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Algemene Ledenvergadering op 29 november 2018
Thema: Fietsbeleid gemeente Den Haag 2019-2023

14

U bent van harte welkom op de algemene vergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio.
De ALV vindt plaats op donderdagavond 29 november 2018 in Stayokay, Scheepmakersstraat 27,
Den Haag (zijstraat Rijswijkseplein). Deze locatie heeft een fietsenstalling en is met het openbaar
vervoer goed bereikbaar via het nabij gelegen Station Hollands Spoor.

17

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel start om 19:30:
• Mededelingen
•V
 erslag ledenvergadering 31 mei 2018 (staat op onze website)
• J aarplan en begroting 2019 (idem)
• L opende zaken 2018 (uitvoering jaarplan 2018, verbeteringen infrastructuur, etc)
• Rondvraag

21

Koen Baart, Wil Bianchi, Theo Hebing
Thomas Hood, Daan Goedhart,
Rob Jamin, Rob Kniesmeijer, Jaap
Lemstra, Julius Pasgeld, Erwin
Ruitenberg, Jetse Timmers

UITNODIGING

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20.15 uur) gaat over het fietsbeleid van de gemeente Den Haag
in de komende jaren (2019-2023). De gemeente heeft het afgelopen half jaar in het kader van haar
programma Ruim Baan voor de Fiets met deskundigen en belanghebbenden toegewerkt naar het
nieuwe meerjarenprogramma Fiets dat binnenkort verschijnt. In het programma zijn vele aspecten
van het noodzakelijke fietsbeleid besproken. Ook onze mening, de 7 speerpunten voor 2018 gebaseerd op onze missie, is ruim aan bod gekomen. Graag delen we de uitkomsten van dit programma
op de ledenvergadering. Wij zullen een vertegenwoordiger van dit programma uitnodigen als gastspreker.

van de redactie

De foto’s zijn gemaakt door de
auteur van het artikel, tenzij anders
aangegeven

Een bijkomend voordeel van verkiezingen is dat er nieuwe bestuurders
komen waardoor je weer eens moet
nadenken hoe nu de fietsbelangen
aan een fris gezicht uit te leggen. Dan
moet je als Fietsersbond ook evalueren hoe het is gegaan en kijken met de
verse ogen hoe nu verder. Dit werkt
verfrissend en zelfkritisch. Dat laatste
is een vereiste voor vooruitgang. Enkele artikelen geven hiervan blijk.
Veel dank aan Daan Goedhart die heel
beeldend een sterroute heeft geanalyseerd, hij geeft krachtige argumenten
het belang van fietsers met overtuiging te blijven behartigen.
Hopelijk krijgt de lezer al lezend de
bevestiging dat het behartigen van

fietsveiligheid een zinvolle bezigheid
is. En ook de lol je druk te maken over
de details van de fietsproblemen. Zo
zou ik graag een artikel zien over de
huidige plaatsing van hemelwaterafvoerputten op de plaats waar fietsers
rijden. Het lijkt ondergeschikt, maar
hier is een structurele fout bij de weginrichting.
Toch maar weer eens opmerken dat
ik graag artikelen plaats van lezers die
hun ei kwijt willen. Ook hier, het werkt
verfrissend als bijdragen een onverwachte invalshoek geven. Dus gebruik
de wintermaanden om eens wat te
schrijven.

Willem Ruitenberg

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”
• Elk kwartaal de “Vogelvrije
Fietser”
• Korting op fietsproducten, fietskaarten en -gidsen

advertentie

advertentie
Bij de onderstaande werkplaatsen en winkel kunt u een fiets kopen of laten repareren
of een recycle-fiets kopen:

meldpunt.fietsersbond.nl

op de voorpagina
Hier oefent de Fietsersbond invloed uit op de politiek.

Werkplaats Vesteplein, Vesteplein 32, Delft
Werkplaats Grote Markt, Laan 9, Den Haag
Werkplaats Centrum West, Nederlandlaan 26-28, Zoetermeer
Winkel, Heeswijkplein 78, Den Haag

Stuur uw reactie of bijdrage
voor het volgende nummer
voor 15 mei 2019 naar

Woont u in de regio Den Haag dan kunt u ook gebruik maken van onze
mobiele fietsenservice. Belt u dan het nr. 06- 42 47 72 77.
Voor meer informatie kijkt u op www.biesieklette.nl of
belt u naar 070 - 394 22 11.

fietsbel.denhaag@gmail.com.
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ingezonden

NIET ALTIJD VOORUITGANG IN RIJSWIJK

RIJSWIJK

LEDEN MAILEN

Elk jaar krijgen de Gemeenteraad en het
College van B en W een rapportage van
de Fietsersbond over het uitgevoerde
beleid. Dat doen we opdat de gemeenteraad met onze gegevens het college
van B&W erop aanspreekt, wanneer de
uitvoering van het fietsbeleid tekortschiet. Hieronder uit de rapportage.

Fietspaden en fietsroutes

Opgebroken Sportlaan

In de zomer ontvingen wij een brief
van Hella Prins over de omleiding
Sportlaan in verband met werkzaamheden aan de Segbroeklaan.
Zij schreef:
“Enkele dagen geleden heb ik bij de
gemeente gemeld, dat de Sportlaan
op dit moment - door de afsluiting van
de Segbroeklaan - een zeer gevaarlijke
route is geworden voor fietsers. Met
de immens toenemende autodrukte
tussen de Kwartellaan en de Houtrustweg is de Sportlaan veel te smal om én
twee rijstroken auto’s én daarnaast rijdende fietsers te herbergen. Ik gebruik
nu meestal een andere route, behalve
overdag als het minder druk is, rijd ik
nog wel over de Sportlaan. Ik merk dat
auto’s vaak achter me blijven rijden,
vaak met enig ongeduld, omdat ze me
niet kunnen inhalen bij tegenliggers.
Dat levert weer files op.
De gemeente gebruikt naar mij nonargumenten om aan te geven dat zij er
verder niks aan kunnen doen: fietsers
houden zich nou eenmaal niet aan
de regels, fietsers luisteren toch niet
als we een rijverbod instellen, auto’s
mogen er maar 30 rijden.
Het gaat hier niet over snelheid, hoewel dat natuurlijk wel helpt, langzamer
rijden. Het gaat om zeer druk verkeer,
toenemend nu de vakanties ten einde
lopen, met over een week ook weer
toenemend school-fiets en -wegbrengverkeer.
Er is nu géén tijdelijk fietsverbod op
de Sportlaan. Toen ik begin juli een
paar keer tijdens de spitsuren wel daar
fietste, zag je dat fietsers allemaal
op de stoep gingen fietsen, gewoon
omdat er geen ruimte is om veilig
te fietsen. Er is een omleidingsroute
geïndiceerd, via de Sijzenlaan, maar dat
is een indicatie en je komt uiteindelijk
- richting Houtrust - toch weer op de
fietsbel najaar 2018

Sportlaan uit.
Er worden verkeersregelaars ingezet
op de kop bij de Houtrustweg. Die
hebben voor het fietsverkeer op de
Sportlaan geen toegevoegde waarde.
De gemeente - ik werd net weer
gebeld - geeft aan dat deze maatregelen volledig met o.a. de Fietsersbond
zijn besproken en voldoende beoordeeld. Ze gaan niks veranderen, er zijn
verkeersregelaars, de auto’s mogen
niet harder dan 30. Ja, het is drukker
dat wel, geeft men toe. Ja, en juist
dat drukkere is de essentie van het
toegenomen gevaar. Er is tijdens de
spitsuren geen enkele manoeuvreerruimte, niet voor fietsers en niet voor
auto’s. Eén slingerend kind en een auto
die daardoor moet uitwijken en je hebt
de poppen aan het dansen.
En fietsers die zichzelf en andere in
gevaar brengen door de regels te
negeren, ja, daar geef ik de gemeente
gelijk in, daar kun je weinig aan doen,
behalve handhaving.
Ik ben benieuwd of het klopt dat de
Fietsersbond akkoord is gegaan met
deze oplossing. Zo ja, zouden jullie
dan alsjeblieft nog eens in de week dat
de scholen weer beginnen in de spits
de Sportlaan een paar keer willen op
en af fietsen tussen Kwartellaan en
Houtrustweg, bij voorkeur samen met
schoolkinderen of ouder/kind-fietsers,
om te checken of dat nou een goed
advies is geweest? Ik kom er bij voorkeur niet meer, maar nogmaals: het is
niet verboden en de omleiding geeft
uiteindelijk toch weer aan richting de
Sportlaan”. (brief iets ingekort, red)

Onze reactie

Naar aanleiding van de brief is een
aantal leden van de “Fietsersbond infrastructuur werkgroep”, de zgn. werkgroep gemeentepolitiek, ter plekke
poolshoogte gaan nemen en spraken
4

Geen ruimte voor fietsers,
ze gaan op de stoep

met de uitvoerder van de werkzaamheden. De Fietsersbond was betrokken
in de planfase. Bij de uitvoering, o.a. de
omleidingen, waren wij niet betrokken.
Ter plekke werd geconstateerd dat
er een aantal gele omleidingsborden
ontbraken. De uitvoerder meldde dat
deze borden waren gestolen en dat dit
in Den Haag een toenemend probleem
is. In de recente periode zou het gaan
om maar liefst 70 borden. Er werd een
beperkt aantal verbeteringen afgesproken mede omdat de werkzaamheden op dat weggedeelte spoedig
zou worden beëindigd. Het is ook niet
eenvoudig om bij het uitvallen van een
belangrijke doorgaande weg een ideale
oplossing voor het verkeer te kiezen.
De Fietsersbond is van mening dat het
belang van de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, daarbij voorop
moet staan. Wij waren dan ook blij
met de melding van Hella. De brief is
ook aanleiding om de situatie rond de
werkzaamheden op de Segbroeklaan
te volgen. Zo constateerden wij dat bij
de kruising Ieplaan Segbroeklaan de
oversteekroute voor fietsers vervallen
is waardoor fietsers tegen het fietsverkeer in naar een onbeveiligde voetgangers oversteekplaats moeten rijden
om links af te kunnen. Dit is als FOS
(Fiets Onveilige Situatie) gemeld op
de Fietsersbond website zodat dit met
de gemeente wordt besproken. Missers zoals deze en zoals Hella meldde
zouden kunnen worden voorkomen
als er bij de uitvoering, o.a. in overleg
met de Fietsersbond, meer aandacht is
voor het voorkomen van fiets onveilige
situaties.

