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Van de voorzitter 
Wegens een lange vakantie van de voorzitter is er geen kopij van hem binnengekomen. 
Jan Caesar 

Jaarlijkse ledenvergadering maandag 4 februari 2019 
De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland zal op 4 februari 2019 worden 
gehouden in gebouw Rehoboth aan de Wilhelminastraat in Berkel-Centrum. De zaal is open 
om 19:30 uur, de vergadering begint om 20:00 uur en zal uiterlijk 22:30 uur eindigen. 
Belangrijk punt is de discussie over hoe het verder moet met de afdeling. 
Ik hoop op een hoge opkomst. 
Jan Caesar 

Helmplicht. Wat vindt de Fietsersbond? 
De Fietsersbond is geen voorstander van een helmplicht. Jaap Kammminga, de expert van 
de Fietsersbond op het gebied van verkeersveiligheid, legt uit waarom een fietshelm de 
volksgezondheid weinig goed doet. Waartegen kan een helm beschermen? Of is een 
fietshelm geheel nutteloos?  
Waarom is de Fietsersbond tegen een helmplicht? Een helmplicht geeft het beeld dat fietsen 
een onveilige activiteit is. Dit is niet zo. Daarbij is in meerdere landen gebleken dat het 
fietsgebruik na het instellen van een helmplicht afneemt. Minder fietsen pakt zeer negatief uit 
voor de volksgezondheid. 
Heeft een fietshelm nut? Dat is onduidelijk, de onderzoeken spreken elkaar deels tegen. Wel 
duidelijk is dat een helm alleen helpt als je die echt goed opzet. En zelfs dan helpt hij alleen 
bij ongelukken met een snelheid tot 20 kilometer per uur. Hoe veel hij dan helpt is niet 
duidelijk. Je leest meer hierover op: https://fietsersbond.cmail20.com/t/t-l-ogmtd-vtlkujuy-i/ 
 
Zelf was ik twee keer het slachtoffer van een fietsongeval: de eerste keer (zonder helm) 
knalde ik bij het inhalen van een paar plots naar links zwabberende fietsers met het koppie 
tegen een hekwerk met een stevige hersenschudding tot gevolg. De tweede keer werd ik 
door een binnenbocht afsnijdende bromfietser frontaal getorpedeerd en gelukkig had ik toen 
wel een helm op, anders had u dit stukje van mij niet kunnen lezen. Dus, sindsdien doe ik op 
mijn snelle fiets waarbij ik veel fietsers inhaal altijd mijn helm op. Op mijn boodschappenfiets 
vind ik dat niet nodig. 
Jan Caesar 

A13/16 koppeling 
Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt 
Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan: de A16 Rotterdam, een koppeling van de A13 
nabij het vliegveld met de A16 op het Terbregseplein. De weg krijgt aansluitingen bij de N471 
en de Ankie Verbeek-Ohrlaan en loopt vervolgens in een half verdiepte landtunnel door het 
Lage Bergse Bos heen. De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap en zal 
energieneutraal zijn. Om geluidoverlast door verkeer te voorkomen, wordt voor de A16 extra 
geluiddempend asfalt gebruikt (fijne, tweelaags zoab). Ook komen er geluidschermen en 
grondwallen. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse 
Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden. Ook 
langs de weg komen fietspaden. De fietser kan op verschillende plaatsen de weg kruisen: bij 
de N471 via een tunnel onder de weg door, over het ecoduct en bij de Ankie Verbeek-
Ohrlaan. Daar wordt het een hele klim om via de fietsbrug naar de andere kant van de weg 
te komen, maar een stukje oostwaarts is een fietstunnel gepland. 
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Tijdens de bouw is overlast niet altijd te voorkomen. Om het verkeer niet te hinderen worden 
parallel aan de N209 en nabij het Terbregseplein bouwwegen aangelegd. Ondergetekende 
heeft aan de projectgroep gevraagd of deze na de realisatie van het project kunnen blijven 
liggen om ze te gebruiken als fietspad en bij eventuele calamiteiten.  
Bij de Grindweg is het nog een puzzel hoe fietsers (denk aan de schoolgaande jeugd) tijdens 
de werkzaamheden aldaar veilig kunnen blijven rijden, zonder een groot stuk om te moeten. 
Zie voor meer informatie: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2018/04/rotterdam-krijgt-een-
groene-boog.aspx 
Jan Caesar 

Verlichting langs het Landscheidingsfietspad 
We hebben er een paar jaar bij de gemeente op aangedrongen, maar nu is dan eiindelijk het 
Landscheidingsfietspad voorzien van verlichting, energiezuinige LED-verlichting. En ook de 
toeritten in het Annie M.G. Schmidtpark naar de HSL-overgang richting scholen. Maar … telt 
dat laatste en juist heel donkere stuk niet? Nou, eh, dat deel van het Landscheidingsfietspad 
is van Rotterdam. Onze gemeenteambtenaar heeft me toegezegd, dat ook dat deel zal 
worden voorzien van verlichting. 
  

