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Van de voorzitter 
In de Fietsflits van juli 2015 eindigde ik met: ‘Wat staat er nog meer op de rol’. Concreet kan 
ik hierover het volgende melden: 
1. De bespreking van het mobiliteitsplan is opgeschort omdat er aanvullingen moeten 

worden opgesteld over de bereikbaarheid van het winkelcentrum Berkel en Rodenrijs. 
Men onderkent nu het gemis van bevoorradingsroutes naar de winkels. Daarvoor het 
Berkelse Dijkje te gebruiken vraagt nog om een nadere studie. 

2. Klankbordgroep Bleizo heeft haar wensen en aanvullingen kenbaar gemaakt aan de 
ontwerpers van de plannen. In hoeverre deze worden gehonoreerd zal aan het eind van 
het jaar blijken. Wij leggen de nadruk op goede parkeergelegenheden en verbindingen 
voor de fiets in en naar dat vervoersknooppunt. 

3. De Gemeentes Rotterdam en Lansingerland hebben moties aangenomen over de 
koppeling A13/A16. De gevolgen die deze moties hebben voor de fietser zijn voor ons 
niet acceptabel. Men overweegt de parallelweg Bergschenhoekseweg door te trekken 
naar de Schiebroekseweg. Wij zijn ervan overtuigd dat er gevaarlijke situaties gaan 
ontstaan voor de fietsers nabij de kruising Ankie Verbeek-Ohrlaan. 

4. In het reguliere overleg met de Gemeente zijn wij tot overeenstemming gekomen over 
een lijst met paaltjes die noodzakelijk zijn om auto’s van het fietspad te weren. De 
paaltjes die op de lijst staan worden voorzien van een inleidende markering en indien 
nodig vervangen door een botsvriendelijk exemplaar. Overbodige paaltjes blijven naar 
beneden of worden weggehaald. Dit alles vindt plaats in 2016 en 2017. 

 
De toename van het fietsverkeer zit nog altijd in de lift en bedraagt nu ½ miljard km voor de 
Provincie Zuid Holland. Dit werd tijdens een provinciaal overleg medegedeeld. Tevens werd 
in dat zelfde overleg aangegeven dat de verkeersveiligheid plaatselijk niet overal goed is. 
 
Provincie Zuid Holland heeft een hoofdfietsnetwerk vastgesteld. Dit is vastgelegd in het 
programma ‘Fiets 2016-2019’. Indien nodig kan dit nog worden bijgesteld. De provincie 
presenteert de keuze: Hoe wordt een hoofdfietsnetwerk vastgesteld? Hoe wordt 
hoofdfietsnetwerk-plus vastgesteld? De vraag is: waar kan het beter?  
Een extern bureau heeft opdracht gekregen om de knelpunten op fietspaden aan te geven 
die van invloed zijn op dat plan. De Fietsersbond levert hieraan een belangrijke bijdrage. 
 
Verder moet het mij van het hart dat de Fietsersbond afdeling Lansingerland wat negatief in 
de plaatselijke media is verschenen over de Oosteindseweg in Bergschenhoek. Ik wijt het 
aan miscommunicatie tussen betrokkenen. Elders in deze Fietsflits wordt hierop ingegaan. 
 
De dagen worden weer korter en daarom vragen wij aandacht voor deugdelijke 
fietsverlichting. Andere weggebruikers zien u gemakkelijk over het hoofd als u fietst zonder 
verlichting en daarbij ook nog eens donkere kleding draagt. Wij vragen de ouders van 
schoolkinderen toe te zien dat de fietsverlichting in orde is en ook wordt gebruikt. Voorkomen 
is nog altijd beter dan genezen. 
Ton van der Burg 

Melden helpt! 
Er zijn in het afgelopen kwartaal heel wat meldingen opgelost van ontbrekende, niet juist 
geplaatste of overbodige borden. Daarnaast zijn twee spiegels goed gedraaid en is op 
diverse plaatsen kapotte straatverlichting gerepareerd. 
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Zoals u ziet: Melden helpt! U kunt zelf ook melding doen van gebreken die u op fietspaden 
tegenkomt. Maar ook lantaarnpalen die niet branden, gaten in het wegdek, uitstekende 
putdeksels, noem maar op … U kunt dit melden op 
http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/melding-doorgeven_43235/ 
Jan Caesar 