Jetse Timmers
De Fietsersbond zit nu in het bewonersoverleg Sportlaan - Segbroeklaan

In 2017 zijn flink wat verbeteringen tot
stand gekomen en in voorbereiding
genomen.
•A
 sfaltering Jaagpad, opwaardering
Huis te Hoornkade tot fietsstraat
(helaas met klinkerprofiel), asfaltering fietspad Churchilllaan (tussen
Rembrandtkade en Gen. Eisenhowerplein).
•H
 et kruispunt van de Churchilllaan
met de Populierlaan (Sterfietsroute
4) is opnieuw ingericht en daardoor
overzichtelijker geworden.
•D
 e Z.w.kant van de Pr. Beatrixlaan
is in twee richtingen befietsbaar
gemaakt.
•D
 e parallelweg langs de Gen. Spoorlaan tussen de Huis te Landelaan en
de Burg. Elsenlaan wordt opnieuw
ingericht. Overigens wordt bij het
opwaarderen helaas niet altijd asfalt
gelegd, maar soms betonklinkers
(Haagweg, Churchilllaan tussen
Eisenhowerplein en Volmerlaan) of
klinkerprofiel (Huis te Hoornkade).
•P
 lezierig is ook dat de auto’s komend
van de Hoornbrug niet meer zo makkelijk de fietsstraat langs de Haagweg opkunnen; ze moeten nu een
scherpe bocht maken. Daardoor is er
minder sluipverkeer.
Verdere asfaltering van fietspaden blijft
urgent ook omdat losliggende tegels
gevaarlijk zijn. Dodelijk ongeval op de
Huis te Landelaan in juli 2018.

Verkeerslichten

We hebben de afgelopen jaren 11 verkeerslichten jaarlijks geklokt, waaronder 5 verkeerslichten bij de Haagweg.
De gemiddelde wachttijd van geklokte
lichten was teruggelopen van 78 sec
(2016) naar 75 sec (2017), maar is nu
weer gestegen naar 78. De vastgestelde maximumtijd van 60 sec. wordt
meestal niet gehaald. Daar zit dus geen
vooruitgang in.
Dit jaar hebben we ook eenmalig vrijwel alle verkeerslichten gemeten. Van
de 60 lichten (in het hoofdroutenet)
waarvoor de normtijd 60 seconde is,
bleven er 35 binnen de normtijd en hadden 25 overschrijdingen van 1 tot 225

sec. Van de 30 lichten met een normtijd
van 90 seconden waren er 3 overschrijdingen, van 4 tot 35 seconden.
Er waren op het hoofdroutenet 8
overschrijdingen van meer dan 50%
(30 sec.). Deze zijn bij de Gemeente
gemeld; na een maand werden nog 4
overschrijdingen van meer dan 50 %
geklokt. Na drie maanden waren dat
er nog twee. Het licht op de Laan van
Hoornwijck bij de kruising met de Laan
van Oversteen stond na vier minuten
nog op Rood! Helaas doet het licht van
sommige drukknoppen het niet; dit levert bij fietsers onzekerheid op en kan
leiden tot rijden door rood. Na melding
is dit niet verbeterd. Als 60 seconde
wachttijd niet haalbaar is, moeten fietsers twee keer groen per cyclus krijgen.
Over de afstelling van de verkeerslichten gaan we met de Gemeente in de
slag.

Fietsparkeren

Het grootste deel van de onbewaakte
stalling van De Bogaard is bij de gratis
bewaakte stalling getrokken.
De plannen uit 2016 met Pro Rail voor
de fietsenstalling aan het Eisenhowerplein liggen stil, terwijl er grote behoefte
is aan uitbreiding van deze fietsenstalling. Hoewel in een aantal oude
wijken nietjes zijn geplaatst, zijn er nog
steeds tekorten. Er lijken ook nogal
wat weesfietsen schaarse plaatsen in
te nemen. Hierop moet beter worden
gehandhaafd. Op tal van plaatsen staan
nog steeds onveilige rekken zonder
bereikbare aanbindmogelijkheid:
Schouwburg, Kinderboerderij, Colijnlaan (Hoogvliet), Trias, vestigingen van
Florence en de meeste sportverenigingen. Bij de Schouwburg is een dak
boven de rekken wenselijk.
De Algemene Plaatselijke Verordening
is gewijzigd, zodat weesfietsen kunnen
worden overgebracht naar het regionale depot. Weesfietsen kunnen echter
alleen worden weggehaald wanneer
het overduidelijk wrakken zijn nu de 28

regio

dagentermijn niet in de APV is gekomen. We hebben geen vermindering
van weesfietsen kunnen constateren.
In 2017 is het aantal fietsendiefstallen
afgenomen ten opzichte van 2016:
resp. 424 en 495 diefstallen. Dit kan
samenhangen met het oppakken van
een bende in oktober 2017.

Bewegwijzering

Aanpassing van de bewegwijzering is
dringend nodig door de aanpassingen
van de infrastructuur die de afgelopen
jaren hebben plaatsgevonden (Hoekpolder, fietsbrug) en omdat de lacunes
die de Fietsersbond op verzoek van de
Gemeente in 2009 inventariseerde nog
steeds niet zijn weggenomen. Hiervoor
ontbraken in 2016 de middelen. Na een
actie van de Fietsersbond in september
2016 is voor 2017 budget toegekend.
Toch is de bewegwijzering niet aangepast omdat de opdrachtnemer het
vertikt.

Veiligheid

Iedere gemeente wordt geacht een
fietsveiligheidsplan te maken, maar
Rijswijk gaat dat niet doen. Het zou in
het nieuwe fietsbeleidsplan worden
meegenomen, maar bij nader inzien
komt er naar verluidt, een integraal
beleidsplan “van buiten naar binnen”
met concrete prioriteiten.
De Fietsersbond heeft in 2014 op eigen
initiatief een inventarisatie gemaakt
van paaltjes in fietspaden. De Gemeente heeft op grond van een eigen
inventarisatie de paaltjes in 2016-2018
gesaneerd. Dat zal best de nodige
valpartijen schelen!

Gesprek met wethouder

We gaan deze dingen met wethouder
Lugthart en met de fietsambtenaren
bespreken. We houden jullie op de
hoogte.

Erwin Ruitenberg,
voorzitter afd. Rijswijk

Laan van Oversteen
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Een jaar of 10 geleden dachten we
vanuit fietsersbelangenhoek in breed
verband dat straten welke werden
ingericht als zogenaamde fietsstraat dé
oplossing zou zijn tegen luchtvervuiling,
met eerlijker verdeling van onze kostbare ruimte en veelal verbetering zouden
moeten opleveren voor de verkeersveiligheid en comfort voor fietsers.
Nu we aantal jaren verder zijn kunnen
we bekijken in welke mate deze daadwerkelijk bijdragen aan de veiligheid
van fietsers.
Volgens het Duurzaam Veilig-principe
‘functionaliteit’ (bron Verkeerskunde.
nl) mogen wegen slechts één enkele
verkeersfunctie hebben. Een fietsstraat wordt volgens Duurzaam veilig
gecategoriseerd als ‘erftoegangsweg’.
Dat betekent dat toegang verlenen tot
de aan de straat grenzende percelen
de hoofdfunctie van de fietsstraat is.
Na deze korte inleiding arriveren we
dan in Zoetermeer met direct al de
kern van het verhaal: een door deze
gemeente voorgestelde herinrichting
van de Brusselstraat aan de rand van
het Stadshart en momenteel zo ingericht met een goed functionerend vrijliggend fietspad. De gemeente heeft
het voornemen deze om te vormen tot
fietsstraat. Deze straat heeft een grote
mix van toegangsfuncties als laden en
lossen van vrachtauto’s, taxi’s, tankswagens etc. Langs deze straat liggen
veel winkelpanden welke bevoorraad
dienen te worden en daarmee dus veel

telijke standpunt waarbij ze reppen
over een win-win-situatie vanwege realisatie van fietsstalmogelijkheden ter
plekke. Hoezo vindt de gemeente dit
belangrijk waarbij wij dan in het achterhoofd hebben dat met gemeentelijke
instemming een bijzonder succesvolle
fietsenstalling op het Burgemeester
Wegstapelplein - Brusselstraat plaats
heeft moeten maken voor grootschalige horeca en wat dan ook de hoofdoorzaak is van deze ellende met de
Brusselstraat. Daarentegen heeft de
gemeente wel weer een punt om meer
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ook zo mooi voor fietsers?

Prettig overleg

De afdeling Leidschendam-Voorburg
heeft in 2018 twee maal met de gemeente en met de projectontwikkelaar
– Unibail-Rodamco - van het winkelcentrum Leidschenhage gesproken over
fietsvoorzieningen. Unibail-Rodamco
bouwt Leidschenhage om tot de Mall
of the Netherlands; dat moet het
mooiste en beste winkelcentrum van
Nederland worden. De Fietsersbond
maakte zich echter zorgen, omdat er
negatieve berichten waren over de
fietsvoorzieningen in het vernieuwde
en uitgebreide winkelcentrum.
Er was sprake van een prettig overleg
tussen gemeente, Unibail-Rodamco en
de Fietsersbond, waarin veel informatie is uitgewisseld. Dat heeft geleid tot
een advies van de Fietsersbond, wat
op 15 augustus 2018 is aangeboden aan
de gemeente en aan de projectontwikkelaar.

Veiligheidsproblemen

Veel vrachtverkeer

ruimte te creëren voor de fiets met het
oog op de wisselende afmetingen van
de huidige fietsen en voorzieningen
maar het is duidelijk wel ondergeschikt
aan verkeersveiligheid.

Noodzakelijke bevoorrading

verkeer genereren waarbij de verkeersveiligheid volgens ons ernstig in het geding zal komen. Deze straat is duidelijk
dus niet geschikt om omgebouwd te
worden tot fietsstraat. We zijn dan ook
niet onder de indruk van het gemeen-

details na, niet meer gewijzigd mogen
worden. Wij kunnen ons helaas niet
aan de indruk onttrekken dat niet
serieus is gekeken naar de diverse
aangedragen alternatieven. Evenmin is
ingegaan op een in breder kring gedragen verzoek om over genoemde situatie een onafhankelijk en deskundig
oordeel/onderzoek te laten uitvoeren
naar de gevolgen voor de veiligheid
van fietsers in vergelijking met de
huidige situatie. Een van de bewoners
had de gemeente zelfs aangeboden
zo’n onderzoek onder voorwaarden

Bij de vele vormen van inspraakmogelijkheid zou je mogen verwachten dat
het nut heeft. Helaas gaat het veelal
niet om feitelijke inspraak maar om
formaliteit of verplichtingprocedure
waarbij de plannen eigenlijk, op wat
6

zelf te willen initiëren en betalen (van
gemeentelijke kant is niet ingegaan op
dit aanbod.)
Standpunt van de gemeente dat de
Fietsersbond zich als groot voorstander van fietsstraten heeft getoond
‘snijdt geen hout’. Maatwerk bij de
vorming en inrichting is een vereiste.
Per situatie is deze verschillend.
De kern van bovenstaand dat je als
gemeente serieus om moet gaan met
belangenorganisaties en burgers. Natuurlijk moeten er door de gemeente
besluiten worden genomen en is het
onmogelijk om alle mensen tegelijk
mee te laten praten over te nemen
besluiten. Maar wanneer vooraf de uitslag al min of meer al bekend is bereik
je als gemeente het tegenovergestelde
effect en heeft inspraak geen enkele
zin meer.
Tenslotte laten we gezamenlijk ervoor
zorgen de gemeente actief te volgen
en tijdig in te spreken. We moeten
voorkomen dat we gedwongen worden naar de rechter de stappen omdat
economische belangen voorrang genieten boven (fiets)verkeersveiligheid.

