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De belangen van een gezond en acti ef fi etsen van senioren in 
Westland worden nu anders beharti gd. Dat is de mening van 
Frans Visée, voorzitt er en initi ati efnemer van de nieuw opgerichte 
Fietsersbond Westland. 

De Westlandse fi etsers die rijden op onder andere een tourfi ets 
of e-bike werden tot nog toe door de Haagse tak van de nati onale  
fi etsersbond vertegenwoordigd. “Daar ontbrak de specifi eke lokale 
kennis over het Westland”, zegt ’s-Gravenzander Frans Visée. Nu er 
ook een Westlandse tak is, kan er met de plaatselijke politi ek wor-
den gesproken over gezond, acti ef, veilig en comfortabel fi etsen in 
het Westland. 

Alle fi etsers kunnen lid worden van de bond en hun stem laten 
horen. Deze wordt vervolgens met de gemeente gedeeld.

De Fietsersbond Westland is al bij wethouder Pieter Varekamp  
geweest om aanbevelingen te geven. “Fietsers moeten een vol-
waardige blik in de infrastructuur krijgen. Maar daar ontbrak het 
de laatste jaren in het Westland aan. Er was vooral aandacht voor 
de auto’s en vrachtverkeer. Bovendien was er voor de gemeente 
geen aanspreekpunt voor fi etserszaken. Het advies aan wethouder 
Varekamp gaat van de kwaliteit van de fi etspaden tot het creëren 
van veilige oversteekplekken.

De Fietsersbond Westland hoopt binnenkort al concrete adviezen 
aan de gemeente te overhandigen. Een daarvan is het realiseren 
van een scheiding tussen snel en langzaam fi etsverkeer. “Daarmee 
levert de Fietsersbond Westland een bijdrage aan een leefb aar, 
gezond en acti ef Westland én aan fi etsgeluk voor iedereen”, aldus 
Visée. 

Gezond en acti ef fi etsersbelang in Westland worden nu anders beharti gd’

Zeven ti ps tegen fi etsendiefstal

Wist je dat fi etsendiefstal de meest voorkomende diefstal in 
Nederland is? Dat stelt recent de RAI vereniging. Ieder jaar ver-
dwijnen er minimaal 550.000 fi etsen, circa 1.500 per dag. Naar 
schatti  ng treft  fi etsendiefstal jaarlijks 5 procent van de Nederlan-
ders. Goed om te weten dus hoe je bij de overige 95 procent blijft ! 
Daarom 7 ti ps tegen fi etsendiefstal. 
• Kies voor een ART-gecerti fi ceerd slot. Deze herken je aan de 

sterrenclassifi cati e. Ga je je fi ets verzekeren, dan stelt de ver-
zekeraar een dergelijk ART-slot verplicht.

• Gebruik een tweede slot, bij voorkeur twee verschillende type 
sloten. Denk bijvoorbeeld aan een ringslot, een beugelslot of 
een ketti  ngslot.

• Zet je fi ets ergens aan vast, zoals aan een lantaarnpaal, hek of 
fi etsenrek.

• Zet je fi ets goed in het zicht.
• Maak je slot hoog vast. Ligt het op de grond, dan is het makke-

lijker los te maken door er bijvoorbeeld stenen op te gooien.
• Laat een ketti  ngslot liever niet los bungelen, maar wikkel het 

wat strakker om je fi ets of om het rek. Ook dan is het lasti ger 
te vernielen.

• Koop je een nieuwe fi ets, kies dan een exemplaar met track en 
trace. Het systeem zit nu nog vooral op e-bikes. Lees dit stuk 
van de Fietsersbond voor meer informati e over deze functi e.

1010

2222

1111

55

va
n 

de
 r

ed
a�

�i
e

OP DE VOORPAGINA
Fietsers in de knel op 
de Goudsbloemlaan

WORD LID

4 Leden mailen

5 Leidschendam-Voorburg

9 Van de voorzitter en kandidaat

10 Fietsburgemeester

11 Westland

15 Bomenstichting aan het woord

16 Zoetermeer

18 Pasgeld

19 Rijswijk

20 Jhr. Zeskamers over Scooters

21 Daan heeft het gevonden

22 Wil over Hoogbouw

23 Hoge trottoirbanden

In het Westland is een groep fietsers 
actief geworden in de Fietsersbond. 
Ook voor hen is plaats in de Fietsbel. 
Ze willen graag hun eigen gezicht 
tonen, daartoe hebben ze gekozen 
voor een eigen opmaak. Die vindt u 
op de middelste pagina’s. Ik vond de 
informatie interessant. We gaan vast 
een goede samenwerking tegemoet.

Pas  rond de datum van de deadline 
voor de bijdragen aan de Fietsbel 
stroomden de artikelen binnen. Ik had 
mij de twee maanden ervoor zorgen 
gemaakt, er gebeurde maar niets, 
hoe zit het met de Fietsersbond? 
Ik besprak dit met mijn broer, tevens 

voorzitter van de onderafdeling 
Rijswijk. Hij zei dat de Fietsersbond 
eigenlijk zijn doel wel had bereikt. 
In de prioriteiten van de gemeenten 
staan de fietsers bij hen bovenaan. 
Moesten wij vroeger actie voeren 
voor het belang van fietsers, nu komt 
de gemeente naar ons toe. Dat is 
vooruitgang voor ons. Je merkt dat de 
Fietsbel nu vaak over details schrijft. 
Maar ook het kleine is de moeite 
waard je voor in te zetten.

Willem Ruitenberg

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

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, 
naast de auteurs:

Thomas Hood 
Jaap Lemstra
Jetse Timmers 

De foto’s zijn gemaakt door de 
auteur van het artikel, tenzij anders 
aangegeven
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UITNODIGING 
Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2020

Thema: “Fietsburgemeester Den Haag”

Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende nummer 
voor 15 oktober 2020 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com.

U bent van harte welkom op de algemene vergadering 
van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio met het 
thema Fietsburgemeester Den Haag
De ALV vindt plaats op 24 juni 2020 in Rootz, 
Grote Marktstraat 14, Den Haag. De fiets kan gestald 
worden in de Biesieklette met de lopende band naar 
boven, om de hoek, Raamstraat 2.

Het is nu nog niet duidelijk of wegens de Corona-
maatregelen, de ALV op deze manier kan doorgaan. 
Willen degenen die de vergadering willen bijwonen een 
mail sturen naar de secretaris (mail: timmejet@ziggo.
nl). Dan kan de secretaris hen berichten als er op het 
laatste moment wijzigingen in de gang van zaken zijn.

De agenda bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel start om 19:30:
• Mededelingen
• Verslag ledenvergadering 9 december 2019 
 (staat op onze website)
• Jaarverslag/Financieel verslag 2019
• Verkiezing en kennismaking nieuwe voorzitter FB   
 Haagse regio
• Voorstel oprichting FB Afdeling Westland
• Voortgang uitvoering jaarplan 2020
• Rondvraag

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20:15 tot uiterlijk 
22:00) gaat over de door de organisatie BYCS recent 
aangestelde fietsburgemeesters in Den Haag, BYCS 
is een in Amsterdam gevestigde sociale onderneming 
gedreven door de overtuiging dat fietsen steden 
transformeren en steden de wereld transformeren. 

BYCS werkt internationaal samen met bedrijven, 
overheden en non-profitorganisaties om baanbreken-
de ideeën rond fietsen te initiëren en op te schalen. 
Tegen eind volgend decennium zou de helft van alle 
lokale verplaatsingen met de fiets moeten gebeuren.
BYCS stelt zich ten doel dat eind 2020 er wereldwijd 
minstens tweehonderd fietsburgemeesters actief zijn. 
Hiermee promoot BYCS het gebruik van de fiets in de 
stad. De beweging ging drie jaar geleden van start in 
Nederland. Amsterdam was toen de eerste stad die 
een fietsburgemeester aanstelde. Bedoeling was om 
het gebruik van de fiets in de Nederlandse hoofdstad 
nog verder aan te moedigen. De fietsburgemeesters 
maken geen deel uit van de lokale overheid. Het zijn 
vrijwilligers die door lokale fietsgroepen zijn aanbe-
volen. Soms ging met de aanstelling een officieuze 
verkiezing gepaard.
De inhoud van de opdracht van de fietsburgemeester 
is door de lokale omstandigheden gekleurd. Cruciaal is 
echter dat de fietsburgemeester een aanspreekpunt 
vormt voor alle betrokken partijen. Uit die wissel-
werking moeten de belangrijkste beleidspunten voor 
de versterking van de plaats van de fiets in de stad 
worden gedistilleerd.

Op de ALV zullen wij stilstaan bij het fietsburgemees-
terschap in Den Haag. De fietsburgemeester en een 
vertegenwoordiger van BYCS zijn uitgenodigd.
De ALV wordt afgesloten met een drankje.
0703639988

Nogmaals: mail de secretaris als u aanwezig wilt zijn.

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
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LEDEN MAILEN
Begin februari bracht Annet Lingen 
een merkwaardige aanpassing van de 
Goudsbloemlaan onder onze aan-
dacht. Zij mailde:

“Ik wil graag jullie mening over de 
aanpassingen aan de weg en het 
trottoir, op de Goudsbloemlaan, die op 
dit moment worden uitgevoerd. Er is 
een soort driehoekig uitstekels van de 
stoep op de rijbaan gemaakt. Het doel 
ontgaat mij, en ik vind het levensge-
vaarlijk voor fietsers. Verderop staan er 
volgens mij nog 2 uitstulpingen gepland.  
(Rood getekend op asfalt) Op de fiets 
rijdend moet je nu opeens naar links 
uitwijken. Als een automobilist dit niet 
door heeft, lig je er onder. Weliswaar 
is de stoep (deels) verlaagd, maar je 
wordt toch niet geacht over stoep te 
rijden? En bovendien zit er toch een 
oneffenheid in de overgang. 
Zijn jullie over deze aanpassing geraad-
pleegd? Ik heb deze verkeersmaatregel 
nog nooit ergens gezien. En ik begrijp 
niet hoe men zoiets kan bedenken. 
De auto rijdt vrolijk door en de fietser 
komt klem te zitten”

Wij doken erin. Frank Poppe zocht 
contact met de wegbeheerder. Hij 
vernam dat het werk nog niet klaar 
was en dat de aannemer verzuimd had 
maatregelen te nemen om ongelukken 
te voorkomen. Enkele dagen erna zag 

ik dat er waarschuwingszuiltjes waren 
geplaatst. Omdat we meer wilden 
weten over de reden van de aanpas-
sing zocht Frank Poppe op de site van 
de gemeente Den Haag naar meer 
informatie. Hij meldde mij: 
“Volgens mij is het als volgt gegaan, 
maar dat ga ik bij de wegbeheerder 
nog navragen. Ook in de waarschijnlijk 

ijdele hoop dat dit nog teruggedraaid 
kan worden. Kennelijk waren zowel 
bewoners als winkeliers ontevreden 
met de herinrichting van het plein in de 
Goudsbloemlaan bij de Anemoonstraat. 
In elk geval heeft de gemeente toen 
een overleggroep opgetuigd om over 
aanpassingen te praten. Dat heeft tot 

een plan geleid dat ter inzage is gelegd 
(RIS 302030). Daar zijn reacties op 
gekomen, en er is een besluit geno-
men (RIS 303170).  Bij de reacties zat 
kennelijk een suggestie om het verval-
len van een aantal parkeerplaatsen te 
compenseren langs de Goudsbloemlaan 

richting Ranonkelstraat. Aldus werd 
besloten. Vervolgens is de uitvoering 
van de herinrichting op verzoek van 
m.n. de winkeliers tot ná december 
2019 opgeschoven. Ondertussen is wel 
een aparte ‘project’ de compensatie 
van de parkeerplaatsen opgepakt. Dat 
is niet ter inzage gelegd of met be-
langhebbenden besproken; alleen de 

vergunningaanvraag heeft uiteraard ter 
inzage gelegen. Maar ja, als we als Fiet-
sersbond ook daar ook nog op moeten 
gaan letten. 