Nieuw fietspad langs Laan van Mathenesse 
In het verleden heeft de Fietsersbond verschillende keren melding 
gemaakt van de gevaarlijke fietsoversteek op de Laan van Mathenesse. 
De gemeente lost het probleem nu grondig op door een geheel nieuw 
fietspad langs de Laan van Mathenesse aan te leggen.  
Daar zijn wij en de leden van het smaakpanel, die vanaf Bleiswijk komen 
om voor de universiteit van Wageningen de tomaten, paprika e.d. te 
proeven heel blij mee. 
Ook als u geen lid bent van het smaakpanel mag u van dit fietspad gebruik 
maken. Veel fietsplezier! 
Ad Janson  

Sluisje Bleiswijkse Verlaat en Lange Vaart  
Het sluisje bij het Bleiswijkse Verlaat is op Open Monumentendag (za 12 sep) door veel 
inwoners van Bleiswijk bezocht. Het sluisje is geheel vernieuwd en het was die dag nog 
mogelijk om zonder natte voeten te krijgen in het sluisje te lopen, want de maandag erna 
heeft men de sluis laten vollopen met water. Over 60 jaar kunnen we dit misschien nog eens 
meemaken.  
 

   
 
Als men klaar is met de laatste werkzaamheden en er geen zwaar verkeer meer over de 
Lange Vaart hoeft te rijden, wordt een begin gemaakt om de Lange Vaart te herstellen. Deze 
klus moet dan eind van dit jaar klaar zijn. 
Ad Janson 

Oosteindsewegversmallingen 
Een leuke samenvoeging van twee woorden, maar de situatie is volgens het commentaar op 
de versmallingen minder leuk. Dat heeft u in de ingezonden brieven in de Heraut kunnen 
lezen. Ook de Fietsersbond is door verschillende mensen benaderd.  
De oude situatie was zo, dat de wegversmallingen op de Oosteindseweg voor de fietsers 
een achterdoorgang hadden. In de nieuwe situatie is die achterdoorgang verdwenen. 
‘Waarom’, zult u zich misschien afvragen, ‘het was toch goed, zoals het was?’ Ja en nee. Het 
hangt er vanaf aan welke kant van de weg u fietste. Had u aan uw kant de achterdoorgang, 
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ja dan was er geen gevaar, maar menig fietser aan de overzijde van de wegversmalling heeft 
het vege lijf moeten redden, omdat een auto hem of haar gewoon van de weg afdrukte. 
Op het moment dat ik een foto van de nieuwe situatie maak, roept een vrouw die haar hond 
uitlaat vanaf de overkant: ‘Hoe hebben ze het kunnen maken. Snapt u het?’ ‘Nou ja, ik snap 
het wel’, lok ik haar uit. ‘De palen staan midden op de fietsstrook en je kunt er geeneens 
achterlangs!’, gromt ze. ‘Ja, maar mevrouw, het is geen fietsstrook. Dit is een 
suggestiestrook en is bedoeld om de weg smaller te laten lijken’, antwoord ik. Mokkend voor 
zoveel onbegrip loopt ze verder. 

    
Oude en nieuwe situaties 

Dat is nou precies het punt: de meeste mensen weten niet wat een fietsstrook is en wat een 
suggestiestrook. Voor een uitgebreide versie verwijs ik naar onze website, maar in het kort is 
een fietsstrook een door een doorgetrokken of onderbroken streep gemarkeerd gedeelte van 
de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht. Een fietser is verplicht op 
deze fietsstrook te rijden. Bij een onderbroken streep mag een automobilist wel op de 
fietsstrook komen, maar er niet op stoppen of parkeren. Is de streep doorgetrokken, dan mag 
de automobilist in het geheel niet op de fietsstrook komen. Het CROW beveelt aan om 
fietsstroken uit te voeren in de kleur rood en tenminste 1,5 m breed. 
Op de Oosteindseweg liggen dus GEEN fietsstroken. Toegegeven, sommige stukken naast 
de onderbroken strepen zijn rood. Daar hebben wij de gemeente al menigmaal op 
geattendeerd. Bij renovatie zal het rode asfalt worden vervangen door zwart. 
Door de wegversmallingen meer naar de kant te verplaatsen, is de doorgang verbreed en 
worden de fietsers aan de overzijde van de versmalling niet meer weggedrukt. 
Overigens zijn voor dit probleem verschillende alternatieven door de verkeerskundigen van 
de gemeente en de Fietsersbond bekeken. De beste oplossing om aan beide zijden een 
versmalling te maken is niet haalbaar, omdat dan de doorrijdbreedte voor hulpdiensten te 
krap is. 
Opgemerkt zij, dat de Oosteindseweg een 30km-zone is. Als iedereen zich aan die snelheid 
zou houden, waren er geen wegversmallingen, drempels, kussens en andere 
snelheidsremmende objecten nodig en zou het heel wat veiliger zijn voor fietsers. 
Jan Caesar 

Handhaving verkeerd geparkeerde fietsen bij RandstadRailhaltes 
(Overgenomen uit de Gemeentenieuwsbrief van 29 september 2015.) 
Gevaarlijk en verkeerd geparkeerde fietsen bij de RandstadRailhaltes zorgen voor veel 
overlast. De komende maanden treden we dan ook streng op tegen foutparkeerders. 
 