Theo Hebing

De Fietsersbond vreest dat er – met
name - op de Weigelia veiligheidsproblemen kunnen ontstaan. Het tweezijdige fietspad is smaller dan de norm
3,5 meter. Er is sprake van kruisende
voetgangersstromen en het fietspad
loopt langs een tramhalte. Op de Weigelia is sprake van druk fietsverkeer en
vele voetgangers die het fietspad oversteken. Daarnaast is er een tramhalte

waar het fietspad achterlangs loopt en
waar tramreizigers vanaf kunnen stappen op het fietspad. Eigenlijk zou dit
fietspad breder moet zijn dan de norm,
maar daarvoor is onvoldoende ruimte.
Dit vraagt een hele duidelijke markering van het fietspad (duidelijke afstap
voor voetgangers) en wellicht ook
afzetting met hekwerk op sommige
plekken om ongelukken te voorkomen.
Een mogelijkheid is om voetgangersoversteken in te richten en voetgangers naar deze oversteken te leiden.
De ruimtelijke inrichting en openbare
ruimte van de Weigelia dient daarom
naar de mening van de Fietserbond zo
te zijn dat zo veel mogelijk een strikte
scheiding is tussen fietsers, voetgangers en tramreizigers. Als te vermijden
voorbeeld noemt de Fietsersbond de
Grote Marktstraat in Den Haag. Het
probleem wordt erkend door de partijen. Beide partijen dienen nog goede
afspraken te maken over realisatie en
inrichting van de openbare ruimte.

eerste wens is Unibail-Rodamco nog
op zoek naar ruimte.
Er worden in totaal 1300 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Dit aantal is een
extrapolatie van de huidige situatie
(telling 800 bezette plekken op een
drukke dag) op basis van toenemend
oppervlak aan commerciële voorzieningen. Aan de zuidkant (bij de AH) zijn
naar de mening van de Fietsersbond te
weinig parkeerplekken voorzien. We
verwachten dat daar zeer snel fietsen
zich zullen ophopen. Niet alle fietsers
zullen doorfietsen naar een volgende
plek (die niet overdekt is). UnibailRodamco is nog bezig met de uitwerking van meerdere stallingen, zowel in
aantallen als in inrichting. Een mogelijkheid is in de parkeergarage langs de
Noordsingel een fietsenstaling op te
nemen. Voor overdekte, bewaakte stallingen wordt gedacht aan beveiliging
met beperkte toegang (om forensen te
weren), voor werknemers en bv. voor
klanten met een klantenpas.

De officieuze overdekte fietsenstalling bij AH verdwijnt. Foto: Dick Bredeveld

Fietsenstallingen

Weigelia krijgt een fietspad, ‘dat helaas te
smal wordt. Foto: Dick Bredeveld

Het ontwerp, de visie voor de Mall of
the Netherlands straalt kwaliteit uit.
Men wil op alle fronten het publiek
uitnodigen en tegemoetkomen. De
Fietsersbond verwacht dan vooral
overdekte en bewaakte – al dan
niet met camera’s – stallingen en op
meerdere plekken oplaadvoorzieningen voor e-bikes. Die laatste wens is
ook geuit door Unibail-Rodamco; de
Fietsersbond hoopt dat daarom in zo
veel mogelijk stallingen oplaadvoorzieningen worden gerealiseerd. Voor de
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Toekomst

Indien er in de nabije toekomst de
wenselijkheid of noodzaak is de
fietsvoorzieningen uit te breiden of te
verbeteren, is daar niet of nauwelijks
ruimte voor. Zo is het aantal fietsplekken geëxtrapoleerd vanuit de huidige
situatie. Indien het winkelcentrum
meer fietsers trekt, is er geen ruimte
voor extra stallingen. Er is ook geen
ruimte voor het realiseren van bredere
fietspaden. Indien deze voorzieningen toch nodig zijn, zal dat leiden tot
investeringen met hoge tot zeer hoge
fietsbel najaar 2018

leidschendam - voorburg

zoetermeer

IS EEN FIETSSTRAAT ALTIJD VEILIGER?

regio
DE “MALL OF THE NETHERLANDS” WORDT MOOI

column

OVER AL DIE DINGEN OP EN AAN EEN FIETS
kosten. De Fietsersbond meent dat het
op voorhand wenselijk is afspraken te
maken welke partij dan verantwoordelijk is voor realisatie.

Goede intenties

De Fietsersbond heeft een goede indruk gekregen van de te realiseren en
de nog nader uit te werken voorzieningen in het vernieuwde winkelcentrum.
Wij hebben notie genomen van de goede intenties om de benodigde voorzieningen te realiseren. De Fietsersbond
bestrijdt niet de logica en plausibiliteit
van de door Unibail-Rodamco en de
gemeente gemaakte keuzes. Er is

weinig ruimte (bv. op de Weigelia) of
deze ruimte gaat direct ten koste van
exploiteerbare, commerciële ruimte (in
geval van realisatie van overdekte fietsenstallingen). De voorzieningen voor
fietsers worden aanzienlijk beter dan
in het verleden. De keuzes leiden er
naar onze mening wel toe dat het hoge
kwaliteitsniveau dat Unibail-Rodamco
beoogt voor haar Mall of the Netherlands slechts ten dele gehaald wordt
als het gaat om fietsers.

Rob Kniesmeijer

IN MEMORIAM JAN STOOP 1942-2018
Met het overlijden van Jan Stoop verliest de fietsersbond van LeidschendamVoorburg een markante voorzitter. Jan
is voorzitter geweest sinds het vertrek
van Aat de Waal in augustus 2004. Jan
paste goed in het profiel van voorzitter.
Hij had bestuurservaring op meerdere
gebieden, legde gemakkelijk contact,
was sterk in communicatie en beschikte
over politiek inzicht. Voor zijn vele
maatschappelijke activiteiten is Jan in
2011 koninklijk onderscheiden.
Bij officiële gelegenheden zoals bij de
opening van een nieuwe snelfietsroute
of een stations-fietsenstalling trad
Jan met plezier op de voorgrond. Hij
zorgde daarmee voor de gewenste
publiciteit voor de Fietsersbond. Een
recent voorbeeld hiervan is de feestelijke opening van de nieuwe fietsenstalling bij de halte LeidschendamVoorburg van Randstadrail (foto). In
zijn gele outfit van de Fietsersbond gaf
Jan op ludieke wijze een demonstratie
hoe je je fiets goed tegen diefstal kunt
beschermen.
Een andere ludieke actie was zijn
optreden als Sinterklaas in de gemeenteraad van 2002. Alle fracties kregen
toen te horen waarin zij op fietsgebied
tekort geschoten waren.
Ook zijn optreden als fietsendief
tijdens een milieumanifestatie van
Leidschendam Leeft in 2003, waarbij hij
de fiets van de aanwezige wethouder
stal, trok veel aandacht.
Jan werd regelmatig geïnterviewd in
de lokale pers en bij radio Midvliet. Ook
dat deed hij met verve.

fietsbel najaar 2018

Het overleg met de gemeente over de
ontwikkeling en de uitvoering van het
fietsbeleid verliep door zijn ruime ambtelijke ervaring en door zijn ontspannen optreden met humor steeds in
een plezierige en constructieve sfeer.
Maar een keer was er een onopgelost
conflict met de gemeente. Dat was in
2010 toen de Weigelia moest worden heringericht voor de komst van
tramlijn 19. B&W besloten toen om
de Weigelia af te sluiten voor fietsers.
Toen ons bezwaar hiertegen ongegrond werd verklaard, zijn we onder
aanvoering van Jan in beroep gegaan
bij de rechtbank. Bij de behandeling
van het beroep wist Jan als woordvoerder te bereiken dat de rechter de zaak
schorste en de partijen verplichtte tot
nader overleg. Dit resulteerde in een
proef met het toelaten van fietsers in
het voetgangersgebied. Na afloop van
8

de geslaagde proef is deze omgezet in
een definitieve maatregel. Met deze
procedure werd een diplomatieke oplossing gevonden voor het conflict.

Op de eerste fiets (célérifère, 1790) zaten geen trappers, er was geen ketting
en er zat niet eens een stuur op. Soms
wel een paardenkop en dito staart. Al
lopend zette je je met de voeten op de
grond af.
Je moet er toch niet aan denken dat je
nu, anno 2018, nog op die manier door
de Grote Marktstraat zou moeten.
Pas 25 jaar later kwam er een stuur
op de loopfiets. En een zadeltje. Maar
nog geen trappers. De fiets werd nu,
behalve met de voeten, ook voortbewogen door op het voorwiel werkende
hefbomen die je met de hand op en
neer moest duwen. Wat een ellende.
Geen wonder trouwens, dat er in die
tijd fietsscholen werden opgericht.
Van remmen op de fiets had men nog
nooit gehoord. Dat was ook niet nodig
want als je kans zag op de fiets net
even iets harder vooruit te komen dan
een wandelaar was je een spekkoper.
De eerste aanrijding vond omstreeks
1840 plaats. De Schotse smid Kirkpatrick Macmillan reed met zijn fiets een

jong meisje van de sokken. En kreeg
daarmee ook gelijk de eerste verkeersboete wegens roekloos rijden: omgerekend naar nu ongeveer één euro.
Reden voor hem om gelijk de fietsrem
uit te vinden.
En kijk, twintig jaar later kwamen er
pedalen aan de as van het voorwiel.
Maar daarmee ging je eigenlijk nog
steeds erg langzaam. Bij één omwenteling van de pedalen maakte ook het
voorwiel één omwenteling. Waarmee
een afstand van drie meter werd
afgelegd. Nu is dat bij niet-elektrische
fietsen met een gemiddelde versnelling ongeveer zes à zeven meter.
Maar eindelijk werd fietsen dan toch
leuk. Vooral op een fiets met drie of
vier wielen. Of op een fiets voor twee
of drie personen. Om nog maar te zwijgen van een fiets waarvan het voorwiel
was gemaakt in de vorm van een kooi
waarin een hond met tredmolenbewegingen de fiets moest voortbewegen.
Fietsen werd zelfs zo leuk, dat er fietsclubs ontstonden. De eerste in Nederland zag in 1871 het licht in Deventer
en heette ‘Immer weiter’. De eerste
Nederlandse wielerwedstrijd werd in
1885 in Den Haag gehouden.
Pas in 1878 werden de inspanningen
van de fietser door middel van een ketting op de fiets overgebracht.
Daarna kwamen er steeds meer
bijkomstigheden op en aan de fiets.
Metalen veren onder het zadel bijvoorbeeld. En een bagagedrager boven
het achterwiel. Voordat het zover was
dienden fietsende ambtenaren hun
aktetas met de klep om de herenstang
van de fiets klappen. Maar daarna was
er dus de bagagedrager. Die later zelfs

werd voorzien van een lange metalen
knijper waarlangs men de aktetas hangend naast het achterwiel kon schuiven. Spatlappen, vóór- en achterlichten
en een wit achterspatbord volgden.
Versnellingen. Honden- en kinderaanhangwagentjes. Splinternieuwe omafietsen. Over de elektrische fiets zwijg
ik genoegzaam. Kom nou toch. Dat is
geen fiets maar een elektrische motor
voor mensen die zichzelf graag in het
ootje nemen.
Tenslotte: waar blijft de elektrische
fietsbel nou toch?
Ik denk dat ìk die maar eens ga uitvinden. Gewoon een elektrische huisbel
met plakband aan het stuur vastmaken. En dan met een snoertje verbinden aan de accu.
Want het gemak dient de mens.