Nu ik heb gezien wat er verder aan her-
inrichting van dat plein gaat gebeuren, 
vind ik dit projectje nog ongelukkiger 

dan ik in eerste instantie al vond. Het 
is de bedoeling dat het vrachtverkeer 
(vooral de grote opleggers van Jumbo, 
en ook van Kruidvat) via dat stuk 
Goudsbloemlaan heen en terug gaan. 
Op zich geen slecht plan, daarvoor 
is ook die nieuwe verbinding tussen 
Goudsbloemlaan en de heringerichte 
Segbroeklaan er gekomen. Maar nu 
wordt net op dat stuk waar in twee 
richtingen grote vrachtwagens rijden, 
en veel (jeugdige) fietsers, de weg van 
7 m naar 5 m versmald. Heel verkeerd, 
nog los van de ongelukkige vormgeving 
waar Annet Lingen al op wees”.

Vanachter een bureau lijkt de gekozen 
oplossing ideaal. In de praktijk is dit 
juist niet. Het is maar goed dat wij in 
Den Haag een groot aantal fietsers in 
ons midden hebben die tijdig aan de 
bel trekken wanneer zij fietsgevaar-
lijke situaties zien. Uiteindelijk  zijn het 
de fietsers die bij uitstek deskundig 
zijn om dit soort situaties te kunnen 
beoordelen! Op het moment dat ik 
deze rubriek schrijf is niet bekend wat 
de gemeente nu gaat doen. Zet zij 
deze gevaarlijke aanpassing van de 
Goudsbloemlaan door of komt zij 
met een alternatief?

Jetse Timmers

Goudsbloemlaan

Goudsbloemlaan
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Beste fietsers, dit is een verhaal, waarbij 
u een kaart nodig hebt. Pak die erbij 
of open uw digitale kaart op tablet, 
laptop of computer. 

De kwestie is: hoe kunt u nu en straks 
fietsen op de regionale route langs de 
N14 vanaf Leidschenveen en Fore-
park via het viaduct over de A4 en de 
Sytwendebrug over de Vliet, langs 
Leidsenhage (sorry, the Mall of the Ne-
therlands) naar de Velostrada en ver-
der naar Mariahoeve en Scheveningen. 
Nu kan dat via twee met verkeers-
lichten geregelde oversteken over de 
Bernhardlaan/Noordsingel naar de Via 
Verdi en over de Van Steelaan/Heuvel-
weg naar de IJsvogellaan. Straks kan 
dat niet meer, want deze oversteken 
worden opgeheven in het project N14 
dat RWS van plan is de komende jaren 
uit te voeren. Een alternatieve route is 
er eigenlijk niet, omdat de oversteek 
over de Noordsingel richting Leidsen-
hage eindigt op een trambaan en het 
voetgangersgebied op de Weigelia. 
Doorgaande fietsers zijn daar niet 
gewenst en het is ook een omweg. 

De afdeling Leidschendam-Voorburg 
is al twee jaar in gesprek met de 
gemeente over de N14. In vervolg op 
de verbreding van de A4 worden nu 
ook de wegen de stad in verbreed 
of wordt  op een andere manier de 
capaciteit van deze wegen vergroot. 
In Rijswijk betreft het de Beatrixlaan, 
in Leidschendam-Voorburg de N14 
(of NORAH of Sytwende). Omdat de 
N14 hier in een bovengrondse tunnel 
ligt, is verbreding niet aan de orde. 

Daarom worden de wegen (Bernhard-
laan/Noordsingel en van Steelaan/
Heuvelweg) die de N14 kruisen in een 
ondergrondse tunnel gelegd. En om 

de capaciteit van de kruispunten nog 
verder te vergroten worden de twee 
genoemde oversteken voor fietsers 
en voetgangers opgeheven. Handha-
ving van deze oversteken betekent 
minder groentijd voor de afslaande 
bewegingen van en naar de N14 en dat 
betekent minder capaciteit voor het 
autoverkeer. 

Vanaf het begin was de inbreng vanuit 
de Fietsersbond dat het simpelweg 
schrappen van deze oversteken tot 
zeer ernstige hinder voor fietsers 
en voetgangers zal leiden. Voor ons 
hoeven er geen grote en dure fietsvi-
aducten te komen, zoals er een aantal 

over de A4 zijn gebouwd. Handha-
ving van de oversteken is feitelijk 
voor fietsers het beste. Een viaduct 
betekent immers een extra hinder-
nis, twee viaducten betekent twee 
extra hindernissen. Het ‘worst case’ 
scenario was één viaduct over de 
Bernhardlaan/Noordsingel; het gevolg 
zou zijn geweest dat fietsers vanaf de 
Sytwendebrug een forse klim maken 
om over de Bernhardlaan en over de 
bovenleiding van de tram te komen, 
aan de andere kant afdalen met een 
flinke bocht om op het bestaande 
fietspad naar de Via Verdi te komen en 
daarna een stevige klim (6,5%) nemen 
achterlangs de brandweerkazerne bij 
het kruispunt van de N14, waarna twee 
stoplichten volgen om de Van Steel-
aan richting Kersengaarde over te 
steken. De Kersengaarde is (nog) niet 
ingericht voor doorgaand fietsverkeer 
richting Velostrada. Voor deze route is 
een goede fiets, een stevige conditie 
én klimcapaciteit noodzakelijk! Dat zou 
feitelijk een knip zijn in de doorgaande 
fietsroute van Leidschenveen richting 
Mariahoeve en Scheveningen. 
Het standpunt van RWS was dat voor 
functioneel herstel van de fietsverbin-
ding er één viaduct over de Bernhard-
laan/Heuvelweg nodig zou zijn. Er is 
immers in de plannen een oversteek 

over de Van Steelaan richting de 
Kersengaarde opgenomen. Kortom, 
in de ogen van RWS is het ‘worst case’ 
scenario eigenlijk de juiste oplossing. 
En als de gemeente wat anders wil, 
dan mag zij als meekoppelkans flink 
geld bijleggen. 

N14, WAT IS DE TAAK VAN RWS: 
VERBETEREN AUTOMOBILITEIT OF 
VERGROTEN BEREIKBAARHEID?

Beetslaan

Vlak bij het spoor

Oversteek Bernhardlaan en Noordsingel

regioregio
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regioregio

In het overleg met de gemeente 
Leidschendam-Voorburg heeft de Fiet-
sersbond ingebracht dat het niet gaat 
over het vervallen van één oversteek 
of twee. Als de doelstelling van de 
planvorming voor de N14 verbetering 
van de bereikbaarheid van de Haagse 
regio is, dan gaat het om verbetering 
van de regionale route van Leidschen-
veen naar Den Haag en Scheveningen 
voor auto én fiets. Dat vereist dat, als 
fietsers moeten klimmen, ze dan ook 
op hoogte kunnen blijven en bovenop 
het tunneldak kunnen blijven fietsen. 
Dat vereist twee viaducten en een 

fietspad op het tunneldak. Dan is er 
een goede rechtstreekse verbinding 
vanaf de Sytwendebrug over de Vliet 
naar de Velostrada. 

Het College van Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente Leidschen-
dam-Voorburg heeft begin maart voor 
dit plan gekozen! Als Fietsersbond 
kunnen we dat alleen maar toejuichen. 
De gemeenteraad dient nog met dit 
besluit in te stemmen. 

Er zit alleen nog wel een stevige adder 
onder het gras! En dat is natuurlijk de 

vraag hoe dit betaald gaat worden. 
Het mag niet zo zijn dat RWS alle 
planvorming beziet vanuit het belang 
van de doorstroming van het autover-
keer op de N14. Om de Haagse regio 
bereikbaar te houden is het noodza-
kelijk te investeren in alle modaliteiten 
(auto, OV, fiets, lopen). Het rijksbeleid 
kent immers niet voor niets opnieuw 
een groot belang toe aan fietsen. 
RWS als uitvoerder van rijksbeleid 
mag zich daarom niet alleen beperken 
tot investeren in automobiliteit. Voor 
de Fietsersbond betekent dit dat de 
fietsvoorzieningen, die het college 
voorstelt, onderdeel zijn van de 
investeringen van het rijk voor de N14. 
De bekostiging dient daarom in de 
ogen van de Fietsersbond voor het 
overgrote deel te gebeuren uit het 
rijksbudget voor het project N14. 
Op dit moment geldt dat we het 
ergste (de RWS-oplossing) vrezen. 
Van een gemeente als Leidschendam-
Voorburg kan niet verlangd worden 
dat zij alle kosten van een fatsoenlijke 
oplossing voor het fietsverkeer voor 
haar rekening neemt.  

Rob Kniesmeijer

UPDATE VERLENGDE VELOSTRADA 3
 “visie van de projectontwikkelaar.”

In de vorige editie van de Fietsbel is een 
korte update gegeven over de laatste 
status van de metropolitane fietsroute 
Verlengde Velostrada. Dit stuk bouwt 
daarop voort. 

De ��idige ��and van �a�en
(geen wijzigingen sinds vorige update):
• Velostrada vanuit Leiden stopt 
 bij station Mariahoeve
• Populierendreef is af
• Schipholboog is af
• Verlengde Velostrada stopt bij   
 gemeentegrens bij de 
 Kinderboerderij.

Nog �e doen 
(geen wijzigingen sinds vorige update):
• Kruising Hofzichtlaan
• Tunnel onder de RandstadRail door
• Nicolaas Beetslaan

• Laan van NOI & Van Alphen straat
• Von Geusaustraat & de verbinding  
 over de sporen heen naar Bink 36
• Connectie naar en over de Trekvliet
• Connectie van de Trekvliet naar 
 Den Haag HS
• Wellicht doortrekken naar Den   
 Haag Moerwijk

Wederom i� di� ���� in 3 delen 
opgedeeld om de ��and van 
�a�en goed �e ��nnen 
�eergeven.
1. Traject 1 gaat van Den Haag Station  
 Hollands Spoor naar Den Haag Laan  
 van NOI.
2. Traject 2 gaat van Den Haag Laan  
 van NOI naar de Hofzichtlaan.
3. Traject 3 gaat over de de kruising  
 met de Hofzichtlaan.

Tot slot volgt een evaluatie door de 
Fietsersbond.

De gemeente Den Haag is gevraagd 
naar de stand van zaken wat betreft 
de uitvoer van de Verlengde Velostra-
da. Het antwoord van de gemeente 
Den Haag op 8 april 2020 was voor 
de onderstaande onderdelen van de 
Verlengde Velostrada:

De �r�g over de Tre�vlie�:
“Voor de brug over de Trekvliet willen 
we dit jaar verder in gesprek met de 
direct betrokkenen rondom de be-
oogde locatie van de brug […]. In een 
volgende fase worden pas ontwerpen/
schetsen gemaakt, bij voorkeur in 
overleg met de omgeving.”