Wat gebeurt er? Parkeert u uw fiets verkeerd, dan krijgt u een waarschuwing en de 
mogelijkheid om uw fiets weg te halen of te verplaatsen. Doet u dit niet, dan verwijderen wij 
de fietsen. Deze slaan wij tijdelijk op bij de gemeentewerf in Berkel en Rodenrijs. Fietsen die 
direct een gevaar voor de omgeving vormen, verwijderen wij meteen! 
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Acties Om de zoveel tijd organiseert de gemeente diverse acties om de overlast van 
weesfietsen en fietswrakken in de gemeente terug te dringen. Tijdens deze acties worden 
deze fietsen verwijderd en opgeslagen bij de gemeentewerf. 
 
Fiets kwijt? Verwijderde fietsen slaat de gemeente 13 weken op bij de gemeentewerf, 
Veilingweg 44 in Berkel en Rodenrijs. De verwijderde fiets kun je tegen betaling ophalen. 
Maak daarvoor een afspraak via telefoonnummer 14 010. 
Vergeet bij het ophalen niet de volgende zaken mee te nemen: 

• Een legitimatiebewijs 
• De fietssleutel of de reservesleutel 
• € 30,- contant geld 

Na 13 weken voeren we de niet opgehaalde fietsen af of laten we ze vernietigen. 
 
U bent gewaarschuwd. 
Jan Caesar 

Paaltjes met ribbelmarkering 
In het verleden heeft onze toenmalig voorzitter Piet Mazure een lijst opgesteld van alle 
paaltjes en hekken in onze gemeente. Naar onze mening konden er daarvan vele weg. Met 
Beheer en Onderhoud is deze lijst doorgenomen, waarbij de gemeente heeft aangegeven 
welke paaltjes en hekken moeten blijven staan om te voorkomen dat auto’s over het fietspad 
gaan rijden. In overleg is de lijst nu definitief gemaakt, alhoewel wethouder Simon Fortuyn dit 
nog formeel moet bekrachtigen. 
De Fietsersbond heeft ook aangegeven paaltjes te 
vervangen door botsvriendelijke kunststofpaaltjes en de 
paaltjes te voorzien van een inleidende ribbelmarkering. 
Deze maatregelen moeten eenzijdige fietsongevallen 
verminderen. De gemeente heeft hieraan gehoor gegeven 
en zo werden op maandagochtend 21 september 
gemeentewerkers geïnstrueerd hoe een voor hun nieuw 
soort witte ribbelmarkering rond paaltjes moet worden 
aangebracht. Ik was daar getuige van en het bleek nog een 
hele klus te zijn. 
Afhankelijk van de situatie wordt bepaald hoe lang de markering moet zijn. De ondergrond 
wordt schoon geveegd en droog gestookt, en de vorm van de markering worden op de straat 
uitgetekend. 
 

   
 
Repen witte kunststof (thermoplast) worden hierin op maat gesneden. De ondergrond wordt 
voorzien van een primer, waarop het thermoplast goed hecht. De primer moet drogen, 
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waarbij de brander indien nodig het proces versnelt. Hierna worden de thermoplast repen op 
hun plaats gelegd en met de brander op de straat vast gesmolten. 
Al met al een tijdrovend klusje, waarbij de gemeentewerkers al verbeteringsmogelijkheden 
zagen door bijvoorbeeld geen stroken maar driehoeken van thermoplast te gebruiken. 
In 2016 en 2017 worden de meeste paaltjes ingeleid door deze stroken.  
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Je hoeft niet naar Afrika om ze te kunnen zien, struisvogels zijn er ook in Bergschenhoek. 
Een volwassen mannetje kan wel 2,75 hoog worden en 155 kilo zwaar. Het is een loopvogel, 
vliegen kunnen ze niet, met een topsnelheid van 70 km per uur en daarmee het snelste 
landdier op twee poten. De vogels hieronder denken niet aan zulke prestaties, ze zoeken 
ongestoord de grond af naar voedsel. 

      
Schapen zijn toch heel wat leuker als maaimachine, dan hun gemotoriseerde concurrenten. 
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 (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) 