Julius Pasgeld

Ook het interne overleg van de Fietsersbond Leidschendam-Voorburg met
leden met verschillende achtergronden
en verschillende politieke voorkeuren
verliep steeds soepel. Met Jan is er
goed en plezierig samengewerkt met
respect voor elkaars opvattingen.
Wij zijn Jan dankbaar voor zijn inzet en
inbreng voor het verbeteren van de
fietsvoorzieningen in LeidschendamVoorburg.

Dick Breedeveld
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regio

westland

POELZONE
Onlangs hebben een paar van onze
leden de Poelzone verkend, om de
knooppunten te schouwen.
De Poelzone is een nieuw ontwikkelingsgebied tussen Monster en
’s-Gravenzande langs het watertje de

watering. We passeerden de Vleermuizenbrug.

den we omgeleid, er waren toen geen
fietsknooppunten.

Via de Laan van Enthoven kwamen bij
de plas, althans dat dachten.
De brug was eruit gevaren, toen wer-

Via de oude voetgangersbrug werden
we omgeleid.
De “Plas van alle Winden” hebben we
daardoor weten te bereiken, helaas
het knooppunt, dat stond in een tuin.
Vervolgens zijn we via de Galgeweg en
de oude trambaan richting het nieuwe
fietsviaduct (de Snelbinder) gereden.
Dit viaduct met Rotterdamse Zwaanvorm vergt veel meters van de fietser.
Uiteindelijk hebben we de weg langs
de Zweth gevonden en zijn we bij de
plas “Zeven Gaten” gekomen, waar 9
lepelaars zaten. Het aantal knooppunten was wel minimaal.
Wij gaan dit aankaarten bij de gemeente Westland/NBd.

Wil Bianchi

Poel. We fietsten door de duinen richting Ter Heide.
Bij het gemaal gingen we via het
nieuwe fietstunneltje onder de Vlot-

column

VAN DE VOORZITTER
Participatie, hoe doe je dat?

De gemeente Den Haag kent vele
vormen van participatie, de Klankbordgroep, de Denktank, de Begeleidingsgroep, de Adviesgroep, Burenoverleg,
Info-avonden.
Een ding hebben al deze vormen van
participatie gemeen, de burgers die
eraan hebben deelgenomen zijn vaak
niet tevreden met het uiteindelijke
resultaat. Soms is dat omdat deelnemers alleen tevreden zijn als ze hun
zin krijgen. Dat miskent de taak van de
gemeente met alle belangen rekening
te houden. Anders is het als je je als
deelnemer kan herkennen in het uiteindelijke advies en je het gevoel hebt
dat je serieus genomen bent. Tevreden
ben je dan als er overeenstemming
is bereikt tussen de deelnemers aan
het overleg. Toch ontstaat er in Den
Haag geregeld na afloop van een
participatieproces nog gedoe. Hoewel
de Fietsersbond hier niet bij betrokken
is geweest een klein voorbeeld: Nieuwbouw op de voormalige plek van het
Joegoslavië tribunaal bij de vuurtoren.
Overleg leidde er uiteindelijk toe dat
Gemeente, projectontwikkelaar en
omwonenden akkoord zijn gegaan met
nieuwbouw met een maximum van 5
woonlagen in plaats van de voorziene
6 woonlagen. De omwonenden waren

dan ook onaangenaam verrast dat
de gemeente toch een vergunning
verstrekte voor nieuwbouw met 6
woonlagen. Raar maar waar.
Een onderwerp waar de Fietsersbond
wel bij betrokken is geweest is de
Denktank Scheveningseweg. Het spoor
van lijn 1 moet vernieuwd worden en
geschikt worden gemaakt voor nieuw
breder trammaterieel. Het is tijdens de
discussies veel gegaan over bomenkap,
wel of geen betonbak etc. De deelnemer namens de Fietsersbond wilde
wel eens weten of alle activiteiten
gevolgen zouden hebben voor de fiets.
Antwoord namens de gemeente: de
fiets valt niet onder de scoop van dit
project. Waarom de Fietsersbond dan
wordt uitgenodigd als deelnemer aan
de Denktank is mij een raadsel. Nu alle
vergunningen voor de werkzaamheden
aan het tramspoor zijn aangevraagd
en/of verleend blijkt dat als gevolg
van bredere en langere tramhaltes het
fietspad ook moet worden aangepakt.
De kans is niet uitgesloten dat hiervoor
wellicht nog meer bomen moeten
worden gekapt. Hoezo de fiets valt
niet onder de scoop van dit project?
Wat mij betreft doet dit erg denken
aan we knippen de werkzaamheden
op en als de spoorvernieuwing rond
is moet de fietsinfrastructuur worden
aangepast, een goed fietspad daar kan

Koen Baart

toch niemand tegen zijn.
Als je participatie regelt zoals hierboven beschreven dan heb je in ieder
geval de schijn tegen dat je participatie
niet echt serieus neemt.
Bovenstaande voorbeelden zijn er
slechts twee, met gemak kan ik er een
paar meer noemen maar dan wordt
deze column veel te lang.
Ik hoop dat toekomstige Klankbordgroepen, de Denktanks, de Begeleidingsgroepen en Adviesgroepen
serieuzer genomen worden dan die
genoemd in deze column. Gebeurt dat
niet dan voorzie ik nog minder verbinding tussen bestuur en bevolking in
Den Haag.
Koen Baart
Voorzitter

OPENINGEN FIETSROUTES MIDDEN DELFLAND
Van de zomer zijn een aantal fietsprojecten geopend. Projecten die ervoor zorgen dat het fietsverkeer vanuit Den Haag naar Midden-Delfland en Rotterdam
aantrekkelijker is geworden.
Allereerst een fietstunnel bij Den Hoorn. Daar is bij de aanleg van de A4 de
fietsroute naar het Gaagaquaduct afgesloten. Na voltooiing van de rondweg is
er een fietstunnelje gekomen die in juli is geopend.
Via het Gaag aquaduct fiets je via Schipluiden richting ’t Woudt. Als je onder de
Woudseweg door bent gefietst, kun je linksaf een brug op daarna gelijk naar
rechts over het nieuwe fietspad Groeneveldseweg. Men fietst dan langs de
molen richting de Zweth. Ook dit fietspad is in juli geopend.
Aan het einde van dit fietspad kom je bij de nieuwe brug over de Zweth.

Wil Bianchi
Fietstunnel bij Den Hoorn

fietsbel najaar 2018
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onderweg

OVERLEG TUSSEN DE FIETSERSBOND
EN DE GEMEENTE
Wil Bianchi en ik hebben geregeld overleg met medewerkers van de gemeente
met “De Fiets” in hun portefeuille. Ook
spreken we ongeveer twee keer per jaar
met de wethouder “Fiets”.
Om met dat laatste te beginnen.
Robert van Asten is de nieuwe wethouder Mobiliteit in het college van
B&W. Op 5 juli 2018 zijn Wil en ik op
zijn verzoek langs geweest om kennis
te maken. Dit gesprek was bedoeld als
de officiële kennismaking met hem als
wethouder. Volgens de definitie van
Theo van Gogh was het “een prettig
gesprek”. We hebben over een aantal
onderwerpen het fietsbeleid betreffende gehad en wat mij betreft het
belangrijkste: hoe verdelen we het
geld dat als de verkoop van ENECO gerealiseerd is naar de gemeente komt.
Immers in het collegeakkoord staat dat
de helft van het geld dat met de verkoop beschikbaar komt naar het OV en
het fietsbeleid gaat. Mijn voorstel om
die buit keurig te verdelen tussen OV
en Fiets wekte verbazing, maar ik kon
het niet laten alvast een kleine claim te
leggen. Verder hebben we afgesproken deze collegeperiode twee keer per
jaar met elkaar te overleggen.

Dan nu weer even terug naar het
regulier overleg met de medewerkers
“Fiets” van de gemeente en de Fietsersbond.
Dit overleg is nuttig en wat ons betreft
ook noodzakelijk. Alle onderwerpen
die binnen DSO Verkeer inzake de
fiets aan de order zijn of binnenkort
komen passeren de revue. Dat geeft
de Fietsersbond de gelegenheid op tijd
te kunnen reageren. Een probleem is
echter dat niet alleen DSO Fiets maar
ook de Dienst Stadsbeheer (DSB) zaken behandelt die betrekking hebben
op de fiets. Onderhoud en aanleg van
fietsinfrastructuur bijvoorbeeld. De
onderlinge communicatie tussen deze
twee diensten en de communicatie
tussen DSB en de Fietsersbond kan
wat ons betreft beter. Twee recente
voorbeelden. Er wordt bekendgemaakt dat de Hengelolaan twee
maanden wordt afgesloten in verband
met werkzaamheden. Een van de redenen is het fietsveiliger maken van de
Hengelolaan. Niets mis mee natuurlijk,
maar van enig overleg met de Fietsersbond is geen sprake. Nog gekker is de
huidige situatie op de Sportlaan. Nu
de Segbroeklaan wordt gerenoveerd
wordt vrijwel al het verkeer via de
Sportlaan geleid. De Sportlaan is daar

te smal voor. De Fietsersbond heeft
een zetel in de Denktank Noordwestelijke hoofdroute (NWHR) en
is zodoende vanaf het begin bij alle
plannen betrokken geweest. Nu het op
uitvoering aankomt, DSB dus, is geen
contact opgenomen met ons. Wel is er
een “burenoverleg” georganiseerd. Na
een mail van een van onze leden dat de
Sportlaan veel te gevaarlijk is voor fietsers in het algemeen en schoolgaande
kinderen in het bijzonder is contact
opgenomen met de gemeente. De
Fietsersbond staat nu op de lijst voor
overleg met betrekking tot toekomstige werkzaamheden op de NWHR.
Dat is fijn, maar niet voldoende. Bij
DSB moet gewoon het kwartje vallen
dat bij infrastructurele werkzaamheden waarbij fietsvoorzieningen in het
geding de Fietsersbond automatisch
op de hoogte wordt gebracht en voor
overleg wordt uitgenodigd. Dat is goed
voor de Fietser maar ook voor DSB.

Terug naar het grote verhaal: ‘De
Bonte Haas is aangesloten bij het
Netwerk Zwethzone. Daarin zitten
ook: Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight,
Paviljoen De Zweth en Mini-camping
Zwetzone. We doen ons best om een
aantrekkelijk aanbod te doen van
horeca in een schitterend recreatiegebied. De Zwethzone loopt van Rijswijk,
begraafplaats Eikelenburg, helemaal
tot aan de Wollebrand. Dankzij de
doortrek bij paviljoen De Zweth naar
De Lier is er veel meer aanloop. Je kunt
daar nu op de fiets stappen en heel ver
rijden zonder één stoplicht tegen te
komen. Er is een wandelroute van vijf
kilometer gemaakt, met een audiotour,
in samenwerking met Izi.travel. Dan
kun je beluisteren wat je onderweg

Alles overziend echter zijn wij tevreden
met het overleg met de gemeente,
maar het kan dus beter.

