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UITNODIGING 
Algemene Ledenvergadering op 9 december 2019

Thema: “Snorfietsen van het fietspad”
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Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende nummer 
voor 15 april 2020 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com.
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U bent van harte welkom op de algemene vergadering 
van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio met het 
thema “Snorfietsen van het fietspad”. 
De ALV vindt plaats op maandagavond 9 december 
2019 in Rootz, Grote Marktstraat 14, Den Haag.  
De fiets kan gestald worden in de Biesieklette om de 
hoek, Raamstraat 2. 

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
start om 19:30:
• Mededelingen
•  Verslag ledenvergadering 4 juni 2019  

(staat op onze website)
•  Lopende zaken 2019 (uitvoering jaarplan 2019, ver-

beteringen infrastructuur, etc)
• Jaarplan 2020: speerpunten 
•  Bestuurszaken  

(opvolging voorzitter/onderafdeling Westland)
• Rondvraag

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20:15 tot uiterlijk 
22:00) gaat over het weren van de snorfiets van het 
fietspad. In Amsterdam is enige tijd geleden met suc-
ces in een groot deel van de gemeente de snorfiets 
van het fietspad geweerd. De Fietsersbond Haagse 
regio heeft als een van haar speerpunten om ook in 
onze gemeente dit door te voeren.
De gemeente Den Haag heeft het bureau Goudappel 
Coffeng opdracht gegeven een onderzoek te doen 
naar het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan 
zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Aanleiding 
is de groei van het aantal fietsers en snorfietsen (in 
de laatste decennia is het aantal snorfietsen verdrie-

dubbeld!), het aantal ongevallen en gewonden onder 
snorfietsers en de snelheidsovertredingen van snor-
fietser. Dit heeft een onhoudbare situatie op het fiets-
pad opgeleverd. Verplaatsing van de snorfiets naar de 
rijbaan (inclusief helmplicht) leidt naar verwachting 
tot meer veiligheid op het fietspad en een veiliger 
gebruik van de snorfiets.

Op de ALV zullen wij stilstaan bij de stand van zaken 
in Den Haag. Hoe ver is het onderzoek en hoe, waar 
en wanneer wordt de maatregel naar verwachting 
ingevoerd? Wij zullen één of meerdere betrokkenen 
uitnodigen als gastspreker.
De ALV wordt afgesloten met een drankje.

Punten voor de snorfiets  
van het fietspad af:
1. Veel fietspaden in Den Haag zijn te smal;
2.  Het verschil in snelheid tussen fietsers en snorfiet-

sers is te groot;
3. De stank van de uitlaatgassen is groot;
4. Uitlaatgassen schaden de gezondheid van fietsers;
5.  Snorfietsen zijn vaak opgevoerd en rijden vaak 

 harder dan 25 km.
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Het is weer gelukt, 24 bladzijden Fiets-
bel! Dit aantal is mijn streven. Je weet 
pas na de eerste opmaak hoeveel 
kopij je hebt, dit keer 22 bladzijden. 
Dan moet je beslissen twee bijdragen 
weg te laten (dwz bewaren voor het 
volgende nummer) of nog twee blad-
zijden te vullen. Liefst vullen, daaraan 
heeft u de beschouwing over knipper-
lichten te danken.
Als je ziet hoe beperkt het aantal vaste 
schrijvers is, en hun leeftijd, die gemid-
deld 65 zal zijn, hier toch maar weer 
eens een oproep aan jonge leden ook 
eens in de pen te klimmen. Het belang 
van de fietsers moet ook gedragen 
worden door nieuwe generaties, die 

weer andere ontwikkelingen belang-
rijk vinden en daarover schrijven.

Je vraagt je af of de fietsbel nog op pa-
pier moet verschijnen, de samenstel-
ling kost veel moeite, maar voorlopig 
is het nog een prima visitekaartje. Alle 
gemeentefunctionarissen en ook de 
leden die het lezen, zien dat onze af-
deling serieus moet worden genomen.

Willem Ruitenberg

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

Werkplaats Vesteplein, Vesteplein 32, Delft
Werkplaats Grote Markt, Laan 9, Den Haag

Winkel, Heeswijkplein 78, Den Haag

Woont u in de regio Den Haag dan kunt u ook gebruik maken van onze 
mobiele fietsenservice. Bel ons.

Voor meer informatie kijkt u op www.biesieklette.nl of 
belt u naar 070 - 394 22 11.

advertentie

advertentie

De Fietsersbond zet zich al 44 jaar 
in om van Nederland een veiliger 
fietsland te maken. Word nu lid op 
fietsersbond.nl/word-lid en maak kans 
op een luxe elektrische fiets van 
Batavus. 
Verder ontvangt u als lid van de 
Fietsersbond:
• Twee keer per jaar de “Fietsbel”
• Elk kwartaal de “Vogelvrije  

Fietser”
• Korting op fietsproducten, fiets-

kaarten en -gidsen

www.fietsersbond.nl/meldpunt

De Fietsbel is een periodieke uitgave van de 
Fietsersbond afdeling Haagse regio.  
De Fietsbel verschijnt tweemaal per jaar.
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Aan dit nummer werkten mee:

Koen Baart, Wil Bianchi, Daan Goedhart, 
Theo Hebing, Thomas Hood, Robert 
A. Lammerding, Jaap Lemstra, 
Julius Pasgeld, Frank Poppe, Erwin 
Ruitenberg, Ingrid Sijlbing, Jetse 
Timmers, Ruben van der Vet en Jhr. 
Zeskamers.

De foto’s zijn gemaakt door de 
auteur van het artikel, tenzij anders 
aangegeven
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AFDELING RIJSWIJK MAAKT KENNIS 
MET ENKELE GEMEENTERAADSLEDEN

ingezonden regio
Op 20 september jl. maakte de afdeling 
Rijswijk kennis met de gemeenteraads-
leden: Elze Woudstra (D66), Wil van Nu-
nen (PvdA) en Mark Wit (GroenLinks). 
Van de Fietsersbond waren Erwin 
Ruitenberg, Joleen Weststeijn en Ingrid 
Sijlbing aanwezig. 
Aan het begin van een raadsperiode 
nodigt de afdeling raadsleden uit voor 
een kennismaking; vorig jaar was het er 
niet van gekomen vanwege collegepro-
blemen.

Het was een prettige ontmoeting 
waarin over en weer tips en wensen 
zijn besproken. Erwin memoreerde 
dat er de laatste raadsperiodes veel 
maatregelen die voor fietsers belang-
rijk zijn, worden of zijn uitgevoerd. De 
vaart is er toen ingekomen, de sfeer in 
de plaatselijke politiek werd positief 
voor de fietser. De bewegwijzering 
is nu op orde, er zijn fietsstraten 
aangelegd, fietspaden zijn of worden 
geasfalteerd.
De Fietsersbond heeft dan ook geen 
klachten, wel wensen. En die bespre-
ken de aanwezigen aan de hand van 
de voor de gemeenteraad bestemde 
jaarlijkse rapportage van de Fiet-
sersbond. Onderwerpen die aan de 
orde kwamen waren o.a.: fietspaden 
en fietsroutes, verkeerslichten en 
fietsparkeren. Aan het eind van het 
gesprek kwam nog even de bekend-
heid van de FB in Rijswijk ter sprake.

Fietspaden en fietsroutes
Om het fietsen aantrekkelijker te ma-
ken zou de FB graag meer rotondes 
in Rijswijk zien. De gemeenteraadsle-
den geven aan dat die mogelijkheid 
is onderzocht maar dat de ruimte om 
rotondes uit te voeren ontbreekt. 
Een andere wens is om fietsers bij 
de verkeerslichten per cyclus 2 keer 
groen te geven wanneer de normtijd 
van 60 seconde wachttijd niet wordt 
gehaald. Het blijkt namelijk dat er bij 
veel verkeerslichten fietsers heel lang 
op groen moeten wachten. Voorals-
nog heeft in de Gemeente Rijswijk de 
auto prioriteit boven de fiets, zij het 
dat bijvoorbeeld D66 in het verkie-
zingsprogramma heeft staan dat door-
stoming en veiligheid van fietsers en 
voetgangers boven de doorstoming 
van auto’s staat.

Fietsparkeren
In een aantal (oude) wijken is het 
veilig kunnen stallen van fietsen nog 
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Kennismaking met gemeenteraadsleden Elze Woudstra (D66), Wil van Nunen (PvdA) en 
Mark Wit (GroenLinks)

De bekritiseerde situatie op de Houtrustweg 

Regelmatig tref ik in de mailbox haag-
seregio@fietsersbond.nl berichten 
aan van buurt- en andere belangen-
organisaties. Zo mailde de voorzitter 
van de VvE Houtrust ons van de zomer 
met het verzoek om steun te geven 
aan hun streven om de veiligheid van 
fietsers en voetgangers op de Hout-
rustweg (tussen laan van Poot en 
Nieboerweg) te verbeteren. Hij meldt 
dat op de Houtrustweg een voetpad 
ontbreekt waardoor er een onvei-
lige situatie ontstaat op het drukke 
(smalle) tweerichtingenfietspad. 
Daarnaast is vanaf de Houtrustbrug de 
situatie voor veel fietsers onduidelijk 
waardoor ze direct rechts afslaan (de 
hoofdrijbaan op) i.p.v. oversteken en 
dan rechtsaf het tweerichtingenfiets-
pad op. Hij schrijft: “Het ontbreken 

van het voetpad zorgt voor druk 
verkeer (wandelaars, fietsers, scooters 
etc.) op het fietspad wat al heeft ge-
leid tot ongelukken en scheldpartijen. 
De Haagse politiek is al jaren hiervan 
op de hoogte maar doet niets, elke 
keer een ander excuus”. Daarom is 
namens de bewoners van de Vogelwijk 
en de VvE’s Groot en Klein Houtrust 
een brief gestuurd aan het college en 
naar de wethouder van Asten “die zich 
al jaren betrokken voelt maar niet, om 
wat voor reden dan ook, meewerkt”.

