
ERRATA

Tot onze spijt is in het najaarsnummer van 2015 een eerste, ongecorrigeerde
versie met het interview met Jan Ploeger verschenen. Deze bevat een aantal
onjuistheden, die wij hierbij weergeven:

2e alinea: De ENGELSTALIGE versie van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van het
Kennisplatform CROW is de best verkochte uitgave van het CROW.

Boven aan de tweede kolom gaat het niet om het viaduct onder station Voorburg,
maar om het spoorviaduct over de BINCKHORSTLAAN. De bocht daarin is in strijd
met de aanbevelingen M.B.T. ZICHTLENGTE.

Boven aan de derde kolom had moeten staan dat het aantal ziekenhuisgewonde
fietsers VERDUBBELD is.

Iets omlaag: degenen die niet willen leren zijn ONTWERPERS. Zij zijn ook
degenen die de vakliteratuur niet kennen en de publicaties waarop ze zich
focussen zijn digitaal beschikbare RECENTE publicaties.

Onze excuses aan de lezers en aan de geïnterviewde.

-- Redactie van de Fietsbel
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De oproep van Anneke en Lisette om 
een nieuwe hoofdredacteur heeft 
resultaat gehad. Er is er weer een. 
Gelukkig zijn alle schrijvers nog actief. 
Mede hierdoor hebben we opnieuw 
een interessant nummer kunnen ma-
ken. We besteden aandacht aan ons 
veertigjarig bestaan, van de Fietsers-
bond wel te verstaan. In het midden 
treffen jullie een afdruk van een deel 
van de eerste Fietsbel, met, grappig 
want ontzettend actueel, een klacht 
over stallingsproblemen. Nieuwe 
leden vertellen waarom ze onlangs 
lid werden en we hadden gesprekken 
met activisten van het eerste uur. Voor 

het voorblad hebben we ook uit het 
verleden geput. Maar het verleden is 
weinig waard als het heden niet actief 
is. En gelukkig, de bijdragen van de 
afdelingen zijn weer uitgebreid en we 
hebben ook een tweetal ingezonden 
stukken opgenomen. Verder stellen 
we in een aantal artikelen mensen aan 
u voor, voor wie de fiets een belang-
rijk onderdeel is van hun bedrijf. Het 
gaat over commerciële activiteiten, 
dat kwam zo uit. We moeten voor uit-
breiding van het fietsgebruik immers 
niet alleen leunen op de gemeente en 
de provincie. Commerciële activiteiten 
zijn ook een stimulans de fiets zijn ver-

diende prominente positie te geven.

Wij denken na over een thema voor 
het volgende nummer. Fietspaden, 
veiligheid voor kinderen naar school 
zijn mogelijkheden. Graag krijgen we 
van jullie verdere suggesties. Mail 
naar fietsbel.denhaag@gmail.com met een 
reactie op deze Fietsbel of met een 
leuk idee voor een artikel. Ook nieuwe 
redacteuren zijn van harte welkom. 
Trouwens ook leden die incidenteel 
een bijdrage willen leveren.

Willem Ruitenberg
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Aan dit nummer werkten mee:

Wil Bianchi, Dick Breedeveld, Daan 
Goedhart, Rob Jamin, Sanneke 
Kooijman, Jaap Lemstra, Ada Meltzer, 
Wim Miedema, Bob Molenaar, Julius 
Pasgeld, Aad Pronk, Erwin Ruitenberg, 
Eugène Verwiel, projectgroep Rotter-
damsebaan. 
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op de voorpagina

Het voorblad geeft een mooi tijds-
beeld. Daarnaast, het gaat over 
de Grote Marktstraat. De stelling 
op het spandoek: “automobilisten 
lopen” is inmiddels gerealiseerd. 
Dat zagen ze in 1975 toch goed.

WoRd lid
De Fietsersbond zet zich al 40 jaar 
in om van Nederland een veiliger 
fietsland te maken. Word nu lid op 
fietsersbond.nl/lidworden en maak kans op 
een luxe elektrische fiets van Batavus. 
Verder ontvangt u als nieuw lid van de 
Fietsersbond:

Twee keer per jaar de “Fietsbel”•	
Kaarten met fietsroutes van heel •	
Nederland t.w.v. €18,50 
Elk kwartaal de “Vogelvrije Fietser”•	
Fietsersbond Routeplanner •	
Korting op fietsproducten, fiets-•	
kaarten en -gidsen

3 algemene ledenvergadering

4 lid van de Fietsersbond

6 Leidschendam-Voorburg

7 Rijswijk

8 Wassenaar en Wateringen

9 Zoetermeer

10 column Wil Bianchi

11 leden van het eerste uur

12 eerste Fietsbel

16 interview Jan Ploeger

17 bezorgen per fiets

18 nieuwe hoofdredacteur

19 column Julius Pasgeld

20 fietsbel-festival

21 Dutch Bike Recycling

22 paviljoen Kobus

23 regionieuws Den Haag

24 catering per bakfiets

26 fijne fietspaden

27 in memoriam Bart Wijnberg
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uitnodiging 
algemene ledenvergadering fietsersbond haagse regio

Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende num-
mer voor 1 maart 2016 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com .

Het Centraal station heeft een nieuwe 
fietsenstalling gekregen. Vanaf de 
richting Bezuidenhout is de fietsen-
stalling met 1100 plaatsen gemak-
kelijk te bereiken. Op de Juliana van 
Stolberglaan, net over de Utrechtse 
baan het Bernhard viaduct op en bijna 
meteen weer de weg naar beneden. 
Op de hoek is de ingang van de stal-
ling. En vanuit de stalling loop je zo 
naar spoor 13. Nog wel even een stukje 

lopen naar de andere sporen. Kijk op 
tinyurl.com/qfvh3wd voor een artikeltje 
over de opening van de stalling aan de 
Anna van Buerenstraat.

Over de website van de gemeente Den 
Haag, deze geeft verstopt de nuttige 
informatie. Als je op bewoners klikt, 
dan verkeer en vervoer en vervolgens 
fietsen, dan krijg je een overzicht van 
fietsgerelateerde onderwerpen. Ik 

nieuWe stalling centRaal station

thema: fietsparkeerpbrolemen in het centrum van den haag

donderdag 26 november om 19.30 uur

U bent van harte welkom op de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling regio Den Haag 
op donderdagavond 26 november 2015 in Stayokay (Scheepmakersstraat 27 Den Haag, dit is een 
zijstraat van het Rijswijkseplein). 
Deze locatie heeft een fietsenstalling en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar via het nabij 
liggend station Holland Spoor.

agenda
Vanaf 19.30 uur:

Mededelingen•	
Verslag ledenvergadering 28 mei 2015 (•	 haagseregio.fietsersbond.nl)
Financiën met de Begroting 2016•	
Vooruitblik 2016•	
Jaarlijkse bestuursverkiezing•	
Rondvraag•	

De penningmeester Yde van der Burgh stelt zich niet herkiesbaar. 
De andere vier bestuursleden – Koen Baart, Wil Bianchi, Willem Miedema en Jac Wolters – stellen 
zich wel herkiesbaar. 
Leden die belangstelling hebben voor de functie van penningmeester of  voor een an-
dere bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 15 november 2015 aanmelden bij de secretaris 
(haagseregio@fietsersbond.nl of 070-3609783)

Vanaf ca. 20.15 uur (na de pauze):
Het tweede deel van de vergadering gaat over de fietsparkeerproblemen in het centrum van Den 
Haag. Hierbij wordt een presentatie gegeven over dit probleem en mogelijke oplossingen hiervoor 
met aansluitend discussie.

zag hem voor het eerst en nu ik het 
weet, zal ik vaker kijken want het 
bevat nuttige informatie. Als je op 
www.denhaag.nl/fiets klikt, zit je direct 
goed. Zet hem bij de favorieten!

Willem Ruitenberg

voor de laatste keer is de fietsenstalling compleet leegde voorkant van de gloednieuwe stalling



fietsbel najaar 2015 4

reportage
De fietsbel vroeg een paar nieuwe leden 
waarom zij onlangs lid werden.

tips en verhalen
Een van de nieuwe leden is Nico van 
Rijn. ‘Ik hou gewoon heel veel van 
fietsen’, geeft de 71-jarige Leidschen-
dammer aan als belangrijkste reden 
voor zijn lidmaatschap. ‘Ik doe alles op 
de fiets en bij het slecht weer neem ik 
het openbaar vervoer.’ Hij heeft geen 
auto. ‘Vroeger wel, maar ik heb hem 
toch niet nodig,’ zegt hij. ‘Ik ben in het 
Westland geboren en toen pakte ja 
altijd de fiets.’ Nu pakt Nico vooral de 
fiets voor boodschappen of om zijn fa-
milie in het Westland te bezoeken. ‘Ik 
gebruik sinds kort de routeplanner van 
de Fietsersbond, daarmee kan ik leuke 
ritjes uitdokteren. Meestal kies ik een 
toeristische route. Door het Wilhelmi-
napark in Rijswijk of door Madestein. 
En ik ga ook vaak door de duinen.’ Met 
een fietsclub van 55-plussers gaat Nico 
elke veertien dagen op pad. ‘We fiet-
sen 35 tot 50 kilometer en in augustus 
hebben we in het Gooi gefietst.’ Op de 
vraag waar de Haagse Fietsersbond 
zich op zou moeten richten antwoordt 
Nico: ‘Sommige wielrenners hebben 
echt een bord voor de ogen. Als je 
niet opzij gaat, gaan ze over je heen. 
Even bellen als ze erlangs willen zou 
wel helpen.’ Nico heeft ook nog wel 
wat leuke fietstips in de omgeving. 
‘Richting Rotterdam en Vlaardingen 
ligt een heel mooi fietsgebied, een 
prachtig vrij onbekend natuurgebied. 
En ik fiets ook graag naar Oostvoorne 
en Rockanje.’ Nico kijkt graag rond op 
de website van de Fietsersbond en 
leest graag de Fietsbel en de Vogelvrije 
Fietser. ‘Ik heb met plezier het verhaal 
over de vrouwelijke fietsenmakers 
in de Vogelvrije Fietser gelezen.’ Die 
verhalen en tips op de site en in de 

bladen waren voor Nico alle reden 
om zich aan te melden als lid van de 
Fietsersbond.

verbeteren van voorzieningen
Ook Klaas Tjoelker (61) is een nieuw 
lid. Hoewel... ‘Bij de oprichting van 
de Fietsersbond werd ik ook al lid,’ 
vertelt de Hagenaar. ‘Maar omdat 
ik vaak ik het buitenland was ben ik 
niet aaneengesloten lid geweest.’ 
De afgelopen acht jaar werkte Klaas 
in Bolivia en Mali. Veel gefietst heeft 
hij daar niet. ‘Ik had wel een fiets bij 
me maar Bolivia is erg bergachtig en 
op die grote hoogte is de lucht erg 
ijl. Ook krijg je van het verkeer erg 
weinig ruimte. Dat is ook in Mali zo en 
daar is de enorme warmte en het stof 
ook niet prettig.’ Klaas werd destijds 
lid van de Fietsersbond omdat hij de 
auto geen goede vervoersoplossing 
vond. ‘De toenmalige ENWB was me 
zeer welkom. De ANWB noemde zich 
wel wielrijdersbond, maar kwam toch 
vooral op voor automobilisten.’ Na al 
die jaren in het buitenland ziet Klaas 
wel dat er veel is gedaan voor fiet-
sers: meer fietspaden, fietsroutes en 
fietsenstallingen. Maar tegelijk ziet hij 
ook nog veel fietsonvriendelijkheid. 
‘Winkeliers laten je weten dat ze je 
fiets niet voor hun winkel willen heb-
ben.’ Klaas gebruikt zijn fiets vooral 
voor boodschappen, recreatie en als 
aanvulling op het openbaar vervoer. 
‘De Fietsersbond in de Haagse regio 
moet vooral doorgaan met waar ze 
mee bezig zijn: het verbeterd krijgen 
van de voorzieningen. Op sommige 
kruispunten sta ik wel eens heel lang 
te wachten omdat auto’s voorrang 
krijgen,’ verzucht hij. Het valt Klaas op 
dat er nog steeds geen onderscheid 
gemaakt wordt tussen snelfietsers 
(zoals wielrenners) en langzamere fiet-
sers (zoals recreatiefietsers). ‘Er zijn 
wel ruiterpaden aangelegd waar je zo 
af en toe een paard ziet, maar aparte 
wielerbanen voor racefietsers bestaan 
nog steeds niet. Er wordt in Nederland 
veel geregeld, maar aan zoiets nuttigs 
is blijkbaar nog niet gedacht.’

fietsrouteplanner
Christine Pijnappels (46) meldde zich 
begin mei aan als lid. ‘We fietsen best 
veel en het afgelopen voorjaar heb-
ben we samen met ons zoontje van 
vijf verschillende fietsroutes gedaan. 
Daarbij hebben we de fietsrouteplan-
ner-app van de Fietsersbond gebruikt. 
Het leukste is dat je zelf kunt bepalen 
of je een snelle korte route of een 

toeristische route wilt fietsen. We zijn 
daar zo enthousiast over geraakt dat 
we besloten om lid te worden van 
de Fietsersbond.’ Christine woont en 
werkt in Den Haag; ze brengt eerst 
haar zoontje naar school en fietst dan 
vijf kilometer naar haar werk. ‘We zijn 
ook lid geworden omdat ik hoop dat 
de Fietsersbond snel problemen of 
obstakels onderweg kan oplossen. 
Gelukkig is inmiddels de kuil in de weg 
waar ik elke dag doorheen moest 
hersteld.’ Naast woon-werkverkeer 
gaat de familie Pijnappels ook graag 
met de fiets op vakantie. Een paar jaar 
geleden fietsten ze met hun zoontje in 
de aanhanger door België en dit jaar 
hebben ze, met hem op de weehoo-
aanhangfiets [spreek uit wiehoe, red], 
een deel van de Landelijke Fietsroute 
door Midden-Nederland gefietst. “Hij 
kan zelf bepalen of hij meetrapt. Als 
we eenmaal op de fiets zitten heeft 
hij er altijd heel veel zin in: ‘Kom op 
Mama”.’  Ze gebruiken de fietsroute-
planner vooral voor de langere routes, 
zoals onlangs via Dordrecht naar 
Rijen. ´Mijn man laadt de route in zijn 

lid van de FietseRsbond

nieuw lid Nico van Rijn zoon Guus op de Weehoo

nieuw lid Klaas Tjoelker
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reportage

Naar aanleiding van het artikel 
over “Vrienden op de fiets” in 
Fietsbel voorjaar 2015 schreef 
Hella Prins ons het volgende.