Koen Baart

DE BONTE HAAS
Ondanks de slechte weervoorspellingen is deze nazomerdag zonnig.
Er staat wel een forse bries, zodat de
tocht naar De Bonte Haas wat stevig
trapwerk vereist.
Ik heb een afspraak met Jasper Lucas,
bedrijfsleider bij het eetcafé. Omdat
de schoolvakanties net zijn afgelopen,
is het een hele kunst om de roosters
voor de bediening rond te krijgen,
maar hij zit er zeer ontspannen bij. En
hij begint meteen te vertellen: ‘In 1999
is het café overgenomen door de vader
van Marleen van Nierop, een van de
huidige eigenaars. Het was een kroeg.
Kassenbouwers en veehandelaren
kwamen er aan het eind van de dag
wat drinken, zo tussen vier en acht. Na
de nieuwbouw in 2003 is het langzaamaan veranderd naar een eetcafé. Het
oude café herinner ik me nog wel van
vroeger, hier gingen we met school
naartoe voor schaatsles.’
Volgens diverse bronnen op internet is
fietsbel najaar 2018

Aan het water

Het Bonte Haas of de Bonte Haas?

De Bonte Haas in 1930 begonnen door
Tinus Holtkamp, als schipperscafé.
Groenten en fruit uit het Westland
werden in de tijd grotendeels over het
water vervoerd. Misschien is de naam
een variatie op het Bonte Huys, twee
kilometer verderop aan de Noordhoornseweg bij de haakse bocht die
de Zweth maakt om langs Sion verder
te gaan. Dat Bonte Huys wordt in 1653
voor het eerst vermeld. Gerrit Tetterode kreeg er in 1771 een tapvergunning.
(bron: Jacques Moerman, De geschiedenis van de Zwethzone. 2014: Stadsgewest Haaglanden). In de Bonte Haas
stond de legendarische Tante Aag aan
de tap, tot de overname door Marleen
van Nierop en Koos de Raaf.
Tussendoor vertelt Jasper een aardige
anekdote. ‘Op een raam van het vroegere café stond Het Bonte Haas, en op
het raam ernaast De Bonte Haas. Dat
kwam door de schilders die de zaak
moesten opknappen. Toen ze de oude
12

teksten hadden weggehaald, gingen ze
naar binnen om er een paar te nemen.
Daarna wisten ze niet meer of het “de”
of “het” moest zijn, en hebben ze voor
de zekerheid allebei neergezet.’

Tante Aag

allemaal ziet.’
Jasper lijkt een echte Westlander: hij
praat niet veel, maar wat hij zegt is
raak.
‘Hier aan de overkant (van de Dorpskade) is een Toeristisch Overstap Punt
van de ANWB. Vanaf zo’n TOP kun je
zelf een route uitstippelen, er is altijd
een parkeerplaats bij.’
De Bonte Haas is al heel lang een begrip voor mensen die hier in de buurt
recreëren. Hoe ziet jullie aanloop eruit?
‘Het merendeel is fietser, ongeveer
70%. We krijgen alles: elektrische fietsen, toerfietsers, racefietsers. Door de
week vooral oudere recreanten, in het
weekend de anderen. Daarnaast veel
wandelaars, en ook watersporters.
Dat is vooral pleziervaart, maar ook
roeiers uit Delft, en kanoërs. We hebben nu twee sloepen om te verhuren.
Die gaan op benzine, je hebt er geen
vaarbewijs voor nodig. Samen met
BoLa uit Poeldijk bieden we binnenkort
twee grotere boten aan. We hebben
speciaal een steiger aan laten leggen.

Die ligt wat lager, voor de roeiers en de
schaatsers.’
Nemen jullie maatregelen wanneer de
schaatsers komen?
‘Ja, dan gaat meteen hier de zaal
open.’ Jasper bedoelt de feestzaal in
de Zus van De Haas. ‘We werken samen
met leveranciers uit Wateringen, dan
wordt er heel snel tapijt gelegd enzo.
We schalen op met medewerkers. En
er komen heel veel vrijwilligers in actie,
er wordt een toertocht georganiseerd,
buren vegen het ijs schoon.’
Jullie hebben ook banden met de paardensport?
‘Ja, we hebben vijf jaar lang de
kortebaandraverij van Wateringen
georganiseerd, samen met heel veel
vrijwilligers. Maar daar gaat zóveel
tijd in zitten, dat was niet meer op te
brengen. Het is niet gelukt om anderen
te vinden die dat wilden overnemen.
Waar we nog wel aan meewerken, is
de Wateringse Wielerronde. De evaluatie wordt hier gehouden.’ De wielerwedstrijd is inmiddels omgedoopt tot
13

Profronde Westland. Op internet is een
spectaculaire video te zien van sulky’s
op de Noordweg, zie de link hieronder.
[foto langs_het_fietspad]
Hebben jullie voorzieningen voor fietsers, een pomp enzo?
‘Er is een elektrisch oplaadpunt, een
pomp, een kit voor reparaties, maar
dat komt heel weinig voor. We hebben
zeker iets voor als ze dorst hebben.’
Wat staat er op de agenda voor het
eind van het jaar?
‘Dan hebben we de Bonte Haasloop,
samen met Olympus ’70, op 16 december en 13 januari. Dat is voor hardlopers én voor wandelaars. Een rondje
van vijf kilometer, of twee rondjes, dan
doe je tien kilometer. De start is bij Van
der Drift.’ Dat is vanaf De Bonte Haas
gezien aan de overkant van het water.

Rob Jamin
links:
https://www.westlanders.nu/nieuws/
nieuw-fietspad-zwethzone-in-gebruikgenomen-27299/
http://mooi.middendelfland.net/
zwethzone/zwethzone.htm
http://kortebaandraverijen.nl/vergetenkortebaan-deel-8-wateringen/
https://www.profrondewestland.nl/
http://www.bontehaasloop.nl/
http://www.bontehaas.com/
https://izi.travel/nl/25f8-ommetje-heerlijke-zwethzone/nl
http://mooi.middendelfland.net/
zwethzone/geschiedenisvandezwethzone.pdf
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WEESFIETSEN

EEN MIDDAG OP STAP MET HANDHAVERS

Weesfietsen, het is voor fietsliefhebbers
een al jaren voortdurende ergernis. Onbegrijpelijk dat mensen zo onverschillig
met hun fietsen omgaan en dat de gemeente dit tamelijk overzichtelijke probleem zo lang heeft laten liggen. Zeker,
men probeerde wat in enkele wijken,
mensen waren tevreden, maar doorpakken, ho maar. Kennelijk voelde niemand
in de gemeente zich echt verantwoordelijk voor de sterke aantasting van het
uiterlijk aanzien van de gemeente. OK,
het heeft wat haken en ogen om het
eigendomsrecht aan te tasten van mensen die niet netjes met hun eigendom
omgaan, maar een beetje jurist lost dat
op, als je maar wilt. Daarnaast, je moet
mensen hebben om fietsen te markeren, je moet opslagruimte hebben, en
mensen om ze weg te halen. Kortom,
verschillende diensten van de gemeente
moeten samenwerken. Iemand hoog in
de organisatie moet met de vuist op tafel slaan en de boel in beweging zetten.

Om te zien hoe het beleid van de gemeente in de praktijk werkt, moet je bij
de stadswachten zijn, zij zijn de ogen,
oren en handen van de gemeente. Een
middag met Hans en Peter is leerzaam
en gezellig. Dat laatste omdat ze gemotiveerd zijn voor hun werk, ze hebben er
plezier in om hun speurwerk te doen.
Ik beschrijf het werk van Hans, hij is
medewerker - voorman. Hans heeft een
eigen wijk, sinds kort heeft hij tot taak
de overlast van fietsen terug te dringen.
Daartoe heeft hij de gemeentelijke regeling (art 5.12 APV), een smartphone en
labels.

DEN HAAG

Eindelijk daadkrachtige aanpak

Gelukkig was er een coalitieakkoord
voor het college dat in 2014 aantrad.
Daarin stond dat er beleid zou komen
ter zake weesfietsen. Tegen het eind
van de bestuurstermijn van het college, werd gekeken of men alles uit
het akkoord had uitgevoerd. Nee, die
weesfietsen bleken een weeskind te
zijn gebleven. Dit was aanleiding voor
de gemeente nu echt werk te maken
van het probleem.
Inmiddels was er natuurlijk wel het
een en ander gebeurd, in het Zeeheldenkwartier en in het Centrum hadden
proefprojecten plaatsgevonden, in de
Grote marktstraat had de gemeente
parkeren aan banden gelegd en al

Label met datum

doende werd ook de APV aangescherpt om bestuursdwang mogelijk
te maken. Ook de opslagruimte was
inmiddels uitgebreid. Nu nog mensen
om het uit te voeren. Een gemeentelijke werkgroep ging aan de slag om
een werkwijze op poten te zetten.
Een aantal stadstoezichthouders werd
vrijgesteld om de weesfietsen aan te
pakken, ze kregen een opleiding.
Vanaf april 2018 wordt experimenteel
gewerkt in 50 gebieden met grote stallingsdruk in de stad. Het lijkt allemaal
naar behoren te werken. Aan het eind
van het jaar zal de werkwijze vaste
vorm hebben. Vanaf 2019 worden
weesfietsen, na een waarschuwing
door een label, worden weggehaald
en naar het fietsdepot worden gebracht. Van alle fietsen wordt een foto
gemaakt die te zien is op de website

van het fietsdepot. Op vertoon van
een eigendomsbewijs of een reserve
fietssleutel, kan de eigenaar tegen
betaling van bewaarloon binnen vier
weken de fiets terugkrijgen.
De grote lijn van het beleid staat vast.
De gemeente streeft natuurlijk naar
de puntjes op de i. Bijvoorbeeld, zijn
er plekken waar regelmatig gecontroleerd moet worden, zoals plaatsen
waar veel bezoekers komen? Ik merk
bij mijn huisartsgroepspraktijk, dat de
nietjes vaak allemaal in gebruik zijn,
volgens mij deels bezet door weesfietsen. Het zou fijn zijn als daar regelmatig gesaneerd wordt.

Als een fiets een wrak is, (rijtechnisch
in onvoldoende staat van onderhoud
en in een verwaarloosde toestand),
kan deze drie dagen na een beschikking worden meegenomen door de
gemeente.