In zijn reactie onderschrijft de wethou-
der de wenselijkheid van een voetpad 
maar verwijst naar een financiële 
haalbaarheidsstudie van enkele jaren 
geleden waaruit blijkt dat de kosten 
van een volwaardig voetgangerspad 
€ 230.000 kost. Dit geld is er niet. 
Vervolgens wordt met verwijzing 
naar en standpunt van Veilig Verkeer 
Nederland gesteld dat voetgangers 

LEDEN MAILEN
en fietsers gezamenlijk veilig gebruik 
kunnen maken van het fietspad mits 
zij rekening met elkaar houden.
De bewonersorganisatie neemt geen 
genoegen met dit antwoord. Zo 
vinden zij dat de wethouder te weinig 
oog heeft voor hun argumenten, te 
weten dat het fietspad te smal is waar-
door beide groepen elkaar in de weg 
zitten. Zij schrijven ons: “We laten het 
hier uiteraard niet bij zitten en zijn dan 
ook benieuwd naar het standpunt van 
de Fietsersbond.”

Koen Baart antwoordt dat de Fietsers-
bond Haagse regio hun mening deelt 
en dat er iets aan de Houtrustweg 
dient te gebeuren. De “combinatie”- 
fietspad/voetpad deugt niet. Het pad 
is als tweerichtingenfietspad al te smal 

steeds een probleem. Vooral voor de 
elektrische fietsen is een veilige fiet-
senstalling gewenst. Meer fietstrom-
mels zou wellicht soelaas kunnen 
bieden. Groen Links is hier voorstan-
der van. Een veilige bewaakte fietsen-
stalling bij het station is ook wenselijk. 
Er is groen licht om die aan te leggen, 
maar over de planning is bij de FB, 
noch bij de raadsleden duidelijkheid. 
Bij instellingen als sportverenigingen 
zijn de fietsvoorzieningen vaak niet 
adequaat. De vraag is of de gemeente 
aan de instellingen ten aanzien van 
dit punt eisen kan stellen. Ja dat kan. 
Zo wordt er vanuit de gemeente op 
toegezien dat er bij de nieuwe sport-
voorziening en het ‘nieuwe’ stadhuis 
een goede fietsenstalling gerealiseerd 
wordt. Bij de schouwburg is een over-
dekte stalling wenselijk. De FB zou 
ook graag in Rijswijk een experiment 
met fietsvlonders zien. 

Veiligheid
Vooral voor kinderen op de fiets is 
verkeersveiligheid van belang. Wil 
van Nunen (PvdA) vraagt of er vanuit 
de FB gekeken wordt naar veilige 
schoolroutes. Tot nu toe is dat niet het 
geval omdat de gemeente dit met de 
scholen oppakt. Opgemerkt wordt dat 
veiligheid bevorderd wordt door drie 
dingen: inrichting, gedrag en handha-
ving. Tot nu toe is er vanuit sommige 
scholen weinig initiatief als het om 
verkeersveiligheid gaat, maar dat 
verschilt per school.

Tot slot
Het is de raadsleden opgevallen dat 

de Rijswijkse afdeling bij de inwoners 
niet zo bekend is; bij de raadsleden 
meer, maar het kan beter. Tips voor 
de Fietsersbond zijn:
•  Meer gebruik maken van sociale 

media
•  De flyers neerleggen bij buurthuizen 

en bibliotheek
•  Contact leggen met BBR (Belangen 

Bedrijven Rijswijk)
•  Tijdens overleg gemeenteambtena-

ren vragen naar relevante agenda-
punten van de Raadsvergadering

•  Inspreken tijdens relevante raads-
vergaderingen.

Een andere mogelijkheid die genoemd 
wordt is aansluiting zoeken bij projec-
ten en acties die door verschillende 
instanties georganiseerd worden. 
Fietscursussen voor ouderen zouden 
bijvoorbeeld georganiseerd kunnen 
worden in het kader van Haaglanden 
Beweegt, een project waar Welzijn 
Rijswijk aan deelneemt. Aan acties 
van buurthuis of school zou de FB  
mee kunnen doen. Daarmee stelt de 
Fietsersbond zich breder op dan de 
huidige contacten met ambtenaren 
(nu: 2 keer per jaar en incidenteel over 
projecten) en de wethouder (nu: één 
keer per jaar).
Gemeenteraadsleden en de FB heb-
ben het gesprek als zinvol en prettig 
ervaren en gaan met een tevreden 
gevoel het weekend in. 

Ingrid Sijlbing

laat staan dat daar ook gebruik van 
gemaakt moet worden door voetgan-
gers. Een voldoende breed trottoir aan 
de overzijde is noodzakelijk en is ook 
best aan te leggen. Het zal ten koste 
gaan van wat groen, maar wat ons 
betreft moet dat kunnen. 

Binnenkort verschijnt in het kielzog 
van het gemeentelijke strategisch 
beleidsplan Ruim Baan voor de fiets, 
dat recent brede steun in de gemeen-
teraad kreeg, een uitvoeringsplan 
Fiets waarin de diverse fietsprojecten 
worden gepresenteerd. Ruim baan 
voor de fietser en de voetganger op 
de Houtrustweg past daar goed in! 

Jetse Timmers

Het probleem goed zichtbaar, zeker in het donker is er gevaar
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In de vorige editie van de Fietsbel is 
een korte update gegeven over de 
status van de metropolitane fietsroute 
Verlengde Velostrada. Dit stuk bouwt 
daarop voort. 

De huidige stand van zaken:
•  Velostrada vanuit Leiden stopt bij 

station Mariahoeve
•  Populierendreef is af
•  Schipholboog is af
•  Verlengde Velostrada stopt bij ge-

meentegrens bij de kinderboerderij.

Nog te doen:
•  Kruising Hofzichtlaan
•  Tunnel onder de RandstadRail- 

sporen
•  Nicolaas Beetslaan
•  Laan van NOI & van Alphenstraat
•  Von Geusaustraat & de verbinding 

onder de treinsporen door naar  
Bink 36

•  Connectie naar en over de Trekvliet
•  Connectie van de Trekvliet naar Den 

Haag HS
•  Wellicht doortrekken naar Den Haag 

Moerwijk

De eerdere twijfels over het tracé van 
de FB LV (Fietsersbond Leidschendam-
Voorburg) zijn sinds de vorige update 
weggenomen. Het is nu duidelijk dat 
het tracé aan de oostzijde van de 
spoorlijn de beste optie is. Het tracé 
aan de westzijde van de spoorlijn loopt 
op meerdere punten vast en kan niet 
de kwaliteit bieden die de oostzijde 
van de spoorlijn wel kan bieden. 

De nog uit te voeren trajecten kun-
nen het beste besproken worden in 3 

delen:
1:  De Trekvliet, Binkhorst en de aan-

sluiting naar Laan van NOI (meest 
grondgebied Den Haag)

2:  De verbinding van de schipholboog 
naar station Laan van NOI (grondge-
bied LV)

3:  De kruising met de Hofzichtlaan 
(grondgebied LV)

De gemeente Den Haag komt bij  

punt 1 in aanmerking voor een Rijks-
bijdrage door het amendement 
Hoogland. Daarnaast is het mogelijk 
subsidie aan te vragen bij de Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag en/
of de Provincie Zuid - Holland. Bo-
venstaande geeft de prioriteit van de 
ontwikkeling van de Binkhorst én de 
Verlengde Velostrada aan. De subsidie-
aanvraag is nog niet gedaan, omdat de 

benodigde investeringen en maatrege-
len nog niet duidelijk zijn.
Het Rijk, MRDH en de gemeenten 
Den Haag en Leidschendam-Voorburg 
hebben in juli 2019 het realisatieplan 
No-Regretpakket CID Binckhorst vastge-
steld. De in dit programma omschre-
ven maatregelen worden nu door de 
betrokken overheden verder uitge-
werkt. Dit geldt ook voor de Verlengde 
Velostrada.

Op dit moment is de gemeente Den 
Haag dus bezig met het ontwerp van 
de Verlengde Velostrada over de Trek-
vliet en het opstarten van het project 
voor het traject van de Binkhorstlaan 
naar de van Geusaustraat. De nieuwe 
fietsverbinding kruist hier twee bar-
rières, het spooremplacement richting 
Utrecht en de Rijksweg A12. Voor 
deze projecten is nog geen planning 
voorhanden.
De gemeente LV geeft aan dat het 
wacht op de uiteindelijke uitvoering 
op de Binkhorst, de connectie onder 
(of over) de sporen door, en de woon-
torens rondom station Laan van NOI. 
De plannen voor de Van Alphenstraat, 
de kruising met de Koningin Wilhelmi-
nalaan en de Koningin Julianalaan lig-
gen klaar. Verder wil de gemeente LV 
vasthouden aan de afspraak tussen de 
gemeentes Den Haag en LV om “naar 
elkaar toe te werken”. De gemeente 
LV geeft logischerwijs nog geen pri-
oriteit aan de uitvoering van dit stuk 
Verlengde Velostrada.