‘Met vele anderen op de wereld 
host ik via www.warmshowers.org 
fietsers vanuit de hele wereld. 
Je biedt je overnachting-met-
warme-douche gratis aan. 
Als je wilt, breid je je aanbod 
uit, bijvoorbeeld met ontbijt, 
gebruik van keuken of wasma-
chine. Je bepaalt zelf het aantal 
gasten dat je wilt herbergen, 
en het aantal nachten dat je dat 
maximaal wilt.
Je kunt kiezen om alleen te 
hosten, maar je kunt natuurlijk 
ook zelf als fietser van het net-
werk gebruik maken. Financieel 
levert het hosten je niks op, dus 
ook geen gedoe met de belas-
ting. Als fietser onderweg heb 
je gratis overnachtingen, zon-
der andere verplichtingen dan 
de slaapkamer en de badkamer 
netjes achter te laten. Meestal 
is er wel wat meer contact dan 
dat, af en toe biedt een gast 
aan om voor je te koken en heb 
je een leuk gesprek. Maar het 
hoeft allemaal niet, wat jij wil, 
wat de gast wil.’

ingezonden

WaRm shoWeRs

Garmin, een fiets-gps, en het was een 
fantastische route over heerlijk auto-
luwe wegen. Zelfs een stuk langs de 
snelweg waarbij je nog steeds rustig 
fietst.´ Christine vindt de Fietsersbond 
een goed initiatief. `Het is goed dat 
ze het fietsen promoten en fietsers 
ondersteunen. Het is fijn om te fietsen 
en om te weten dat er een bond achter 
je staat.

handige fietskaarten
Ton Klapwijk uit Den Haag had meer-
dere redenen om lid te worden van de 
Fietsersbond. ‘Ik hou van fietsen, ik 
fiets veel. Ik speelde al een tijdje met 
het idee, maar het kwam er steeds 
maar niet van. Toen ik zag dat je bij 
lidmaatschap van de Fietsersbond 
fietskaarten van Nederland kreeg, leek 
me dat wel een goed moment om lid 
te worden.’ Ton ging namelijk met zijn 
12-jarige zoon fietsen naar Luxemburg 
en zo had hij tenminste de fietskaar-
ten voor Nederland vast in huis... ‘De 
Fietsersbond doet goed werk voor fiet-
sers,’ vindt hij. ‘Ik maak ook regelmatig 
gebruik van de fietsrouteplanner, 
ook een belangrijke reden om lid te 
worden!’ Op de vraag waar de fietsers-
bond in de regio Haaglanden aandacht 
aan zou moeten geven zegt Ton dat 
in Den Haag hem soms de slechte 
fietspaden 
opvallen. ‘Het 
asfalt voor de 
auto’s is dan 
keurig in orde, 
terwijl het 
rode fietspad 
een maanland-
schap is.’ Daar 
mag de fiet-
sersbond regio 
Haaglanden 
best aandacht 
aan besteden, 
vindt Ton. 

‘Ook als het gaat om bewegwijzering 
van bijvoorbeeld fietsknooppunten 
komt het soms voor dat de bordjes bij 
wegwerkzaamheden verdwenen zijn, 
zodat je wel erg hard moet zoeken 
naar je route.’  Ton maakt graag lange 
fietstochten, zoals naar zijn ouders in 
Veenendaal. En op vakantie gaat de 
fiets altijd mee, zodat hij ter plekke 
kan fietsen. En onlangs had hij dus met 
zijn zoon een fietsvakantie naar en in 
Luxemburg. ‘We hadden alles bij ons, 
we kampeerden onderweg en fietsen 
elke dag weer verder,’ vertelt hij. Zijn 
zoon is de fietsreis ook goed beval-
len. ‘Hij zei vooraf dat hij van klimmen 
hield, ook al had hij nog nooit meer 
beklommen dan een brug. Maar het 
ging heel erg goed. Hij heeft de smaak 
te pakken en wil misschien wel lid wor-
den van een fietsclub.’ 

Ton Klapwijk was met zijn 42 jaar 
het jongste lid dat reageerde op de 
bescheiden oproep van de Fietsbel om 
mee te werken aan een kort gesprekje. 
Zou dat komen doordat de Fietsers-
bond een oud imago heeft, of heb-
ben jongeren gewoon geen tijd voor 
zoiets? We hopen het laatste!

lisette eindhoven

Wat een mooie cartoon met 
de fiets de winkel in. Ik heb 
dat idee laatst geopperd bij de 
HEMA, die op FaceBook reac-
ties van lezers vroegen op hun 
winkelconcept. Ze vonden het 
een origineel idee.
Ik denk dat het werkelijk zou 
kunnen, in sommige winkels, 
bijv. boekwinkels, de HEMA. Ik 
zou dan in elk geval makkelijker 
de winkel ingaan. Het niet goed 
kunnen parkeren houdt me nu 
wel tegen.
Vr groet

Yolande de Kok

Felix

nieuw lid Ton Klapwijk en zoon Rien

• Bewaakte fietsenstallingen in de gemeenten: Alphen a/d Rijn, Delft, 
Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Zoetermeer. 

• Bewaakte fietsenstallingen bij diverse scholen.
 • Geheel verzorgde stallingen bij evenementen en festivals.

• Fietskluizen, fietstrommels en buurtstallingen.
Voor meer informatie: 070-3942211

www.biesieklette.nl                         

advertentie
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Op vrijdag 29 mei 2015 heeft de Fietsers-
bond Leidschendam-Voorburg samen 
met wethouder Floor Kist (Groen Links) 
en twee ambtenaren een fietstocht ge-
maakt langs fietsknelpunten en -projec-
ten in de gemeente. Deze tocht wordt 
traditioneel gehouden bij het aantreden 
van een nieuwe wethouder met verkeer 
en vervoer in zijn portefeuille.

Het doel van de fietstocht is op in-
formele wijze kennis te maken en ter 
plaatse informatie uit te wisselen. Be-
zocht zijn onder meer het Kwadrant in 
het centrum van Leidschendam. Hier 
is de verkeerscirculatie voor fietsers 
verbeterd: er zijn nu geen omwegen 
meer. Het Damcentrum bij de sluis 
waar het drukke autoverkeer voor 

overlast zorgt. De halte Leidschendam 
- Voorburg van Randstadrail, waar een 
structureel tekort aan fietsparkeer-
voorzieningen is. Het oude centrum 
van Voorburg. Er zijn klachten over 
hinder van fietsers in het voetgangers-
gebied van de Herenstraat. De OV-
knoop Voorburg. De stationsomgeving 
is ook voor fietsers verbeterd. De Laan 
van Nieuw Oosteinde en de Potgieter-
laan met respectievelijk smalle fiets-
paden en -stroken. De Spinozalaan: 
het fietspad aan de parkzijde eindigt 
op onlogische wijze bij de Mgr. van 
Steelaan. De regionale fietsroute via 
de Keltenlaan. Binnenkort zal daar het 
bochtige tracé worden gestrekt en zal 
het fietspad worden verlengd. Halte 
Voorburg ’t Loo van Randstadrail, 

waar ruim 100 fietsnietjes zijn ge-
plaatst. De Schipholboog, Populieren-
dreef en Appelgaarde, deze straten 
zijn onderdeel van de te verlengen Ve-
lostrada in de richting van Den Haag. 
De Weigelia waar fietsen is toegestaan 
in het voetgangersgebied aan de west-
kant, maar verboden op de trambaan. 
In het kader van de renovatie van het 
winkelcentrum Leidsenhage komt hier 
een vrijliggend fietspad. 

De gemeente gaat de voorstellen van 
de Fietsersbond bestuderen en zo 
mogelijk betrekken bij de uitvoering 
van het fietsbeleid.

Dick Breedeveld

tRaditionele Fietstocht met de WethoudeR
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De gemeente Den Haag heeft de 
nieuwe beleidsnota Fiets 2015-2018 
bekend gemaakt.
Omdat de Fietsersbond maar ten dele 
tevreden is, hebben we daarop een 
reactie opgesteld en naar de gemeen-
te gezonden. Hieronder geef ik een 
samenvatting.
Zo  staat er in de nota dat de Sterrou-
tes in de stad zullen worden uitge-
breid. Hoezo uitgebreid? Er is nog 
geen enkele route in gebruik. 
Verder ontbreekt het voornemen om 
weesfietsen in de gehele stad te ver-
wijderen. Slechts enkele zogenaamde 
“hotspots” komen hiervoor in aanmer-
king. En van die hotspots wordt alleen 
het Zeeheldenkwartier in de nota 
genoemd.
Het fietsparkeren krijgt gelukkig 
veel aandacht in de nota. Echter, de 
voornemens om juist de toeristische 

locaties betere voorzieningen en ver-
wijzingen te geven ontbreken. Dit zijn 
net die gebieden waar het veel beter 
is dat men met de fiets komt dan met 
de auto.
Alhoewel Scheveningen als grootste 
toeristische plek van Den Haag op het 
voorblad van de nota staat, wordt die 
locatie niet genoemd.
Verder heeft de Fietsersbond de ge-
meente gevraagd om bij de verkeers-
lichten de fietser sneller door te laten 
rijden. Op die manier neemt de ergernis 
voor de fietser af en komt men niet in de 
verleiding om door rood licht te rijden.
Ook vraagt de Fietsersbond om geen 
fietsstroken langs geparkeerde auto’s 
aan te leggen in verband met de veilig-
heid. Niet zelden veroorzaken open-
zwaaiende portieren ernstige ongeluk-
ken. Bovendien worden die stroken 
vaak gebruikt als tijdelijke parkeer-

plaatsen voor auto’s zodat de fietser 
een gevaarlijke slingerbeweging moet 
maken.
Natuurlijk heeft de Fietsersbond de 
gemeente ook een pluim gegeven en 
wel voor het behandelen van de Fiets-
Onvriendelijke Situaties (FOS). Deze lo-
caties worden door de leden aangege-
ven via het meldsysteem. Vervolgens 
bekijkt de gemeente samen met de 
Fietsersbond deze gevaarlijke situaties 
en zoekt een naar goede oplossing.
Ten slotte heeft de Fietsersbond aan 
de gemeente gevraagd om betrokken 
te worden bij het opstellen van de 
plannen voor aanleg of reconstructie 
zodat we snel onze wensen kunnen 
inbrengen in plaats van achteraf pro-
beren om het voor de fietsers beter in 
te richten.

 Aad Pronk

HAAGs meeRjAReNPRoGRAmmA Fiets 2015-2018

Vlnr: Jan Stoop (FB), Arianne Kok, wethouder Floor 
Kist en Edwin van Putten (gemeente)de gefietste route

regio
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Voor het vijfde jaar heeft de Fiet-
sersbond onderafdeling Rijswijk in 
het voorjaar een rapportage over de 
uitvoering van het fietsbeleid aan de ge-
meenteraad gestuurd. We zijn dat gaan 
doen, omdat de gemeente wel mooie 
plannen had, maar de uitvoering nogal 
achterbleef. Hieronder ons beeld van de 
faciliteiten voor fietsers in Rijswijk.

fietspaden
In 2014 zijn de volgende verbeteringen 
geheel of gedeeltelijk tot stand ge-
komen: fietsbrug over de Vliet, Rem-
brandtkade Noord, Van Vredenburg-
hweg tussen Schaapweg en Prinses 
Beatrixlaan (fietsstraat), en asfaltering 
van de Sir Winston Churchilllaan tussen 
Burg. Elsenlaan en Huis te Landelaan, 
de Prinses Beatrixlaan van grens met 
Den Haag tot Generaal Spoorlaan, de 
Lange Kleiweg vanaf viaduct over de 
A4 tot Haantje. Op dit belangrijke punt 
is de gemeente dus prima bezig.

verkeerslichten
De meeste klachten waren er over de 
wachttijden bij de Haagweg. Deze gaat 
nu op de schop en de verwachting is, 
dat dit veel zal verbeteren. Van enkele 
lange wachttijden hebben we melding 
gemaakt op het Meldpunt openbare 
ruimte, waarop er verbetering kwam. 
Er zijn nog wel een aantal rare onlogi-
sche afstellingen, bijvoorbeeld waarbij  
fietsers staan te wachten terwijl ze 
zonder bezwaar gelijk met auto’s 
groen zouden kunnen krijgen. Bijvoor-
beeld op de Van Vredenburghweg op 
de kruising met de Prinses Beatrixlaan. 
Een structureel punt in Rijswijk is het 
dichte net van doorgaande wegen 
voor auto’s waardoor er veel kruispun-
ten met verkeerslichten zijn. Hoewel 
de wachttijden voor fietsers per licht 
aanvaardbaar zijn, heb je alles bij 
elkaar veel vertraging. Dit kan gecom-
penseerd worden door fietsers per 
cyclus twee keer groen te geven.

bestrijding fietsendiefstal
Rondom De Bogaard en bij wijkwinkel-
centra zijn fietsklemmen vervangen 
door betere en er zijn nieuwe bijge-
plaatst. Ook bij een aantal tramhaltes 
en bushaltes zijn rekken geplaatst. 
Volgens onze tellingen van fietsen 
buiten de rekken, waren er op de vol-
gende plaatsen tekorten. De winkel-
centra Oud Rijswijk, De Bogaard (kant 
Bogaardplein en Steenvoordelaan), 
Lindelaan/Ravesteinplein en verder 
in de wijken Cromvliet en de Bomen-
buurt. De gemeente gaat naar aanlei-

ding van onze telling 125 fietsbeugels 
plaatsen in Oud Rijswijk, Cromvliet en 
de Bomenbuurt. Fietstrommels komen 
er helaas niet bij.
Op tal van plaatsen staan onveilige rek-
ken zonder bereikbare aanbindmoge-
lijkheid: Schouwburg, Kinderboerderij, 
Colijnlaan (Hoogvliet), Trias, vestigin-
gen van Florence en de meeste sport-
verenigingen. In de Martin Campslaan 
zijn de rekken bij de flats helemaal 
verdwenen.
In november 2014 heeft de gemeente 
met de politie een plan van aanpak 
fietsendiefstal vastgesteld. Enkele ac-
ties hebben inmiddels plaatsgevonden: 
graveren postcode en huisnummer, 
ter beschikking stellen fietsrekken in 
voortuinen. 