Willem Ruitenberg

Stadswacht in aktie

Als een fiets beschouwd kan worden
als achtergelaten, waar niemand meer
naar omkijkt, is het een weesfiets.
Juridisch: Weesfietsen zijn fietsen die
langer dan 28 dagen ongebruikt en
onbeheerd op de openbare weg staan.
Deze kunnen na een attendering en
een daarop volgende beslissing (lees:
beschikking), worden weggehaald en
naar het fietsdepot worden gebracht.
Het werk van Hans is opgedeeld in
stappen: uitdelen van attenderingen
en na 28 dagen beschikkingen geven,
waardoor de fiets 30 dagen kan worden weggehaald en opgeslagen in het
fietsdepot.
Doet pijn aan je ogen
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De middag waarop ik met Hans en zijn

stad

veel gelabelde fietsen

collega meeliep, was bestemd voor
“attenderingen”. Een fiets waarvan
je denkt dat hij niet meer gebruikt
wordt, wordt zichtbaar gemarkeerd
en gefotografeerd. Door middel van
deze markering, in de vorm van een
label of sticker, wordt een eventuele
eigenaar geattendeerd op het feit
dat zijn of haar fiets als weesfiets is
aangemerkt. Als Hans na een maand
terugkomt de markering intact is of de
foto toont dat de fiets nog exact zo
staat, dan mag hij ervan uitgaan dat de
fiets in strijd met de APV, langer dan
vier weken in de openbare ruimte is
gestald zonder te zijn gebruikt. Dat is
verboden, de fiets mag dan na een beschikking naar het fietsdepot worden
gebracht.
Hans heeft een aantal indicatoren om
te bepalen of een fiets als weesfiets
kan worden aangemerkt. Werken de
remmen, lege banden, verroeste ketting. Dat laatste vond ik interessant.
Je hebt verroeste kettingen waar het
loopvlak nog glimt, dan zal de fiets wel
gebruikt worden en je hebt kettingen
die zo stijf zijn dat de schakels niet
meer kunnen bewegen, duidelijk geval
van langdurige stilstand. Ook de ring
van het slot is een indicatie, geheel
verroest betekent lang niet gebruikt.
Een ontbrekend zadel is geen indicatie
omdat die steeds meer gestolen worden, dus de eigenaar kan kiezen deze
steeds te demonteren.
Wat me verbijsterde was het aantal
fietsen dat voor labelen in aanmerking
kwam. We liepen in de Kepplerstraat
en de Newtonstraat, in het Regen15

tessekwartier, een gebied waar een
proefproject voor de aanpak van
weesfietsen is uitgevoerd. Dus er is al
actief geruimd en toch stonden er per
stukje straat minstens twintig weesfietsen.
Alle lof voor de gemeente, ze hebben
een slim registratiesysteem. De medewerkers hebben een smartphone met
aansluiting op de fietsen-database. Als
een fiets wordt aangemerkt als weesfiets (of de beschikking dat zal worden
verwijderd) maakt de medewerker een
foto van het label met barcode, daarna
voert hij de aard van de waarneming
(weesfiets, wrak) in en maakt een foto
van de fiets. Dit alles wordt meteen
opgeslagen in de database. Dankzij de
gps zit dan al in het systeem de plaats
waar de fiets staat, nog wel invoeren
ter hoogte van welk huisnummer de
fiets staat.
Na een maand gaat Hans opnieuw
door de Kepplerstraat, nu om “beschikkingen” te geven. Hij is dan wat
strenger dan nu of een fiets daarvoor in aanmerking komt, want een
attendering is vrijblijvend terwijl een
beschikking het gevolg heeft dat de
fiets wordt verwijderd. De fiets met
beschikking mag na 2 dagen worden verwijderd. Dat gebeurt, onder
toeziend oog van Hans, door medewerkers van het fietsdepot. Uiteraard
worden er weer foto’s gemaakt.

Willem Ruitenberg
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DE CONSTANT REBEQUESTRAAT WORDT FIETSSTRAAT

STERROUTE BINNINSTAD-LEIDSCHENVEEN

De gemeente Den Haag wil de De
Constant Rebequestraat inrichten als
fietsstraat. In een fietsstraat is een auto
te gast. De fietser krijgt de (veilige)
ruimte. De gemeente noemt zo’n route
snel, veilig en comfortabel.

Ruim tien jaar geleden kwam bij de
gemeentelijke beleidsmakers van
Den Haag de gedachte op om – naast
het hoofdfietsroutenet – een aantal
doorgaande fietsroutes aan te leggen,
waarover de fietser zich snel, veilig en
comfortabel kan verplaatsen.
De Fietsersbond Haagse regio had toen
al een plan gelanceerd met de titel
FietsRoutePlusPlan, wat ongeveer hetzelfde inhield.

DEN HAAG

Wordt het er veiliger voor de fietser?

Het plan van de gemeente ziet er
als volgt uit: de straat ligt tussen het
Koningin Emmaplein (rechts) en de
Conradkade (links). Het donkerrode
gedeelte is rood asfalt. Links en rechts
daarvan liggen parkeervakken. Het
lichtrode gedeelte bestaat uit klinkers.
Het eerste stukje Conradkade maakt
ook deel uit van het project.
Op de foto’s de huidige situatie:
Een deel van de De Constant Rebequestraat waar eenrichtingsverkeer
gaat gelden voor auto’s, daaronder het
stukje Conradkade dat bij het project
hoort. Hier worden aan de rechterzijde
autoparkeerplaatsen aangebracht.

Hierboven een dwarsdoorsnede van
het deel van de straat met eenrichtingsverkeer voor auto. De fietsstraat,
met een breedte van 3 meter, wordt
aan weerszijden van de geparkeerde
auto’s gescheiden door een rabat- of
schrikstrook (meestal ruwe klinkers).
Deze vormen geen onderdeel van de
rijbaan! Op de tekening staan (kleine)
personenauto’s afgebeeld, maar in de
De Constant Rebequestraat staan vaak
ook vrachtauto’s geparkeerd. Deze zijn
al gauw (meer dan) een halve meter
breder
De Werkgroep Gemeentepolitiek heeft
de gemeente de volgende reactie op
dit plan gestuurd:
‘Het is een uitstekend voorstel van de
gemeente om de De Constant Rebequestraat in te richten als fietsstraat.
Veel fietsers zullen er blij mee zijn.
Wel geeft de Fietsersbond u de
volgende aandachtspunten mee ter
overweging:
•In de huidige situatie heeft het
verkeer op de De Constant Rebequestraat voorrang op het verkeer
uit de zijstraten. In de nieuwe situatie wordt deze opgeheven. Op het
fietsbel najaar 2018

Huidige situatie

gedeelte van het Trekfietstracé dat
bestaat uit de Trekweg en de Cromvlietkade heeft het (fiets)verkeer op
deze route voorrang op het kruisende verkeer. Dat is en voelt veilig
en comfortabel. In de Discussienotitie
fietsstraten in de bebouwde kom is
een van de uitgangspunten dat een
fietsstraat door een verblijfsgebied
(ETW, 30 km/uur-wegen) in de voorrang wordt aangelegd.
•D
 e voorgestelde breedte van de
rijbaan, het geasfalteerde gedeelte,
baart ons zorgen. In de praktijk
ontstaat bij sommige automobilisten enige irritatie als zij enige tijd
achter een fietser moeten rijden met
mogelijk vervelende consequenties.
Dat betekent dat de rijbaan zo breed
dient te zijn dat passeren mogelijk
is. Fietsers in tegengestelde richting
kunnen een tegemoetkomende auto
dan ook comfortabel passeren. De
eerder genoemde Discussienotitie
noemt de door u voorgestelde rijbaanbreedte (3 m) voor het gedeelte
met eenrichtingsverkeer voor auto’s
kritisch. Ditzelfde geldt ook voor
het gedeelte met tweerichtingenverkeer voor auto’s. De De Constant
Rebequestraat biedt de ruimte om
de daarin aanbevolen breedtes toe
te passen.
•E
 en route, dus ook een fietsstraat,
moet logisch en eenduidig zijn.
Daarom vinden we dat het rode
asfalt over de kruispunten doorgetrokken zou moeten worden. Dat
is comfortabel. De Discussienotitie
steunt ons daarin. Sinusdrempels in
de route hebben een snelheidsremmend effect.
• F ietsers rijden graag naast elkaar.
Denk aan een ouder met kind,
collega’s, maar ook een fietser die
passeert, rijdt enige tijd naast een andere fietser, enz. De Discussienotitie
vindt dat daar rekening mee gehouden moet worden in de bepaling van
de breedte.
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Conradkade

Wij hopen dat u deze aandachtspunten
zodanig wikt en weegt dat er straks
een fietsstraat ligt waar fietsers zich
veilig en comfortabel weten.
Veel succes met het verdere proces.’
De bedoelde Discussienotitie, getiteld Discussienotitie fietsstraten in de
bebouwde kom, is een uitgave uit 2016
van het CROW-Fietsberaad. De definitieve versie verschijnt deze zomer als
Fietsberaadpublicatie nr. 31.
De uitgangspunten van het CROWFietsberaad voor een fietsstraat staan
in het kader.
Meer over de discussienotitie en over
fietsstraten vindt u op www.fietsberaad.nl door in het zoekvak linksboven
fietsstraten in te tikken.
Graag horen wij uw ervaringen met
fietsstraten die u kent in en om Den
Haag, bijvoorbeeld de Conradkade,
Suezkade, Trekweg/Cromvlietkade,
Strijpkade en Veenkade.
Werkgroep Gemeentepolitiek
Noot: de twee tekeningen zijn van de
gemeente Den Haag.
ETW=erftoegangsweg

Daan Goedhart

Snel, veilig, comfortabel?

Deze gemeentelijke routes moesten
wel aan hoge eisen voldoen als:
- brede fietspaden of -stroken
- kruispunten, ook die met verkeerslichten, vlot passeerbaar
- zoveel mogelijk lopend door groene
en autoluwe straten
- belangrijke fietsdoelen met elkaar
verbindend
De gemeente Den Haag geeft zo’n
route de kwalificatie snel, veilig, comf
ortabel.

genomen en zijn eens een kijkje gaan
nemen.

stad

Tot aan de oprit van het Prins Bernhardviaduct is de situatie niet veranderd. De oversteek van de Schedeldoekshaven naar de oprit van het
viaduct is te haaks, waardoor het niet
mogelijk is vlot en dus veilig over te
steken. Daarbij wordt de fietser ook
gehinderd door veel te hoge afscheidingen. De bocht is wel wat ruimer
gemaakt, maar is niet de boogstraal,
die veilig is voor fietsers (foto 2).

Foto 1

Als beginpunt namen we de kruising
Spui/Schedeldoekshaven (foto 1). Dit
kruispunt is niet bepaald fietsvriendelijk: lang wachten op groen licht en
weinig opstelruimte.

Snel, veilig en comfortabel heeft de gemeente op de fietsvoorzieningen van
deze route laten aanbrengen.

Wat is snel?

Dat lijkt simpel, maar is het niet. Iedere fietser heeft zijn/haar eigen gedachte
bij snelheid. ‘Snel’ hangt af van de trapkracht van de fietser en of er al dan
niet elektrische ondersteuning is, van de windrichting en de windkracht, van
de breedte van een fietspad (kan ik passeren of niet), van het wegdek (tegels,
klinkers, asfalt), van de hoeveelheid kruispunten die gepasseerd worden, van
de wachttijden voor verkeerslichten, enz.

Wat is veilig?

Veilig is een fietsroute als de kans op een botsing met een andere verkeersdeelnemer (van auto tot voetganger) minimaal is.
Maar ook de infrastructuur (dus hoe een fietsvoorziening is aangelegd) moet
optimaal veilig zijn, dus geen paaltjes, randjes, oneffen wegdek, enz. naast of
op het fietspad en onnodige en krappe bochten.

Wat is comfortabel?

Comfortabel is een fietsroute die logisch en eenduidig is. De fietser die toch
al vaak met verschillende weerselementen te maken heeft en zijn evenwicht
moet bewaren, hoeft dan niet tegelijkertijd én op de infrastructuur én op het
passerende, kruisende en tegemoetkomende verkeer letten. Dat laatste eist al
de volledige aandacht op.