Bij punt 2 erkent de FB LV dat de pas-
sage onder of over de RandstadRail-
sporen erg duur is en een fors beslag 
legt op de begroting van de gemeen-

UPDATE VERLENGDE VELOSTRADA
regioregio
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Beetslaan

Vlak bij het spoor

te. Daarom stelt de FB LV voor om de 
upgrade naar metropolitane fietsroute 
(en dus ook de budget- en subsidie-
aanvragen) van de Nicolaas Beetslaan 
los te koppelen van de aanleg van 
de tunnel. Immers, met de Nicolaas 
Beetslaan als metropolitane fietsroute 
ontstaat er een doorgaande fietsroute 
vanaf de sterfietsroute Leidschenveen 
– Den Haag Centrum (via de Sint Mar-
tinuslaan en het fietspad achter het 
oude CBS langs – Nicolaas Beetslaan – 
Ijsclubpad) naar station Laan van NOI. 
Met dit compromis hoopt de FB LV dat 
de facelift van de Nicolaas Beetslaan 
eerder uitgevoerd kan worden. Hier 
kunnen écht meters gemaakt worden. 
Merk op dat zowel de uitvoering van 
de Nicolaas Beetslaan én de tunnel 
onder de RandstadRailsporen deel 
uitmaken van het provinciale beleid.
De gemeente LV geeft aan geen 
voorstander te zijn van de loskoppe-
ling, omdat het tracé van de Verlengde 
Velostrada nog niet bekend is. Wat er 
precies onbekend is aan het tracé is 

niet duidelijk. Verder wil de gemeente 
LV vasthouden aan de afspraak tus-
sen de gemeentes Den Haag en LV 
om naar elkaar toe te werken, en dus 
andere stukken van de Verlengde 
Velostrada meer prioriteit te geven. 
De gemeente LV geeft verder aan 
capaciteit noch budget te hebben om 
de Nicolaas Beetslaan (met of zon-
der passage van de RandstadRail) op 
afzienbare termijn te realiseren.

Betreft punt 3 geven de provincie, 
de MRDH en de gemeente LV aan in 
gesprek te zijn met elkaar. Er wordt 
verwacht dat rond eind 2019 meer dui-
delijkheid gegeven kan worden over 
de uitvoering, planning en budget-
tering. Merk hierbij op dat de kruising 
significant duurder gaat worden 
dan eerder begroot. Zo moet in het 
nieuwe ontwerp de tramhalte verlegd 
worden, de VRI (VerkeersRegelInstal-
latie) vernieuwd en het asfalt opnieuw 
gelegd worden. 

Opmerking: Het beleid van de ge-
meente LV inzake metropolitane 
fietsroutes dicteert dat de Verlengde 
Velostrada bij de VRI prioriteit krijgt 
boven de tram en het autoverkeer. De 
gemeente heeft dit op 20 september 
2019 bevestigd.

De FB LV erkent dat de gemeente LV 
veel doet voor fietsers. De gemeente 
zit zeker niet stil, bijvoorbeeld bij het 
ontwerp van de regionale fietsroute 
rondom het kippenbruggetje. Toch 
vindt de FB LV dat de Verlengde Ve-
lostrada meer prioriteit mag krijgen. 
Merk op:

•  Het provinciale beleid betreft de 
Verlengde Velostrada stamt uit 
2016 (Plan van Aanpak Verlengde 
Velostrada, (dd. 17-11-2016)). In dit 
document zou de kruising met de 
Hofzichtlaan begin 2018 klaar zijn. 

•  Het rapport “Nota Verkeersregel-
installaties April 2016, 3.1.2: “Leid-
schendam-Voorburg wil [… zich] 
profileren als fietsgemeente. Hierbij 
zijn […] harde maatregelen […] 
nodig.”

Ruben van der Vet
Fietsersbond Leidschendam-Voorburg.

De Zee-Zwethfietsroute is een door 
de provincie en gemeente opgezette 
fietsroute van Zee (Kijkduin) naar het 
riviertje de Zweth  via Ockenburgh, 
Madestein, Uithof en Kwintsheul. 
Hierover is al vaker geschreven in ons 
blad. Inmiddels is er een nieuw deel 
toegevoegd. De brug bij het hockey-
veld in Madestein is vervangen. Een 
stuk breder en de bocht is eruit. Er zit 
wel een ruime knik in.
De route is een stuk comfortabeler 
geworden voor fietsers. Er komt een 
vervolg door de Uithof.

Wil Bianchi

DE ZEE-ZWETHFIETSROUTE

Vernieuwde brugKnik in de route

Onderdelen Verlengde Velostrada
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er elders (nabij hetLangeLand-zieken-
huis) met goedkeuring en gedeeltelijk 
initiatief wederom en midden in een 
woonwijk een bovengrondse auto-
parkeergarage gebouwd met en als 
klap op de vuurpijl een grote overca-
paciteit aan parkeerplaatsen!!!! Een 
tweede voorbeeld dat zonder twijfel 
alle goede bedoelingen ten spijt onze 
gemeente in veel gevallen nog steeds 
niet in staat blijkt om zorg te dragen 
voor de inrichting van verkeersveilige 
schoolomgevingen en veilige school-
routes. Terwijl dit de noodzakelijke 
voorwaarde en stimulans zijn om 
kinderen zelfstandig naar school te 
laten gaan. Zo ontbreekt het bijvoor-
beeld nog wel eens aan voldoende 
goede oversteekmogelijkheden en vrij 
uitzicht voor kinderen tussen straat 
en stoep. De gemeente zegt in allerlei 
door of namens hen opgestelde visies 
juist voor de toekomst en komende 
generaties het goede voorbeeld te 
willen geven, nu dus maar hopen dat 
deze voornemens en mooie ambities 
werkelijkheid worden en in praktijk 
worden omgezet. Een mooie uitdaging 
voor het huidige college en gemeen-
teraad deze trendbreuk in gang te 
zetten en fietsers en voetgangers in 
de nabije toekomst niet ten onder te 
laten gaan vanwege ruimtegebrek in 
een mooie stad als Zoetermeer.

Theo Hebing

delijk was het zijn organisatie die door 
de gemeente was uitgekozen om de 
fietsenstalling te runnen. Zo spreidt 
het netwerk van Biesieklettes zich 
ruimer rond Den Haag uit. Nu maar 
hopen dat steeds meer gemeentes in 
de regio het goede voorbeeld van de 
gemeente Westland volgen.

Willem Ruitenberg

opening door enkele ambtenaren en 
de aannemer zou worden bijgewoond, 
maar er bleken wel vijftig aanwezi-
gen. Twee wethouders verrichtten 
gezamenlijk de opening. Dit is dus een 
uniek project voor het Westland waar 
velen zich voor hebben ingezet. Wat is 
het geval? Allereerst heb je natuurlijk 
de fietsliefhebbers die zich inzetten 
voor goede voorzieningen. Dan heb je 
de technici die een mooi product op-

leveren, de stalling is ook echt prach-
tig. Mooi vond ik de achteringang, 
zo gemaakt dat je er alleen te voet 
gebruik van kan maken, slim bedacht. 
Een ander element van de stalling, 
belangrijk voor de gemeente, zijn de 
leer-werkplekken. Er is een mogelijk-
heid om een behoorlijk aantal mensen 
“met afstand tot de arbeidsmarkt” via 
werkervaring in de stalling weer ver-
der te helpen. Dus ook de wethouder 
sociale zaken was blij met de stalling.
Herman de Graaff, directeur van 
Biesieklette, was natuurlijk met enkele 
medewerkers ook van de partij, uitein-

FIETSEN OOK IN DE HERFSTPERIODE!!

Na een voor velen warme en lange zo-
mer is dan toch de herfst weer aange-
broken. Helaas dé tijd voor een aantal 
fietsers om het stalen ros een aantal 
maanden rust te geven. Jammer want 
juist ook in deze maanden is het een 
lust om je op dit voertuig voort te 
kunnen bewegen. Maar goed, men 
ziet veelal allerlei gevaren opdoemen 
als regen, wind, gladheid, modder, 
bladeren en mist.

Wel prettig het gegeven feit dat de 
doorzetters onder ons in deze periode 
iets beter bestand zijn tegen ver-
koudheden, herfstgriepjes en andere 
ziektes doordat we automatisch aan 
de weerstand werken, kortom goed 
voor de gezondheid (ook in de herfst 
en winter goed drinken en eten) 
Voor de wat kleinere stadsritjes in 
steden als Zoetermeer maar ook voor 
woon- werkverkeer ligt er het gehele 
jaar door een belangrijke taak weg-
gelegd voor onze gemeente. Positief 
en zeker voor deze periode verwijzen 
we naar het gemeentelijk veegplan 
en worden er bladkorven geplaatst 
en ook niet te vergeten het Nachtnet 
Fiets, een fietspadennetwerk waar 
je je veiliger zult voelen tijdens het 
fietsen in het donker. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat we hierover 
onze gemeente niet aansprakelijk 
hoeven te stellen, wel de realiteit in 
het achterhoofd dat er toch altijd wel 
iets mis kan gaan, zo is het een utopie 
dat het de gemeente zal lukken in 
deze periode alle straten altijd bladvrij 
te kunnen houden. Een wisselwer-
king tussen fietser/weggebruiker en 
-beheerder is en blijft van belang om 
elkaar op de hoogte te houden over 
wat en op welke locatie er iets mis is, 
zo kan er bijvoorbeeld vooral in deze 
periode een rioleringsrooster volledig 
dicht zitten en is het een kleine moeite 
bij waarneming hiervan de gemeente 
hierover in kennis te stellen. Een ander 
aspect betreft de niet seizoensgebon-
den gemeentelijke zorg en plicht voor 
kwalitatief goede fietspaden met zo 
min mogelijk hobbels en bij voorkeur 
vrijliggend en geasfalteerd. Wanneer 
bij calamiteiten er vervolgens geen of 
niet de juiste actie wordt ondernomen 
blijft de mogelijkheid open om bij de 
gemeente een bezwaar of klacht in te 
dienen al of niet in combinatie met het 
Fietsersbond Meldpunt. 
Gelukkig is de gemeente ook aan 
de slag om jongeren en starters te 

de te grote parkeergarage

nog even een feestje met taarteven echt inchecken

Dankzij de goede contacten van de 
Fietsbel met Biesieklette kreeg de re-
dactie een uitnodiging om eind augus-
tus de feestelijke opening van een nieu-
we stalling in Naaldwijk bij te wonen. Je 
zou zeggen, Naaldwijk, daar kan je toch 
gewoon voor de deur stallen. Dat is een 
misvatting. Door toenemend fietsge-
bruik, en vermoedelijk bevolkingsdruk, 
is behoefte het centrum te ontlasten 
van hinderlijk gestalde fietsen. Ook 
was behoefte aan een gelegenheid een 
fiets veilig te stallen bij het busstation. 
Dit laatste is vooral van belang voor de 
gebruikers van een elektrische fiets. 
Vertrouwd stallen draagt bij aan het 
bevorderen van fietsgebruik, dus iedere 
nieuwe fietsenstalling verdient feeste-
lijk te worden geopend.