bewegwijzering
Aanpassing van de bewegwijzering is 
dringend nodig door de wijzigingen 
in de infrastructuur die de afgelopen 
jaren hebben plaatsgevonden. In 
verband met de fietsbrug zijn fietswij-
zers geplaatst, maar niet rondom de 
Hoekpolder. De lacunes die de Fiet-
sersbond op verzoek van de gemeente 
in 2009 inventariseerde zijn nog steeds 
niet weggenomen. Zo staat er op het 
Eisenhowerplein geen wijzer richting 
Delft (via het fietspaadje en de Lange 
Kleiweg) en staat er op de splitsing van 
de Schaapweg “Doorgaand Verkeer” 
richting de Generaal Spoorlaan, terwijl 
je voor Delft en Westlandse bestem-
mingen juist langs de Schaapweg en de 
Mgr. Beckerslaan moet. Irritant.

obstakels in fietspaden
De Rijswijkse Fietsersbond heeft de 
paaltjes in de fietspaden geïnventari-
seerd. Veel kunnen er weg omdat er 
nauwelijks kans is dat auto’s erin rijden 
(vanaf Burg. Elsenlaan het Julialaantje 
in) of omdat auto’s er gewoon on-
belemmerd langs kunnen (De Dijk) . 
Paaltjes die nodig zijn moeten beter 
afgeschermd worden met 
een heuveltje.

hogere versnelling
De ambitie van de ge-
meente om het vervoer 
per fiets te bevorderen 
zodat het in 2020 meer 
dan verdubbeld is ten 
opzichte van 2010, vereist 
een aanzienlijke inspan-
ning. Bij de verbetering 
van fietspaden, het 
fietsparkeren, de glad-
heidsbestrijding, verkeers-

les aan kinderen en opfriscursussen 
voor senioren zien we vooruitgang. De 
wachttijden bij de verkeerslichten over 
de Haagweg zullen door de reconstruc-
tie verbeteren, maar de vertraging op 
doorgaande routes moet kleiner.
Aan de bewegwijzering, het gevaar van 
paaltjes in het wegdek en de commu-
nicatie om het fietsen te bevorderen, 
wordt niets of bijna niets gedaan. Het 
fietsveiligheidsplan is er nog niet. Ook 
deze punten zijn belangrijk. De gemeen-
te moet echt in een hogere versnelling.

reactie gemeente 
De welwillende reactie van de ge-
meente ontvingen we eind augustus. 
De gemeente is het eens met de door 
de Fietsersbond gewenste verbeterin-
gen. In 2015 wordt begonnen met het 
verwijderen van obstakels in fietspa-
den. Dit jaar worden onveilige rekken 
vervangen en extra rekken geplaatst, 
ook in woongebieden. Aanpassing 
bewegwijzering heeft ten opzichte 
hiervan geen prioriteit gekregen. Het 
fietsbeleidsplan wordt herzien met een 
onderdeel veiligheid. Op een aantal lo-
caties kunnen toe- en afname van het 
fietsverkeer worden gemeten. 
Op 10 september heeft het bestuur van 
de onderafdeling een gesprek hierover 
gehad met wethouder Van Hemert. 
Uit dit gesprek kan nog het volgende 
worden vermeld. De wethouder is se-
rieus bezig de Bicyclette-stallingen bij 
winkelcentrum ‘In de Bogaard’ gratis 
te maken. Hij wil paaltjes in fietspaden 
liefst verwijderen of anders beveiligen. 
Voor de ambitie dat per 2020 het aan-
tal verplaatsingen per fiets verdubbelt 
ten opzichte van 2010 heeft hij geen 
extra maatregelen in de achterzak, 
bovenop het bestaande beleid. Verder 
stelde hij voor vaker met de Fietsers-
bond om de tafel te zitten.

erwin Ruitenberg
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gemeente RijsWijK in hogeRe veRsnelling

HAAGs meeRjAReNPRoGRAmmA Fiets 2015-2018

v.l.n.r. Erwin Ruitenberg (Fb), Ingrid Sijlbing (Fb), René van 
Hemert (wethouder), Annemarie Bakker (fietsambtenaar)
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De Mient en dan met name het de-
monstratiefietspad heeft in Den Haag 
een bekende naam in de Fietsenwe-
reld. Maar dat de Mient als straatnaam 
(Mientweg) ook voorkwam op de 
grens van Wateringen en Den Haag, 
dat weten maar weinig mensen. 
Op een oude plattegrond uit 1913 is de 
Mientweg te zien. Deze weg liep vanaf 
de Poeldijkseweg tot de oude Lozer-
laan en de Ambachtsweg in Waterin-

gen. Door uitbreiding van Den Haag-
Zuidwest moest een gedeelte van de 
volkstuinvereniging de Mient wijken. 
De Mientweg, een stuk weg tussen 
de Poeldijkseweg en de Erasmusweg, 
verloor zijn naam en werd vanaf 1970 
gewoon “Erasmusweg”. 

viaduct
Maar de naam Mient zal daar in 
Wateringen op een ludieke wijze nog 

voort bestaan. Door de 
aanleg van de Lozerlaan 
en de doortrekking naar 
de A4 (Wippolderweg) 
werd de weg naar Poeldijk 
gekruist. Dat geschiedde 
door middel van een 
viaduct. Dat viaduct dat 

ook een fietsviaduct is, kreeg de naam 
Mient-viaduct.
Op dit moment is de demonstratie-
fietsroute op de Mient weer in de pic-
ture. Om de parkeerproblemen op de 
Laan van Meerdervoort op te lossen 
en de bomen te sparen wordt er naar 
de Mient gekeken. Er lijken opties te 
bestaan om het tweerichtingenfiets-
pad op te heffen.
Aan beide kanten komen dan een 
smaller fietspad en extra parkeerplaat-
sen. Misschien dat de wethouder de 
fietspaden gaat opheffen en daar ook 
een Viaduct gaat realiseren, waar fiet-
sers over de Mient kunnen fietsen?

Wil Bianchi
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mieNt: DemoNstRAtieFietsRoute eN ViADuct

De afdeling Wassenaar heeft de 
afgelopen periode ook weer niet 
stilgezeten. Onlangs hebben we met 
Wethouder Doorn en een gemeen-
teambtenaar een fietstocht door 
Wassenaar gemaakt met als doel alle 
overbodige obstakels in de vorm van 
paaltjes, begroeiing e.d. te inventarise-
ren. We hebben  ook andere verbeter-
punten, zoals fietsparkeren laten zien. 
Zie de foto bij de supermarkt, waar 
het een rommeltje is met oude, veelal 
verbogen klemmen.
Paaltjes zorgen jaarlijks voor veel 
ernstige ongelukken. Wat weegt 

Fietsen met de WethoudeR
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zwaarder: een automobilist die 
in de fout gaat of een ernstig 
fietsongeluk. De wethouder, 
die zelf een enthousiast fietser 
is, was onder de indruk van het 
aantal onnodige hindernissen. 
Hij heeft toegezegd hier actie 
op te ondernemen. Wij gaan het 
kritisch volgen.
In november gaan we weer mee-
doen met de fietsverlichtings-
campagne.

ada meltzer

regio

het Mient-viaduct

volkstuinencomplex ‘de mient’

fietstocht met wethouder Doorn
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mieNt: DemoNstRAtieFietsRoute eN ViADuct

De afdeling Zoetermeer is op zoek naar enthousiastelingen 
die ons team willen komen versterken. Vind jij het leuk om 
mee te denken over verbetering van de fietsveiligheid en de 
voorzieningen voor fietsers in Zoetermeer, meld je dan aan! 
We kunnen je hulp en inbreng goed gebruiken.

Wil je meer weten over de activiteiten van de Fietsersbond 
in Zoetermeer, neem dan contact op met Theo Hebing, afde-
lingssecretaris, telefonisch bereikbaar via (06) 36501379 en 
via de mail op zoetermeer@fietsersbond.nl. 

sanneke Kooijman

eNtHousiAste VRijWilliGeRs GeZocHt!

Met hulp van een aantal vrijwilligers 
heeft de Zoetermeerse afdeling van de 
Fietsersbond in het voorjaar een on-
derzoek gedaan naar de fietsveiligheid 
rond Zoetermeerse basisscholen. 

In het onderzoek werd de verkeers-
situatie rond scholen vastgelegd met 
behulp van een inventarisatieformu-
lier, met aandacht voor

het schoolplein en trottoir (fietsen-•	
stalling, opstelruimte ouders met 
fiets);
de straat voor de school (functie en •	
gebruik van de weg, regelgeving, 
fietspaden, oversteekvoorzienin-
gen, autoparkeren op afstand, 
mogelijke conflictsituaties);
schoolroutes (drukke wegen of •	
andere barrières, (oversteek-)voor-
zieningen);
waargenomen gevaarlijke situaties •	
en gedrag. 
De resultaten werden geëvalueerd •	
op basis van criteria die worden 
gehanteerd door Veilig Verkeer 
Nederland èn de Fietsersbond. 

Op deze wijze is de situatie rond ruim 
20 Zoetermeerse basisscholen in kaart 
gebracht. 

Uit het onderzoek komen twee soor-
ten bevindingen naar voren. 

inrichting van de schoolomge-
ving
Bij een aantal scholen is de fietsveilig-
heid inderdaad een groot knelpunt, 
waarbij vooral tekortkomingen in de 
inrichting van de schoolomgeving de 
oorzaak zijn van (potentieel) gevaarlij-
ke situaties. Zoals scholen aan wegen 
met veel “doorgaand” verkeer zonder 
vrijliggende fietspaden. Of bij scho-

len waarbij onvoldoende scheiding is 
aangebracht tussen “autoparkeren 
voor halen / brengen” en de ingang 
voor “op de fiets” en “te voet”. Of het 
ontbreken van veilige oversteekvoor-
zieningen. 
Gevaarlijke situaties zijn helaas aan 
de orde van de dag. Uit het onder-
zoek komt naar voren dat bij zeker 
vijf scholen de verkeerssituatie in de 
buurt en de inrichting rond de school 
zelf alarmerend is. Soms valt door het 
treffen van kleinere maatregelen hier 
al een wereld te winnen. Maar ook een 
aantal grotere infrastructurele ingre-
pen zullen nodig zijn om meer veilig-
heid voor de kinderen te brengen. 
Bij sommige scholen met een (redelijk) 
veilige inrichting van de omgeving, 
parkeren sommige ouders op plaatsen 
waar dat niet is toegestaan. De Fiet-
sersbond is daarbij een groot voor-
stander van een duidelijk en zichtbaar 
handhavingsbeleid. 

gedrag van ouders
Daarnaast blijkt het gedrag van ouders 
een zeer belangrijke factor voor het 
veilig fietsen naar school. Het begint 
natuurlijk al met de keuze: met de 
auto / op de fiets / te voet. Die keuze 
wordt sterk beïnvloed door de (waar-
genomen) veiligheid voor fietsers 
rond de school en op de schoolroutes. 
Ouders die met de auto naar school 
komen kunnen - onbewust - het moei-
lijker maken voor andere ouders om 
wel op de fiets te gaan. 
Verder is het duidelijk dat risicovol ge-
drag van ouders een belangrijk verschil 
maakt voor het veilig fietsen van en 
naar school. Behalve dat veel ouders 
hun kind met de auto halen en bren-
gen wordt er veel (te) dichtbij school 

geparkeerd. Dit doet zich structureel 
voor bij scholen waar een kinderdag-
verblijf is en op regenachtige dagen. 
Hierbij kan soms met kleine ingrepen 
in de verkeerssituatie rond de school 
een aantal conflictsituaties worden 
opgelost. Het is echter de vraag wat 
ervoor nodig is om tot een echte ge-
dragsverandering en bewustwording 
van ouders te komen. Fietsveiligheid 
rond scholen zal nog veel aandacht 
vragen, ook van de Fietsersbond. 

eugène Verwiel 

werk aan de winkel!Fietsveiligheid Rond scholen

het Zoetermeerse vrijwilligersteam van 1982
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Als je in de jaren ’70 door Midden-Delf-
land fietste kwam je bij Schipluiden 
altijd een dijklichaam tegen. Dat was 
een vreemd gezicht zo in de polder. 
Een goede bekende vertelde mij dat 
dat de toekomstige rijksweg 19 was. 
Feitelijk de E19, de Europese numme-
ring. In NL was het gewoon de A4.

Er bleek veel weerstand tegen de 
toekomstige rijksweg E19 te zijn. Als 
beginnend raadslid wilde ik daar meer 
van weten. Zo bleek er een actiegroep 

“stop rijksweg 19”  Midden Delfland 
te bestaan. We kwamen met elkaar in 
contact. Zij wisten inmiddels dat ik in 
de Haagse Gemeenteraad zat. 

Ik heb de actiegroep bij 
mij in de tuin ontvangen, 
waar we de verschillende 
varianten bespraken. Zo 
was er ook een weg die 
rechtstreeks van de Brie-
nenoordbrug  naar Den 
Haag zou kunnen gaan. 
Maar daar woonden enkele 
mensen met een belangrijke functie, 
dus die variant bleek niet haalbaar.
Ik heb toen met de actiegroep afge-
sproken om de zaak aan te kaarten 
in de Haagse gemeenteraad. Meestal 
werd daar gereageerd: “Heeft geen 
belang voor Den Haag”.  Maar de 
Kamer van Koophandel én de vakbon-
den waren voorstanders. Met name 
de FNV vond de weg van belang voor 
werknemers die in het havengebied 
van Rotterdam werkten.
De gemeente kwam derhalve toch 
met een reactie. De reactie hield in dat 

zij bij het rijk zouden 
aangeven dat Den 
Haag een voorstan-
der was van deze 
rijksweg. Wel kwam 
toen al aan de orde 
de weg beter in te 
passen.

Inmiddels zijn we 
beland in 2015, en 
eind november gaat 
de weg open. Ik ben een paar weken 
geleden op het informatiekantoor in 
Vlaardingen geweest en heb daar de 
inpassing kunnen aanschouwen. Er 
liggen ook fietsbruggen zonder helling 
over de weg. Heb daar toch een steen-
tje aan kunnen bijdragen.

Wil Bianchi 
oud-raadslid Den Haag
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column
In deze rubriek blikt Wil 
Bianchi terug op de tijd dat hij 
zich als CDA-gemeenteraadslid 
inzette voor de belangen van 
de fietser.

A4 miDDeN DelFlAND

A4 Delft-Schiedam

Heb je zin in een leuk fietsrondje of zoek 
je gewoon de kortste route van A naar 
B? Kijk dan eens op de Fietsrouteplanner 
(routeplanner.fietsersbond.nl). Je vult startplaats en 
bestemming in en je kiest voor een routetype, 
bijv. kortste route, racefietsroute of natuurroute 

en de Fietsrouteplanner geeft je de route (evt. via 
knooppunten), de afstand en de duur en zelfs een 
GPS-track. Probeer het eens uit. Er blijkt dan zelfs 
in je eigen omgeving nog veel nieuws te ontdek-
ken. 