Het fietspad op het viaduct is aangepast. Helaas gelegen direct langs de
autorijbaan en te smal om met z’n
tweeën naast elkaar te fietsen en nog
ruimte over te hebben voor een passant. Advies: breng op de grens van
het fietspad en de rijbaan een witte,
doorlopende lijn aan. De huidige grijze
rand wordt bij regen donker van kleur.

In 2018 is de eerste sterroute opgeleverd. De route begint in de Haagse
binnenstad en brengt de fietser naar
Leidschenveen, waar deze aansluit
op de fietsroute naar Zoetermeer. De
route, die gedeeltelijk door Voorburg
loopt, is hieronder weergegeven. De
nummers op de kaart corresponderen
met de nummers bij de foto’s.

Is deze route echt snel, veilig
en comfortabel?

Foto 2

We hebben de proef op de som
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volle breedte te befietsen.
Helaas is route tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg niet fietsvriendelijk aangelegd. Hier liggen aan beide
zijden van de straat te smalle fietsstroken zonder schrikstrook naast de
parkeervakken (foto 9).

Iets verder op de brug is een vergevingsgezinde afscheiding aangebracht
tussen het fietspad en het voetpad.
Dat is positief. De kans op een valpartij
is daardoor aanmerkelijk minder.

Foto 7

Maar een stukje verder gaat deze
schuine rand over in een opstaand
stuk beton en dat ook nog in een knik
van het fietspad ligt. Vooral als er veel
fietsers zijn kan dit gevaarlijk zijn.

voetpad vlak. Dat had hier ook moeten gebeuren. Het gaat maar om een
meter of vier, vijf, vooral ook omdat
het fietsverkeer hier vlak naast het
autoverkeer rijdt en het stukje fietsstrook smal is (± 1,50 m). Van die 1,50
m gaat een halve meter af, omdat een
fietser niet vlak langs een trottoirband
kan fietsen.

Foto 8

Op deze foto (8) de eerder genoemde
vlakke afscheiding tussen fiets- en
voetpad: optimaal veilig! De breedte
van het fietspad is 2m en het is over de

Aanvankelijk was het de bedoeling
om ook in de Juliana van Stolberglaan tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg vrijliggende
fietspaden aan te leggen, maar de
parkeerdruk is zo hoog dat daar
geen ruimte voor is.
Na onderhandelingen met de
Fietsersbond werd het volgende
overeengekomen: leg tussen de
fietsstrook en de parkeervakken
een schrikstrook aan van 0,50 meter breed. Wij konden dan instemmen met een fietsstrook van 1,50
meter breed.
Zo kwam het voorstel in de gemeenteraad. De raad wilde graag
fietspaden, maar autoparkeren
is voor de raad ook belangrijk en
voor de meerderheid belangrijker.
Het bleef dus bij fietsstroken, maar
deze moesten wel breder worden.
De ambtenaren kwamen met een
nieuw plan: de strook werd 2m
breed. De schrikstrook werd bij
de fietsstrook getrokken. De raad
ging hiermee akkoord, zich er niet
van bewust dat de fietsstrook in
werkelijkheid niet echt breder was
geworden.

De oversteek van de Juliana van Stolberglaan over de IJsclubweg naar links

Foto 11

leid worden door de oncomfortabele
infrastructuur. Na de oversteek is de
bocht naar links te haaks.
De oversteek (foto 11)ter hoogte van
de Carel Reinierszkade is breed, maar
er is geen belijning op de autorijbaan
aangebracht omdat de achterliggende
Reinierszkade er ligt. Voor de veiligheid
van de fietsers had men beter een
plateau kunnen aanbrengen om automobilisten erop te wijzen dat hier een
belangrijke fietsoversteek ligt.

Langs de Juliana van Stolberglaan (foto
6 ) is de situatie bij het oude gebleven.
Wel is de kruising met de Laan van NOI
aangepast. De verkeersgeleider is vlak een verademing. Op de kruising van de
fietspaden is geen rechthoek met kruis
aangebracht, waardoor vooral tijdens
de spits kruisend fietsverkeer gehinderd wordt door fietsers die voor het
verkeerslicht opgesteld staan (foto 7)
Aan de overkant is de inrit smal met
rechts een hoge trottoirband. Verderop is de afscheiding tussen fiets- en

De kruising met de drukke Westvlietweg is in ontwikkeling.
De oversteek richting stad gaat nu nog
moeizaam (foto 16).

14 Weinig speelruimte

Foto16

Klinkers

Net op Voorburgs grondgebied gaat de
route verder langs de spoorbaan. Het
zou beter geweest zijn om het asfalt
vanuit de tunnel (links) door te trekken
naar het doorgaande fietspad (rechts).
Een route moet toch logisch zijn? De
ruimte ervoor is er.
Dit doorgaande fietspad (13) heeft
geen fietsvriendelijke afscheiding met
het voetpad. Ook ontbreekt een middellijn.

Foto 6
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fietsstroken.
Op een deel is een nieuw fietspad
aangebracht met een tegelwegdek
van 1,80m breed, direct gelegen naast
parkeervakken en afgescheiden van
de autorijbaan door middel van een
schuine band. Eigenlijk is het een verhoogde fietsstrook. Passeren gaat hier
moeizaam of niet (foto 15).

Het pad gaat verder door een fraai
stukje groen (14), een verademing,
maar is hier wel wat smal. Het heeft
wel een onderbroken middenlijn. Leuk
te weten dat dit stukje fietspad er is
gekomen op voorstel van de Fietsersbond. Dat is al weer meer dan tien jaar
geleden.

Weer terug op Haagse grondgebied
komen we in de nieuw aangelegde
fietsstraat (Schrepelpad, waar de
schrikstroken geasfalteerd zijn) die
overgaat in het tweerichtingsfietspad
dat via een lange fietsbrug over o.a. de
A4 ons brengt in Leidschenveen.

Door de bebouwde kom van Voorburg
is de route niet optimaal: door 50 en 30
km/uur wegen, bestaande uit te smalle
Foto17

Foto 9
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is krap en voorzien van te hoge afscheidingen. Dit had vlak moeten zijn, zodat
fietsers hun aandacht kunnen richten
op het kruisende verkeer en niet afge-

Het vervolg van het tweerichtingsfietspad gaat niet helemaal zonder
hindernissen. Fietsers moeten kruisend
verkeer overal voorrang verlenen, ook
als zoals hier het een 30 km/uurstraat
betreft.
Foto 13

Foto 15
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FLEXIBELE FIETSENMAKER
het fietspad. Dat maakt de effectieve
breedte van het fietspad nog smaller.
Wel positief is de vlakke afscheiding
tussen fiets- en voetpad (foto 21).

Kort samengevat:

Foto 18

Foto 20

Dat de fietser hier uit de voorrang is,
is logisch (50 km/uur weg), maar het
oversteken zelf is niet eenvoudig. Het
pad is smal, vooral bij het eilandje in
het midden. Daarnaast komt de fietser
ogen tekort. Achtereenvolgens passeert hij een tweerichtingsfietspad,
een rijbaan voor autoverkeer direct
gevolgd door een autorijbaan met verkeer van de andere kant, een dubbele
trambaan, een tweerichtingsfietspad
en een ventweg. De tussenruimten
zijn krap bemeten. Gezien de drukte
op dit kruispunt, op de foto 18 niet te
zien, lanceerde de Fietsersbond een
jaar of acht geleden het idee voor een
fietstunnel.

gende op.
De twee tunnels in de route benadert
de fietser schuin. Voor de veiligheid is
het prettig om bij het naderen van een
fietstunnel ruim van te voren door de
tunnel de uitgang te kunnen zien. Dat
voelt veiliger.
Dit fietspad langs de IJsclubweg is een
compromis. De bewoners waren tegen
het verplaatsen van hun parkeergelegenheid. Daarom bleef er ruimte voor
een smal fietspad (1,80m), staan de
auto’s dicht tegen het fietspad aanstaaande (let op in- en uitstappende
automobilisten) lantaarnpalen tegen

Conclusie:

Uiteindelijk komt bij de stadsgrens het
aanwijzingsbord ‘Zoetermeer’ in zicht

en loopt de route verder langs de A12.
Op de terugweg viel ons nog het vol-

- Het is over het algemeen een aangename route om te fietsen.
- Deze fietsroute bestaat voor een
groot deel uit vrijliggende fietspaden.
Het stukje tussen het Stuyvesantplein
en de IJsclubweg is een vreemde
eend in de bijt: fietsstroken.
- De nieuw aangelegde fietspaden hebben vrijwel allemaal een fietsvriendelijke afscheiding met het voetpad en
zijn in asfalt uitgevoerd.
- De fietspaden, vooral de eenrichtingspaden, zijn gemiddeld te smal
om comfortabel te kunnen inhalen.
Waar overrijdbare afscheidingen zijn
ontstaat meer ruimte in de breedte.
- Bij kruispunten worden bij de uit- en
inritten nog steeds hoge trottoirbanden aangelegd. De effectieve breedte
van een fietspad wordt daarmee aanmerkelijk kleiner en dat op een plek
waar fietsers zich ‘ophopen’.
- Bochten kunnen op de meeste plekken ruimer aangelegd worden.
Deze fietsroute is zeker een verbetering, waarvoor de gemeente Den Haag
een compliment verdient. De betiteling
‘snel, veilig, comfortabel’ is nog iets te
hoog gegrepen. Maar als het de bedoeling is om in de loop van de jaren de
route verder te optimaliseren, dan is
dat een mooi toekomstbeeld.

Daan Goedhart

Toen ik door de van Kinsbergenstraat
(Zeeheldenkwartier) fietste, werd mijn
aandacht getrokken door een bord met
daarop geschreven Fietsenmaker. Een
beetje een improvisatorisch bord, sympathiek dus en een aansporing om te
informeren naar het verhaal achter dit
bedrijf. Zeker ook omdat er tevens een
bord “Re-Cycle Bikes was aangebracht,
recyclen is altijd interessant.
Stap je binnen dan zie je een fris geschilderde fietsenstalling, diep twintig
meter, met aan het eind een werkplaats.
Ik blijk te zijn beland in buurtfietsenstalling “De Zeefiets” waar Martijn
Janssen zijn ambacht uitoefent. Hij
heeft vijftien jaar in een supermarkt
gewerkt. Het was op het laatst steeds
meer van het zelfde. Martijn wilde een
nieuwe weg inslaan met werk waarin
hij voldoening zou vinden. Omdat hij
graag aan fietsen sleutelde, zocht hij
werk bij Struyk fietsen. Daar deed hij
de verkoop en geleidelijk ook de reparatie. Hij leerde al doende de kneepjes
van het vak.
Bij een grote fietsenwinkel is de reparatieafdeling onpersoonlijk georganiseerd. Zelfs voor kleine reparaties
moet een afspraak worden gemaakt en
moet je soms dagen wachten. Martijn
wilde een andere aanpak, de aanpak
die ieder normaal mens zou willen. Iets
kleins even tussendoor doen, andere
kleinere reparaties op de dag zelf. En
als iemand binnenwipt een leenfiets
ter beschikking te stellen om de dag
te vervolgen. Toen een vriend deze
buurtstalling startte, zag Martijn zijn

Martijn Janssen in zijn werkplaats

kans schoon een eigen fietsenmakerij
te starten. Hij is nu een jaar in bedrijf
en de loop begint er goed in te komen,
steeds meer mensen ontdekken zijn
werkplaats.
Bijzonder klantvriendelijk vind ik het
dat Martijn bereid is in de avonduren
bij iemand thuis een reparatie uit te
voeren als deze dringend is.
Het is fijn dat in het Zeeheldenkwartier
weer een fietsenstalling is gekomen.
Een dichtbevolkte buurt met te weinig
mogelijkheden je fiets binnen te stallen. Voor € 21,50 per maand, staat je
fiets droog en veilig. Er zijn plaatsen
voor elektrische fietsen, een oplaadmogelijkheid is beschikbaar. Ook voor
bakfietsen is er plaats.
De stalling moet nog een beetje
worden ontdekt, de mond tot mondreclame werkt wel, maar het zou wat

Kortom fijn dat er weer een fietsenmaker is bij wie je even kan binnenwippen. En mooi dat er een nieuwe
buurtfietsenstalling is.

