
Laat Den Haag maar schuiven
In december 2010 waren er twee perioden met veel sneeuwval. De 
eerste viel rond sinterklaas, de tweede gedurende de tweede helft van 
de maand. Toen viel de eerste sneeuw op 16 december.

Voor de eerste periode heeft de Fietsersbond de wethouder van 
Stadsbeheer een welverdiend compliment gegeven voor het zo goed 
mogelijk sneeuwvrij houden van de fietsvoorzieningen.

Anders lag het in de tweede helft van de maand. De 
gladheidsbestrijding in die periode verdient geen schoonheidsprijs.
Dat een fietsroute tijdens en meteen na de sneeuwval niet direct 
schoon kan zijn begrijpen wij wel. Het heeft op de meeste plaatsen echter dagen, ja soms 
weken, geduurd voordat er fatsoenlijk gefietst kon worden.
De week voor kerstmis was de situatie abominabel. Sommige routes zijn nooit aangepakt. De 
foto’s spreken voor zichzelf.

AANDACHTSPUNTEN  EN AANBEVELINGEN

De Fietsersbond heeft een paar aandachtspunten en aanbevelingen 
voor een eventuele nieuwe sneeuwperiode.

1. Probeer toch z.s.m. fietsvoorzieningen zo sneeuwvrij 
mogelijk te maken en te houden. Fietsverkeer is kwetsbaar 
en gedijt alleen bij een schoon wegdek.

2. Als sneeuw opzijgeschoven wordt, zowel vanaf de rijbaan 
voor het autoverkeer als vanaf het fietspad, dan mogen de 
in- en uitritten niet dichtgezet worden door een muur(tje) 
van sneeuw/ijs.

3. Als er in een fietspad een versmalling is waar de 
sneeuwschuiver niet door kan komen, dan mag daar geen muur(tje) van sneeuw/ijs 
achterblijven.

4. Wagens die sneeuwschuiven dienen een 
handschuiver en schop bij zich te hebben 
waarmee dichtgeschoven in- en uitritten en 
versmallingen handmatig sneeuwvrij 
gemaakt kunnen worden.

5. En –  in de herhaling –  strooi pas zout op 
fietsvoorzieningen na het wegschuiven/
-borstelen van de sneeuw. Versgevallen
sneeuw op fietspaden pekelen heeft geen 
zin. Fietsbanden rijden dat niet in.

Het fietspad langs de N44. 
Althans, het Háágse deel
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De fietsroute door Nieuw- 
Waldeck op 22 december

De kruising Houtwijklaan/Berlagelaan, januari 2011



De tweede helft van december was een moeilijke periode. Wij hebben de indruk dat de 
gemeente vooral de fietsers en voetgangers weer behoorlijk in de kou heeft laten staan.

Fietsersbond afd. Haagse regio

Den Haag, januari 2011

De Noordwal op 22 december... ... en – in tegengestelde richting 
gezien - op 29 (!) december

De Weimarstraat op 22 december

Tekst en fotoos: Werkgroep Gemeentepolitiek –  Lay-out: Bob M olenaar