De �r�i�ing me� de Bin��or��laan:
“We zijn voor de Verlengde Velostrada 
fase 2 (gedeelte over de sporen en de 
Rijksweg) gestart met het opstellen 
van een projectopdracht, echter het 
soort van oplossing voor de Verlengde 

Tunneldak N14
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Velostrada hangt nauw samen met 
de inpassing van een HOV baan langs 
de Binckhortlaan, specifiek daar waar 
de twee verschillende routes elkaar 
kruisen.”

Wer�verdeling Den Haag/
Leid���endam-Voor��rg:
“Ondertussen hebben we wel ge-
sprekken ingepland met zowel ProRail 
als met de gemeente Leidschendam-
Voorburg over een eventuele werkver-
deling. Wel staat vast dat de partijen 
gezamenlijk optrekken bij het reali-
seren van deze fietsroute. Vanwege 
de huidige corona-tijd zijn fysieke 
afspraken afgezegd en vervangen 
door digitale afspraken, dit maakt dat 
de opstartfase wat lastiger en langer 
duurt dan normaal. Echter de voor-
bereidende werkzaamheden worden 
voor zover mogelijk in deze tijd wel al 
opgestart.”

De gemeente Den Haag heeft geen up-
date gegeven rondom de woontorens 
bij station Laan van NOI.

De Fietsersbond Leidschendam-
Voorburg heeft de gemeenteraad 
en de Provinciale Staten een brief 
gestuurd. In die brief wordt door de 
Fietsersbond een voorstel gedaan 
om het opwaarderen van de Nicolaas 
Beetslaan naar Verlengde Velostrada 
en het geplande onderhoud aan 
elkaar te koppelen. Dit omdat er 
ingewikkelde, aanpalende tracédelen 

zijn die maken dat de herinrichting 
van de Nicolaas Beetslaan wordt 
uitgesteld. 

De Fietsersbond heeft de wens dat de 
gemeente Leidschendam-Voorburg de 
Nicolaas Beetslaan naar voren haalt 
in de planning. De Nicolaas Beetslaan 
zou immers een mooie connectie 
kunnen vormen van station Laan 
van Noi naar de Sterroute Den Haag, 
aansluitend bij het IJsclubpad (waar 
ooit het CBS-gebouw stond). Hier 
kunnen écht meters gemaakt worden. 
Het antwoord van de gemeente op 5 
november 2019 (kenmerk 595241) was, 
kort gezegd, dat de gemeente op dit 
moment geen prioriteit geeft aan dit 
stuk van de Verlengde Velostrada. 

“In uw brief geeft u aan dat er kansen 
zijn om werk-met-werk te maken ivm 
gepland onderhoud aan de Nicolaas 
Beetslaan. De onderhoudswerkzaam-
heden zijn echter te beperkt om 
werk-met-werk te maken en er direct 
een herinrichting tot fietsstraat aan te 
koppelen. 

Wij kiezen er daarom voor onze ambte-
lijke capaciteit en financiële middelen 
nu in te zetten op tracédelen waar we 
al aan werken samen met de Provincie 
Zuid-Holland en de gemeente Den Haag; 
nader onderzoek naar de gewenste 
inrichting van de oversteek van de Hof-
zichtlaan, voorbereiden [en] uitvoeren 
van kleinschalige verbeteringen aan 
het tracé in Leidschendam en nadere 
uitwerking van het tracédeel tussen de 
Binckhorst en station Den Haag Laan 
van NOI.”

De Provincie geeft aan (kenmerk PZH-
2020-724384701 DOS-2014-0000191) 
dat de gemeente de leiding heeft qua 
planning en uitvoer. De provincie kan 
nu niks doen totdat de gemeente een 
subsidieaanvraag doet. Dit zal ook in 
overleg met de MRDH moeten. Op 
dit moment geeft de provincie geen 
toezegging over de beschikbaarheid 
van middelen.

Traject 3: 
Van de Ho��i���laan naar 
S�a�ion Maria�oeve.

De eerste schetsontwerpen van de 
herinrichting van de Appelgaarde zijn 
binnen. In het raadsvoorstel Appel-
gaarde staat het volgende over de 
ruimtereservering Velostrada:

“In de ontwikkelvisie wordt ruimte 
gereserveerd om de Velostrada 
ongelijkvloers de Hofzichtlaan te laten 
passeren. Dit betreft enkel een ruim-
teclaim om dit, indien gewenst, in de 
toekomst eventueel mogelijk te maken. 
[…] 
De eventuele aanleg hiervan valt buiten 
de scope van het project en wordt niet 
binnen 10 jaar verwacht.
De huidige Velostrada, die nu over de 
Appelgaarde loopt, is uitgevoerd en 
afgerond, met uitzondering van het 
kruispunt met de Hofzichtlaan. […]

Als onderdeel van de nadere planvor-
ming in Appelgaarde zal in het komende 
jaar beleidsmatig worden onderzocht 
hoe de diverse verkeerstromen vanuit 
Appelgaarde op de meest efficiënte en 
veilige wijze kunnen worden ontsloten 
op de Hofzichtlaan. […] Totdat hier 
komend jaar meer duidelijkheid over 
is, worden de verdere voorbereidende 
werkzaamheden voor de aanpassing 
van het kruispunt Hofzichtlaan ter 
verbetering van de oversteek door de 
Velostrada uitgesteld.” Vernieuwde brug

BESTE FIETSLIEFHEBBERS,
Traject 1: 
Van station Den Haag Hollands Spoor naar station Den Haag Laan van NOI.

Traject 2: 
Van Station Laan van NOI 
naar de Hofzichtlaan..

De Nicolaas Beetslaan langs het spoor. 
Hier kunnen écht meters gemaakt 
worden.le
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Het raadsvoorstel geeft dus aan dat de 
kruising met de Hofzichtlaan waar-
schijnlijk niet uitgevoerd zal worden, in 
ieder geval niet binnenkort. 

Locatie van de voorgestelde locatie van 
de Velostrada bij station Mariahoeve.

Eval�a�ie door de Fie��er��ond:
De gemeente Leidschendam-Voorburg 
geeft tracédelen “Waar samengewerkt 
wordt met de gemeente Den Haag”
voorrang op het tracédeel Nicolaas 
Beetslaan en de tunnel onder de Rand-
stad Rail. Dit terwijl de gemeente Den 
Haag aangeeft dat gesprekken over 
werkverdeling nog moeten plaatsvin-
den. Het  gaat hier om het aansluiten 
van de Von Geusaustraat en de Van 
Alphenstraat. In regionaal verband zijn 
hierover globale plannings-afspraken 
gemaakt in verband met het No 
Regret pakket CID Binckhorst. Dit is 
onderdeel van het project CID 
Binkhorst, een project waar het Rijk 
aan meebetaalt en hoog op de agenda 
staat. De gemeente Leidschendam-
Voorburg voert hier dus samen met 
de gemeente Den Haag voorbereidend 
werk uit.

De gemeente Leidschendam-Voorburg 
geeft tracédelen “Waar samengewerkt 
wordt met de Provincie Zuid-Holland”
voorrang op het tracédeel Nicolaas 

Beetslaan en de tunnel onder de 
Randstad Rail. Hier wordt de evaluatie 
van de Velostrada bedoeld, een ander 
project. 

De provincie voert op de Verlengde 
Velostrada geen werk uit en levert 
momenteel geen ondersteuning 

De Fietsersbond Leidschendam-Voor-
burg ziet beweging van de gemeente 
rondom de Hofzichtlaan. 

Het is opmerkelijk dat de kruising met 
de Hofzichtlaan geen onderdeel wordt 
van het project bij de Appelgaarde, er 
is slechts een ruimtereservering 
ingepland. Dit lijkt de Fietsersbond 
een essentieel punt voor het 
provinciale beleid. Dit project is nog 
in de voorbereidingsfase.

De FB LV erkent dat de gemeente 
Leidschendam-Voorburg bezig is voor 
de fiets. De gemeente zit niet stil, 
bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen bij 
de N14. Toch vindt de Fietsersbond 
Leidschendam-Voorburg dat 
de Verlengde Velostrada als geheel 
meer prioriteit mag krijgen. 
Merk op:

•  Het provinciale beleid betreft 
metropolitane fietspaden 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. 
(Dit document vervalt dus)

•  Het tunneltje onder de Randstad- 
Rail is niet gebudgetteerd in het 
Kadernota 2020-2023, terwijl de 
uitvoer van de Verlengde Velostrada 
al sinds 2016 onderdeel is van pro-
vinciaal beleid (Fietsplan Provincie 
Zuid-Holland 2016-2025).

•  De Velostrada kan het plein logisch 
kruisen en via de spoordijk onge-
lijkvloers de Hofzichtlaan passeren. 
(Raadsvoorstellen vaststellen 

 Ontwikkelvisie Appelgaarde 2-4 
 e.o. (1410), Ontwikkelvisie 
 Appelgaarde 2_4, d.d. 10-12-2019) 

Ruben van der Vet
Fietsersbond 
Leidschendam Voorburg

Het eerste schetsontwerp van de Appelgaarde

Verdeling van de route

regioregio
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columncolumn
EEN KORTE TERUG- EN
VOORUITBLIK

Zoals bekend is neem ik op de A.L.V. 
van 24 juni 2020 afscheid als voorzitter 
van de Fietsersbond regio Den Haag. 
Als mijn opvolger draagt het bestuur 
Jos de Jong voor. Hieronder in de 
Fietsbel stelt hij zichzelf aan jullie voor. 

Toen ik bijna zes jaar geleden voorzit-
ter werd, was de fiets minder populair 
dan op dit moment. Door de visie van 
het Gemeentebestuur, maar zeker 
ook door de ontwikkeling van de 
E-bike, is fietsen populairder gewor-
den. In plaats van de auto, rijdend of 
stilstaand, staan voetganger, fiets en 
openbaar vervoer nu in de top drie van 
de mobiliteitsketen. 
Dat brengt met zich mee dat bijvoor-
beeld de fietsinfrastructuur steeds 
beter wordt, meer fietspaden geasfal-
teerd worden, er steeds meer vrij-
liggende fietspaden komen en het aan-
tal fietsenstallingen nog steeds wordt 
uitgebreid. 
Dat er meer gefietst wordt levert na-
tuurlijk ook problemen op. Op de fiets-
paden komen meer soorten “fietsen” 
voor, van eenvoudige omafiets tot 
snorscooters en allerlei soorten bak-
fietsen. Wat de Fietsersbond betreft 
verdwijnen de snorscooters, daar waar 
dat veilig kan, zo snel mogelijk van 

het fietspad. Files van fietsers voor 
verkeerslichten zijn er in toenemende 
mate. Dit laatste is niet echt nieuw. Op 
een affiche voor een 
fototentoonstelling uit 1962 van foto’s 
van Eddy Posthuma de Boer in het 
Schiedams Museum staat een fraai 
voorbeeld van een fietsfile voor een 
verkeerslicht.  Zo veel stilstaande 
fietsers voor een verkeerslicht  heb ik 
in Den Haag nog niet gezien, maar wat 
niet is kan komen. 

Ik wil maar zeggen dat er het laatste 
decennium op fietsgebied veel veran-
derd en verbeterd is, maar dat er 

absoluut niet op onze lauweren gerust 
kan worden. Er is en blijft werk aan de 
fietswinkel. 
Tenslotte wil ik iedereen hartelijk 
danken voor de samenwerking met de 
Fietsersbond in het algemeen en met 
mij in het bijzonder. Ongetwijfeld kom 
ik velen van jullie de komende tijd nog 
tegen en daar verheug ik mij nu al op.