   

Langs het fietspad parallel aan de Bastille en Waterlinie staat de verlichting inmiddels ook te 
schijnen. Dat fietst allemaal toch wat prettiger en veiliger. 
Jan Caesar 

Herinrichting Noordeindseweg 
Het college van B&W stelt in een brief aan de gemeenteraad voor om de Noordeindseweg 
tussen de rotonde Oostmeerlaan en de Herenstraat in te richten als 30km/u zone. Er komen 
snelheidsremmende maatregelen. Op het deel tussen de Oudelandselaan en de Wilgenlaan 
komen fietssuggestiestroken. Op de andere delen van de Noordeindseweg wordt roodbruin 
asfalt gebruikt waarmee de inrichting het karakter krijgt van een erftoegangsweg. 
Tevens zal de aantakking van de Noordeindseweg op de rotonde Oostmeerlaan in 
noordelijke richting worden gerealiseerd zodra een deel van de kavel van het naastgelegen 
huis beschikbaar komt. Auto’s hoeven dan niet meer via bijv. de Sterrenweg richting 
Zoetermeer te rijden. 
Met de herinrichting wordt ook een deel van de kade langs het water ter hoogte van de 
Wilgenlaan verhoogd. Meer informatie zoals tekeningen vindt u op de website van de 
gemeente.  
https://www.lansingerland.nl/wonen-verhuizen-en-verbouwen/werkzaamheden/herinrichting-
noordeindseweg/ 
Jan Caesar 

NS-station Lansingerland-Zoetermeer geopend 
In de (plaatselijke) kranten heeft u kunnen lezen, dat NS-station Lansingerland-Zoetermeer, 
onderdeel van ververknooppunt Bleizo is in december ’18 geopend. Hier kunt u op de 
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sprinter stappen naar Gouda of Den Haag. De Randstadrail en bussen zullen er in mei gaan 
stoppen. Er zijn volop parkeergelegenheden voor fiets (of auto).  
Zie http://www.bleizo.nl/vervoersknoop/ 
Jan Caesar 

Snelfietsroutes en stallingsplekken erbij 
Provincies, vervoersregio’s, gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
investeren op korte termijn 345 miljoen euro in vijftien (delen van) snelfietsroutes en 25.000 
fietsparkeerplekken. Dat hebben ze met elkaar afgesproken tijdens regionale overleggen 
over de meerjarenplannen voor investeringen in infrastructuur (MIRT). 
 
Snelfietsroutes 
‘Sinds provincies zijn gestart met de aanleg van snelfietsroutes, in 2006, is al bijna 500 
kilometer aan aantrekkelijke fietsroutes gerealiseerd’, zegt Henk Brink, gedeputeerde in de 
provincie Drenthe en snelfietsroute-ambassadeur. ‘Als het aan de decentrale overheden ligt 
komt daar de komende jaren in ieder geval nog minstens 600 kilometer bij, met een ambitie 
voor nog eens 400 kilometer na 2021. Daar kunnen we de bijdrage van de staatssecretaris 
goed bij gebruiken. Ook maken we bestaande fietsroutes aantrekkelijker, breder en sneller, 
zodat mensen de fiets in plaats van de auto kunnen kiezen.’ 
 
Fietsparkeerplekken 
Er komen in totaal 25.000 fietsparkeerplekken bij. Het gaat niet alleen om plekken bij 53 
bestaande stallingen, er komen ook vier hagelnieuwe fietsstallingen bij. Het gaat om 
stallingen bij de stations Amsterdam Centraal (IJ-zijde, 4000 plekken), Amsterdam Bijlmer 
Arena (1850), Heerlen (1000) en Rotterdam Alexander (ook 1000 plekken). Overigens is nog 
niet alle 53 bestaande stallingen het ‘hoe en wat’ bekend. Bij een twintigtal wordt eerst 
onderzoek verricht. 
Overgenomen van VerkeersNet (26-11-2018) 

Zet je licht aan (ANWB actie) 
Een paar weken nadat onze gemeente bij scholen en metrohaltes Ik val op op de bestrating 

had gespoten, had ook de ANWB een 
fietsverlichtingsactie. Mensen konden een sjabloon  
en gele krijtverf aanvragen. Op 27 oktober was de 
bedoeling om dit op veel bereden  fietspaden te 
spuiten. Navraag bij de wegbeheerder leerde, dat 
die geen bezwaar had om dit te doen. Onder het 
toeziend oog van John Hofman (van de Heraut) 
heeft ondergetekende onder andere bij de scholen 
aan De Zijde de waarschuwing op het fietspad 
aangebracht. 
Ik zag dat meer mensen zo bereidwillig waren 
geweest de waarschuwing op fietspaden te 

spuiten. Dank daarvoor. En nu maar hopen, dat fietsers bij het zien van de waarschuwing 
hun licht (alsnog) aanzetten. 
Jan Caesar 

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 erkende 
lantaarnpalen, noem maar op … 
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U kunt zelf ook meldingen doorgeven op:  
https://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/iets-kapot-vies-of-niet-in-orde_43295/ 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
De laatste jaren mis ik de vogels. Misschien is het de leeftijd, maar ik zie er steeds minder. 
Sinds ik een silo met zaadjes en wat vetbollen aan de pergola heb gehangen komen er weer 
kool- en pimpelmezen, roodborstjes en meer van dat kleine gevogelte in mijn tuin. Dat geeft 
me een warm nostalgisch gevoel. 
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 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) 