FietsRoutePlANNeR
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column
A4 miDDeN DelFlAND

Gewapend met concrete vragen ging 
ik op weg naar een bijeenkomst met 
enkele fietsbond leden van het eerste 
uur: Bettie van Alkemade, Wijnand 
Klaver en Rob van Putten.
In de loop van het gesprek vielen de 
woorden “organische ontwikkeling”. 
Dat is een passende typering van de 
beginjaren van het fietsersactivisme 
in Den Haag. Geleidelijk ontstond de 
samenwerking, waaraan we de huidige 
Haagse afdeling van de Fietsersbond 
te danken hebben. 

Het ging allemaal dus op een tamelijk 
natuurlijke, geleidelijke manier. Er was 
betrokkenheid bij het milieu, er was 
afkeer van de plannen de auto ruim 
baan te geven, er was passie voor het 
fietsgebruik, er was activisme en de 
gebruikelijke lichte anarchie van som-
mige fietsers. Dit mengsel van betrok-
kenheid gaf inspiratie om samen te 
strijden voor de belangen van fietsers. 
‘En van het een kwam het ander’. 
De publicatie met een progressieve 
verkeersvisie van de landelijke “werk-
groep 2000” in Amersfoort, inspireer-
de weer anderen.

d’ooievaar
In die tijd gold de auto als het vervoer-
middel van de toekomst, voor alle 
lagen van de bevolking. Dit werd door 
fietsers gezien als een verkeerde ont-
wikkeling, die men wilde bestrijden. 
Aanvankelijk bestond in Den Haag al 
D’ooievaar, die zich verzette tegen het 
gemeentelijke plan in de Koekamp een 
tramviaduct aan te leggen. Ook waren 
er protesten tegen de Leidse Baan, 

een geplande snelweg langs de spoor-
lijn Mariahoeve-Leiden. D’ooievaar had 
ook al een fietsrouteplan voor Den 
Haag gemaakt. De ENWB stapte in 
deze voetsporen.

Het Rijk (minister Westerterp) stelde 
in 1976 geld beschikbaar voor een 
demonstratiefietsroute .  Met dat 
geld werd de Weimarstraat van een 
tweerichtingverkeerfietspad voorzien. 
De winkeliers in de Weimarstraat von-
den het geen goed idee en ook veel 
fietsers hadden liever elders fietspa-
den gezien. Dit plan werd uitgevoerd 
in de periode dat de Haagse afdeling 
van de ENWB ontstond en scherpte de 
ideeën over wat wel of niet een goed 
fietsbeleid was. Het aanleggen van 
een voorbeeldfietsroute was dat in elk 
geval niet, vonden de actieve ENWB-
ers van het eerste uur.

milieu en maatschappij
De groep van fietsactivisten in de 
jaren 70 bestond dus uit mensen die 
naar bewustwording voor het milieu 
streefden en anderen die het breder 
zagen en deel wilden uitmaken van 
een vernieuwende maatschappelijke 
organisatie..
In de beginjaren werd veel actie 
gevoerd, strijd tegen de overheid. Die 
had bijvoorbeeld de Utrechtse Baan 
aangelegd, waardoor de prettige 
route van het centrum via het Haagse 
Bos naar Mariahoeve onmogelijk werd 
gemaakt. In die tijd fietsten actieve 
leden met ijzerdraadtangen om steeds 
weer het afsluitende prikkeldraad 
door te knippen om de doorgang naar 

het Haagse Bos mogelijk te maken. Tot 
op een gegeven moment de politie 
in een hinderlaag lag en de knippers 
werden gearresteerd en de nacht in 
een politiecel moesten doorbrengen. 
‘Dat waren nog eens tijden’.
De oudgedienden hadden , gezeten 
rond een grote tafel in een sfeervol 
1904 huis, duidelijk plezier in het 
ophalen van herinneringen uit de 
begintijd. Het activisme van toen geeft 
nog steeds inspiratie. En dan natuur-
lijk het door dat activisme bereikte 
resultaat. De geasfalteerd fietspaden, 
OV fiets, rechts voorrang voor fietsers, 
de opstelstroken voor fietsers, een 
autoluwe binnenstad, het is allemaal 
voortgekomen uit de ideeën uit de 
beginjaren.

samenwerking
En niet te vergeten de persoonlijke 
ontwikkeling die men doormaakte. 
Het activisme voor gebruik van de fiets 
in de stad als normaal onderdeel van 
het dagelijks leven was voor alle aan-
wezigen een belangrijke leerschool. 
Ze leerden daarmee ook denken in 
bredere kaders, het belang van het 
opzetten van samenwerkingsverban-
den en van creatief denken. Een eye 
opener was bijvoorbeeld de ontdek-
king dat winkeliers, weliswaar vanuit 
een andere invalshoek, gelijke belan-
gen konden hebben Die ontdekking 
maakte een succesvolle samenwerking 
op het terrein van het bevorderen van 
het winkelen op de fiets mogelijk. 
De aanwezigen constateren dat de 
bewustwording waar men in de jaren 
70 naar streefde voor een deel toch is 
bereikt. Het fietsverkeer is exponenti-
eel toegenomen. Ook de gemeente die 
in 1975 qua fietsbeleid nog in zichzelf 
gekeerd bestuurde, heeft geleerd dat 
het zinvol is bij het maken van plannen 
eerst alle betrokkenen om de tafel te 
krijgen. Dat is een belangrijk resultaat 
van het activisme geweest. Alhoewel 
er zijn nog steeds ambtenaren bij de 
gemeente die hun plannen willen 
doordrijven zonder behoorlijk overleg 
met de fietsersbond.

Kortom, Bettie, Wijnand en Rob, keken 
tevreden terug op de beginjaren van 
de afdeling Den Haag. De huidige 
leden mogen blij zijn met de inspannin-
gen die zij voor het fietsen in en rond 
Den Haag hebben geleverd.

Willem Ruitenberg

leden van het eeRste uuR
interview

goede herinneringen ophalen aan toen

oudgedienden Wijnand, Bettie en Rob
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Dit jaar bestaat de Fietersbond veertig jaar. Wist u dat 
de Fietsbel nagenoeg ook 40 jaar bestaat? Volgend 
jaar is het zover! Een mijlpaal om even bij stil te staan, 
vinden wij. Om een indruk te geven hoe het blad er in 
de beginperiode heeft uitgezien, drukken we hier vier 
pagina’s uit de oude Fietsbel af. 

Duidelijk is te zien dat de strijdlust in die eerste dagen 
beslist niet minder was dan nu.

FietsBel BijNA 40 jAAR
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Op de koffie bij Ingrid en Erwin

Op het Provinciehuis treffen wij Jan 
Ploeger, die daar werkzaam is als Pro-
grammamanager Mobiliteit en Duur-
zame Energie. Maar Jan Ploeger is veel 
méér dan dat. 

Fietsersbondlid van het eerste uur, 
om maar eens wat te noemen. Mede-
oprichter van de afdeling Delft en de 
tweede voorzitter die deze afdeling 
had. Civiel-ingenieur, afgestudeerd op 
een fietsonderwerp. Tomeloos twit-
teraar en fanatiek fietser. En bovenal 
gepassioneerd pleiter voor fietsvrien-
delijk ontwerpen.

ontwerpwijzer fietsverkeer
Het was in die laatste hoedanigheid 
dat hij een belangrijke bijdrage leverde 
aan de “Ontwerpwijzer Fietsverkeer” 
van het Kennisplatform CROW, uitge-
bracht in 2006. Het handboek be-
schrijft alle stappen om te komen tot 
een fietsvriendelijke infrastructuur. De 
Ontwerpwijzer is vertaald in diverse 
talen, wat de auteur uiteraard veel 
genoegen doet. Maar de toepassing 
van de principes uit de Ontwerpwijzer 
in de praktijk is een ander verhaal. “Ik 
kan onthutst zijn over wat ik op straat 
zie en denk regelmatig: ‘hoe hebben 
ze het kunnen ontwerpen?’”, is een 
citaat van Ploeger op de website Ver-
keerskunde (www.verkeerskunde.nl).

“Het is in wezen zo simpel”, licht 
hij toe. “Als je fietsvriendelijk wilt 
ontwerpen, moet je je verdiepen in 
wat de gebruiker wil. Dat gebeurt wél 
als het gaat om autovoorzieningen, 
daar liggen allerlei onderzoeken aan 
ten grondslag. Als het om de fiets 
gaat, wordt er vaak maar wat gedaan. 

Neem het viaduct onder station Voor-
burg. Daar zit een zodanige bocht in 
dat je niet kan zien wat zich erachter 
afspeelt. Volkomen in strijd met de 
aanbevelingen. Ook de nieuwe brug 
over de Vliet in Rijswijk voldoet niet 
aan de richtlijnen. 
Om terug te komen op autovoorzie-
ningen: een auto is maximaal 2,50 
meter breed. Is een autoweg dus ook 
tweeënhalve meter breed? Nee, na-
tuurlijk niet. Maar bij fietspaden wordt 
vaak gekozen voor minimale maten. 
Ik fiets al dertig jaar elke dag naar 
m’n werk. In de jaren ‘80 was ik een 
eenzame forens, vooral in de herfst 
en winter. Nu zie ik dagelijks strómen 
fietsers. Het nieuwe tweerichtingen-
fietspad op de Koningskade is een 
hele verbetering, maar met drie meter 
véél te smal.”

eigenwijsheid
De gevolgen blijven niet uit. Spookfiet-
sen is vooral op (te) smalle eenrich-
tingsfietspaden een veelvoorkomende 
verschijnsel. “Als er grootschalig 
ongewenst gedrag voorkomt, heb je 
het als ontwerper niet goed gedaan”, 
zegt Ploeger stellig. “Alle ontwerpers 
gaan daar vanuit, maar níet als het om 
de fiets gaat.” Het verbaast hem niet 
eens echt. Zo bepalen in Den Haag 
niet zozeer verkeerskundigen hoe 
wegen eruit komen te zien, maar vaak 
stedenbouwkundigen.

meer ongelukken
Wat hem vooral zorgen baart, is de 
toename van het aantal gewonden 
onder fietsers die bij een ongeval 
betrokken raken. Het aantal ernstig 
gewonde fietsers (afgemeten aan 

ziekenhuisopnamen) is de laatste ja-
ren verdrievoudigd De geregistreerde 
aantallen zijn echter slechts maar 
het topje van de ijsberg. “Er is hier 
op het Provinciehuis iemand die een 
fietsongeluk kreeg zonder dat hij in 
het ziekenhuis opgenomen hoefde te 
worden. Daarom kom je hem niet in 
de statistieken tegen. Hoewel het al 
maanden gebeurde, heeft hij nog altijd 
last van zijn verwondingen.”

Als belangrijke oorzaak van de proble-
men - los van de snorfietsen, die het 
effect van het verplaatsen van brom-
mers naar de rijbaan volkomen teniet 
hebben gedaan - ziet Ploeger het feit 
dat ambtenaren niet willen leren. 
Zo vertikken ze het in Den Haag om 
fietstunnels aan te leggen omdat tun-
nels onveilig zouden zijn. “Ooit is in de 
Binckhorst de onveiligste tunnel in het 
land aangelegd. Ondanks alle goede 
voorbeelden elders halen ze die nog 
altijd aan om te motiveren waarom ze 
geen tunnels willen.” Wat niet wil zeg-
gen dat het om een Haags probleem 
gaat. Ook in zijn woonplaats Delft, 
ziet hij tal van slechte voorbeelden. 
“Ambtenaren kennen de vakliteratuur 
niet”, stelt Ploeger, “ze lezen eigenlijk 
alleen Engelstalige publicaties omdat 
die digitaal beschikbaar zijn. En in na-
scholing zijn ze niet geïnteresseerd.” 
Onder meer via het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs KIVI NIRIA, waarvan 
Ploeger voorzitter is, spant hij zich in 
om de vakkennis te vergroten.

hoongelach
Voordat we afscheid nemen leggen we 
nog wat actuele situaties aan Ploeger 
voor, die tot veel hoongelach leiden. 
Het opbreken van het tweerichtingen-
fietspad op de Mient, ten behoeve 
van meer parkeergelegenheid?: “Heel 
jammer, Den Haag op z’n smalst.”
En de herinrichting van de Stations-
weg, waarbij alle adviezen van de Fiet-
sersbond in de wind geslagen zijn? “De 
situatie is nu volkomen onoverzich-
telijk. En waarom rijden al die auto’s 
daar? Die wil je helemaal niet hebben 
in een verblijfsgebied.”

Jan Ploeger, onvermoeibaar als het 
gaat om het uitdragen van kennis 
over fietsvriendelijk ontwerpen, komt 
graag een keer langs op een ledenver-
gadering om een presentatie te geven.

bob molenaar en 
daan goedhart

“Hoe HéBBeN Ze Het KuNNeN oNtWeRPeN?” 

de chaos bij station Hollands Spoor
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Rutger de Jong is een overtuigd fietser. 
Zo overtuigd dat hij een bedrijf heeft 
opgericht dat draait op fietskracht. De 
film “Premium Rush” uit 2012 draait om 
fietsbestellers in Manhattan. Een her-
kenbare film waar de lol in fietsen vanaf 
spat. ‘Het is een van de onderdelen van 
mijn bedrijfsconcept,’ vertelt Rutger.

