede 
vanwege de donkere kleding, geheel tegen de 
achtergrond wegvalt. Je schrikt je wild als je zo’n 
donker gevaarte plots voor je auto krijgt. 
(foto van www.ouderraadhollebeek.be) 
 
Wat zijn de regels? 
• De fietser moet licht voeren tussen zonsondergang en zonsopgang, en overdag wanneer 

het zicht ernstig belemmerd wordt. Wanneer overdag het zicht ernstig is belemmerd, is 
niet nader gespecificeerd. 

• Het voorlicht moet wit of geel zijn. Het achterlicht rood. 
• Het licht moet vast aan de fiets bevestigd zijn, of gedragen worden op borst (voorlicht) of 

rug (achterlicht). 
• Het licht mag niet knipperen en mag andere weggebruikers niet verblinden. 
• Extra verlichting is niet toegestaan. Dus grappige ledjes in wielen of meer dan 1 koplamp 

op een tweewieler is illegaal. 
• De koplamp moet voortdurend zichtbaar zijn voor tegemoetkomende weggebruikers. 
• Het achterlicht moet voortdurend zichtbaar zijn voor van achteren naderende 

weggebruikers. 
• De verlichting hoeft alleen gevoerd te worden tijdens het rijden. Bij stilstand hoeft deze 

dus niet te schijnen (hoewel dat natuurlijk wel handig is, en goede dynamoverlichting 
standlicht heeft). 

• In Nederland zijn er geen eisen gesteld aan de hoeveelheid licht. Dus ook een 
batterijlampje dat nauwelijks schijnt, voldoet aan de regels. 

Als u een van deze regels overtreedt kan oom agent u bekeuren en kost het u 55 Euro. 
Hiervoor kunt u ook een deugdelijke verlichtingsset kopen. Doen dus.  
 
Wilt u meer weten van de hoogte van boetes dan is 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/vraag-en-antwoord/hoe-
hoog-zijn-de-boetes-in-nederland.html een leuke website. Onder de rubriek Boetebedragen 
lichte overtredingen vindt u een link naar de Boetebase. 
Jan Caesar 

Fietspad Wilderszijde 
Er zit voortgang in ons streven naar veiliger schoolfietsroutes. In de vergadering van 
Commissie Ruimte op 9 september kondigde wethouder Fortuyn aan, dat er een fietspad op 
de Wilderszijde komt. Het fietspad komt vlak langs de sloot te lopen vanaf het tunneltje 
halverwege de Boterdorpseweg richting de Zijde en zal worden voorzien van verlichting. 
Begin 2015 zou het gereed kunnen zijn. Indien de financiële middelen het toelaten zal het 
fietspad ook richting gemeentehuis worden doorgetrokken. De Stadsregio geeft voor de 
aanleg 50% subsidie met een maximum van €95.000. 
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De scholen moeten door gedragsbeïnvloeding de kinderen ervan overtuigen dat zij voor hun 
eigen veiligheid het aan te leggen fietspad moeten nemen. 
De Fietsersbond gelooft niet zo in die aanpak en heeft al eerder aangegeven, dat de 
fietsoversteek over de Boterdorpseweg op de rotonde bij de Randweg weggehaald moet 
worden, anders zullen de kinderen alsnog die oversteek nemen in plaats van het tunneltje. 
Soms moet je iets dwingend opleggen om het veiliger te krijgen. 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving (rectificatie) 
Van een van onze lezers kreeg ik de opmerking dat de vogel op de lantaarnpaal langs de 
N470 geen tureluur is maar een grutto. En hij heeft gelijk. Een tureluur heeft onmiskenbaar 
rode poten en een rode snavel. 
 

       
                              grutto                                              tureluur  (foto www.leurmans.dds.nl) 

 
De foto van de zonnebloem die verliefd in de zon tegen een verkeersbord aanleunt kon ik u 
in deze rubriek niet onthouden. Het intieme tafereeltje was weken lang te zien op de 
Pinksterbloemlaan… Inmiddels is de liefde over, een paar dagen nadat ik de foto had 
gemaakt, heeft een onverlaat jaloers de zonnebloem uit de grond gerukt en daarmee de 
romance bruut beëindigt. 
Jan Caesar 

Nuon fietstunnelopknapactie 
In de Heraut van woensdag 8 oktober j.l. stond de oproep ‘Kunstenaar gezocht voor 
opknappen Nuon-tunnel’. Ik heb destijds aangegeven dat men de schoolkinderen zelf moet 
laten meehelpen de fietstunnel op te knappen bijvoorbeeld door het ontwerpen en maken 
van een muurschildering. Als u de kinderen hierin kunt begeleiden dan bent u wellicht de 
aangewezen persoon.  U kunt zich tot 20 oktober melden met een e-mail naar 
marcom@nuon.com. 
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 (http://www.fietsersbond.nl/) en er zijn ongeveer 
150 lokale afdelingen. Zo ook in Lansingerland 
(http://www.fietsersbond.nl/lansingerland). 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 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 op 
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) 