Willem Ruitenberg

Van Kinsbergenstraat 5
Tel Martijn: 06 85 55 67 01
Buurtstalling De Zeefiets
Tel 06 47 50 12 30
email dezeefiets@gmail.com

Foto 21

bescheiden naamplaat
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vlotter mogen.
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stalling en achterin de werkplaats
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BIESIEKLETTE FIETSVERWENDAG

VALLEN EN NIET ALTIJD OPSTAAN

Zaterdag 29 september vond in het
kader van de Haagse Fietsweek de
jaarlijkse Fietsverwendag van de
Biesieklette plaats. De Biesieklette
wil hiermee iets terug doen voor
de fietsers die hun fiets bij een van
hun talrijke locaties stallen. Op het
Buitenhof stond een aantal kramen
bemenst door diverse organisaties
met voor fietsers interessante en nuttige informatie over het thema Fiets
Veilig. In de stand van de Biesieklette
kon men de fiets laten controleren en
laten graveren. Voorts stond er van
de beroepsvervoerorganisatie een
vrachtauto waarmee werd getoond
hoe groot de dode hoek van zo’n
voertuig is. Je kon met virtual reality
ervaren hoe gevaarlijk het gebruik van
een mobieltje op de fiets is. Dit sloot
goed aan bij de recent gestarte MONO
(Mobiel No) fiets campagne! Ook aan
de kinderen was gedacht. Zij konden
worden geschminkt en ze konden op
de fiets een schilderij maken. Beide
activiteiten leverden ware kunstwerkjes op. De Fietsersbond Haagse Regio
stond op de kop van de markt met en
kraam die werd gedeeld met een organisatie voor aangepaste fietsen voor
lichamelijk gehandicapten. Wij spitsten
het thema Fiets Veilig toe door de
presentatie van onze 7 speerpunten
met als belangrijksten: het fietspad is
voor de fiets en verder niets waarmee
wij nastreven dat de snorfietsers c.q.
helmloze scooters worden verbannen naar de rijbaan zodat fietsers
veiliger gebruik kunnen maken van
het fietspad. Bovendien besteedden
wij als onderdeel van een landelijke
Fietsersbond-campagne aandacht aan
het stimuleren van het fietsen naar
school.

In 2017 zijn in Nederland 206 fietsers
omgekomen in het verkeer! Een forse
verhoging vergeleken met voorgaande
jaren.
Het is steeds weer schrikken als zo’n
cijfer bekendgemaakt wordt.
Bij dodelijke verkeersongevallen denk
je al snel aan botsingen met andere
verkeersdeelnemers, maar 40% van
die 206 fietsers zijn omgekomen als
gevolg van een enkelvoudig ongeval.
Dat is een ongeval waarbij geen andere
verkeersdeelnemer is betrokken.
Denk bijvoorbeeld aan botsen tegen
een paaltje, vallen over een randje,
maar ook tegen een openslaand autoportier aan rijden. Ja, ook dit laatste
is een eenzijdig ongeval, want een
geparkeerde auto neemt niet deel aan
het verkeer.

teruggedrongen waardoor er meer
ruimte in de straat komt voor fietsen
en fietsparkeren. Tenslotte kwam het
gebrek aan handhaving aan de orde.
Een van onze speerpunten is dat er
meer moet worden gehandhaafd, niet
allen omdat automobilisten en snorfietsers regels overtreden, maar wij als
fietsers ook. Robert en Jac waren het
zo te zien aardig eens!
Onze kraam werd redelijk bezocht. Wij
informeerden de bezoekers over het
werk van de Fietsersbond en in het
bijzonder over de speerpunten van
onze afdeling. Bezoekers deelden met
ons hun ervaring met fietsonveilige
situaties. Er werd met name aandacht
gevraagd voor de fietsonveiligheid op
de fietspaden en bij kruisingen.
Aan het eind van de dag braken wij op.
Het was leerzame en nuttig om met
een kraam aanwezig te zijn.

Jetse Timmers

Ook is het schrikken van de hoge
aantallen fietsers die gewond raken
bij een enkelvoudig ongeval: jaarlijks
belanden zo 50.000 (!) fietsers op de
spoedeisende hulp van een ziekenhuis
waarvan 10.000 ernstig gewonden.
Het wordt tijd dus om aandacht te
vragen voor een fietsveiligere infrastructuur.
Al jaren is bekend dat de fietsinfrastructuur niet echt veilig is. Sommige
gemeenten zijn al een tijd op de goede

weg, maar de meeste moeten nog
beginnen.
Den Haag heeft nu voorzichtig een
begin daarmee gemaakt.
Diverse nieuw aangelegde fietspaden
zijn voorzien van overrijdbare afscheidingen tussen fiets- en voetpad. Deze
randjes zijn schuin of - de allerbeste
oplossing - vlak. Dat is een enorme
vooruitgang. Maar nog steeds wordt
straatmeubilair – denk aan een lantaarnpaal - te dicht tegen een fietspad
geplaatst.

Dit overzicht van typen enkelvoudige
fietsongevallen gerelateerd aan infrastructuur is van het CROW-Fietsberaad
uit 2011.

Werkgroep Gemeentepolitiek
Dit artikel is gebaseerd op ‘Bouwstenen
voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad’ uitgegeven door CROWFietsberaad, mei 2018. versie 1.

uit de raad geklapt

Om 12.00 uur opende de wethouder
Fietsmobiliteit - Robert van Asten de
dag. Hij brak, zeker ook als fietser,
een lans voor het stimuleren van het
fietsverkeer in Den Haag. Hij stond stil
bij de resultaten in de afgelopen jaren
en beloofde zich in te spannen voor
het verder verbeteren van de fietsinfrastructuur.
Ook Robert van Asten bezocht onze
kraam. Jac Wolters sprak met hem
over de noodzaak meer in zetten
op 30 km/uur wegen. Er is namelijk
te weinig ruimte om overal (brede)
fietspaden aan te leggen. Volgens ons
is het dan ook zinvoller om zo veel mogelijk wegen voor max 30km per uur
aan te leggen voor auto’s, scooters
en fietsers. Dit leidt tot meer ruimte
en veiligheid voor fietsers omdat snel
rijden van auto’s op deze 30 km/uur
straten gedempt wordt. Voorts zou
het aantal parkeerplaatsen voor auto’s
door de gemeente moeten worden

oversteek Monsterseweg (met middennaald) naar oprijlaan Ock.
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haagseregio@fietsersbond.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

Fietsersbond Zoetermeer
Contactpersoon: Theo Hebing
Salomeschouw 14 A
2726 JT Zoetermeer
 06 - 36501379

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:

Stichting Duurzaam Den Haag
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
 070 - 3643070

Fietsersbond, Landelijk Bureau
Nicolaas Beetsstraat 2a
3511 HE Utrecht
 030 - 291 81 71

Den Haag
Spui 70
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag
 14070
melding openbare ruimte:
070 3533000

Fietsersbond Haagse regio
Laan van Meerdervoort 218-S
2517 BK Den Haag

yvonne@duurzaamdenhaag.nl
duurzaamdenhaag.nl

zoetermeer@fietsersbond.nl

info@fietsersbond.nl
fietsersbond.nl

https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/
melding-openbare-ruimte.htm

uit de raad geklapt

OCKENBURGH
In Ockenburgh stond een gebouw dat
bekendstond als de jeugdherberg.
In de zomer gingen diverse jongeren
daarheen om hun vakantie door te
brengen.
Zo ook Duitse jongeren, die kwamen
op hun brommer vanuit Duitsland naar
de Monsterseweg.
Zij gingen daar via de oprijlaan naar de
jeugdherberg.
Wie stond ze daar op te vangen…..de
politie. Je mocht daar niet brommen.

Foto Bron: gemeentearchief

Nou brommen deden deze jongeren
wel, ze hadden geen 300 km gereden
om van de Haagse politie een bekeuring te krijgen.
Als (jong) raadslid in 1980 vond ik dat
wel wat gênant. Tegenwoordig vind je
het terecht. Vooral in de natuurgebieden mogen nu terecht geen brommers
meer rijden.
Wat later ook een rol speelde was de
wijze waarop de camping Ockenburg
verdween en plaats moest maken voor
een golfbaan.
Juist veel mensen uit Den Haag maakten er gebruik van. De kampeertarieven waren niet hoog.

Kampeertarieven

Één van mijn blunders als raadslid
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In deze rubriek blikt
Wil Bianchi terug op
de tijd dat hij zich
als CDA-gemeenteraadslid inzette voor
de belangen van de
fietser.
waren die kampeertarieven.
Het gemeentebestuur wilde een verhoging van de tarieven. Dat was voor
de Hagenaars niet betaalbaar. Mijn
fractievoorzitter was woordvoerder
en ging node akkoord.
Na afloop vroeg ik aan de verantwoordelijke ambtenaar of er niet was
gedacht aan een onderscheid tussen
jong en oud. Bij andere maatregelen
was er een onderscheid tussen boven
de zestien en jonger dan 16.
De daarop volgende maandag was er
een fractievergadering, waarop onze
wethouder meedeelde dat de verantwoordelijke wethouder kwam met het
voorstel boven en onder de 16.
Er werd in het college verteld dat ik
met die suggestie was gekomen.
Onze wethouder en fractievoorzitter
keken mij geïrriteerd aan. Waarom
heb je mij dat niet gezegd vroeg onze
voorzitter.
Ja zei ik “ik was er niet zeker van, heb
het na afloop gevraagd”.
Ik was nog duidelijk een onervaren
politicus.
Inmiddels is de oprijlaan naar het huis
Ockenburgh een onderdeel van de
fietsroute Zee-Zweth en zijn de fietspaden aangepast tot een fietsvriendelijke infrastructuur. Ook de oversteek
bij de Monsterseweg is verbeterd door
een middennaald.
Wil Bianchi

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 wegbeheerder en u kunt de afwikkeling
bewaken.

meldpunt.fietsersbond.nl
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klachten openbare ruimte

handige adressen

INFORMATIE VOOR FIETSERS