Het ga jullie allemaal goed, 
Koen Baart

Koen Baart

VAN DE VOORZITTER

Deze foto heb ik gemaakt in het 
Fotomuseum-onderdeel van het
Kunstmuseum Den Haag. Vanwege 
het COVID-19 virus is het museum 
gesloten, maar de tentoonstelling 
is te zien via de bijgaande link: 
https://www.kunstmuseum.nl/nl/
virtuele-tours-door-het-museum

Deze foto heb ik gemaakt in het 1

KANDIDAAT-VOORZITTER FIETSERSBOND 
HAAGSE REGIO: JOS DE JONG
Met genoegen ben ik kandidaat voor 
het voorzitterschap van de Fietsers-
bond Haagse regio en omgeving. Ik 
vind het van veel belang dat de belan-
gen van de fietsers in Den Haag door 
de Haagse bond goed behartigd wor-
den. Daarvoor wil ik mij de komende 
jaren inzetten. In onze stad en directe 
omgeving zijn nog veel uitdagingen 
die verbetering behoeven. 

Iets over mijzelf.

Ik ben geboren in Scheveningen, 
opgegroeid in Waldeck/Kijkduin en 
woon nu sinds twee jaar in het Staten-
kwartier. Ik heb 8 jaar voor de Partij 
van de Arbeid in de gemeenteraad 
van Den Haag gezeten. Ik was daar 
woordvoerder verkeer en ruimtelijke 
ordening in de Binnenstad. Als steden-
bouwkundige ben ik werkzaam bij de 

provincie Zuid-Holland in de ruimtelijke 
ordening. Ik ga uiteraard op de fiets 
naar mijn werk. Vraagstukken die ik 
aanpak doe ik enthousiast en oplos-
singsgericht, ik vind het niet erg om 
“in de wind  te staan”. Ikheb geleerd 
standpunten op een aansprekende en 
overtuigende manier voor het voet-
licht te brengen. Ik zal met veel inzet 
de standpunten van de Fietsersbond 
bij de gemeente Den Haag onder de 
aandacht brengen. Ik kijk uit naar de 
komende gesprekken en debatten met 
bewoners, gemeentelijke vertegen-
woordigers, raadsleden en wethouder 
over o.a. de hoofdfietsroute door de 
Grote Marktstraat, het fietsparkeren 
rond onze stations, de in de ochtend 
al ontstane fietsfiles met scholieren 
op de Laan van Meerdervoort en op 
een aanpak om grote vrachtwagens te 
weren op de (scholen-) fietsroutes. 

Graag ontmoet ik u op de volgende 
Algemene Ledenvergadering. Het 
lijkt mij inspirerend met u verder het 
gesprek te voeren over de inzet van 
de Fietsersbond.

Jos de Jong 
josdejong75@gmail.com/ 
@JosdeJong /1960/ 
0618877993  

Jos de Jong
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Mijn naam is Marcel Kleizen en sinds 
kort ben ik de nieuwe (en eerste) fiets-
burgemeester van Den Haag. Ik ben ver-
kozen via de social enterprise Bycs. Zij 
faciliteren een wereldwijd netwerk van 
fietsburgemeesters. Vooral in India zijn 
op dit moment veel fietsburgemeesters 
actief en dat is maar goed ook gezien de 
luchtkwaliteit aldaar.

Het fietsburgemeesterschap is een 
vrijwillige functie voor twee jaar en 
voor mij is het een droombaan. Ik heb 
mijn eigen jaarprogramma geschreven 
en deze ga ik uitvoeren met zoveel 
mogelijk fietsliefhebbers en betrokke-
nen in de stad. Mijn programma draait 
om het bevorderen van fietsgebruik 
en fietsplezier onder kinderen in Den 
Haag en het faciliteren van contact 
tussen verschillende groepen in onze 
stad met fietsacties en -evenementen 
als middel.

Ik ga een Jonge Fietsburgemeester 
(leeftijd 12-16) kiezen, een Fietshelden 
campagne starten op basisscholen, 
Slowrides in de stad organiseren en 
in juni 2021 organiseren we een groot 
Cargo Bike (en speciale fietsen) event 
in het Zuiderpark. Deze uitdagende 
Corona-tijd is wat mij betreft een uit-
gelezen moment om bespreekbaar te 
maken hoe we onze stad en leven

in willen richten. Zo wil ik me inzetten 
om te zorgen dat alle kinderen in Den 
Haag een goede fiets hebben, een ba-
sisrecht voor kinderen wat mij betreft. 
Heel graag betrek ik u als fietsliefheb-
ber bij de acties, campagnes en evene-
menten die ik het aankomende jaar ga 
houden. Heeft u tips, een leuke idee of 
wilt u meehelpen dan hoor ik het heel 
graag. Iedere eerste woensdag van de 
maand ben ik ’s ochtends bij Lola Bikes 
& Coffee vanaf het moment dat de
horeca weer open gaat, dan kunnen 

we elkaar ontmoeten. Ik ben ook 
actief op sociale media en bereikbaar 
via de mail op fietsburgemeesterden-
haag@gmail.com.
Ik kijk ernaar uit om u in de toekomst 
te ontmoeten en samen het fietsge-
bruik in onze mooie stad te stimuleren!

Marcel Kleizen
https://bycs.org/our-work/
bicycle-mayor/

Jos de Jong

BESTE FIETSLIEFHEBBERS,
stadstad
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Marja is de eerste fi etsburgemeester van Westland

Op initi ati ef van de Fietsersbond Westland, is Marja van der Ende woensdagmiddag 4 maart 
geïnstalleerd door wethouder Pieter Varekamp  van de gemeente Westland. Zij mag de bijbeho-
rende ambtsketen twee jaar dragen.

Van der Ende is ondermeer bekend door haar initi ati ef ‘Fietsen voor m’n eten’. Als fi etsburge-
meester zal zij de schakel zijn tussen Fietsersbond Westland en elke parti j die ook maar iets met 
fi etsen te maken heeft . Ze komt in acti e voor meer veiligheid en comfortabel fi etsgeluk en wil 
daarmee een bijdrage leveren aan een leefb aar en gezond Westland.

Met die boodschap is Van der Ende de ambassadeur van de Fietsersbond 
Westland en op uitnodiging gastvrouw voor alle initi ati even die met veilig 
fi etsen te maken hebben.

Voor het eerst

In deze uitgave is voor het eerst een speciaal katern Westland opgenomen. Leden 
hebben aangegeven de verspreiding van de Fietsbel niet te stoppen, maar vooral voort 
te zett en. In goed overleg met de redacti e is besloten dan ook de zichtbaarheid van 
Westland te vergroten door een apart katern op te nemen in het hart van het magazine. 
Dat is nu gelukt. 

De uitstraling lijkt sterk op de website: westland.fi etsersbond.nl. Belangrijk is nu de 
inhoud op niveau te houden en daarom doen we een oproep aan leden om twee keer 
per jaar in de pen te klimmen. Scholieren, ouders met jonge kinderen en ouderen rijden 
vaak op andere soorten fi etsen, stellen andere eisen aan de fi etspaden, kruispunten, 
stalling en missen steeds vaker een laadpaal. Schrijven over wat je belangrijk vindt, is 
vaak eenvoudiger dan je denkt. Ik nodig iedereen uit het eens te proberen. 

Fietsend Westland kan er alleen maar beter van worden.

Frans Visée,
Voorzitt er

Soepfi etsen: fi ets alle ingrediënten bij elkaar

Een gezellige georganiseerde fi etstocht langs de stalletjes aan de weg 
waarbij je alle ingrediënten voor je eigen Westlandse soep zelf ophaalt. 
Na de tourtocht bereiden en eten de deelnemers samen de soep!  

Fietsburgemeester Marja van Fietsersbond Westland heeft  daarvoor 
verschillende leuke fi etstochten in elkaar gezet. Het startpunt is steeds een 
wisselende bijzondere plek. Na de start duurt de verrassingstour ongeveer 
vier uur. Samen met Marja fi ets je langs verschillende stalletjes van 
kwekerijen. Zij doen de deuren wagenwijd voor je open om het geheim 
van de tuinbouw prijs te geven.

Deelnemers fi etsen ongeveer 20-30 km. Daarna wordt op ook weer een 
bijzondere eindplek samen de soep klaargemaakt. Geen culinaire hoog-
standjes, maar simpel én lekker en alti jd weer gevolgd door een gezellig 
soepsmuluurtje.

Vlnr: Ruud Nouwen, Wilmar Voois, Gerrit 
de Bruijn, Ronald de Bruin en Frans Visée

Deelnemen? Kijk op www.fi etsenvoormijneten.nl/westland op de pagina ‘Fiets mee!’.

Fietsersbond Westland

foto: J.O. Voogt
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De belangen van een gezond en acti ef fi etsen van senioren in 
Westland worden nu anders beharti gd. Dat is de mening van 
Frans Visée, voorzitt er en initi ati efnemer van de nieuw opgerichte 
Fietsersbond Westland. 

De Westlandse fi etsers die rijden op onder andere een tourfi ets 
of e-bike werden tot nog toe door de Haagse tak van de nati onale  
fi etsersbond vertegenwoordigd. “Daar ontbrak de specifi eke lokale 
kennis over het Westland”, zegt ’s-Gravenzander Frans Visée. Nu er 
ook een Westlandse tak is, kan er met de plaatselijke politi ek wor-
den gesproken over gezond, acti ef, veilig en comfortabel fi etsen in 
het Westland. 

Alle fi etsers kunnen lid worden van de bond en hun stem laten 
horen. Deze wordt vervolgens met de gemeente gedeeld.

De Fietsersbond Westland is al bij wethouder Pieter Varekamp  
geweest om aanbevelingen te geven. “Fietsers moeten een vol-
waardige blik in de infrastructuur krijgen. Maar daar ontbrak het 
de laatste jaren in het Westland aan. Er was vooral aandacht voor 
de auto’s en vrachtverkeer. Bovendien was er voor de gemeente 
geen aanspreekpunt voor fi etserszaken. Het advies aan wethouder 
Varekamp gaat van de kwaliteit van de fi etspaden tot het creëren 
van veilige oversteekplekken.

De Fietsersbond Westland hoopt binnenkort al concrete adviezen 
aan de gemeente te overhandigen. Een daarvan is het realiseren 
van een scheiding tussen snel en langzaam fi etsverkeer. “Daarmee 
levert de Fietsersbond Westland een bijdrage aan een leefb aar, 
gezond en acti ef Westland én aan fi etsgeluk voor iedereen”, aldus 
Visée. 

Gezond en acti ef fi etsersbelang in Westland worden nu anders beharti gd’

Zeven ti ps tegen fi etsendiefstal

Wist je dat fi etsendiefstal de meest voorkomende diefstal in 
Nederland is? Dat stelt recent de RAI vereniging. Ieder jaar ver-
dwijnen er minimaal 550.000 fi etsen, circa 1.500 per dag. Naar 
schatti  ng treft  fi etsendiefstal jaarlijks 5 procent van de Nederlan-
ders. Goed om te weten dus hoe je bij de overige 95 procent blijft ! 
Daarom 7 ti ps tegen fi etsendiefstal. 
• Kies voor een ART-gecerti fi ceerd slot. Deze herken je aan de 

sterrenclassifi cati e. Ga je je fi ets verzekeren, dan stelt de ver-
zekeraar een dergelijk ART-slot verplicht.

• Gebruik een tweede slot, bij voorkeur twee verschillende type 
sloten. Denk bijvoorbeeld aan een ringslot, een beugelslot of 
een ketti  ngslot.

• Zet je fi ets ergens aan vast, zoals aan een lantaarnpaal, hek of 
fi etsenrek.