De plaats waar vroeger het gemeente-
huis stond, was braakliggend terrein. 
In afwachting van definitieve plannen 
voor deze ruimte werd gezocht naar 
een geschikte bestemming. Aanvanke-
lijk was het plan een parkje te maken 
met speeltuin, maar na een inventa-
risatie van knelpunten in Naaldwijk, 
bleek dat overlast van hinderlijk 
gestalde fietsen zou kunnen worden 
opgelost door een centrale stalling. 
Uw redacteur heeft er een beetje hard 
hoofd in dat het centrum wordt ont-
last, want het is nog even lopen naar 
het centrum en zie hoeveel moeite de 
gemeente Den Haag moet doen om 
fietsers te verhinderen tegen de pui 
van de winkel te stallen. En Westlan-
ders schijnen nogal eigenwijs te zijn. 
Maar goed, laten we er het beste van 
hopen.
Ik had verwacht dat de feestelijke 

NIEUWE FIETSENSTALLING IN NAALDWIJK

De nieuwe stalling
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huisvesten, hiervoor worden bijvoor-
beeld voormalig kantoorgebouwen 
verbouwd en ingericht naar jongeren-
huisvesting. Dit zijn veelal fietsers en 
dus van groots belang om hierbij reke-
ning te houden met voldoende liefst 
inpandige fietsparkeervoorziening 
met daarbij fietsvriendelijke wijkinrich-
ting. Een goede, goedkope stimulans 
om het fietsgebruik in Zoetermeer te 
promoten. Op “papier” heeft onze 
gemeente het beste voor met zowel 
de fietser als automobilist maar vanuit 
de praktijk moeten we helaas nog 
steeds constateren dat auto toch nog 
een streepje voor heeft ten opzichte 
van fietser en voetganger. Waar in de 
Brusselstraat vanwege naar gemeen-
telijk zeggen de huidige en goed 
functionerende fietsstraat zoals het er 
nu naar uitziet opgeheven zal worden 
vanwege ruimtegebrek (grotendeels 
ten gunste van de automobiliteit en 
ten nadele van fietsgebruiker) wordt 

regio

Praktische informatie:
De locatie is kruising Stokdijkkade 
en de Verdilaan, tegenover het 
gemeentehuis. Het is een gratis 
Biesieklette-stalling met toezicht.  
Er zijn 300 plekken en er is een 
openbaar mivatoilet. 
De openingstijden zijn te vinden op 
www.biesieklette.nl

W
estland
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column column
ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN 
EEN TIJD VAN GAAN.

Deze maand is het alweer vijf jaar 
geleden dat ik voorzitter werd van de 
afdeling Haagse Regio van de Fietsers-
bond.  Een hele eer  en ik doe het met 
veel plezier. Een van mijn voornemens 
bij bestuurlijk vrijwilligerswerk is dat ik 
een bestuurslidmaatschap vijf/zes jaar 
vervul. Dat voorkomt, in ieder geval 
bij mij, dat je in herhalingen vervalt en 
stimuleert nieuw bloed in het bestuur. 
Vandaar dat ik nu aankondig dat ik na 
de A.L.V. van komend voorjaar stop 
met mijn voorzitterschap. Tot die tijd 
verandert er dus niets en zal ik net zo 
enthousiast als nu mijn bestuurlijke 
werkzaamheden vervullen. Ik sluit af 
met een oproep voor een kandidaat- 
opvolger. Mocht je interesse hebben 
in het voorzitterschap van de afdeling 
laat dit dan weten, mocht je vragen 
hebben over de invulling van het voor-
zitterschap in al zijn facetten, aarzel 

niet en neem contact met mij op om 
samen hierover te praten. 

Tot zover het bestuur van de afdeling 
en dan nu iets over de core business 
van de Fietsersbond, het fietsen dus.

Eind juni heeft het college van  
B & W de nota Ruim baan voor de Fiets 
vastgesteld en aan de gemeenteraad 
voorgelegd. Een nota die barst van de 
ambities en die ook een breuk maakt 
met het mobiliteitsdenken in Den 
Haag. Waar tot nu toe de auto in alle 
oplossingen voor verkeersproblemen 
op plaats nummer 1 stond is die auto 
verdreven van die plek een staan Fiets, 
Openbaar Vervoer en Voetganger op 
de plaatsen 1 tot en met 3. Dit is voor 
ons een zeer goede ontwikkeling. 
Zoals gezegd veel goede voornemens, 
maar daar staan wat mij betreft te 
weinig financiële middelen tegenover. 
De wethouder is blij met 
€ 40 miljoen euro extra, maar dat is 

wat mij betreft veel te weinig. In het 
Collegeakkoord staat dat de aandelen 
ENECO verkocht gaan worden en dat 
het geld dat daarmee binnenkomt 
voor een groot deel bestemd is voor 
de Fiets en het Openbaar Vervoer. We 
gaan het zien maar het blijft opletten 
geblazen.

Koen Baart

VAN DE VOORZITTER

Koen Baart

EEN HEER IN HET VERKEER
Een heer in het verkeer is meestal een 
dame. 
Ik moet vaak aan deze slogan uit het 
verleden terugdenken. Op de eerste 
plaats omdat ik mij als uw verstokte 
automobilist altijd keurig aan de regels 
houd. Op de tweede plaats omdat het 
anno 2019 niet altijd klopt: juist dames 
in van die kekke Mini’s of SUV-tjes 
scheuren er in mijn beleving maar wat 
op los.
Maar laat ik beginnen met mijn eigen 
gedrag. Zoals u weet vind ik het 
heerlijk om mij droog en comfortabel 
per zescilinder automobiel naar mijn 
bestemming te bewegen. Geholpen 
door de toenemende populariteit van 
de fiets zijn de stedelijke wegen goed 
berijdbaar en lukt het steeds vaker om 
een parkeerplekje te vinden. Verschil 
moet er zijn en vrijheid is een groot 
goed. Tot zover geen vuiltje aan de 
lucht.
Net als veel andere automobilisten 
besef ik dat het besturen van 1200 kilo 
metaal een dure verantwoordelijkheid 
is. Zeker in het stadsverkeer. Antici-
peren, meebewegen en vergeven zijn 
dan ook actieve werkwoorden. Net 
als je aan de regels houden, maar dat 

spreekt voor zich. Hoewel: het komt 
mij voor dat dit in toenemende mate 
alleen voor automobilisten lijkt te gel-
den. Hoe vaak komt het niet voor dat 
ik een fietser het leven red door tijdig 
te remmen of voorrang te verlenen? 
Zelfs wanneer dat helemaal niet hoeft?
Ik ben opgehouden het bij te houden 
of me erover op te winden. Maar als je 
dat wel doet, dan word je er gek van. 
Want wie kent ze niet, de mannen op 
racefietsen die, gehuld in Lycra, zich 
onsterfelijk wanen en rakelings voor je 
motorkap schieten? Scholieren die met 
drie of meer naast elkaar fietsen en lak 
hebben aan autolak? Of drukke moe-
ders met bakfietsen die, afgeladen vol 
met kinderen, meer aandacht hebben 
voor hun mobiele telefoon, dan voor 
het verkeer? En als ultieme ramp: 
racende bejaarden op hun ‘e-bike’of – 
God verhoede! – ‘speed pedelec’?  
Gek word je ervan. Nog afgezien van 
slecht verlichte idioten die in zwarte 
regenkleding het lot tarten. Of tegen 
de rijrichting in de dood ten dans 
vragen. 
En dan is er nog die andere keerzijde 
van het fietssucces. Zelfs als fietsers 
zich wél gedragen is het lot van de 

automobilist die zich als heer of dame 
wil gedragen niet te benijden. Probeer 
maar eens netjes rechtsaf te slaan 
als er honderden fietsers rechtdoor 
moeten…. Het is bijna niet te doen! 
En wee je gebeente als je een foutje 
maakt: er wordt meteen moord en 
brand geschreeuwd en op dak of kof-
ferbak getikt. Dat wordt nog wat met 
die zelfrijdende auto’s (een zot idee, 
maar dit terzijde).
Nogmaals; ik wind me er niet meer 
over op. Maar soms denk ik wel eens: 
fietser, heb wat compassie! Denk aan 
uw arme medemens die zich als heer 
of dame wil gedragen en die het licht 
van de fiets nog niet gezien heeft. 
En dat laatste bedoel ik dan letterlijk 
en figuurlijk.  