Zijn bedrijf heet Vince.delivery. Met 
een schuin oog heeft Rutger naar 
de VS gekeken waar het gebruik van 
thuisbezorging is ingeburgerd. In 
Nederland is dat alleen een beetje bij 
warme maaltijden zo. ‘Ik wilde me 
aanvankelijk richten op goed opge-
leide buitenlanders, hen helpen bij hun 
boodschappen.’ Daarom zijn zijn web-
site en de folder voornamelijk in het 
Engels. ‘Nu blijkt echter dat ook veel 
Nederlanders van de diensten gebruik 
willen maken. De taal van website en 
folder zullen langzamerhand daaraan 
aangepast worden.’

personal shopper
Het idee is dat als iemand iets nodig 
heeft doch niet de gelegenheid heeft 
het te kopen, dat Vince.delivery dat 
desgevraagd doet en dit binnen een 
uur bezorgt. Een simpel voorbeeld: 
iemand verwacht gasten en is de 
zoutjes vergeten. Je gaat naar de 
website, geeft aan wat je wilt,  en het 
wordt bezorgd. De winkelprijs van het 
gekochte en de bezorgkosten worden 
in rekening gebracht. Om met Rutger 
te spreken: ‘Hoe gaaf is het om een 

personal shop-
per te hebben’.
Inmiddels blijkt 
het thuisbezor-
gen van warme 
maaltijden 
een groeiend 
aandeel van de 
bezorging te 
zijn. ‘Ik pro-
beert contact te 
leggen met een 
beetje bijzon-
dere restau-
rants, die geen 
energie willen 
of kunnen ste-
ken in een eigen 
bezorgservice. 
Dit neemt Vince 
dus over.’ Rut-
ger omschrijft 
het als ‘ontzorg de bezorging’. ‘We 
hopen een variëteit aan bijzondere 
restaurants als klant te krijgen. Een 
van de restaurants die nu al klant is, 
verzorgt door de bezorgservice een 
behoorlijk groot aantal extra maal-
tijden, die anders niet afgenomen 
waren. Voor kleine restaurants kan 
het een aantrekkelijke dienstverlening 
zijn.’

fixies
Op het eerste gezicht lijkt het moei-
zaam een bedrijf op te bouwen op 
basis van fietsbezorging. Maar daar zit 
juist de essentie. De bezorgers kunnen 

het naast andere bezigheden doen, 
desgewenst twee dagdelen per week. 
Dat maakt het flexibel. Dan de sfeer 
van het bedrijf. Het zoekt fietsers die 
fietsen op zich al fijn vinden, het soort 
dat op een fixie rijdt. Maar bovenal 
zoekt het fietsers die het een sport 
vinden trajecten snel af te leggen, 
hetzij door een korte route te vinden, 
hetzij door snel te fietsen. Fietsers die 
een beetje competitief zijn. Een derge-
lijk soort fietser werkt al voor Rutger. 
‘Ik heb er al een beetje de smoor in dat 
die sneller bezorgt dan ik, daar moet ik 
nog iets op vinden.’ 
De presentatie van het bedrijf moet 
juist door de fietsbezorging die van 
een fris, enthousiast, milieubewust, 
behulpzaam en dus modern bedrijf. 
‘Uiteraard hoop ik op vaste klandizie 
van leveranciers en afnemers en een 
vaste groep bezorgers. ‘
Natuurlijk vereist de bezorging plan-
ning. Daarvoor ontwikkelt Rutger een 
slim programma om ook tussentijds 
bezorgadressen te kunnen invoegen 
en de bezorgvolgorde te wijzigen. Hij 
vindt het opbouwen van het bedrijf 
meeslepend. ‘Er is een duidelijke trend 
dat er online steeds meer gebruik 
wordt gemaakt van thuisbezorgen en 
-ophalen via internet. Het is spannend 
deze ontwikkeling om te zetten in 
een goed lopend bedrijf met gemo-
tiveerde, sportieve medewerkers en 
tevreden klanten.’

De website van het bedrijf is 
vince.delivery en op tinyurl.com/nbft49e 
staan meer fietsbezorgdiensten.

Willem Ruitenberg

NieuWe BeZoRGDieNst PeR Fiets
interview

!

!

!!!!!! !

Zeg opa, zou u me iets willen 
vertellen, over toen u 40 jaar 
geleden lid werd van de  
Fietsersbond Den Haag??? 

Jazeker jongen; ik fietste toen ook iedere 
dag. Het heeft me goed gedaan, dat fietsen. 
Er waren nog weinig fietspaden, en: ik had 
nog geen versnellingen op de fiets! Ik ben 
nu 83, en iedere dag fiets ik met gemak vele 
kilometers, door de duinen, over mooie 
fietspaden, mede dankzij de Fietsersbond.  
 
Mag ik de Fietsersbond nog even 
feliciteren? Van harte, ik hoop dat ze nog 
vele malen 40 jaar vol mogen maken, want 
ze doen heel goed werk! !

! Felix stelt z'n opa een vraag                                             © Jaap Lemstra 2015 

!!!!!!!!!!!!!!! !

Rutger de Jong
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In de vorige Fietsbel hebben wij een 
noodoproep gedaan voor een nieuwe 
eindredacteur (eigenlijk bedoelden we 
een hoofdredacteur, ik weet inmiddels 
dat daar een subtiel onderscheid ligt). 
Op deze oproep werd gereageerd door 
Willem Ruitenberg. 
Wij zijn blij in de persoon van Willem 
een nieuwe hoofdredacteur te hebben 
gevonden. Met dit interview kunnen jul-
lie hem alvast wat beter leren kennen.

Wat is je achtergrond?
‘Ik ben geboren in februari 1945, dus 
net geen babyboomer. Mijn ouders 
verhuisden later in dat jaar naar Den 
Haag. Enkele korte onderbrekingen 
daargelaten heb ik daarna altijd in Den 
Haag gewoond. Omdat ik niet wist 
wat ik later wilde worden, ben ik maar 
rechten gaan studeren in Leiden (niet 
lid geweest van het Corps). Als ik nu 
terugkijk, als gepensioneerde, vind 
ik dat ik de voor mij juiste studie heb 
gedaan. Na mijn studie ging ik op het 
ministerie van Justitie werken. Ik heb 
het daar altijd boeiend gevonden, na 
mijn pensioen heb ik zelfs nog een 
jaar doorgewerkt. Als het aan mij had 
gelegen was dat zelfs langer ge-
weest, maar ja, bezuinigingen. En een 
gepensioneerde wegbezuinigen is het 
gemakkelijkst, ook wel begrijpelijk.

Op Justitie heb ik bij verschillende 
onderdelen gewerkt. Als laatste bij de 
directie die over rechtspleging gaat, 
voor mijn taken vooral de rechterlijke 
macht. Zwaartepunt was de internatio-
nale samenwerking, ik zat vaak in Brus-
sel. Bijvoorbeeld over de vraag hoe 
een rechter bewijsmateriaal uit een 
ander land kan krijgen of hoe moet 
worden omgegaan met internationale 
kinderontvoering. Oh ja, rond mijn 45e 
heb ik, ook als rijksambtenaar, bijna 
vier jaar op Bonaire gewerkt. Daar 
deed ik juridisch werk voor het eilands-
bestuur. Het was een heel boeiende 
periode, waar ik nog vaak aan terug 
denk. Ik had mijn fiets meegenomen, 
slechts drie keer gebruikt. Het was vijf 
kilometer naar mijn werk, heen tegen 
de passaatwind. Dat werkte niet.’

Beschrijf eens wat fietsherinneringen?
‘Een van de prettigste herinneringen 
was in de winter, bij mijn moeder ach-
terop de fiets en dan mijn benen is de 
fietstas, beschut tegen de koude. Ook 
herinner ik me de keer dat mijn moe-
der op een avond thuis kwam met de 
mededeling dat ze was aangehouden 
door een politieagent, omdat het wit 

van haar achterspatbord te geroest 
was. Er moest toen een potje witte lak 
worden gekocht om dat te herstellen. 
Dat potje heeft wel twintig jaar dienst 
gedaan, want na zo’n waarschuwing 
laat je het niet nogmaals gebeuren. 
Ook een bepalende herinnering was 
dat mijn oudste broer, leeftijdsverschil 
negen jaar, dus ik keek tegen hem op, 
iedere zondag vanaf 1954 op de fiets 
uit Leiden kwam om thuis te eten en 
dan weer terug fietste. Het was dus 
normaal om even op en neer te fietsen 
uit Leiden. Als ik nu naar Leiden moet, 
maak ik nog steeds de afweging of ik 
met de fiets zal gaan.

Met mijn vriend van de middelbare 
school heb ik, op mijn 15e een fiets-
tocht gemaakt door zuid 
Engeland en daarna Lon-
den, dan weer terug naar 
Dover. Mooi was dat, op 
de terugweg naar Dover, 
zag je allemaal fietsers je 
tegemoet komen met van 
die donkerbruine canvas 
fietstassen. Ik meen dat 
ik ook wel een vlaggetje 
van de Jeugdherbergcen-
trale aan mijn fiets had. 
Ik moet natuurlijk wel op-
passen nu wordt het erg 
Koot en Bie. Ik ben met 
hem twee jaar later ook 
nog door Zwitserland ge-
fietst en dan via de Elzas 
en Luxemburg terug naar 
Nederland, we hebben de 

Ballon ‘d Alsace genomen. Dat alles op 
een stadsfiets met een drie versnelling 
Sturmey Archer. Ik spreek die vriend 
nog wel en steeds hebben we het over 
die fantastische fietstochten, en wat 
een watjes onze kinderen zijn.’

betrokken bij fietsen
Vooral die eerste reis heeft grote in-
druk op Willem gemaakt. Nu na 55 jaar 
spreekt hij er nog steeds vol enthousi-
asme over. Hij vertelt ook hoe hij heeft 
geprobeerd dat enthousiasme op zijn 
kinderen over te brengen. Hij heeft 
daarom met zijn toen elfjarige zoon 
een fietstocht langs de Loire gemaakt. 
Ook heeft hij met zijn beide kinderen 
een fietsbezoek van ieder vijf dagen 
aan Londen 

de nieuWe hooFdRedacteuR
interview

 vervolg op volgende pagina

Grootvader en zijn Simplex uit 1898

de hoofdredacteur tussen zijn fietsen
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column
Fietsen doe je voor je plezier. En als je 
dat niet doet kan je maar beter in een 
auto in de file gaan staan. Dat is name-
lijk een prima plek om te overdenken 
hoe je voortaan wat meer plezier in je 
leven zou kunnen hebben.
Sommige fietsers fietsen om van A tot 
B te geraken. Dat is eigenlijk ook al 
niet goed. Want dan heb je een doel 
voor ogen. En einddoelen werken voor 
fietsers als oogkleppen waardoor je 
niet meer goed om je heen kan kijken. 
Dat kan je goed zien aan wielrenners. 
Daarom pleit ik ervoor om alle rich-
tingaanwijzers voor fietsers bij het 
groot vuil te zetten. Plaatsnamen en 
straatnaambordjes idem dito. En die 
idiote route-wegbewijzeringen vooral. 
Op de schroothoop ermee. “U nadert 
knooppunt 87!”. Potjandorie. Wat kan 
mij dat schelen. Soms zie je hele club-
jes fietsers op knooppunt 87 langdurig 
gebogen over kaarten om erachter 
te komen hoe ze op knooppunt 88 
terecht kunnen komen. Wat hadden 
ze in die tijd kunnen genieten van de 
echte omgeving! 
Geloof me. Waar anderen voor je be-
palen wat je interessant moet vinden 
tijdens het fietsen, kan je maar beter 
wegwezen. 

Het is trouwens ook niet 
wenselijk om van te voren 
zélf te bepalen wat je leuk 
vindt. Want dat valt ook 
altijd tegen. Gewoon op de 
fiets stappen dus. En kijken 
waar de voorzienigheid je 
brengt.
Ik herinner me dat ik op die 
manier ergens in Brabant 
terecht kwam in een 
hondenmuseum. Dat stond nergens 
aangegeven. Niet in reisfolders. Niet 
in fietsblaadjes. Niet op bordjes in de 
omgeving. Nergens. En ineens, in een 
piepklein dorpje, waar ik nooit terecht 
zou zijn gekomen als ik niet verdwaald 
was, zie ik op een huis een bord met 
daarop in prachtig handgeschilderd 
schuinschrift: “Hondenmuseum. Twee-
maal bellen s.v.p.” Ik kon de verleiding 
niet weerstaan. Het daarop volgende 
uur kreeg ik op de tweede verdieping 
een privé-rondleiding door een kamer-
tje met een tiental opgezette honden. 
Zomaar! Geheel onverhoeds! Met een 
gratis kop koffie toe! 

Een andere keer fietsten mevrouw 
Pasgeld en ik ergens in Zeeland door 

een buitenwijk van een 
klein stadje. Vermoeid 
zegen wij op een terrasje 
neer teneinde een con-
sumptie te nuttigen. Toen 
wij gebaarden dat wij 
wilden afrekenen, gaf de 
serveerster te kennen dat 
dat niet hoefde. ‘Hoezo?’, 
vroegen wij verwonderd. 
‘Nou’, zei de serveerster. 
‘Dit is helemaal geen 

terras. Gewoon een voortuin met een 
paar tafeltjes en stoeltjes. Ik woon 
hier en vond het wel grappig om u te 
verrassen.’

Hieruit mag blijken, dat zelfs het na-
denken op de fiets af te raden is. Het 
komt altijd wel goed. Als je iedere keer 
maar weer gewoon doen wat je hart je 
ingeeft en niet bang bent voor de ge-
volgen. Linksaf. Rechtsaf. Rechtdoor. 
De heuvel op. De heuvel af. Met de 
wind mee. Tegen de wind in. Door een 
bos. Over zand. Langs het water. Wat 
kan het schelen. 
Als je maar fietst. 

julius Pasgeld

als je maaR Fietst

gebracht, voor 
de gezelligheid, maar ook om ze te 
leren hoe prettig het is in een vreemde 
stad te fietsen. Voorlopig lijken zijn 
pogingen vergeefs.
Willem komt in ieder geval uit familie 
die al generaties lang enthousiast 
fietst. Hij laat een foto zien van zijn 
grootvader, we schrijven nu 1898!, op 
zijn fiets. Ook vertelt hij dat zijn ouders 
begin jaren 30 op de fiets op huwelijks-
reis naar Schotland gingen.
Een leuke anekdote over de buiten-
gewone verhouding die Willem tot de 
fiets heeft, is het volgende: In 1975 
woonde Willem in de Riouwstraat en 
vond het maar onrechtvaardig dat er 
zoveel parkeerplaatsen voor auto’s 
waren en zo weinig voor fietsen (ook 
toen al). Om daar iets aan te doen 
heeft hij toen voor zijn deur een 
fietsenrek op een parkeerplaats voor 
auto’s geplaatst. Na enige tijd kwam 
een agent vriendelijk vragen of hij zo 
goed zou willen zijn om het fietsenrek 
weg te halen, het was toch eigenlijk 

niet de bedoeling om het rek op straat 
te plaatsen (ja die jaren 70). Toen de 
politie begon aan te dringen, heeft 
Willem uiteindelijk na drie maanden 
het fietsenrek weggehaald. Jammer 
dat we hier geen foto van hebben.