• Zet je fi ets goed in het zicht.
• Maak je slot hoog vast. Ligt het op de grond, dan is het makke-

lijker los te maken door er bijvoorbeeld stenen op te gooien.
• Laat een ketti  ngslot liever niet los bungelen, maar wikkel het 

wat strakker om je fi ets of om het rek. Ook dan is het lasti ger 
te vernielen.

• Koop je een nieuwe fi ets, kies dan een exemplaar met track en 
trace. Het systeem zit nu nog vooral op e-bikes. Lees dit stuk 
van de Fietsersbond voor meer informati e over deze functi e.

De belangen van een gezond en acti ef fi etsen van senioren in 
Westland worden nu anders beharti gd. Dat is de mening van 
Frans Visée, voorzitt er en initi ati efnemer van de nieuw opgerichte 
Fietsersbond Westland. 

De Westlandse fi etsers die rijden op onder andere een tourfi ets 
of e-bike werden tot nog toe door de Haagse tak van de nati onale  
fi etsersbond vertegenwoordigd. “Daar ontbrak de specifi eke lokale 
kennis over het Westland”, zegt ’s-Gravenzander Frans Visée. Nu er 
ook een Westlandse tak is, kan er met de plaatselijke politi ek wor-
den gesproken over gezond, acti ef, veilig en comfortabel fi etsen in 
het Westland. 

Alle fi etsers kunnen lid worden van de bond en hun stem laten 
horen. Deze wordt vervolgens met de gemeente gedeeld.

De Fietsersbond Westland is al bij wethouder Pieter Varekamp  
geweest om aanbevelingen te geven. “Fietsers moeten een vol-
waardige blik in de infrastructuur krijgen. Maar daar ontbrak het 
de laatste jaren in het Westland aan. Er was vooral aandacht voor 
de auto’s en vrachtverkeer. Bovendien was er voor de gemeente 
geen aanspreekpunt voor fi etserszaken. Het advies aan wethouder 
Varekamp gaat van de kwaliteit van de fi etspaden tot het creëren 
van veilige oversteekplekken.

De Fietsersbond Westland hoopt binnenkort al concrete adviezen 
aan de gemeente te overhandigen. Een daarvan is het realiseren 
van een scheiding tussen snel en langzaam fi etsverkeer. “Daarmee 
levert de Fietsersbond Westland een bijdrage aan een leefb aar, 
gezond en acti ef Westland én aan fi etsgeluk voor iedereen”, aldus 
Visée. 

Gezond en acti ef fi etsersbelang in Westland worden nu anders beharti gd’

Zeven ti ps tegen fi etsendiefstal

Wist je dat fi etsendiefstal de meest voorkomende diefstal in 
Nederland is? Dat stelt recent de RAI vereniging. Ieder jaar ver-
dwijnen er minimaal 550.000 fi etsen, circa 1.500 per dag. Naar 
schatti  ng treft  fi etsendiefstal jaarlijks 5 procent van de Nederlan-
ders. Goed om te weten dus hoe je bij de overige 95 procent blijft ! 
Daarom 7 ti ps tegen fi etsendiefstal. 
• Kies voor een ART-gecerti fi ceerd slot. Deze herken je aan de 

sterrenclassifi cati e. Ga je je fi ets verzekeren, dan stelt de ver-
zekeraar een dergelijk ART-slot verplicht.

• Gebruik een tweede slot, bij voorkeur twee verschillende type 
sloten. Denk bijvoorbeeld aan een ringslot, een beugelslot of 
een ketti  ngslot.

• Zet je fi ets ergens aan vast, zoals aan een lantaarnpaal, hek of 
fi etsenrek.

• Zet je fi ets goed in het zicht.
• Maak je slot hoog vast. Ligt het op de grond, dan is het makke-

lijker los te maken door er bijvoorbeeld stenen op te gooien.
• Laat een ketti  ngslot liever niet los bungelen, maar wikkel het 

wat strakker om je fi ets of om het rek. Ook dan is het lasti ger 
te vernielen.

• Koop je een nieuwe fi ets, kies dan een exemplaar met track en 
trace. Het systeem zit nu nog vooral op e-bikes. Lees dit stuk 
van de Fietsersbond voor meer informati e over deze functi e.
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Fietsen met windkracht zeven

Wie regelmati g door het Westland fi etst met 
forse tegenwind kan zich daar tegen wape-
nen door de luchtweerstand te verkleinen. 
Hoe je dat doet? Door een meer aerodyna-
mische houding aan te nemen: zet je stuur 
lager, buig voorover en maak jezelf klein. 
Dan zou je bij gelijke inspanning sneller moe-
ten kunnen fi etsen. 

Nog iets wat helpt, schrijft  het ti jdschrift  
Fiets Acti ef: draag geen wijde, wapperende 
kleding, Broeken met fl adderende pijpen, 
loshangende sjaals en oversized windjacks 
helpen je niet vlot de storm door. Wat wel 
helpt: nauwsluitende, gladde kleding in 
wielerachti ge sti jl.

Pompen op de pedalen doe je in de wind, 
maar haal daarvóór je fi etspomp tevoor-
schijn uit de schuur. Goed opgepompte 
banden zorgen voor minder weerstand. Alle 
beetjes helpen bij windkracht zeven!
Schakel naar een licht verzet, dan hoef je wat 
minder te pompen op die pedalen. 

Waarschijnlijk lukt het je dan ook beter om 
je bovenlichaam sti l en klein te houden en 
minder te zwabberen en te zwoegen.
Als je door de duinen fi etst ga dan dicht 
in het wiel fi etsen van een andere fi etser. 
Want door vlak achter iemand anders aan te 
rijden, verminder je je luchtweerstand fl ink.

Tweewielers regelmati g de klos

Bij fi etslichtcontrole deelt de politi e in het Westland 
regelmati g bonnen uit. De laatste ti jd voor slechte of 
afwezige verlichti ng. ‘Check voordat je vertrekt of alles 
werkt, dan word je onderweg niet verrast door een 
kapot licht of een bekeuring’, waarschuwt de politi e.

Fietsersbond Westland: Fiets moet op de agenda

Wie de mobiliteitsvisie heeft , heeft  de toekomst. In de 
Mobiliteitsvisie 2030 staan de uitgangspunten voor het 
beleid in de periode tot 2030. Het ambiti edocument 
wordt eind 2019 voor besluitvorming aan de gemeen-
teraad voorgelegd. De afgelopen maanden is er een 
consultati eperiode onder maatschappelijke partners op 
gang gekomen. 

Frans Visée, voorzitt er van de Fietsersbond Westland 
overhandigde samen met Gerrit de Bruijn, infra 
specialist de Toekomstvisie 2040 aan wethouder 
Pieter Varekamp.

Voortbestaan TOP Locati e Monster onzeker

Uit contacten met de TOP organisati e is het de Fietsersbond Westland duidelijk geworden 
dat het overstappunt aan de Vlotlaan in Monster dreigt te verdwijnen. 

De overweging houdt verband met de sluiti ng van het Themapark De Westlandse Druif  
waardoor geen gebruik meer kan worden gemaakt van de  sanitaire voorzieningen en de 
horeca. Deze twee onderdelen behoren tot het eisenpakket waaraan een TOP moet 
voldoen. 

Aan de andere kant heeft  de Fietsersbond Westland de organisati e erop gewezen dat er 
een parti culiere investeerder was die de plaatsing van het TOP mede mogelijk heeft  
gemaakt! 

Na verschillende mails tussen de Fietsersbond Westland en de organisati e TOP is nu het 
voorstel van TOP het overstappunt te handhaven mits een ‘derde’ het onderhoud voor 
haar rekening neemt. De Fietsersbond Westland heeft  onmiddellijk acti e ondernomen en 
de gemeente Westland schrift elijk gevraagd hieraan invulling te geven.

Verbreding voetpad Plas van alle Winden voor fi etsaansluiti ng Poelzone

Wethouder Pieter Varekamp is schrift elijk gevraagd het voetpad aan de Noordzijde 
en de westzijde van de Plas van alle Winden te verbreden tot een fi etspad. Dan is 
er een perfecte fi etsaansluiti ng vanaf de Poelzone (fi etspad) via de bestaande brug 
naar de Rijnsburgerweg.
Aan de westzijde is er dan een fi etsverbinding via de bestaande brug naar de 
verlengde Poelkade. Bij de brug moet dan een bord komen met ‘Fietsers afstappen’ 
omdat deze brug in principe is aangelegd als een voet-Rijnsburgerweg. Volgens 
onze informati e is er ook een andere verbinding (brug) in voorbereiding met aan-
sluiti ng op de verlengde Poelkade. 

Deze zal nog wel even op zich laten wachten. Daarom is de voorgestelde verbre-
ding van een stuk wandelpad tot fi etspad langs de Plas van alle Winden zowel 
aan de westzijde alsmede de noordzijde een prima ti jdelijke oplossing voor de 
aansluiti ng naar de verlengde Poelkade en voor de aansluiti ng Rijnsburgerweg een 
permanente oplossing.
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Fietsersbond Westland zet zich in voor veilig 
en comfortabel fi etsen en levert daarmee een 
bijdrage aan een leefb aar, gezond en acti ef 
Westland én aan fi etsgeluk voor iedereen.

Om fi etsen in en rond Westland nog aantrek-
kelijk te maken, wil de Fietsersbond Westland 
graag ervaringen horen van mensen die regel-
mati g fi etsen. 

Westlanders wordt gevraagd hun mening te 
geven over wat zij belangrijk vinden op het 
gebied van fi etsen in hun gemeente.

Acti ef meedenken en praten? Zoek dan con-
tact met het bestuur en informeer naar de 
mogelijkheden! Je kunt het werk ook steunen 
door lid te worden. Je kunt je ook via fi etsers-
bond.nl/lidworden als lid opgeven. Je maakt 
dan kans op een luxe Batavus.

Verder ontvang je: Kaarten met fi etsroutes van 
heel Nederland (t.w.v. € 18,50); Elk kwartaal 
de ‘Vogelvrije Fietser’; twee keer per jaar de 
Fietsbel; Fietsersbond Routeplanner: Korti ng 
op fi etsproducten, fi ets-, kaarten en gidsen.

Contributi e minimaal € 2,50 per maand. 

Redacti eadres: westland@fi etsersbond.nl
Telefoon: 06 82 544 053

Bestuur:  
Frans Visée, Voorzitt er
Ruud Nouwen, Secretaris
Wilmar Voois, Penningmeester
Gerrit de Bruijn, Infra-specialist
Ronald de Bruin, Sitekick
Marja van der Ende, Fietsburgemeester

Fietsplan

Fietswethouder Pieter Varekamp 
heeft  in de begroti ng voor 2020 
60.000 euro  uitgetrokken voor het 
fi etsplan. Op verzoek van Fietsers-
bond Westland (FBW) zal eerst nog 
gekeken worden wat er terechtgeko-
men is van het fi etsbeleid uit 2006. 
Daarna wordt vastgesteld wie wat 
gaat doen en de rol van FBW daarbij. 
Afgesproken is al wel dat FBW perio-
diek gaat overleggen met ambtenaren 
die gaan over het fi etsverkeer.