Jhr. Carlos B.M.W. Zeskamers 
alias De Verstokte Automobilist
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De camera’s om lege plaatsen bij te 
houden

rekken camera’s 
die bijhouden 
of een rek 
in gebruik is 
of niet. Op 
borden wordt 
dan aangege-
ven hoeveel 
plaatsen in die 
gang ongebruikt 
zijn. In grotere 
stallingen moet 
ik soms zoeken 
naar mijn fiets 
omdat ik niet 
oplette bij het 

wegzetten. Dat moet je hier niet doen 
anders kan je erg lang bezig zijn je fiets 
weer te vinden. De rijen zijn genum-
merd, dus goed onthouden in welk 
nummer je hebt gestald. Er is ook hier 
een slimmigheidje,: het rek bevat een 
qr-code en het nummer van de gleuf, 
als je die met je smartphone fotogra-
feert, heb je de plaats van je fiets in 
het geheugen. De nummers van de 
rijen staan op borden die aan het pla-
fond hangen, ik miste op de vloer het 
geschilderde cijfer van de rij, misschien 
komt dat nog, zeker voor verstrooide 

mensen kan het helpen bij het memo-
riseren.
De conclusie: een echt mooie fietsen-
stalling.

De Provincie is een belangrijke speler op 
het gebied van fietsvoorzieningen, het 
gaat om de infrastructuur van fietspa-
den. Omdat het meeste fietsverkeer 
korte afstanden betreft, in de buurt van 
de woning, fietsen we voornamelijk op 
gemeentewegen, binnen de bebouwde 
kom. Dus de meeste aandacht van de 
Fietsersbond gaat naar de gemeente. 
Maar de provincie houdt ook overleg 
met de Fietsersbond. Ter gelegenheid 
van het vernieuwen van het Handboek 
wegen, de versie 5.0 organiseerde de 
provincie een middag met twee acti-
viteiten: een rondleiding in de nieuwe 
fietsenstalling bij het Den Haag Centraal 
en een toelichting op het vernieuwde 
Handboek.

Vijftien leden uit Zuid-Holland waren 
aanwezig. Het bedrijf Mobilis dat de 
bouw organiseert verzorgde de rond-
leiding door de nieuwe fietsenstalling. 
Een trotse medewerker liet ons de 
vele technische slimmigheden zien.
Het gaat om een stalling voor 7000 
fietsen, onder de grond, met daar 
boven gebouwen van 34 verdiepingen. 
De zaak moet dus niet instorten en 

wegens de omvang zijn er uitgebreide 
brandveiligheidsvoorzieningen. In de 
stalling staan veel heel dikke betonnen 
funderingskolommen voor de kantoor-
kolossen erboven. Er zijn ondergrond-
se vluchtroutes in geval van brand.
De architect 
heeft gepro-
beerd de wan-
den zo te maken 
dat je de indruk 
hebt dat je naar 
buiten kijkt, ter-
wijl je dus onder 
de grond zit. Ik 
vond de wanden 
in ieder geval 
niet horen bij 
een kelder, waar 
je claustrofobie 
van krijgt, in dat 
opzicht is zijn 
opzet geslaagd.
Over de uitgang naar het station is 
nogal gesteggeld, de wens voor een 
directe ondergrondse gang naar het 
station is nog niet gerealiseerd: te veel 
onzekerheden bij de aanleg. Nogal 
pijnlijk dat daar geen geld voor lijkt te 

zijn, want de trap die er nu is gemaakt 
is eigenlijk alleen nooduitgang: smal 
en niet comfortabel. De hoofdingang 
is indrukwekkend: zes rolbanden, 
waar de richting aangepast wordt 
aan de drukte, dus ’s ochtends veel 

naar beneden, ’s avonds veel naar 
boven lopend. Er is over van alles goed 
nagedacht. Zo mag je fietsen waar de 
pijlen groen zijn, lopen waar de pijlen 
geel zijn. Er is een controlesysteem. 
Waarom controle? Twee redenen, je 

BEZOEK AAN FIETSENSTALLING VOORKANT CS

Na het bezoek aan de fietsenstalling toog de groep naar 
een vergaderruimte van de provincie. Daar werd een pre-
sentatie gegeven van het Handboek wegen 5.0. De opzet 
ervan is veranderd, nu kunnen wijzigingen van inzicht 
meteen worden doorgevoerd in het handboek, er hoeft 
dus niet meer te worden gewacht tot een nieuwe druk 
uitkomt.

Het handboek bevat de uitgangspunten bij de aanleg van 
wegen, het heeft de CROW-richtlijnen mede als basis.
Er zijn drie hoofdindelingen, Duurzaamheid, Bereikbaar-
heid en Versterken klimaat.
De provincie heeft ongeveer 600 kilometer fietspad. De 
helft is hoofd- of plusroute, voor deze route’s gelden uit-
gebreidere eisen.
De aanpak van fietspaden wordt op twee manieren ge-
pland: tegelijk met het onderhoud van de weg of wegens 
verbeteren van de veiligheid. Een gewone weg gaat twaalf 
jaar mee, dus iedere twaalf jaar bestaat de gelegenheid 
tot herinrichting. Als de veiligheid dringend aanpassing 
behoeft, wordt buiten de twaalfjaar planning gehandeld.
Een van de mooie dingen van fietsdiscussie is dat we tot 
in ieder detail de discussie voeren. Het begrip vergevings-
gezind bijvoorbeeld bevat vele aspecten. Ik dacht dat het 
alleen om randjes gaat (en over de vorm van de randjes 
kan je ook weer uitgebreid discussiëren) maar ook de 
kantmarkering en een plat vlak bij een stoplicht, dus niet 
iets van helling, blijkt ook bij vergevingsgezind te horen. 

Sterker nog ik leerde dat de provincie vergevingsgezinde 
fietspaden probeert aan te leggen, met dus geschikte 
kantmarkering en dergelijke.
Dus na de presentatie van het handboek ontstond een 
rijke discussie over provinciale plannen, met veel des-
kundige input van de leden uit onder meer Alphen, Delft, 
Dordrecht, Voorschoten. De provincie hoorde weer wat 
nieuwe punten en zei dat men gaarne volgend jaar een 
soortgelijke bijeenkomst organiseert, dan met als discus-
sieonderwerp de plannen van de nieuwe gedeputeerde 
staten.

Willem RuitenbergDe subtiele wand met de hangborden met aantallen plaatsen

Onze leden bekijken details van het rek

Vergaderen met de provincie

een gang

Overzicht

HANDBOEK WEGEN 5.0
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De ingang

moet betalen als je langer dan 24 uur 
stalt. En je wilt niet dat gevaarlijke of 
ongewenste voorwerpen in de stalling 
worden geplaatst. Bij de ingang staan 
controleurs die erop toezien dat wordt 
in/uitgecheckt. Je moet inchecken met 
je ov-chipkaart, voor mensen zonder 
ov-chipkaart is er een alternatief.
Het zou jammer zijn dat je naar be-
neden gaat en je dan na tien minuten 
zoeken moet constateren dat alle 
8500 plaatsen in gebruik zijn. Jam-
mer?, zeg maar gerust: heel irritant. 
Om dit te voorkomen staan boven de 

stad
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Er is dus een behoorlijk verschil tussen 
de verschillende typen rekken. Hoewel 
ze niet zoveel uiteenlopen in de kracht 
die nodig is om een rek met fiets 
omhoog te krijgen, schelen ze wel in 
gebruiksgemak. Dat zit hem vooral in 
de truc om de fiets in en uit het rek te 
krijgen, en in de manier waarop je de 
twee bewegingen (op of neer en in of 
uit) in elkaar over laat gaan. En helaas 
zijn die trucs bij elk type rek anders.
Het zou goed zijn als dit soort onder-
zoek uitgebreider en met betere appa-
ratuur uitgevoerd zou worden, zodat 
er ook onderbouwde beoordelingen 
van de verschillende typen gemaakt 
kunnen worden.
Ook lijkt ons meer aandacht voor 
het onderhoud van de rekken op zijn 
plaats.

Frank Poppe, 
i.s.m. Jetse Timmers

•  Leeg rek uittrekken, en dan naar 
beneden;

•  Vol rek naar boven, en naar binnen;
•  Vol rek uittrekken, en naar beneden;
•  Leeg reg naar boven, en naar bin-

nen.
De zwaarste stap was, logischerwijze, 
een vol rek naar boven. Daar was bij 
alle typen zo’n 15 tot 20 kg voor nodig.
De grootste verschillen waren te vin-
den bij het weer uittrekken van een vol 
rek: soms is daar ook 10 tot 15 kg voor 
nodig. Maar bij sommige typen schiet 
zo’n rek heel gemakkelijk naar buiten, 
soms na een klein rukje, en daarna 
onmiddellijk naar beneden – waar je 
soms ook op minder prettige manier 
door verrast kun worden.

FIETSENREK KRACHTTOER? SOESTDIJKSEPLEIN stad
Als er bij de fietsenstallingen rond de 
stations nog plaats is in de bovenrek-
ken, vinden de handhavers dat er dus 
ruimte genoeg is, en dat fout gestalde 
fietsen weggehaald mogen worden. 
Maar nogal wat mensen vinden dat te 
veel kracht vergen, en vinden dat die 
bovenrekken voor hen niet mee tellen. 
Dat leidt dus tot lastige discussies. Maar 
hoeveel kracht is er nu eigenlijk nodig 
voor zo’n rek? We deden een (geheel 
onwetenschappelijk)  onderzoekje. 

Onze conclusies: 
•  Je moet in verschillende richtingen 

een kracht van zo’n 15 tot 20 kg 
uitoefenen;

•  Maar het is ook een beetje handig-
heid: als je de beweging in één keer 
weet uit te voeren gaat het veel 
gemakkelijker;

•  Die handigheid is echter voor elke 
type rek anders;

•  Ook de manier waarop je de fiets 
handig in het rek zet verschilt per 
type, en moet je even onder knie 
krijgen;

•  Het onderhoud lijkt ook een rol te 
spelen (zorg dat de bewegende 
delen gesmeerd zijn, zorg dat de 
trekveren functioneren).