Waarom ben je hoofdredacteur 
geworden?
‘Dan moet ik eerst iets vertellen over 
mijn verstandhouding tot de fiets. Ik 
vind het een van de mooiste uitvin-
dingen die de mensheid heeft gedaan 
en ik beleef altijd genoegen aan het 
sleutelen aan fietsen.’ Zoals de foto 
laat zien zit Willem ruim in de fietsen. 
Waaronder zelfs twee Bromptons, in 
de loop der jaren aangeschaft met de 
fietsregeling voor ambtenaren. Willem 
heeft ook altijd zo gewoond dat hij 
met de fiets naar het werk kon, door 
weer en wind. Sneeuw was natuurlijk 
prachtig, een extra uitdaging. Willem 
zegt dat ze dat op zijn werk nooit zo 
begrepen. Wat dat betreft is natuurlijk 
de afgelopen jaren wel het een en 

ander veranderd. 
Al in 1975 kreeg Willem het lidmaat-
schap van de ENWB cadeau. Hij is 
waarschijnlijk een van de eerste leden. 
Willem vertelt: ‘Hoewel ik vanaf het 
begin betrokken ben geweest en fiets-
problemen mij ook aanspreken, ben ik 
nooit actief geweest. De Fietsbel las ik 
altijd met graagte. Toen er een nieuwe 
hoofdredacteur werd gevraagd aar-
zelde ik, en het kwam er niet van er 
werk van te maken. Maar toen in het 
volgende nummer het voortbestaan 
van De Fietsbel bij ontbreken van een 
hoofdredacteur op de tocht stond, 
heb ik meteen contact op genomen, 
want het blad moet blijven bestaan. 
Bovendien kan ik nu eindelijk wat te-
rugdoen voor de vele uren leesplezier 
en inspiratie uit het ledenblad.’

Wij wensen Willem veel succes.

A. de jong

 vervolg vorige pagina
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reportage
Als in Haaglanden een “fietsbel festival” 
plaatsvindt, mag de redactie van “de 
Fietsbel” natuurlijk niet ontbreken. Dus 
op 15 augustus toog ik naar het festival. 
Het vond plaats op het Plein en was 
georganiseerd door de gemeente Den 
Haag en communicatiebureau Winkel-
man Van Hessen. 

Het communicatiebureau was aanwe-
zig met een fietsenmaker die leerde 
bandenplakken en andere kleine 
reparaties uitvoeren. Prettig om naar 
te kijken.
Ik heb heel interessant gesproken 
op een stand die buurtstallingen 
organiseert en op de stand waar een 
stormparaplu plus stuurbevestiging 
werd verkocht. Het zag er sympathiek 
uit, maar wat mij betreft niet voor 
mannen. Voor ons is het probleem 
de natte broek en niet natte haren. 
Toen door naar Kemper, want daar 
had ik de vroegere eigenaar van de 
fietsenwinkel gezien, en ik had een 
vraag over een oude Batavus vouw-
fiets. Ik beschreef het model en het 
type waarop de heer Kemper vroeg 
‘die met de vierkante zadelpen’? Dat is 
toch mooi, zo iets nog te weten want 
dat klopte. Het bleek een model uit 
1970 te zijn. Vervolgens hebben we 
onze gedachten laten gaan over vier 
gaatjes in het frame, wat de bedoeling 
daarvan zou zijn. Hij kwam met twee 
plausibele mogelijkheden.

verkeersvriendelijkheid
En passant werd ik aangesproken door 
de ANWB over verkeersvriendelijk-
heid. Licht op de fiets, achter elkaar 
fietsen als het druk is, niet telefoneren 

op de fiets. Ze hadden vijf regels, bo-
venstaande drie kon ik geheel onder-
schrijven, maar regel: bellen als je er 
aankomt, gaat me te ver. Dan pas je je 
snelheid maar aan of wijk je voldoende 
uit. En tegen het verkeer in fietsen, 
moet niet, maar het vlees is zwak. Dus 
ik kon geen handtekening zetten.
De muziek was gezellig, iemand die 
op een oude PTT-bakfiets grammo-
foonplaten draaide met jaren vijftig 
muziek. Hij had er duidelijk plezier in 
en de omstanders ook. Ook waren er 
twee mensen die fietsroutes door Den 
Haag aan de man brachten. Met mijn 
jeugd in Den Haag en mijn werkende 
leven ook, denk ik Den Haag op mijn 
duimpje te kennen en vind ik het wat 
raar een fietsroute te rijden. Misschien 
moet ik het toch eens doen.
Er was een fietsacrobaat, ongelofelijk, 
zijn evenwicht, en er was een plein-
tje om langzaam te fietsen. Jammer 
dat ik er alleen kinderen zag, ik had 
graag weer eens geoefend. Laatst las 
ik dat het unieke van de Nederlandse 
fietser is dat hij langzaam kan fietsen. 
Kan kloppen. Voor ons is fietsen geen 
sport om snel te fietsen, maar om van 
A naar B te gaan. En de meeste kinde-
ren hebben wel geprobeerd overeind 
te blijven met bijna stilstand. Ik zag 
nog enkele stands voor kinderen en 
nog een parcours.

electrische fiets
Mijn aandacht werd getrokken door 
een fiets met een cardanas. Deze 
constructie vind ik de mooiste die er is 
voor aandrijving, is die nu eindelijk be-
taalbaar en goed toepasbaar? Helaas 
heb ik geen nieuwe fiets nodig anders 

was ik misschien voor de bijl gegaan. 
Overigens stond er ook een fiets met 
een kevlarversterkte overbrenging, 
ook prachtig. Maar de standhouder, 
Jan Rufer van Binkbikes, verraste me 
met iets anders. Ongevraagd bood hij 
mij een ritje op zijn elektrische fiets 
aan. Ik had nog nooit op zo’n soort 
fiets gezeten omdat ik de aanschaf wil 
uitstellen tot ik minder kracht heb.
Maar wat gaaf rijdt dat. Ik moet er nog 
maar eens hard over nadenken.
En dan de stadspartij. Ze stonden op 
het festival met een wat afgetrapte 
bakfiets (dat moet volgende keer 
beter). Je kon een fietsbel krijgen 
als je een goed idee had. Helaas, ik 
werd erdoor overvallen en kon niets 
bedenken. Volgend jaar hoop ik goed 
beslagen ten ijs te komen.
Kortom, ik had een inspirerende tijd 
op het festival. Voorlopig zou ik het 
eerder een beurs met leuke activitei-
ten willen noemen. Het was een beetje 
rommelig, wat natuurlijk bij fietsers 
hoort, maar er was weinig samenhang 
in de opzet. Het was net of ieder maar 
gewoon ergens een plekje had geko-
zen. Hopelijk doen de organisatoren 
het volgend jaar weer. Misschien moet 
de Haagse fietsersbond dan ook deel-
nemen. Ik geef me vast op om in een 
standje te staan (kan ik in een pauze 
proberen die fietsbel te scoren).

Willem Ruitenberg

eeN FietsBel-FestiVAl

op het festival zijn bijzondere fietsen te zien
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In augustus spreek ik op een regen-
achtige zomermiddag met Gijs van der 
Luit.  Hij is samen met Patrick Gusman 
mede-eigenaar van fietszaak Dutch 
Bike Recycling (DBR). In 2009 wordt het 
begin gelegd voor DBR door vader Koos 
van der Luit. Hij verkoopt en repareert 
met name Nederlandse fietsen uit de 
jaren 40, 50 en 60, Vintage Bikes. Het is 
voor mensen uit de buurt. Vanuit dit ka-
rakteristieke pand, dat dienst deed als 
advocatenkantoor, wordt op de begane 
grond een etalage ingericht met oude 
attributen zoals zadels, antieke bak-
fietsen etc. Slechts 3 dagen is de winkel 
geopend en verder alles op afspraak. 
Koos van der Luit knapte er een aantal 
op en verkocht deze vanuit de kleine 
winkelruimte aan de Weimarstraat 6 in 
Den Haag.  Klanten in de buurt boden 
tegelijkertijd ook hun fiets ter reparatie 
in groten getale aan. 

terug in de tijd
DBR is nu een kleine zaak die vol 
staat met fietsen.  Voornamelijk 
oude fietsen van vóór 1980. Een paar 
krukjes en wat gereedschap tegen 
de wanden. Oude houten fietskisten 
opgestapeld met daarin oud ijzer van 
fietsenrekken, fietsbanden, cassettes 
en dergelijke. Je stapt terug in de tijd 
als het ware. Retro of Vintage stijl. Gijs 
is het te doen om het oud en de jeu. 
Het gereedschap  zoals sets tangen 
en steeksleutels heeft hij gekocht en 
soms gekregen van andere fietsen-
makers. Soms zit er een gerecyclede 
steeksleutel bij. Alleen slijpmachines, 
decoupeerzagen en föhns (voor 
het afbranden van verf) zijn nieuw 
 gekocht. Hij heeft ervoor gespaard.
DBR doet aan fietsverhuur. Zo hebben 
ze de Sparta 8 tot 80 (model jaren 70). 
Op de foto is deze fiets te zien. The 
Hague Street Art Tour heeft bij hen 
een tour georganiseerd door de wijk 
met deze Sparta fietsen. De toer ging 
langs  langs lokale kunstbedrijven in de 
buurt.
Ook zijn er bakfietsen te huur voor 
bijvoorbeeld kleine verhuizingen. DBR 
heeft 10 bakfietsen. Eens in de week 
komt er een jongen uit de buurt die 
de bakfiets huurt en er platen (cd’s) in 
doet om ze vervolgens te verkopen op 
de markt.

zesdehandsfietsen
Met de komst van DBR wordt er hard 
gewerkt aan het probleem van de vele 
afgedankte fietsen die rondzwerven 
in Den Haag. Gijs: ‘Een restproduct 

is nooit een restproduct. Een fiets is 
geen wegwerpproduct. Fietsen doe je 
nooit weg, maar je laat ze herstellen. 
Oude fietsen kunnen worden gecom-
bineerd. Zo was er laatst een fiets uit 
de oorlog gevonden bij een boer in 
een schuur. Dit was een fiets die van 
eigenaar op eigenaar was gegaan en 
zo zijn er soms wel 6e hands-fietsen.’
De vraag naar tweedehands fietsen 
is gestegen, een tijdlang kon men ge-
bruikte of afgedankte fietsen inruilen 
tegen een vergoeding in de Weimars-
traat. Deze actie liep ontzettend 
storm en in een mum van tijd puilde 
de opslag ruimtes uit. Al deze fietsen 
worden gebruikt voor onderdelen en 
reparaties, zodoende hebben veel fiet-
sen weer een tweede leven gekregen.  
Het probleem van recyclen van kapot-
te, oude fietswrakken door de gehele 
stad wordt hiermee opgelost met dit 
initiatief. Gijs: ‘Zo min mogelijk zwerf-
fietsen is de missie. Behoud van oud 
met een hoop liefde voor het oude en 
roest. De frames zijn nagenoeg onver-
woestbaar.’

tijdloos en duurzaam
Recycling staat voor tijdloos en duur-
zaam. DBR zegt doe iets met je oude 
fiets. Samen met de klant wordt er 
(custom-made) gekeken hoe de fiets 
het beste kan worden gerepareerd of 
aangeschaft. De klant kan kiezen hoe 
de fiets wordt opge-
bouwd. Het is altijd 
goedkoper dan een 
nieuwe fiets en de fiet-
sen zijn gecontroleerd 
op diefstal.
Bij DBR wordt Frans, 
Engels, Duits, Spaans 
en Portugees gespro-
ken. Ook wonen er veel 
expats in de buurt en 
zijn vader had ervoor 
gekozen om het een 
wat internationale 
uitstraling te geven. 
Naast de vestiging op 
de Weimarstraat zit er 
ook een vestiging op 
de Mauritskade en in 
Berkel en Rodenrijs. 
Er worden voorname-
lijk fietsen van vóór 
1980 gerepareerd en 
de reclame gaat van 
mond tot mond en via 
facebook. 
En nu dus via de Fiets-
bel...

pinstriping
Gijs  heeft als specialisme het 
 Pinstriping. ‘Met een set penselen 
schilder ik belettering of figuren op 
fietsen. Het wordt voor decoratie ge-
bruikt. Het zijn hele dunne lijntjes verf 
die een pin stripe worden genoemd. 
Ik doet dit ook als hobby in de avond-
uren en er is vraag naar.’ De eigenaren 
van DBR hebben ambities om meer-
dere vestigingen te gaan openen. DBR 
gaat werken aan meer creativiteit 
zoals het ontwerpen en maken van 
eigen gemaakte reclameborden.
Ook komen er meer (beach)cruisers, 
low-riders, chopperbikes en stretched 
cruisers. Voor de winkel staan een 
aantal van deze fietsen. Ze zijn met de 
dikke banden en een langgerekt frame 
ideaal voor een strand en boulevard 
en ze hebben stoere uitstraling. Uit-
proberen hoe dit zit of even fietsen 
met zo’n breed stuur mag altijd.
Custom paint jobs, beschilderen in 
overleg met de klant, gaat ook moge-
lijk worden. De pin striping-techniek 
wordt dan gebruikt.