Overschot bijdrage MRDH

Benjamin Hofl and, voorzitt er D66, 
heeft  een moti e ingediend ti jdens de 
begroti ngsraad. In de begroti ng is 1,5 
miljoen gereserveerd voor de aanleg 
van twee metropolitane fi etspaden. 
Het bedrag dat hiervoor gereserveerd 
is valt mogelijk lager uit vanwege een 
bijdrage van de Metropoolregio Rot-
terdam Den Haag (MRDH). D66 pleitt e 
ervoor ook als het bedrag lager uit-
valt dit deel wordt gereserveerd in 
de Westlandse fi etsinfrastructuur en 
dat bij de uitvoering hiervan wordt 
samengewerkt met FBW. De moti e is 
aangenomen.

E-Bike oplaadpunten

GemeenteBelang Westland signaleert 
slechte verlichti ng op verschillende 
fi etspaden en het ontbreken van 
E-bike oplaadpunten. De fracti e heeft  
geconstateerd dat laadpalen ook nog 
niet zijn opgenomen in de plannen 
van de snelle fi etsverbinding tussen 
Rott erdam en Den Haag. De parti j zal 
dit onderwerp bespreekbaar maken 
in de werkgroep MRDH.

Kennismaking met...

Fietsersbond Westland heeft  alle 
politi eke parti jen in het Westland 
bezocht. Kennisgemaakt met Slacht-
off erhulp Westland. Langs geweest bij 
‘Bezoek Westland’,  ISW Gasthuislaan, 
Viti s Welzijn, Horeca Westland, MTB 
fi etsclub en Watertuin, Deelgenomen 
aan beurs Seniorenraad, Media: AD 
Westland, Groot Westland. Gezond 
zijn&Beter worden

Westland

Laatste fi etsnieuws
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BOMENSTICHTING AAN HET WOORD

De Bomenstichting Den Haag heeft 
opvattingen over fietsen en bomen. In 
principe zal de fietser voor het behoud 
van bomen zijn maar soms bijten de 
opvattingen elkaar. De redactie heeft 
dit stukje opgenomen om de invalshoek 
van de Bomenstichting te presenteren. 
Clara Visser aan het woord:

Betreft: 
Ruimte voor de fiets - Fietsstrategie

Geachte leden van de gemeenteraad, 
geacht college,

De Bomenstichting Den Haag felici-
teert wethouder Van Asten met deze 
“Fietsstrategie”, waarmee fietsers 
ruim baan krijgen. Wij zijn dus groot 
voorstander van de fiets. 
Tegelijkertijd heeft Den Haag óók het 
beleid om bomen een betere stand-
plaats te geven. U begrijpt dat wij het 
ook daar volledig mee eens zijn. 
Een betere standplaats houdt in dat de 
wortels van bomen de ruimte moeten 
krijgen. Juíst de wortels, omdat zij 
water en voedingsstoffen opnemen. 
Krijgen de wortels niet de ruimte, dan 
gaat de conditie van de boom achter-
uit en verliest de boom wellicht zijn 
stabiliteit.

De Fietsstrategie wil het asfalteren 
van fietspaden verder voortzetten: te-
gels eruit, asfalt erin. Dat is precies het 
tegenovergestelde aan Actie Steen-
breek. Wanneer dat asfalt over het 

wortelpakket wordt gelegd, ontstaat 
op den duur wortelopdruk. Dat komt 
door uitputting en verdichting van de 
bodem. Dan is er geen sprake meer 
van een goede groeiplaats.
Wortelopdruk veroorzaakt hobbelige 
fietspaden, het fietst helemáál niet 
comfortabel en er kunnen zelfs 

onveilige situaties ontstaan. Wortelop-
druk op geasfalteerde fietspaden zie je 
inmiddels overal in de stad. 
Overal in de stad worden maatregelen 
genomen, bijvoorbeeld om de steile 

hobbels weg te slijpen. Afgezien van 
het feit dat dit slechts een tijdelijke 
oplossing is, moet dit toch een flinke 
duit kosten. Wij vinden dat vernieti-
ging van kapitaal. Dat kan nooit de be-
doeling zijn, afgezien van het feit dat 
asfalt heel erg milieuonvriendelijk is. 
Kortom: asfalt is niet duurzaam.

Niet alleen Den Haag, ook elders heb-
ben steden last van dit fenomeen. Zij 
zoeken naar alternatieve verharding. 
Het bedrijfsleven denkt daarin mee. 
We zouden u daarom willen vragen 
om de fietspaden buiten de kroonpro-
jectie van de bomen aan te leggen. 
Mocht dat niet lukken vanwege ruim-
tegebrek dan vragen we u om ander 
materiaal te gebruiken dan asfalt. 
Om verdichting en uitputting van de 
bodem te voorkomen zijn ondergrond-
se constructies ontwikkeld, waarbij 
wortels wel de ruimte krijgen. Ook 
Den Haag kan dergelijke constructies 
(meer) gaan toepassen. 
Ik sluit af. Bij een milieuvriendelijk 
vervoermiddel past een natuur- en 
milieuvriendelijk fietspad. Daarom 
ons verzoek innovatieve oplossingen 
te bedenken en mee te nemen in de 
Fietsstrategie.

Ik dank u voor uw aandacht.
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In de onlangs door de Fietsersbond 
uitgevoerde onderzoek en enquête 
behoort Zoetermeer met de totaalsco-
re 3,9 tot de betere steden. Zie hierna 
de onderliggende resultaten.

Al enige jaren heeft Zoetermeer de 
ambitie om fietsstad van het jaar te 
worden. Is dat haalbaar en wat moet 
Zoetermeer en voor doen?

Zoetermeer scoort matig op de vol-
gende twee punten van de objectieve 
factoren. Om fietsstad te worden, valt 
daar dus de meeste winst te behalen. 
Beide punten zijn ook een barrière 
voor het gebruik van de fiets. De ana-
lyse hierna gaat nader in op deze twee 
punten. 

De omrijdfactor (score 1.8) daaronder 
wordt verstaan: Als we ritten plannen 
vanuit een centraal punt naar pun-
ten die hemelsbreed een kilometer 
verderop liggen, hoeveel moeten we 
dan meer fietsen dan die ene kilome-
ter? Hoe korter die afstand, hoe hoger 
de score. De slechte score zal waar-
schijnlijk veroorzaakt worden door de 
volgende twee factoren:
-   het Stadscentrum c.q. Stadshart, dat 

centraal in Zoetermeer ligt; maar 
waar doorheen of onderlangs geen 
veilige doorgaande fietsroutes gaan.

-   door de aparte wijken die geschei-
den worden door autowegen (A12, 
Europaweg, Afrikaweg, Amerika-
weg, Aziëweg en Australiëweg) 
met op een beperkt aantal plaatsen 
onder- of bovendoorgangen.

- -  Door de randstadrail, die als een 
soort spoorlijn de wijken doorsnijdt 
met ook een beperkt aantal onder- 
of bovendoorgangen.

SCORES EN ANALYSE ZOETERMEER 
RESULTATEN FIETSSTAD IN 2020?

de te grote parkeergarage
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Scores voor Zoetermeer
nav Fietsstad 2020
Publieksenquête
8-80: 4.1
Beleving: 4.0
Onderhoud: 3.8
Netwerk: 4.4
Infrastructuur: 4.0

Objectieve factoren
Omrijdfactor: 1.8
Rotondes: 5.0
50 km/u: 2.8
Stedelijke dichtheid: 5.0
Totaalscore: 3.9

Beoordeling (schaal van 1 tot 5):

Bron: Fietsersbond 2020 Bron: www.oudsoetermeer.nl (helaas nog zonder doortrekken randstadrail naar Oosterheem en A12)

De omrijdfactor kan worden verbeterd 
door meer onder- of bovendoorgan-
gen, wat grote investeringen met zich 
mee zal brengen. 

Het tweede punt is de 50km wegen 
(score 2.8). De volgende omschrijving 
hoort daarbij: “Hoge snelheids-
verschillen zorgen voor gevaarlijke 
situaties. Daarom is het veiliger om 
langs 50 km/u wegen aparte fietspa-
den aan te leggen. Deze score geeft 
aan of gemeenten dit ook doen. Als de 
fietser de weg nog direct met de auto 
deelt, dan scoort de gemeente lager”. 
In Zoetermeer in Meerzicht, Buyten-
wegh en Oosterheem liggen aparte 
fietspaden langs de doorgaande 50 
km-wegen. In De Leyens (Kadelaan 
en Filmlaan), Seghwaert (Akkerdreef, 
Parkdreef, Velddreef en Weidedreef) 
en Rokkeveen (Witgeellaan, 
Spectrumsingel en Regenboogsingel) 
gaan de voor de hand liggende fiets-
routes langs de doorgaande wegen 
waar auto’s 50 km/u mogen rijden en 
waar geen vrijliggend fietspad is. Dit is 
een structureel probleem dat ook 
om kostbare herinrichting vraagt om 
naast deze doorgaande wegen 
afzonderlijke fietspaden aan te leggen. 
Veelal ontbreekt echter de ruimte 
voor afzonderlijke fietspaden.

Wel kan de veiligheid voor de fietsers 
verbeterd worden door meer bekend-
heid te geven aan de veilige 
fietsroutes en fietspaden (waaronder 
het Nachtnet Fiets) en er naar te 
verwijzen, zodat zij deze veilige 
routes vaker gaan gebruiken. 
Uiteraard draagt het ook bij om op 
die 50 km/u-wegen waar fietser en 
auto naast elkaar rijden de snelheid te 
reduceren tot 30 km/u. Dit zal de vei-
ligheid ten goede komen, echter het 
zal wat langer duren om tijdens 
de ochtend- en avondspits de wijk 
uit resp. in te komen. 
Concluderend liggen er twee grote 
uitdagingen voor de Gemeente 
Zoetermeer. Maar als zij deze uitda-
gingen overwint, dan zal de Gemeente 
Zoetermeer hoogstwaarschijnlijk ook 
hoger scoren op de onderdelen van 
de publieksenquête. Het winnen van 
de titel “Fietsstad van het jaar” komt 
dan binnen bereik. Door het 
wegnemen van deze knelpunten zal 
tevens het gebruik van de fiets in 
Zoetermeer toenemen.

Piet Goeyenbier 
Vrijwilliger Fietsersbond 
Zoetermeer 
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Al jaren erger ik me mateloos aan de 
krankzinnige situatie voor fietsers bij 
Station Zoetermeer Oost. Nu ik er vlak 
bij ben komen wonen kom ik ertoe 
om dit te melden. Ik heb de situatie 
gestaafd met foto’s, gemaakt van 
beide zijden van de tunnel.
Het probleem hier is dat er een 

uitstekende fietsenstalling is aan 
de noordzijde van het station, maar 
dat die stalling voor fietsers uit het 
noorden niet rechtstreeks te bereiken 
is dan enkel door een tunnel 
(onder het spoor) met daarna 
een steile trap. 

Wie kan dat?
Alternatief hiervoor is de (ook mooie) 
fietsenstalling aan de zuidzijde van het 
station, maar dan moet je dus eerst 
fietsend onder de sporen en de er 
parallel aan lopende Zuidweg door, en 
dan nog eens lopend door die tunnel 
terug, of oversteken bij een zebra met 

voetgangerslichten en dan nog een 
spoorwegovergang met spoorbomen.
Het idiote is dat er voor auto’s  geen 
probleem is, die kunnen via een voor 
fietsers en voetgangers verboden 
weg naar de parkeerplaats aan de 
Noordzijde. Hoe verzin je het!

Op foto 1 ziet u dat de auto’s vrij 
onder het spoor kunnen doorrijden 
met de ‘verboden voor voet-
gangers- en fietsers’-borden’ 
op foto 2 ziet u de fietser aankomen 
die geen keus heeft dan door de 
tunnel te rijden.