Hoe hebben we ons onder-
zoekje gedaan?
We zijn in de stalling onder de hal van 
station Den Haag Centraal geweest, 
in de fietsflat in de Rijnstraat en in de 
stalling in de Anna van Buerenstraat. 
Die hebben allemaal, zoals vrijwel elke 
fietsenstallingen tegenwoordig, ‘twee-
laags-rekken’. Logisch, want dan kun-
nen er op dezelfde oppervlakte vrijwel 
twee keer zo veel fietsen gestald wor-
den. Wie even rondkijkt ziet onmiddel-
lijk dat die bovenrekken echter minder 
populair zijn. En niet voor niets hangen 
er vaak ook bordjes waarmee de heren 
gevraagd worden zo veel mogelijk de 
bovenrekken te gebruiken.
(Persoonlijk doe ik dat ook, niet omdat 
ik zo’n brave burger ben, maar omdat 
ik het wel een geruststellend idee vind 
dat daar de kans dat mijn dure voor-
lamp door iemand in gebruik wordt 
genomen, of dat mijn handige regen-
jas uit mijn fietstas verdwijnt, dan een 
stuk kleiner is.)
Met een eenvoudige “ANWB-bagage-
weger” hebben we elk voor een aantal 
rekken zo goed mogelijk bepaald hoe 
hard we moesten trekken of duwen 
om bij de verschillende bewegingen 
een fiets in en uit een rek te krijgen:

De gemeente Den Haag heeft een voor-
stel gedaan om het Soestdijkseplein op-
nieuw in te richten. De bedoeling is om 
de doorstroming van het doorgaande 
autoverkeer te verbeteren. U vindt het 
voorstel op de gemeentelijke website: 
www.denhaag.nl. In het zoekvakje vult 
u in: soestdijkseplein. De Werkgroep 
Gemeentepolitiek van de Fietsersbond 
heeft een reactie geschreven op dit 
voorstel. Deze is hieronder integraal 
afgedrukt (reactie + 4 bijlagen).

Aan:  Het college van B&W van Den 
Haag

Betreft:  Reactie op het voorlopig 
ontwerp voor de herinrichting 
van het Soestdijkseplein

Datum:  30 augustus 2019

Geacht college,
De Fietsersbond heeft kennisgenomen 
van uw voornemen om het Soestdijk-
seplein opnieuw in te richten. Onze 
complimenten om de fiets daarin zo 
goed mogelijk te faciliteren door de 
aanleg van een deels 2-richtingen 
fietspad.
De Fietsersbond heeft nog wel een 

aantal aanbevelingen voor een ver-
dere verbetering voor het fietsverkeer 
zonder de belangen van het autover-
keer aan te tasten.

Uitgangspunten voor de Fietsersbond 
zijn: logisch, veilig en comfortabel 
fietsen en wachten.
Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op 
onderzoeken, observaties en ervarin-



fietsbel najaar 2019 16 17 fietsbel najaar 2019

De Fietsersbond stelt voor om afschei-
dingen tussen het fiets- en voetpad en 
schrikstroken vlak te houden, ook die 
naast de in- en uitritten en doorsteken. 
Dat is comfortabel en veilig (vergroot 
de effectieve breedte van het fiets-
pad) en de fietsers kunnen vlotter 
oversteken. 

Een fietsoversteek kan verbreed wor-
den op drie manieren:
•  De breedte van het zebrapad ver-

smallen met 1 meter.
•  De stopstreep voor het autoverkeer 

met 1 meter terugleggen.
•  Geen stoepranden aanbrengen links 

en rechts van in- en uitritten en 
doorsteken.

“Bananen” zoals die in het voorstel 
getekend staan werken alleen als de 
uitrit breed is. Vanaf een “banaan” 
moet een fietser een bocht naar links 
maken, dat vraagt extra ruimte in de 
breedte. In Amsterdam past men ook 
de “puntzak”[redactie: Een fietsover-
steekplaats die bij het begin breder is] 
toe. Het is te overwegen om dat ook 

in Den Haag te doen. Een “banaan” en 
een “puntzak” horen min of meer bij 
elkaar.

Belangrijk voor een fietser is dat een 
route logisch is. Een fietser die over-
steekt en een fietspad kruist moet dat 
zo rechtstreeks mogelijk kunnen doen.
Slingerbewegingen moeten zo veel 
mogelijk worden vermeden (zie bijlage 
1).

In het ontwerp zijn een paar scherpe 
bochten getekend. Deze zijn fietson-
vriendelijk. Wij doen een voorstel voor 
verbetering (zie bijlagen 2 en 3).

De fietssymbolen aangebracht op de 
oversteken in het tweerichtingenge-
deelte van het fietspad zijn overbodig. 
De automobilist kan ze in deze stand 
niet herkennen en de fietser weet al 
dat hij op een fietspad rijdt. Twee pij-
len naast elkaar om de automobilisten 
erop te wijzen dat hier een twee-
richtingenfietspad wordt gekruist is 
genoeg en maakt het wegdek rustiger 
(CROW).

gen van onze leden en andere fietsers. 
Het gaat om:
•  Het verbreden van fietsoversteken.
•  Meer ruimte creëren voor wachten-

de fietsers voor VRI’s. 
De wachttijden zijn hier erg lang.
•  Geen stoepranden aanleggen naast 

fietsvoorzieningen.

De fietsoversteken zijn hier ± 2 m 
breed. De voetgangersoversteken zijn 
2x zo breed, terwijl er gemiddeld meer 
fietsers oversteken dan voetgangers. 
Omdat links en rechts van de in- en 
uitritten en doorsteken hoge stoep-
randen worden aangebracht, wordt de 
effectieve breedte van de oversteken 
slechts ± 1 m breed. Ook vinden veel 
fietsers het niet prettig om over de 
blokmarkering te rijden: = oneffen 
wegdek. Dat is niet veilig en comforta-
bel. Stoepranden leiden de aandacht 
van het verkeer af! De krapte van de 
oversteken is te zien aan de krassen 
die fietstrappers op stoepranden ma-
ken, vooral op de hoeken. Dat leidt tot 
schrik en soms tot valpartijen. 

stad
DE

N
 H

A
A

G

Voorbeeld pijlen op een tweerichtingenfietspad

Hier enkele van de vele door fietstrappers geraakte stoepranden.

Voorbeeld van vlakke afscheidingen = veilig en comfortabel

stad
De in-/uitrit van de Soestdijksekade 
noordwest mag wel iets breder zijn 
om de fietser aldaar comfortabel een 
plekje te geven.

Wij wensen u succes met de uitwer-
king en uitvoering van uw voorstel en 
hopen dat onze voorstellen daarin een 
plekje mogen vinden.
De Fietsersbond is altijd bereid om 
onze aanbevelingen toe te lichten.

Werkgroep Gemeentepolitiek 
Fietsersbond afdeling Haagse 
regio
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De fietstunnel bij de Westlandroute 
(N222) is vandaag officieel geopend. 
Irma Kenter van de provincie Zuid-Hol-
land en wethouder Karin Zwinkels van 
gemeente Westland hebben de fietstun-
nel als eerste in gebruik genomen.
Bron AD
Het gaat om de nieuwe fietstunnel in 
De Lier.
Het project is een onderdeel van het 
3-in-1-project waar bij de provinciele 
wegen zijn verbreed. Tevens kwamen 
er een aantal fietstunnels. De Fietsers-
bond heeft aan dit project mee mogen 
denken.

Wil Bianchi
Daan Goedhart
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De Fietsersbond heeft onlangs een 
kijkje genomen bij de aanleg van het 
nieuwe fietsviaduct over de A4. Dit 
viaduct is onderdeel van het Trekfiet-
stracé, een idee van de Fietsersbond 
zo’n tien jaar geleden. De gemeente 
heeft dit idee inclusief de naam over-
genomen. Het viaduct krijgt de naam 
Jan Linzenviaduct, gaat over de A4 en 
verbindt Ypenburg met de Vlietzone. 
Het Trekfietstracé is onderdeel van de 
snelle, interlokale  fietsroute van Den 
Haag naar Rotterdam.
Het viaduct heeft lang op zich laten 
wachten omdat onduidelijk was waar 
precies de steunpilaren moesten 
komen te staan. Dit omdat de plannen 
voor de verbreding van de A4 nog niet 
uitgewerkt waren. Wel is er vorig jaar 
alvast een pilaar in het middenberm 
geplaatst. Links op deze foto is nog 
een stukje van Drievliet te zien. Nu is 
het wachten op de opening…

Wil Bianchi

HET JAN LINZENFIETSVIADUCT

Vogelvlucht Rijswijk - situatie Rotterdamse Baan

Het fietsviaduct

Veilingroute Fietstunnel tegenover de Wollebrand

Opening door wethouder Karin Zwinkels en Irma Kenter van de provincie

WESTLANDROUTE regioregio
Op 4 september opende wethouder 
Robert van Asten de fiets- en voet-
gangersbrug over de Korte Laak. Dit is 
een belangrijke schakel in de Sterfiets-
route Binnenstad-Wateringse Veld. 
De brug ligt in het verlengde van de 
Aagje Dekenlaan en de Geysterenweg. 
Fietsers en voetgangers kunnen de 
waterloop De Korte Laak nu makkelijk 
oversteken. 
Voorheen was hier ook een brug maar 
alleen voor voetgangers. De nieuwe is 
breder gemaakt en ook voor fietsers. 
De gemeente vindt het belangrijk om 
bij dit soort vernieuwingen de fietsrou-
te niet alleen sneller en comfortabeler 
te maken maar ook verkeersveiliger. 
Aansluitend is daarom de oversteek 
voor fietsers over de Erasmusweg 
aangepakt. Daartoe is de kruising rich-
ting Aagje Dekenlaan aangepast. Ook 
is er bij de fietsbrug een waarschu-
wingsinstallatie geplaatst die zorgt 
dat voetgangers en fietsers veiliger de 
trambaan kunnen oversteken.