Dutch Bicycle Recycling
https://www.facebook.com/
DutchBikeRecycling

jeroen Bertsch

dutch biKe RecYcling
recyclen, verhuren, repareren en beschilderen van vintage fietsen

de voorgevel van DBR
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Langs de fietsstraat Trekweg ligt vlak bij 
de molen een opvallende uitspanning. 
Paviljoen Kobus. Het is een fris, open 
bouwsel met een uitnodigend terras. 
Johan Euser, bedrijfsleider, vertelt er 
graag meer over. 

stageplaats
Het paviljoen is een project van het Co-
operatief Eigenwijzer dat beoogt om 
de Molenwijk verder te ontwikkelen. 
Met als uitgangspunt dat economische 
ontplooiing daar een effectief middel 
voor is. 
Johan is kok. Hij staat zelf in de keuken 
en doet de supervisie en begeleiding 
van de vrijwillige medewerkers die 
Kobus draaien. Er zijn gastvrouwen en 
-heren die zich nuttig maken, ervaring 
opdoen, en een zinvolle dagbesteding 
hebben. Daarnaast zijn er leerlingen 

van het Elsloo-collega in de Molenwijk, 
en wajongers. Voor hen is Kobus een 
stage-plek, drie maanden voor de 
leerlingen van het Elsloo, een half jaar 
voor de Wajongers. Het UWV geeft 
hen een baangarantie. 
‘Vorig jaar hebben vijf stagiaires hun 
diploma horecamedewerker-1 gehaald; 
die zijn alle vijf aan werk gekomen’, 
aldus Johan. ‘Een van de gastvrouwen 
is grafisch ontwerper, zij heeft de 

menukaart ontworpen.’
Kobus is vernoemd naar Jaap West-
broek, die als projectleider van Coöpe-
ratief Eigenwijzer veel in gang heeft 
gezet en voor elkaar gekregen. Ja, hij 
is familie. Het bekende park is ver-
noemd naar zijn grootvader die Hoofd 
Groenvoorziening is geweest van de 
gemeente ’s-Gravenhage. 

eerlijke kaart
Wat is bijzonder aan jullie aanpak?
‘We werken met een eerlijke kaart. De 
ingrediënten komen van de Stadsboer. 
Die teelt groente en kruiden op een 
lap grond in Ypenburg, en op het dak 
van het paviljoen. We zijn de tweede 
horeca-gelegenheid van Nederland 
waar op het dak wordt geteeld.’ Hij 
straalt van trots. ‘Je merkt het met-
een. De kruiden bijvoorbeeld, dat is 

zo anders dan uit 
de supermarkt.’ 
Ook de Stadsboer 
is onderdeel van 
Coöperatief Eigen-
wijzer. 
‘De kaart is niet 
al te ingewikkeld, 
alle bewerkingen 
moeten in principe 
door de stagiaires 
kunnen worden ge-
daan. De leerlingen 
hebben één dag 
per week theorie, 
op het Elsloo. Voor 
de begeleiding 

werk ik samen met de vakdocent ho-
reca. En ik put vooral uit mijn ervaring.’
Wat is je eigen achtergrond? 
‘Ik heb 17 jaar als kok in Bronovo 
gewerkt, tot ze de maaltijden extern in 
gingen kopen, toen werd het minder 
leuk. Ik ben voor een vriend gaan wer-
ken, bij Koetjes en Kalfjes, met veel 
plezier. Maar na vijf jaar moest hij me 
in vaste dienst gaan nemen. Dat wilde 
hij niet. Vervolgens ben ik via het UWV 

hier in gerold. Dit 
is heel anders dan 
de horeca. Daar 
heb je de tegen-
stelling tussen 
de keuken en de 
bediening. Dat kan 
hoog oplopen. De 
bediening die niet 
ophoudt op het 
belletje te druk-
ken, de keuken 
die de borden veel 
te heet aanlevert. 
Hier loopt het in 

elkaar over, je helpt elkaar. Het is ook 
een andere wereld. Ik leer hen om de 
jas van de gasten op te hangen, om 
bij het serveren van koffie het oortje 
rechts te plaatsen. Heel veel is niet 
vanzelfsprekend voor deze jongeren. 
Hoe moet je een sinaasappel schil-
len, waarom moet het wit eruit. Ik 
laat ze álles proeven en ruiken. “Dat 
lust ik niet”, zegt iemand wel eens. 
“Dat hoeft ook niet, maar je moet 
wel weten hoe wasabi smaakt als een 
klant dat vraagt.” De gewone horeca 
is vooral lichamelijk zwaar. Hier is het 
emotioneel soms heel moeilijk. Dit is 
sociale horeca.’ Hij zegt het opgewekt. 
‘Lol en rendement is mijn leuze. Het 
moet niet te zwaar zijn. Als je dan ziet 

dat het lukt, dat ze hun diploma halen, 
dat is zo mooi.’
Waar komen de gasten vandaan? 
‘Fietsers stappen niet heel vaak af. 
Maar er komt wel van alles: van de 
camping in Delftse Hout, verder Duit-
sers, Denen. We staan nu aangemeld 
als rustpunt. We hebben arrangemen-
ten met rondvaartorganisaties, De Hol-
landse Vaart, d’Ooievaart; dan meren 
ze hier aan voor een koffietafel, lunch 
of ze nemen een borrelgarnituur mee. 
De gemeente heeft voor een aanleg-
steiger gezorgd. We hebben verjaarda-
gen gehad, van roeiers. (Iets verderop 
aan de overkant van de Trekvliet 
liggen het clubhuis en de botenloods 
van RV De Laak, rj). We werken samen 
met de Lunch Box, dat zit in Moov, 
aan de Binckhorstlaan. We doen ook 
catering,’ hij zegt het met trots, ‘bij-
voorbeeld voor Stichting Mooi. Steeds 
meer mensen en organisaties komen 
hier voor borrels, vergaderingen en 
presentaties. Op woensdag hebben 
we een studentenhap. In het najaar 
gaan we weer beginnen met speciale 
activiteiten, op zondagen. Een mid-
dags voor de Kids, een cursus kroket-
ten maken. We hebben muziek gehad, 
jazz, en een volkszanger uit de wijk.’

De fietsstraat is aangelegd als onder-
deel van de toekomstige snelfietsrou-
te van de Hofstad naar het Hofplein en 
v.v. U zult er niet vaak over rijden, ze 
leidt voorlopig van niets naar nergens. 
Maar omrijden om af te stappen bij 
Kobus loont de moeite. 

Rob jamin

PAViljoeN KoBus
reportage

langs de fietsstraat

en langs het water

lol en rendement
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Je zou het misschien niet direct ver-
wachten, maar bij de herinrichting van 
de Neherkade en de voorbereidingen 
voor de aanleg van de Rotterdamse-
baan nemen fietsers een belangrijke 
plek in. Bij beide projecten worden be-
tere en veilige fietsroutes gerealiseerd.

Voorheen was het toegestaan om op 
de drukke Neherkade te fietsen. Iets 
wat alleen was weggelegd voor de 
echte durfal. De fietser moest zijn weg 
vinden tussen het autoverkeer, er was 
geen fietspad, laat staan een fiets-
strook. Er was dan ook bijna geen fiet-
ser op de Neherkade te vinden. Men 
maakte gebruik van de parallelle route 
via de Laakweg, een smalle straat 
langs de Laak zonder goede fiets-
voorzieningen. Bij de plannen voor de 
herinrichting van de Neherkade is hier 
goed naar gekeken: langs de Laakweg 
kwam een nieuwe, veilige fietsroute.

In het deel van de Laakweg tussen de 
Slachthuisstraat en Slachthuislaan ligt 
nu een fietsstraat. Dat betekent dat 
het autoverkeer fietsers de ruimte 
moeten geven. Aan de rand van de 
groenstrook tussen de Slachthuis-
straat en Rijswijkseweg is een vrijlig-
gend fietspad aangelegd.

rotterdamsebaan
De voorbereidende werkzaamheden 
voor de aanleg van de Rotterdam-
sebaan zijn in de Binckhorst in volle 
gang. Kabels en leidingen worden 
verlegd, wegen opnieuw ingericht en 
nieuwe wegen aangelegd. Ook voor 
fietsers verandert er veel in de Binck-
horst. Langs de Regulusweg kwam 
een vrijliggend fietspad. Dit fietspad 
is inmiddels doorgetrokken langs de 
nieuwe “Spoorboogweg”, zodat een 
snelle en comfortabele fietsroute is 

ontstaan tussen de Maanweg en de 
kruising bij de Plutostraat.
Bij de Wegastraat en de Mercuriusweg 
wordt gewerkt aan een nieuw stuk 
weg, waarmee de Mercuriusweg aan-
sluit op de nieuwe “Spoorboogweg”. 
Ook hier komen vrijliggende fiets-
paden, op een plek waar voorheen 
de fietser tussen de auto’s zijn weg 
moest vinden. 
Ook langs de Binckhorstlaan komen 
vrijliggende fietspaden, aan beide 
zijden van deze drukke weg. Hier moet 
de fietser echter nog wel even geduld 
oefenen. De komende jaren concen-
treert het werk voor de Rotterdamse-
baan zich direct rond de Binckhorst-
laan. 

sloop aan binckhorstlaan
Vanwege het slopen van gebou-
wen is het al een paar maanden 
niet meer toegestaan te fietsen 
aan de even zijde van de Binck-
horstlaan. Aan de overzijde is 
het fietspad breder gemaakt 
en tijdelijk als tweerichtingen-
fietspad ingericht. Het grote 
aantal in- en uitritten over het 
fietspad in combinatie met de 
vele auto’s en fietsers zorgde 
echter voor gevaarlijke situaties. 

Daarom zijn in de eerste helft van au-
gustus flink wat aanpassingen gedaan: 
er zijn nu minder inritten van en naar 
de ventweg, automobilisten hebben 
meer ruimte bij de overgebleven inrit-
ten zodat zij voldoende zicht op het 
fietspad hebben en op de Jupiterkade 
en de ventweg bij de Binck Twins is 
eenrichtingsverkeer ingesteld.

De komende periode zal het fietspad 
langs de Binckhorstlaan blijven zoals 
het nu is. Eind september wordt het 
hoofdcontract van het project Rot-
terdamsebaan gegund en gaat de 
winnende bouwcombinatie aan de 
slag. Dat betekent dat er op de Binck-
horstlaan een groot werkterrein wordt 
ingericht. Voorwaarde die hierbij door 
de gemeente Den Haag is gesteld, is 
dat fietsers en voetgangers van de 
Binckhorstlaan gebruik kunnen blijven 
maken.

Op www.denhaag.nl/neherkade en 
www.rotterdamsebaan.nl vindt u meer 
informatie. Of kom naar het Trefpunt 
Rotterdamsebaan, Binckhorstlaan 172 
(woensdag, vrijdag en zaterdag van 12 
uur tot 18 uur).

Gemeente Den Haag, 
projectorganisatie Rottedamse-
baan

Ruim baan vooR de FietseR in laaK
regio

de
n 

ha
ag

het nieuwe fietspad langs de Supernovaweg-Rotterdamsebaan de fietsroute door wijkpark Laak - Neherkade

gerieflijk fietsen in het wijkpark
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Pètrix Broeksteeg van ‘s-Peer catering 
kan nog maar net een gaatje vinden 
voor een interview met de redactie van 
de Fietsbel. In Theater aan het Spui is 
hij samen met medewerker China druk 
bezig met het voorbereiden van het 
diner voor jonge dansers van het Neder-
lands Danstheater en hun sponsors. ‘Dat 
diner was een onverwachte extra klus,’ 
zegt Pètrix. ‘Ik kreeg het gisteren pas 
te horen. Vandaar ook dat mijn bakfiets 
hier vandaag niet voor de deur staat, 
ik moest wel met de auto, want ik had 
veel te veel mee te nemen.’ 

De bakfiets is de reden dat de Fiets-
bel contact opnam met Pètrix. Hij is 
cateraar en verzorgt en bezorgt zijn 
biologisch-vegetarische maaltijden in 
Den Haag zoveel mogelijk met de bak-
fiets. ‘Ik ben negentien jaar geleden 
begonnen met mijn cateringbedrijf en 
ongeveer veertien jaar geleden kocht 
ik mijn bakfiets.’ Hij herinnert zich een 
markt in Delft van jaren geleden in het 
kader van een autovrije zondag. ‘Ik 
had een grote bakfiets kunnen lenen, 
zodat ik alles mee kon nemen. We 
fietsten met zijn tweeën om de beurt, 
het was loodzwaar. Maar toen we 
daar aankwamen stond iedereen nota 
bene zijn auto uit te laden! Terwijl wij 
de langste afstand hadden afgelegd.’ 
Pètrix is er nog verbijsterd over. 

praktisch en milieuvriendelijk
Pètrix verteld dat hij ook uit praktische 
overwegingen voor de bakfiets heeft 
gekozen. ‘Probeer maar eens met een 
auto een catering te verzorgen aan het 
Westeinde hier in Den Haag, daar kun 

je echt niet parke-
ren. Of je kunt ver 
weg staan en dat 
is niet handig als je 
veel zware kratten 
moet sjouwen.’ 
Maar het gebruik 
van de bakfiets 
sluit vooral heel 
goed aan bij zijn 
visie op het eten 
dat hij verzorgt: 
de biologisch-
vegetarische 
keuken. ‘Smaak en 
milieu zijn allebei 
altijd al belangrijke 
drijfveren voor 
mij geweest. Het 
duurzame cateren 
houdt niet op in 
de keuken. Mijn vriendin en ik hebben 
jarenlang geen auto gehad en als we 
er op vakantie een nodig hadden, dan 
leenden we er eentje. Ik heb tegen-
woordig wel een bedrijfswagen nodig 
voor grote partijen, maar die gebrui-
ken we nooit privé. Pas sinds een paar 
jaar hebben we een auto, zodat mijn 
vriendin er in het weekend met de 
kinderen op uit kan als ik aan het werk 
ben.’ Pètrix kijkt er wat beschaamd 
bij, de auto heeft duidelijk niet zijn 
voorkeur. 

boer gerrit
‘Toen ik net begon met cateren, ging ik 
ook altijd op de bakfiets naar de biolo-
gische markt bij de grote kerk om daar 
bij Boer Gerrit verse groenten te halen. 
Inmiddels is mijn bedrijf zo groot 

geworden dat een keer per 
week inkopen doen niet 
meer voldoende is. Sindsdien 
laat ik de verse groenten 
thuisbezorgen. ‘ Thuis, dat 
is de keuken van ‘s-Peer 
catering in het monumentale 
pand “De Gote Pyr” aan de 
Waldeck Pyrmontkade, waar 
Pètrix alle maaltijden voor-
bereidt, inclusief het bakken 
van eigen brood en taarten 
en het maken van brood-
beleg. Voor de liefhebbers 
houdt hij er ook proeverijen.

theater aan het spui
Pètrix heeft als stelregel 
dat hij met de bakfiets gaat 
als alles er in past en als de 
afstand niet te groot is. ‘Als 
er veel servies en pannen 

mee moeten, dan wordt het lastig. 
En probeer glaswerk maar eens heel 
te houden op de Haagse wegen, die 
zijn veel te hobbelig. Zonder servies-
goed kan ik wel voor zo’n zestig man 
een diner kwijt in mijn bakfiets.’ In 
het begin had Pètrix vooral klanten 
die afkwamen op zijn biologische en 
vegetarische maaltijden en ook nu nog 
weten de vegetariërs hem goed te 
vinden. ‘Vroeger dachten mensen dat 
ze hun gasten tekort deden als er geen 
vlees op tafel kwam, maar dat is nu 
anders. Een keer geen vlees eten is nu 
normaal. Vandaar ook dat het Theater 
aan het Spui het met mij aandurfde.’
 Twee jaar gelden werd Pètrix de 
huiscateraar van het Theater aan het 
Spui, hij verzorgt de catering bij elke 
voorstelling, en in augustus, wanneer 
dit gesprek plaatsvindt, verzorgt hij 
dus twee weken lang de lunches voor 
de 50 jonge dansers van het NDT. ‘De 
jongste is pas veertien! Speciaal voor 
de hardwerkende dansers zorg ik dat 
er veel koolhydraten in de maaltijden 
zitten, veel salades en rauwkost en 
veel pasta. Voor vandaag maak ik 
tabouleh (saladegerecht met bulger, 
red).’ 

verjaardagsfeestje
Naast de bedrijfsbakfiets heeft Pètrix 
ook nog een transportfiets en een 
racefiets. ‘Maar daar kom ik tegen-
woordig maar weinig aan toe,’ zegt 
hij. Maar de bakfiets wordt ook privé 
goed gebruikt. ‘Ik breng de kinderen 
en hun vriendjes de hele stad door en 
ik haal ik de vriendinnetjes en vriendjes 
van mijn kinderen met de bakfiets van 
school als er een verjaardagsfeestje is. 
Met zes kinderen in de bakfiets van 

cAteRiNG PeR BAKFiets
pètrix bezorgt biologisch-vegetarische maaltijden met de bakfiets
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recensie
Deze stevige pocket bevat 35 fietsrou-
tes van 10 tot 69 kilometer in Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 
U kunt dicht bij huis blijven of met 
de auto of de trein de fiets meene-
men naar het startpunt dat vaak bij 
een kerk, camping, parkeerplaats of 
horecagelegenheid is, en soms bij 
een station. Van iedere route is er een 
uitgebreide routebeschrijving en een 
mooi overzichtskaartje. 