Hopelijk moet een ambtenaar van de 
Gemeente ook eens met de fiets naar 
het station, dan merkt hij hoe 
moeizaam deze situatie is en kan 
hij/zij misschien dit eens aankaarten 
bij de verantwoordelijke afdeling 
van de Gemeente Zoetermeer. 
Ik hoop het.

Charles Citroen
Zoetermeer

FIETSENSTALLING BIJ STATION ZOETERMEER 
regioregio

Foto 1

Foto 2
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onder de treurwilgen geduldig het 
moment afwachtten dat de kinderen 
weer vertrokken. Om vervolgens weer 
terug te roeien om onderling gakkend 
de afgelopen gebeurtenissen nog eens 
uitgebreid de revue te laten passeren.
Maar wel weer midden op het Jaag-
pad. Geweldig!

En daarom is fietsen ook zo leuk. Je 
beleeft nog eens wat.
Ik ben trouwens benieuwd of die gan-
zen er nog steeds zijn. Want fietsen 
doe ik nu nog voornamelijk in Zeeland. 
Tussen de kalveren en de lammetjes.

Julius Pasgeld

Julius Pasgeld

te laten. Sommige bliezen zelfs tegen 
me met wijdopengesperde snavel: 
‘Chchch, chchch!’. Dat betekent: ‘Ar-
rogante klootzak!  Zie je dan niet, dat 
wij hier zitten? Rot toch op met dat 
fietsje van je’.
Soms ging ik even bij ze zitten. En 
legde ze geduldig uit, dat het Jaagpad 
voor fietsers en wandelaars was en 
het gras ernaast voor de ganzen. En 
dat er niets op tegen was om als gans 
op het gras te gaan liggen. Maar niet 
op het pad. De mensen gingen toch 
ook niet met z’n allen met elkaar  mid-
den op het pad zitten?

Maar ze luisterden niet. En dat was 
nou juist zo leuk aan die ganzen. 
Gewoon een stukje natuur midden in 
het centrum van Den Haag dat voor 
zichzelf op kwam. En zich wist aan te 
passen als dat nodig was.
Ook maakte ik mee, dat kinderen 
uit de aangrenzende Molenwijk die 
ganzen aan het pesten waren. Heel 
begrijpelijk. Af en toe moeten kinde-
ren ganzen kunnen pesten. Anders 
worden het later toch maar  politici.
Ik stapte af en bekeek de pesterijtjes 
op een afstand met grote belangstel-
ling. Maar het was heel simpel. Na een 
paar keer ‘Chchch’ zagen de ganzen in 
dat verdere aanspraak op hun ge-
bied geen zin meer had. Ze begaven 
zich één voor één te water, roeiden 
zichzelf naar de overkant alwaar ze 

DE GANZEN VAN DE TREKVLIET
Fietsen. Naast wandelen is dat de enige 
manier om te zien wat er om je heen 
gebeurt. En dan soms eens afstappen 
om dat in alle rust tot je door te laten 
dringen. Met een auto doe je dat niet. In 
een auto kijk je niet verder dan je neus 
lang is. Want je moet verder!!! Want je 
hebt een doel!

Op de fiets hoeft dat dus niet.
Zo stapte ik vroeger altijd even af als 
ik met de fiets langs de ganzen aan de 
oevers van de Trekvliet reed. En dan 
telde ik ze. Steeds waren het er acht-
tien. Achtien spierwitte ganzen die 
zich ter hoogte van de Pompstraat dàn 
weer aan de ene kant van het water en 
dàn weer aan de andere kant ophiel-
den. Soms stonden ze allemaal op 
een rijtje aan de overkant onder twee 
treurwilgen een beetje mokkend te 
schuilen voor de regen. En ’s zomers 
bleken de hitterecorden bij de ganzen 
een doorslaggevende rol te hebben 
gespeeld om hier te blijven overwinte-
ren inplaats van dat hele roteind naar 
het zuiden te vliegen.

Toen ik ze tegenkwam zaten ze vaak 
midden op het jaagpad langs de 
Trekvliet met elkaar te ouwemeuten. 
Dan stapte ik af en liep heel langzaam 
met de fiets aan de hand door ze heen 
om ze niet te storen. Dat was span-
nend. Luid gakkend en met zichtbare 
tegenzin stonden ze op om me door 

column
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FIETSPARKEREN IN RIJSWIJK ENZO

TUNNELTJE HAAGWEG, FIETSPADEN CHURCHILLLAAN

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

RI
JS

W
IJ

K Twaalf jaar geleden hebben we in 
Rijswijk een onderzoek gedaan naar 
veel plekken waar fietsen gestald wor-
den. Er waren grote tekorten zicht-
baar door buiten de rekken gestalde 
fietsen, en er waren ook veel onveilige 
rekken. De Gemeente Rijswijk heeft in-
middels bij winkelcentra, gemeentelij-
ke instellingen  en (belangrijk) bij tram- 
en bushaltes, goede, veilige rekken 
geplaatst. De rekken bij instellingen, 
die niet voor de verantwoordelijkheid 
van de gemeente komen, zijn echter 
niet verbeterd. Het betreft sportver-
enigingen, begraafplaatsen, gezond-
heidszorg, speeltuinen e.d. De meeste 
ven deze instellingen volstaan met een 
voorwielrek meestal zonder oog om 
een ketting doorheen te halen. Omdat 
fietsers veilig willen stallen zetten ze 
de fiets op de standaard tussen de rek-
ken met een ketting door het rek.
Half april hebben we dit in ons half-
jaarlijks overleg met de Gemeente 
voorgelegd. Wethouder Björn Lug-
thart nam daar tot ons genoegen ook 
aan deel. We vroegen wat de Gemeen-

te in deze situaties kan doen. Welnu, 
als de grond van de Gemeente is, kan 
deze zelf andere rekken plaatsen. Als 
dat niet het geval is, kan de Gemeente 
desgevraagd bijspringen, wanneer er 
geld voor is uiteraard. De Gemeente 
zal kijken wat er mogelijk is.
De stalling bij het Eisenhowerplein is 
al geruime tijd overvol. Meer rekken 

plaatsen, zou je zeggen. Maar voor 
een echte oplossing is een structurele 
benadering nodig. Omdat er meerdere 
partijen betrokken zijn (Prorail en 
Gemeente) heeft dat lang geduurd. 
Maar in juni a.s. is het zover, dat wordt 
de opgewaardeerde stalling in gebruik 
genomen.

Onder de Haagweg loopt een tunnel 
van de Herenstraat neer de Geestbrug-
weg. Dat is een voetgangerstunnel, 
maar je kunt er ook met de fiets onder-
door. Dat doe je als fietser als je beu 
ben van het lange wachten. Maar als 
je hijgend aan de overkant bovenkomt 
zijn de  fietsers bovengronds al aan 
de overkant. Voor fietsers heeft het 
tunneltje dus geen nut. Veel bewoners 
willen de tunnel echter behouden. Het 
weghalen van de tunnel levert boven-
gronds ruimte voor ruimere opstel-
plaatsen voor wachtende fietsers op; 

de Fietsersbond is daarom voor het 
laten vervallen van het tunneltje. Er is 
een voorstel aan de Raad in voorberei-
ding over de tunnellocatie Haagweg. 
Met aanpassingen t.a.v. het overste-
ken van de Haagweg wordt aan de 
bezwaren tegemoetgekomen.

Er wordt al een paar jaar gewerkt aan 
de verbetering van de fietspaden langs 
de Churchilllaan. Op hele stukken kun 
je fijn fietsen. In april 2020 moet deze 
z.g.  Romeinse route klaar zijn. Helaas 
niet helemaal geasfalteerd omdat 

op sommige plaatsen leidingen snel 
bereikbaar moeten zijn. Daar komen 
comfortabele betonplaten. 
Volgend jaar worden de fietspaden 
langs de Lindelaan en de Steenlaan 
onder handen genomen.  De fiets-
paden langs de Steenlaan worden 
rechter, comfortabeler en iets breder. 
Zo ontstaat een mooie verbinding van 
fietsbrug “de Oversteek” naar Den 
Haag, een schoner alternatief voor 
Ypenburgers die naar Den Haag gaan.

Voor klachten van burgers over kapot-
te speeltoestellen, takken op de weg, 
lange wachttijden bij verkeerslichten 
en wat niet al, kunnen burgers een 
melding doen bij de gemeente via de 
website op https://www.burgerklacht.
nl/rijswijk/melding.php Wij merken 
dat meldingen bij het meldpunt soms 
snel worden opgepakt maar soms ook 
helemaal niet en dat er meestal geen 
terugkoppeling is in gevallen dat de 
melding niet wordt opgepakt. De af-

handeling en de communicatie hangen 
mede van de behandelende medewer-
ker af en dat gaat niet altijd goed. Er is 
een klantvolgsysteem dat binnenkort 
sluitend moet zijn. Als iets niet wordt 
opgepakt kan het een tweede keer 
gemeld worden om het onder de 
aandacht te houden. Als voorbeeld 
noemden we het bonkig opritje van 
het fietspad Hilvarenbeek; ons werd 
gezegd dat dit binnenkort wordt ver-
holpen. Drukknopproblemen worden 

opgepakt wanneer er voldoende zijn 
om de onderhoudsfirma aan het werk 
te zetten.

Erwin Ruitenberg
Voorzitter Fietsersbond 
Onderafdeling Rijswijk

Rekken oude stijl

regioregio
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fietsers schieten ze maar lukraak door 
het verkeer. En grover dan fietsers lap-
pen ze daarbij allerlei regels aan hun 
sportschoenen. De stank en het lawaai 
die zij uitstoten overtreffen dat van 
een dozijn automobielen. 

Nu weet ik wel: wie geldautomaten 
opblaast en kleine middenstanders 
berooft, moet beschikken over een 
snel vervoermiddel. En eerlijk is eerlijk: 
dat zijn, als ik de nieuwsberichten 
tenminste goed volg, altijd mensen op 
scooters. Altijd. 

Laten we daar een eind aan maken. 
En de andere scooterrijders verleiden 
tot die grote uitvinding van de 21ste 
eeuw: de Elektrische Fiets. Zodat de 
weg en het fietspad in de toekomst 
gevrijwaard zullen blijven van de 
overlast die scooter heet. Dan zullen 
we elkaar misschien toch ontmoeten!

Jhr. Zeskamers 

limiet is. En dat allemaal voor de veilig-
heid. Als u het mij vraagt? Een goede 

zaak. Dan kunnen wij automobilisten 
tenminste een beetje doorrijden. 

Ik zou zelfs zeggen: kijk nog eens goed 
waar geen 70 mogelijk is! Want met 
die 100 op de snelweg schiet het niet 
op natuurlijk. Nog even en zogenaam-
de groene politici zullen voorstellen 
om daar ook maar ‘fietssnelwegen’ 
van te maken. Ik verzin het niet hoor, 
het woord bestaat echt.