Willem Ruitenberg
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Prinsengracht Grote Marktstraat

fi etsenstalling
De Laan

fi etsenstalling
Bijenkorf

fi etsenstalling
Stadhuis

Wethouder van Asten

Subtiel van de architect om een brugleuning in de stijl van de jaren 50 te maken,  
past bij de woonblokken.

Sterfietsroute Binnenstad-Wateringse Veld

FIETS- EN VOETGANGERSBRUG KORTE LAAK
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AFGEKNOTTE FIETSPADEN
In de jaren 60 en 70 had Den Haag 
Zuidwest veel fietspaden.
Na de 2e Wereldoorlog werden veel 
huizen gebouwd en wegen aangelegd, 
ook fietspaden. In tegenstelling tot 
de rijbaan voor auto’s eindigden de 
fietspaden voor elk kruispunt om aan 
de overkant weer verder te gaan.
De fietser voelde zich daar veilig bij.
Maar het toenmalige gemeentebe-

stuur keek daar anders tegenaan: de 
rechts-afslaande automobilist zou de 
rechtdoor rijdende fietser niet goed 
kunnen zien.
            
Erasmusweg-Leyweg                                                        

Steenwijklaan- Leyweg
Twee foto’s van kruispunten met fiets-
pad tot aan de kruising: Één van nu en 
één uit de jaren 60.

Afknotten
Het autoverkeer nam toe en vooral 
het rechtsafslaande verkeer had last 

van de rechtdoor rijdende fietser. De 
verkeerslichten waren nog niet zo 
“intelligent” als nu.

De gedachte werd geboren om het 
fietspad zo’n 20-30 meter voor het 
kruispunt in te korten. De rechts 
afslaande auto kreeg een opstelstrook 
naar rechts en de rechtdoor rijdende 
fietser kreeg een rij(opstel)strook 
daar links van. Zoiets werd “afknotten 
van fietspaden” genoemd. (zie foto 
Elandstraat)

Niet alle fietsers voelen zich bij zo’n 
opstelling veilig. 

De raad vroeg toen om veilige oplos-
singen. De fietspaden werden weer 
aangelegd tot aan het kruispunt. Daar-
bij werden gescheiden verkeerslichten 
aangebracht, waardoor de fietser en 
de auto hun eigen verkeerslicht kre-
gen. Bij de Elandstraat is dat nog niet 
gebeurd.

Nog steeds wordt naar nog betere 
oplossingen gezocht, waar de Fietsers-
bond niet bij betrokken is.

Het fietspad op Meppelweg hoek 
Maartensdijklaan kreeg een uitbui-
ging. De afslaande automobilist kon 
nu de fietser beter zien. Op meer plek-
ken worden fietspaden uitgebogen. 
Niet elke fietser is daar blij mee.

Maar sommige kruispunten waren niet 
fijn zoals op de Dedemsvaartweg bij 
Kerkentuinen. Hoge stoepranden bij 
de uit- en inritten! Hierop zijn strepen 
te zien waar de fietser met de trapper 
de stoeprand raakt. Dit soort situaties 
moet de gemeente aanpassen en 
verbeteren.

Wil Bianchi

  Steenwijklaan- Leyweg, uit de jaren 60   Steenwijklaan- Leyweg, nu

Elandstraat Niet alle fietsers voelen zich bij zo’n opstelling veilig

 Erasmusweg-Leyweg  

Meppelweg hoek Maartensdijklaan 

stad DE ONBESCHUTTE VERPLAATSING 
VAN A NAAR B
In het dagelijks verkeer wordt de gewo-
ne fiets op den duur een zeldzaamheid. 
Even een rondje dus naar de moderne, 
onbeschutte verplaatsing. Behalve de 
gewone fiets was er ook de gewone 
tandem. Met z’n tweeën fietsen op één 
fiets met twee wielen. En de driewieler: 
ook met z’n tweeën op één fiets maar 
dan naast elkaar. Die gewone variaties 
op gewone dames- en herenfietsen kom 
je vandaag de dag zelden meer tegen. 
Net zoals trouwens de gewone, met de 
voet aangedreven step. En als je nou 
denkt dat de elektrische step, naar ana-
logie van de e-bike ook wel e-step zal 
heten zit je er volkomen naast. Nee. De 
e-step passeert ons in velerlei benamin-
gen en gedaanten. 

Ik noem de Veeley, een elektrische 
step met achteruitkijkspiegel, lucht-
banden en verlichting. (ca. € 1.600)
De Airwheel, een eenwieler met 
elektrische motor zonder zadel waar 
je je staande op voortbeweegt. Als je 
wil rijden moet je naar voren leunen 
en om te remmen leun je naar achter. 
(v.a. € 500 tot € 2.000)
Het Hoverboard. Een plankje met aan 

elk uiteinde een wiel. Als een soort cir-
cus-artiest bepaalt de manier waarop 
je op het plankje staat te wiebelen of 
je gas geeft of remt, danwel links- of 
rechtsaf gaat. (ca. € 200)
De Segway. Lijkt nog het meest op een 
gewone step maar is dan wel elek-
trisch. (€ 300 tot € 1.600)
De E-Quad is een soort scootertje 
met drie of vier wielen. De uiterlijke 
verschijningsvorm van de E-Quad 
heeft, in vergelijking met wat hiervoor 
is genoemd nog het meest van een 
stoer vervoersmiddel. Een bijkomend 
voordeel voor sommigen is dat je er 

Julius Pasgeld

ook nog op kan zitten. (€ 10.000 tot  
€ 12.000)

De E-Quad brengt me naar de groei-
ende diversiteit aan vervoermiddelen 
voor ouderen en invaliden. En de 
elektrische bromscooters, bierfietsen, 
skates, mopeds, ligfietsen en eenwie-
lige circusfietsen. Die sla ik gemaks-
halve maar even over.

De Elliptigo echter niet. Elliptigo? 
Wat is dat nou weer? Dat is een fiets 
zonder zadel. Zodat je ‘staande’ moet 
fietsen. En de trappers bewegen niet 
in een cirkel maar in een platte ellips. 
Allemaal om nóg meer lichaamsbe-
weging te hebben dan bij het gewone 
fietsen. Want bewegen op je fiets 
tijdens het fietsen is natuurlijk beter 
voor een mens dan gewoon maar wat 
fietsen. (€ 1.000 tot € 4.000)

Elliptigo’s. Veeley’s. Hoverboards. E-
Quads. Segway’s. Zijn het merknamen? 
Of soortnamen? Joost mag het weten. 
Maar je hebt ze allemaal in meerdere 
uitvoeringen. Mét stuur of zónder 
stuur. Naar behoefte met één, twee, 
drie of vier wielen. Mét of zónder 
zadel. Zou er op al die dingen eigenlijk 
wel een bel zitten? We weten allemaal, 
dat bellen op een fiets sinds kort straf-
baar is. Maar daar wordt, vermoed ik, 
iets anders mee bedoeld. 
En zo komen we op het meest inge-
wikkelde van alles: de regelgeving.
Hoe zit het met de regelgeving voor 
al die verschillende elektrieke fietsen, 
steppen en skate-boards? En al die 
variaties op die verschillen? Hoe zit het 
bijvoorbeeld met al dan niet verplichte 
rijvaardigheidsbewijzen? Kentekens? 
Verzekeringen? Maximum snelheden? 
Verplichte spiegels, bellen, luchtban-
den, helmen en verlichting? En is dat 
wel in iedere stad hetzelfde? 
En waar mogen, of moeten de perso-
nen op deze voertuigen zich begeven? 
Op de stoep? Op het fietspad? Op de 
gewone rijbaan? En is dat niet in iedere 
stad hetzelfde?

Tenslotte: wilt u alle trends op het ge-
bied van onbeschutte voortbeweging 
de komende jaren vóór zijn? Schaf dan 
een Passenger Drone aan. Dat is een 
drone waar je op kan zitten. Ook wel 
Quadplane genoemd. Kosten onge-
veer $355.000.
Zeg mij hoe ge vliegt of rijdt,
en ik zal zeggen wie gij zijt.

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

ui
t 

de
 r

aa
d 

ge
kl

ap
t



fietsbel najaar 2019 22 23 fietsbel najaar 2019

Het is herfst geworden, de donkere 
avonden zijn weer aangebroken. Daar-
mee de ergernis over knipperende 
fietsverlichting. Ik sprak iemand die 
dagelijks de route Den Haag Centrum-
Zoetermeer fietst. Hij laat zijn voorlicht 
knipperen “dan zien de mensen mij op 
de donkere stukken goed”. Deze man 
is van goede wil, hij weet dat in artikel 
35A van het RVV staat dat het fietslicht 
niet mag knipperen. En toch doet hij 
het. 
Hier zie je het probleem van regelgeving 
in veel facetten.

Hinder
Allereerst, voor de omgeving is een 
knipperend licht hinderlijk, als ik achter 
zo’n fiets zit probeer ik sneller te fiet-
sen, er voorbij te fietsen om er geen 
last meer van te hebben, of ik kijk opzij 
om er geen last van te hebben. Maar 
dan zie ik niet waar ik fiets. Voorts, het 
schatten van de afstand is lastig, zeker 
als er verschillende knipperlichten zijn. 
Laten we niet vergeten, degene die 
het hinderlijke knipperlicht gebruikt, 
heeft er zelf geen last van. Vergelijk 
het met de bladblazer of elektrische 
grasmachine: de gebruiker denkt, het 
gaat lekker zo en de gehele omgeving 
denkt wanneer houdt die klereherrie 
op. 