Per provincie wordt een korte karakte-
risering gegeven en elke routebeschrij-
ving wordt voorafgegaan door een 
korte schets van de route. Zo staat er 
bijvoorbeeld bij de route Mooie Stad 
achter de Duinen, door inderdaad, de 
duinen van Den Haag en Wassenaar: 
“U fietst door lommerrijke parken, 
vangt een glimp op van het Paleis, 
ontdekt de waterrijke duinen Meijen-
del en Hollands Duin en keert via stille 
lanen van Wassenaar terug naar het 
centrum.” Er wordt natuurlijk ook 
gemeld of er horeca onderweg is.

kinderroute of meerdaagse
De routebeschrijvingen zijn in een 
aantal punten opgedeeld die ook op 
het bijbehorende kaartje van de route 
zijn ingetekend. Ook symbolen voor 
restaurants, vogelgebieden, horeca, 
mooie uitzichten, bushaltes, stations, 
campings en picknickplaatsen staan 
duidelijk op het kaartje aangegeven. 
Sommige routes zijn in te korten. Ook 
is er een speciale kinderroute van 10 
kilometer (die voor de liefhebbers tot 
27 kilometer is uit te breiden) door 
het prachtige recreatiegebied Twiske 

in Noord-Holland. Voor degenen die 
lekker de tijd hebben is er ook een 
meerdaagse route van 124 kilometer, 
hoewel echte kilometervreters deze 
route uiteraard ook in één dag kun-
nen doen. Maar dan mis je wel veel 
van de prachtige natuurgebieden, de 
veenweiden, de Zaanse Schans en 
het IJsselmeer in de oer-Hollandse 
Zaanstreek-Waterland.

trap lekker
In kadertjes staat extra informatie 
over de cultuur, de dorpjes en plaat-
sen waar je langs komt, de geschie-
denis van het gebied, de natuur, het 
landschap. Zo staat er bij de route 
Mooie Stad achter de Duinen een 
leuk informatief stukje over het water 
in de duinen. De aanwijzingen zijn 
even wennen, maar helder: “stuur > 
de dijk op”, “trap lekker door tot na 
de kerk”. Al met al is het een leuk en 
overzichtelijk gidsje met veel variatie. 
Je moet er meestal wel even voor op 
pad, maar als je toch van plan bent te 
gaan fietsen, dan kun je met behulp 
van het overzichtskaartje voorin en de 
inhoudsopgave met de naam van de 
route, de lengte en het startpunt goed 
vooraf bepalen waar je wilt fietsen. 

mooiste fietsroutes
Het boek is uitgegeven door On Track 
en Uitgeverij Unieboek. De gids is 
nog wel te krijgen, maar de inlogcode 
waarmee je de meest recente rou-
tebeschrijvingen uit het boek en de 
GPS-variant zou kunnen downloaden, 
werkt helaas niet meer. Helaas bestaat 
On Track, de digitale aanbieder van 

fiets-, kano- en wandelroutes in Neder-
land, niet meer. Een aantal routema-
kers van On Track is echter een nieuw 
initiatief gestart: De Mooiste Routes. 
Op hun website mooisteroutes.nl vindt 
je een aantal routes die ook in de gids 
West Nederland Fietsroutes beschre-
ven zijn. Om de routebeschrijvingen 
te kunnen inzien of te downloaden 
moet je wel voor € 13,50 per jaar lid te 
worden. Maar als je graag fietst (of 
kanoot of wandelt), dan is dat beslist 
de moeite waard. Er staan ruim 900 
routes op de site.

Fietsgids West Nederland fietsrou-
tes Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht | On Track - Unieboek ISBN: 
9789000318575, €22,50

West nedeRland FietsRoutes 

school naar huis. Het feest begint dan 
onderweg al!’ 
Vroeger deed Pètrix wel wat sleutel-
werk aan zijn fiets. Hij lacht. ‘Daarna 
was er meer mis met de fiets dan 
daarvoor. Ik houd me maar bij banden 
plakken en voor onderhoud ga ik naar 
Beer Fietsen (zie Fietsbel najaar 2014, 
red). Chris is een goede vriend van mij, 
hij zat vroeger ook in de Grote Pyr.’ 

creatief en flexibel
Oorspronkelijk heeft Pètrix de kunst-
academie gedaan en is hij eigenlijk 
fotograaf. ‘Het is natuurlijk belangrijk 
dat het eten niet alleen lekker smaakt, 
maar er ook goed uitziet. En bij zowel 

cateren als fotograferen moet je veel 
plannen en organiseren.’ Zo organi-
seerde hij onlangs een duurzaam diner 
voor de gemeente Den Haag. ‘Dat was 
in een lege loods voor 80 mensen, er 
was helemaal niets. Dan ga ik alles 
regelen. Van het huren van tafels en 
stoelen, servies en glaswerk, tot het 
dekken van de tafels en het verzorgen 
van de koffie en thee na afloop. Geluk-
kig heb ik een vaste poule van flexi-
bele krachten die ik kan inschakelen.’ 
Hoewel Pètrix het zelf niet benoemt, 
blijkt cateren, net als fotograferen, 
een creatief vak waarbij flexibiliteit 
een belangrijke rol speelt. De meeste 
benodigdheden voor het diner heeft 

Pètrix uit zijn keuken meegenomen 
naar het Theater aan het Spui. China, 
de medewerker die hem vandaag 
helpt bij het diner voor de dansers en 
hun sponsoren, heeft de resterende 
boodschappen gehaald en ze gaat aan 
de slag met de voorbereidingen voor 
het diner. Niet alles blijkt aanwezig te 
zijn. ‘Een chocolademousse zonder 
eieren kan ook prima!’ 

Kijk op www.speercatering.nl voor meer 
informatie.

lisette eindhoven
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Graag vertel ik u iets over een tweetal 
fietspaden in onze regio waar het goed 
fietsen is en waar het goed fietsen 
wordt. Eén fietspad is dit voorjaar 
gereed gekomen, het andere fietspad is 
in aanleg.

naar de wassenaarseslag
Tussen Wassenaar-noord en het strand 
ligt de Wassenaarseslag, een weg voor 
alle verkeer richting strand en terug. 
Deze weg is volledig gerenoveerd 
en nu ligt er een juweeltje van een 
fietsroute. Naast het eerste deel vanaf 
Wassenaar gezien ligt de rijbaan voor 
auto’s naast het fietspad, maar daarna 
– en dat is het grootste deel – wordt 
het een solitair fietspad. De foto’s 
geven een goed beeld.

De gemeente Wassenaar heeft een 
brede weg aangelegd van zwart asfalt. 
1/3 deel van de weg is voor voetgan-
gers, 2/3 deel is voor fietsers in de 
vorm van een tweerichtingenfietspad. 
In bochten ligt in het midden van het 
fietspad een doorgetrokken lijn. Op 
rechte stukken is geen belijning in het 
midden. Het voetgangersgedeelte 
is gescheiden van het fietspad door 
middel van een doorgetrokken lijn. 
Waar de autorijbaan naast het fietspad 
ligt, ligt het voetgangersgedeelte wat 
hoger dan het fietspad en er liggen 
tegels. De scheiding bestaat uit een 

schuin (vergevings-
gezind) randje. Dat 
is veilig en voorkomt 
valpartijen.
De gemeente Was-
senaar verdient een 
groot compliment 
voor het aanleggen 
van een dergelijk fiets-
vriendelijk fietspad.
Een tip voor de 
gemeente: leg in de 
rechte delen van het 
fietspad een onder-
broken witte lijn aan.

bij monster
Ten zuiden van Mon-
ster wordt een nieuw 
tweerichtingenfiets-
pad aangelegd. Dit 
fietspad begint bij het gemaal dat een 
aantal jaren terug is aangelegd naast 
het fietspad van Kijkduin naar Hoek 
van Holland.
Vanaf dit fietspad loopt het nieuwe 
fietspad door de Poelzone. Het is nu 
nog even zoeken naar het pad, omdat 
deze door een aan te leggen nieuwe 
wijk gaat. Vanaf het zuidelijke deel van 
Monster gaat het pad richting Naald-
wijk en ’s-Gravenzande, waar het pad 
tussen door gaat.
Een deel is klaar en daar mag al ge-
fietst worden.

De uitvoering is fietsvriendelijk: zwart 
asfalt, flauwe bochten, dus comforta-
bel. Het fietspad gaat onder een druk-
ke verkeerweg door en fraaie bruggen 
over het water. Compliment voor het 
vroegere Stadsgewest Haaglanden 
dat dit fietspad al tien jaar geleden 
aankondigde, maar ook een compli-
ment voor de gemeente Westland die 
zomaar een fraaie fietsvoorziening 
rijker wordt.

daan goedhart

oVeR tWee FietsPADeN eN Hoe FijN Die FietseN

riant fietspad bij de Wassenaarseslag

ruim en fietsvriendelijk

Lees de Fietsflits (onze 
digitale nieuwbrief) om 
de voortgang van het 
fietspad te volgen.
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Aimabel, vriendelijk, humorvol, 
hulpvaardig, uitdagend, kritisch, 
maar bovenal van mensen hou-
dend. Zo heb ik in de loop van de 
jaren onze in oktober 2015 overle-
den Bart Wijnberg leren kennen.

Fietsend naast elkaar maakte ik 
voor de eerste keer kennis met 
Bart.
Toen onze wegen zich scheidden 
had ik de eerste adviezen al binnen.
Zo was Bart. Meedenken.

Wat was hij leergierig; binnen de 
kortste keren wist hij alles van de 

(fiets)rand(jes) en de hoed. Zijn 
interesse in de fietsende mens was 
groot; hij zag de kwetsbaarheid 
van de fietsers te midden van het 
verkeersgeweld. 
Hij nam deel aan klankbordgroepen 
en ging inspreken. Bij de klankbord-
groep Noord-Westelijke hoofdroute 
werd Bart gewaardeerd om zijn 
respectabele fietskennis en was hij 
een vraagbaak op fietsgebied.
Hij genoot ervan dat er raadsleden 
waren die zich moeilijk konden 
voorstellen dat die heer in dat don-
kere kostuum namens de Fietsers-
bond sprak.

Zijn naam in de fietswereld was 
gemaakt.

Mij blijft het beeld bij van een 
keurig geklede man op een ietwat 
gedateerde en hier en daar roestige 
damesfiets, blij als een kind.

Wij zijn hem dankbaar, dat hij zo 
met ons meeleefde  en ons zo 
stimuleerde.

Alle vrijwilligers van de Fietsers-
bond Haagse regio wensen de 
familie van Bart veel sterkte bij het 
verwerken van zijn overlijden.
Mooie herinneringen blijven over.

Daan Goedhart.

oVeRleDeN: BARt WijNBeRG
een fietsman om van te houden

Monster: abrupt einde van ons fietsuitje...het nieuwe fietspad door de Poelzone bij Monster
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Slecht wegdek, overhangend 
groen, glas op de weg, etc.: dat 
betekent werk aan de winkel 
voor de gemeente. U kunt op 
onderstaande adressen terecht 
met klachten over het beheer 
van de openbare ruimte in uw 
gemeente: 

Den Haag
Spui 70
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag
 14070
contactcentrum@dsb.denhaag.nl

Leidschendam-Voorburg
Servicecentrum 
Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam 
 14070 
Raadhuisstraat 47a 
2271 DG Voorburg 
leidschendam-voorburg.nl

Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
 14070
rijswijk.nl

Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
 14 070
wassenaar.nl

Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
 14 0174
gemeentewestland.nl

Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Bezoekersingang: Markt 10
 14 079
zoetermeer.nl 

Landelijk Meldpunt
Uw melding komt vanzelf bij de weg-
beheerder en u kunt de afwikkeling 
bewaken.
meldpunt.fietsersbond.nl

Fietsersbond Haagse regio
Stephensonstraat 11
2561 XP Den Haag
info@fietsersbondhaagseregio.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

Haags Milieucentrum
Esperantoplein 8
2518 LE Den Haag
Tel. 070 - 302 99 52
info@haagsmilieucentrum.nl 
haagsmilieucentrum.nl

Fietsersbond Zoetermeer
Contactpersoon: Theo Hebing 
Salomeschouw 14 A 
2726 JT  Zoetermeer 
 06 - 36501379 
zoetermeer@fietsersbond.nl 

Fietsersbond, Landelijk Bureau
Nicolaas Beetsstraat 2a
3511 HE  Utrecht
 030 - 291 81 71
info@fietsersbond.nl
fietsersbond.nl

klachten openbare ruim
te

inFoRmatie vooR FietseRs

Martijn Toet aan het werk in zijn mobiele werkplaats

Onlangs viel mij onderstaand stukje 
in dagblad Het Parool op. De inhoud 
spreekt voor zich.
           

Hier in Nederland zijn het niet alleen 
automobilisten die stilstaan voor een 
verkeerslicht, maar ook fietsers. Ster-
ker nog, die staan vaak op de eerste 
rang als het gaat om het inademen 
van luchtvervuilende deeltjes. Daarbij 
komt ook nog dat fietsers gemiddeld 
langer moeten wachten dan automo-
bilisten. Nee, helaas hebben fietsers 
geen ramen die ze dicht kunnen 
houden. Ademloos staan wachten 
misschien?
                         
De vele fietsers die verkeerslichten 
al jarenlang mijden boeken dus niet 
alleen  snelheids-,  maar ook gezond-
heidswinst. 

daan goedhart

Vies!

wachten voor groen licht schijnt even ongezond te zijn...