Ach ja, automobilisten en fietsers. 
“East is east and west is west, and 
never the twain shall meet” om met 
de Britse dichter Rudyard Kipling te 
spreken. En toch… als cultureel ont-
wikkelde en verantwoorde petrol head 
zou ik graag wat aan die vermaledijde 
scooters willen doen. Erger nog dan 

SCOOTERS
Het is lente. Na een uitvoerige poets-
beurt rijd ik in mijn door zes cilinders 
aangedreven bolide door onze lom-
merrijke residentie. De zon schijnt en 
de wegen zijn heerlijk rustig. De motor 
reageert feilloos op iedere beweging 
van mijn brogues. Onder de motorkap 
klinkt beschaafd gegrom en het zachte 
leer van mijn fauteuils vervolmaakt het 
automobiele genoegen. 
Het is dat het inmiddels beruchte 
COVID-19 virus een behoorlijke rouw-
rand aan dit voorjaar toevoegt, want 
verder is het genieten geblazen. Geen 
vuiltje aan de lucht! Er zijn ook bedui-
dend minder van die vervelende fietsers 
op de weg. Vooral scholieren, die 
normaal gesproken gedrieën de rijbaan 
bezetten, zijn thans met andere zaken 
bezig. Ik steek een sigaar op en geef 
nog eens gas. Een dotje gas: vroem… 
zucht!

Zoals u inmiddels wel weet vind ik het 
heerlijk om mij droog en comfortabel 
per klassieke automobiel naar mijn 
bestemming te bewegen. Verschil 
moet er zijn en vrijheid is een groot 
goed, nietwaar? Daarbij neem ik alle 
rotondes, smalle rijstroken, drempels 
en zelfs ‘fietsstraten’ ruimschoots 
voor lief. Natuurlijk, het kost geduld 
en banden, maar het is voor een goed 
doel: het bereik- en berijdbaar houden 
van de stad voor auto’s.

Het is een mooie doelstelling. Ik moet 
zeggen dat het gemeentebestuur van 
deze mooie stad stug volhoudt dat 
veiligheid voorop staat. Vorige maand 
nog: veel geld wordt uitgetrokken 
voor het scheiden van fiets en auto op 
straten waar 50 kilometer per uur de 

scooters. Altijd. 

columncolumn
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Een fietstas? Die zijn er toch in alle 
soorten, maten en kleuren. Dat is waar, 
maar daar zit niet tussen die bijzondere 
fietstas waar ik al zo lang naar uitkeek.

Al jaren bezit en gebruik ik met veel 
plezier twee Ortliebtassen, onverslijt-
baar en waterdicht. Maar als je ouder 
wordt, vermindert letterlijk je draag-
kracht. Het viel mij steeds zwaarder 
om deze tassen vol bijvoorbeeld 
boodschappen van de winkel naar de 
gestalde fiets te dragen. En ineens is 
daar de tas die ik nodig heb, de B3bag. 

Een tas met maar liefst een inhoud van 
40 liter. Met twee stevige haken hangt 
deze tas aan de bagagedrager. De ha-
ken zijn niet verstelbaar, maar kunnen 
wel aangepast worden aan de dikte 
van de buis van de bagagedrager. Er 
zit een beveiliging op die het van de 
fiets afvallen voorkomt als over een 
hobbelige weg wordt gereden. Ook 
een onverlaat kan de tas niet zomaar 
van de fiets aftrekken. Er wordt een 
hulpmiddel bij geleverd, waarmee de 
onderkant van de tas aan het frame 
bevestigd kan worden. Hiermee wordt 
het slingeren van de tas voorkomen. 
Mijn ervaring is dat de tas ook zonder 
dit hulpmiddel heel stabiel blijft han-
gen tijdens het fietsen, ook over een 
hobbelig wegdek.
Aan de onderkant van de tas zitten 
twee wieltjes die wonderwel weinig 
ratelend geluid maken tijdens het 

rijden. Voor het gemakkelijk laten 
meerijden van de tas is er een uittrek-
baar handvat beschikbaar dat bij geen 
gebruik verstopt zit in de tas.
De kwaliteit is voor zover ik kan vast-

stellen uitstekend, stevig en waterdicht. 
Het afsluiten van de tas gaat een-
voudig. Het hangen aan en afhalen 
van de tas van de bagagedrager gaat 
eenvoudig: twee handvatten, een aan 
de voorkant en een aan de achterkant 
van de tas, maken dit karweitje licht 
en handig. Kortom, een fietstas om 
veel te gebruiken, handig, praktisch en 
mooi. 

Precies wat ik zocht. Prijs € 129,90, niet 
goedkoop, maar deze tas waard. Meer 
informatie op www.b3bag.eu.

Daan Goedhart

LANG GEZOCHT, UITEINDELIJK GEVONDEN: 
EEN BIJZONDERE FIETSTAS

De fi etstas hangt aan de bagagedrager

De haken aan de achterkant van de fi etstas

getest
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Op diverse plekken komt er hoog-
bouw, zeker in Den Haag Zuidwest.
Er worden in Escamp veel huizen 
gesloopt. In de plaats komen hoge 
flats op hoeken van de straat. Dat heet 
hoogwaardige stedenbouw.
Voor de fietser is dit niet altijd fiets-
vriendelijk. Hij/zij heeft met name veel 
last van de wind.
(In Delft is dat opgelost met het bord 
“bij harde wind fietsers afstappen”.)

Met name langs de Leyweg zijn er drie 
torenflats bij gekomen.

S��one Le�
De eerste is bij het Hagaziekenhuis, 
op de plaats van het zusterhuis. 
Helaas wel dichter bij de Escamplaan.

Het nieuwe hoge flatgebouw staat bij 
het kruispunt te dicht bij het fietspad.

E�ro�inema
Ook is er een nieuwe flat op de locatie 
van de bioscoop EUROCINEMA. 

bron: gemeentearchief

Met name voor fietsers die van de
Hengelolaan naar de Leyweg fietsen
is deze situatie onaantrekkelijk.

Haag B�i�en
Op de hoek Leyweg en de Erasmus-
weg is ook een flat in aanbouw.
Het fietspad langs de flat is ver- 
dwenenen en komt mogelijk niet meer

terug. Er zou dan aan de overkant een 
twee-richting-fietspad komen.

Fietstunnel Bouwlustlaan
Een volgende woongebouw staat op 
de Bouwlustlaan. Dit complex heeft 
ook de pers gehaald.

Ook hier staat het woongebouw dicht 
op het fietspad. Voor de veiligheid is er 
een fietstunnel geplaatst. In feite een 
open container om gevallen voorwer-
pen op te vangen.

Hoge Regentesse
Tot slot een flat buiten Escamp, de 
“Hoge Regentesse” op de hoek van 
de Monstersestraat en de Loosduinse-
straat. Hier stond een bedrijvengebied 
langs lijn 11.

Kortom Den Haag bouwt veel nieuwe 
woningen.  Vooral om stedenbouw-
kundige reden rijzen hoge flats op de 
hoek van belangrijke straten. Dat dit 
ten koste gaat van de fietsinfrastruc-
tuur is voor een stedenbouwkundige 
minder belangrijk
Wil Bianchi

HOOGBOUW
stadstad



Door de wijk Nieuw-Waldeck in Den 
Haag lopen diverse fietsroutes. Deze 
worden druk gebruikt.
Een van deze fietsroutes heeft deels 
een opknapbeurt gekregen.
Onder een poortgebouw door liggen 
een fietspad en voetpaden. Deze lig-
gen er al minstens 35 jaar. Er was geen 
of nauwelijks hoogteverschil tussen 
het voetgangers- en het fietsgedeelte. 
Twee hekjes haalden de snelheid uit 
het fietsverkeer.

Nu is er fraai rood asfalt aangebracht, 
maar ook hoge trottoirbanden en hoe!

Zowel voor fietsers als voetgangers 
vormen deze een gevaar. De SWOV 
beveelt al jaren aan om geen hoge 
trottoirbanden aan te brengen tussen 
een fiets- en voetpad. Hier is de ruimte 
zo krap dat een vlakke overgang meer 
voor de hand had gelegen, ten minste 
als veilig fietsen en lopen voorop 
hadden gestaan. 

In het fietspad staan ook nog twee 
paaltjes die nauwelijks opvallen (niet 
op de foto’s zichtbaar). Ze staan ook 
nog eens bij een bocht.

Deze opknapbeurt is een 
echte afknapper. 

Daan Goedhart

Ik dank u voor uw aandacht.

stadstad
OVER HOGE TROTTOIRBANDEN GESPROKEN…

Sinds jaren bestond er als onderdeel van de website 
van de Fietsersbond het Meldpunt waar fietsers na 
een aantal muisklikken op een kaart fiets onvriende-
lijke situaties (zogenaamde FOS-jes) konden melden. 
Deze meldingen werden automatisch doorgestuurd 
naar de gemeente. In Den Haag werden de meldin-
gen periodiek (in het FOS overleg) besproken met de 
verkeersambtenaren en vertegenwoordigers van de 
Fietsersbond Haagse regio. Het ging dan om enkele 
tientallen meldingen per keer. Vervolgens informeerde 
de gemeente de melder over het resultaat van dit over-
leg. Wij zijn bijzonder tevreden over deze werkwijze. 
De gemeente zet daar goed op in door menskracht en 
geld voor het oplossen van knelpunten beschikbaar te 
stellen.

Het Meldpunt is op 1 januari helaas gestopt. De reden 
is dat er landelijk te weinig meldingen binnenkwamen 
terwijl de kosten, ik meen €80000, hoog waren. Voorts 
liep het in de meeste gemeentes niet zo gesmeerd als 
in Den Haag.

De korte lijn via het meldpunt van melder naar de ver-
antwoordelijke verkeersambtenaren in onze gemeente 
is van de baan. Een goed alternatief is niet aanwezig. 
Meldingen zouden ook rechtstreeks kunnen worden 
gedaan via verbeterdebuurt.nl, maar dit meldpunt is 
algemeen, vooral gericht op wegonderhoud, afval etc. 

Nu het Meldpunt er niet meer is mailen fietsers 
fietsonvriendelijk situaties veel meer dan voorheen 
naar ons email adres ( haagseregio@fietsersbond.nl ). 
Met de gemeente is afgesproken dat wij de meldingen 
doorsturen naar de ambtelijk secretaris van de 
FOS-werkgroep. 

Jetse Timmers

HET MELDPUNT IS NIET MEER!
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Die zijn er vanaf de Chinese muur. Dit is 
met name veilig voor de scholieren die 
naar de Internationale School fietsen.

Dit geldt niet voor het deel vanaf de 
Monsterseweg. Met name de zeer 
smalle middenberm is daar gevaarlijk.
Hier moet de fietser niet oversteken, 
maar moet er een tweerichtingfietspad 
komen.  

                                     Wil Bianchi
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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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SCHOOLROUTES
In mijn raadsperiode gebeurde het 
wel dat ouders van scholieren ons 
benaderde om ons te informeren over 
de onveiligheid van fietsende scholie-
ren. Zo werden we benaderd om de 
situatie bij de school op de Groen van 
Prinsterenlaan. 

Dat is ons wel gelukt. Ook bij andere 
situaties als bij de Mient lukte het ons 
fracties achter verbeterde fietspaden 
te krijgen. Het woord veilige school-
routes deed wonderen. 

2020
Anno 2020 zijn er wel weer nieuwe 
problemen. Er komt weer nieuwbouw 
voor scholen. Echter aan mobiliteit 
wordt niet gedacht. Zo wordt de 
school OASE aan de Albardastraat 
vernieuwd, uitgebreid en gekoppeld 
aan andere schoolgebouwen. Op een 
verzoek om er naar te kijken werd 
door de architect gereageerd “daar 
gaan wij niet over”. 

Ook op andere drukke schoolroutes is 
behoefte aan tweerichtingenfietspaden. 
Zo is er behoefte aan een dergelijk 
fietspad op de Kijkduinsestraat vanaf 
de Monsterseweg tot aan Kijkduin. 
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Wil Bianchi terug op 
de tijd dat hij zich 
als CDA-gemeente-
raadslid inzette voor 
de belangen van de 
fietser.