Onderzoek
TNO deed in 2008 onderzoek naar de 
opvallendheid van verschillende soor-
ten fietsverlichting in verschillende 
verkeersscenario’s, lichtomstandig-
heden en manieren van bevestiging. 
In een 84 pagina’s tellende rapport 
concludeerde het onderzoeksbureau 
dat een knipperende voorlamp beter 
opvalt, een knipperend achterlicht 
niet. De bijdrage van knipperen aan de 
opvallendheid neemt echter af als er 
meerdere knipperende lampjes in de 
omgeving zijn. De conclusie is dat con-
tinu brandend licht de voorkeur heeft.
Kortom het TNO concludeert dat 
standlicht beter is en het is verboden 
te laten knipperen en toch kom je op 
discussiefora de volgende teksten 
tegen.
“Ik fiets dagelijks grote stukken over 
smalle landweggetjes, waar auto’s be-
hoorlijk hard rijden en het pikdonker 
is. Ik vind het belangrijk dat ik gezien 
wordt. Nu weet ik dat er onderzoeken 
zijn waaruit blijkt dat knipperende 
verlichting de zichtbaarheid niet 
vergroot, maar daar geloof ik niet zo 
in. Nu schrijft de wet voor dat je fiets 
voorzien moet zijn van fietsenver-

lichting die niet knippert. Zo’n knip-
perend ledlichtje als verlichting is dus 
niet toegestaan als zijnde verlichting. 
Maar wat als je deze extra gebruikt, 
dus naast je gewone fietsverlichting. 
Je hebt dan dus gewoon verlichting 
die aan de eisen voldoet, en daarnaast 
nog iets extra. Is het dán wel toege-
staan?”

Niet dus, het gebruik van knipperend 
licht IS VERBODEN!

Als het een regel is van ordening, zoals 
hier, dan geven sommige mensen een 
redenering waarom het niet voor hen 
geldt. De Zoetermeerfietser heeft 
wel een goed argument, hij wordt 
volgens het TNO beter gezien. Er zit 
dus een spanning tussen het verbod 
en de werkelijkheid, hij wordt beter 
gezien en toch is het verboden, dan 
zijn sommige mensen geneigd voor 
hun veiligheid te kiezen. Hij negeert 
dat het voor anderen hinderlijk is (de 
grasmaaier) en hij beseft niet dat de 
regel er niet voor niets is, er is goed 
over nagedacht. En bovendien, het 
mag niet. Wat vreemd dat hij meent de 
wet te mogen overtreden.

Gemakzucht
Nu wordt het ons ook wel moeilijk 
gemaakt door sommige lampjes, waar 

je bij één keer indrukken de knip-
perstand krijgt. Het is voor sommige 
mensen al te veel gevraagd even door 
te klikken tot je de standverlichting 
stand hebt. Dus vaak zal het geknipper 
niet eens bewust zijn doch onnozel-
heid, onoplettendheid of gemakzucht 
van de gebruiker. 

Twintig jaar geleden tilde ik niet zo 
zwaar aan slechte verlichting van een 
ander, overigens wel altijd al aan knip-
perlichten. Als je wat ouder wordt, 
ben je meer bewust van de kwetsbaar-
heid van je lichaam en je zicht neemt 
in het donker af. Dit gecombineerd 
maakt dat je in het donker hecht aan 
goede verlichting bij jezelf en bij de 
ander. Dat ik nog steeds de verlichting 
van mijn vier en dertig jaar oude doch-
ter (ze is getrouwd en woont met haar 
gezin niet bij mij in) in de gaten moet 
houden en waar nodig moet repare-
ren, zal wel hiermee samenhangen, 
ze heeft de leeftijd nog niet om het 
gevaar goed te zien.

Als volwassen mensen begrijpen dat 
goede verlichting gewenst is, zou je 
zeggen dat dan ook de wet wordt na-
geleefd en gehandhaafd. Maar nee, zo 
werkt dat niet. Allereerst “gelden de 
regels alleen voor een ander” en ten 
tweede wordt onvoldoende gehand-

DIE ELLENDIGE KNIPPERENDE FIETSVERLICHTING

Fotobijschrift

haafd. Op een discussieforum kwam ik 
de volgende tekst tegen:
“In Nederland geldt voor verlichting 
hetzelfde regime als voor wiet: knippe-
ren wordt gedoogd en is dus toege-
staan ofschoon het officieel verboden 
is. Maar zonder gekheid: officieel is 
het verboden maar de wetgever is 
sinds een jaar of 5 allang blij dat de 
fietser zich laat zien en heeft het offi-
ciële verbaalbeleid hieraan aangepast. 
Je mag het dus gewoon gebruiken 
zonder een bon te krijgen alhoewel 
het verboden is. Raar maar waar die 
Nederlandse Wetgeving.”
Deze auteur begrijpt niet helemaal 
dat de wetgever iets anders is dan de 
uitvoerder en in geval van gedogen 
gebeurt dat door de uitvoerder. Maar 
hij legt wel mooi de vinger op de zere 
plek.

Handhaven
Handhaven van de regel dat het licht 
niet mag knipperen, is ondankbaar. 
Denk eraan dat overtreders de regel 
niet belangrijk vinden en menen dat 
deze eigenlijk niet voor hen geldt. Dan 
krijgt de verbalisant de discussie dat 
hij beter zijn aandacht aan belangrijke 
zaken, zoals kinderverkrachters kan 
besteden. Of dat het een vergissing 
was. Kortom een zeurderige discus-
sies, daar heeft de verbalisant ook 

Om het nog ingewikkelder te ma-
ken.
Benaderen we het probleem vanuit 
een veilig systeem gedachte dan 
geldt dat het veel effectiever is om 
die keuze niet aan de individuele 
weggebruiker over te laten. Als ze 
niet verkocht (mogen) worden, ben 
je ervan af. Beter handhaafbaar en 
scheelt ergernis.
Dit geldt ook voor fietsverlichting: 
wettelijke eisen aan fietsen stellen, 
weg met de wegwerplichtjes en 
batterijtjes ellende. 
Wonderlijk in veel gevallen zegt 
men veiligheid gaat boven alles, dat 
geldt niet voor fietsverlichting.

geen zin in dus treedt hij (of zij) liever 
niet op. De weg van de minste weer-
stand is wel prettig hier.

Effect
Ik moet ineens aan mijn moeder in 
1953 denken. Haar vooroorlogse Fon-
gers had een wat verroest wit vlak op 
het achterspatbord. Ze werd aange-
houden met de mededeling dat ze het 
spatbord in orde moest maken en om 
een boete te voorkomen dat binnen 
enkele dagen moest komen tonen op 
het politiebureau. Het maakte grote 
indruk op mij dat mijn moeder door 

de politie was gecorrigeerd. Meteen 
de volgende dag werd een potje witte 
lak gekocht om het gedeelte van het 
spatbord weer mooi wit te schilderen. 
Het blikje lak heeft wel dertig jaar 
dienst gedaan om de spatborden wit 
te houden Ik wil maar zeggen handha-
ven heeft effect.

Als niet wordt gehandhaafd, geldt de 
regel eigenlijk niet meer, dan kan je 
het voorschrift net zo goed afschaf-
fen. Dus in de praktijk, wil je dat het 
knipperverbod wordt nageleefd, dan 
moet je handhaven. 
We zijn langzamerhand in een indi-
vidualistische samenleving terecht 
gekomen. Veel fietsers laten zich niets 
gelegen liggen aan correctie. Ik heb 
ook geen zin meer een fietser op het 
geknipper aan te spreken, de kans is 
te groot dat je een belediging naar je 
hoofd geslingerd krijgt of dat het geen 
effect heeft, dat je jezelf dus belache-
lijk voelt, dan wel een type boze man 
uit Koot en Bie.

Waar burgerlijke verantwoordelijk-
heid niet meer voldoende werkt moet 
de overheid haar taak nemen. Het is 
voorspelbaar dat als de politie in de 
herfstmaanden met zero tolerance 
optreedt, het bewustzijn toeneemt 
dat knipperen niet mag en ook dat het 
ongewenst is, namelijk hinderlijk voor 
de niet-gebruiker. Voorts zal de disci-
pline onder fietsers zich aan de regels 
te houden hierdoor toenemen.
Ik pleit ervoor dat onze Fietsersbond-
afdelingen de gemeenten in onze 
regio benaderen met een dringend 
pleidooi de politie te vragen/op te 
dragen in de komende wintermaanden 
consequent op te treden tegen ont-
brekende of onjuiste fietsverlichting. 
Door politieoptreden zou ook mijn 
dochter zich bewust worden dat ze 
een verantwoordelijkheid heeft voor 
een juiste verlichting. En met haar de 
meeste fietsers (de anderen moeten 
dus bekeurd worden).

Willem Ruitenberg

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

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.
www.fietsersbond.nl/meldpunt

Fietsersbond Haagse regio
Laan van Meerdervoort 218-S
2517 BK Den Haag
haagseregio@fietsersbond.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

Stichting Duurzaam Den Haag
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
 070 - 3643070
yvonne@duurzaamdenhaag.nl 
duurzaamdenhaag.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
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INFORMATIE VOOR FIETSERS

BESTELBUSJES
Wat vindt u van de bestelbusjes in de stad?
Wij, van de Fietsersbond, komen ze dagelijks tegen: geparkeerd midden op straat 
(zoals op de foto), geparkeerd op fietsstroken (zo’n strook is handig als dubbel-
parkeerplaats, ook voor gewone automobilisten trouwens), op fietspaden (“Op 
de weg sta ik het verkeer in de weg”).
Ervaart u bestelbusjes ook als hinderlijk op uw route? Kent u fietsroutes die (bij-
na) bestelbusjesvrij zijn? Laat het ons weten. Vertel ons uw ervaringen hiermee. 
haagseregio@fietsersbond.nl.

Werkgroep Gemeentepolitiek Den Haag


