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Nieuwe fietsenstallingen

Oproep aan leden iets 
voor de fietsers te doen

Weimarstraat

Stalling bij het strand
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Toen ik begon aan de redactie voor 
de Fietsbel, vijf jaar geleden, had ik 
het plan ieder nummer aan een thema 
te wijden opdat dat vraagstuk eens 
alle aandacht kreeg. Dat bleek niet te 
werken omdat je dan verschillende 
mensen moet hebben om iets over dat 
onderwerp te schrijven. Doch de bron 
waaruit ik kan putten is daarvoor te 
klein. Dit nummer heeft drie artikelen 
over fietsstallen, twee die de goede
ontwikkelingen beschrijven, één over 
waar werk aan de winkel is. Als het 
een themanummer was geweest, had 
ik ook een artikel gehad over de alge-
mene problemen bij stalling. Maar we 
zijn als Fietsersbond op de goede weg.

De Fietsbel heeft binnenkort een 
digitaal archief, dat wil zeggen, alle
Fietsbellen vanaf het begin zijn 
gedigitaliseerd. Dit is een enorm 
werk geweest, waarvoor we 
Hans van Hussen en Kees van 
der Meij zeer dankbaar zijn. 

Willem Ruitenberg

De Fietsersbond zet zich al 45 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
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De foto’s zijn gemaakt door de 
auteur van het artikel, tenzij anders 
aangegeven
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UITNODIGING 
U bent van harte welkom op de algemene vergadering van 

de Fietsersbond afdeling Haagse Regio met het thema:  
“de fietspolitiek in 2021 en verder”

Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende nummer 
voor 15 april 2021 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com.

De ALV vindt plaats op 7 december in zaal Concordia, 
Hoge Zand 42. De fiets kan voor de deur gestald wor-
den of in de dichtstbijzijnde Biesieklette aan de Laan, 
10 minuten lopen van onze vergaderlocatie. De locatie 
is met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

De agenda bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel start om 19:30:
 •  Mededelingen
 •  Verslag ledenvergadering 24 juni 2020 
     (staat op onze website)
 • Voortgang uitvoering jaarplan 2020
 • Jaarplan 2021
 • Rondvraag

Het tweede deel, na de pauze (vanaf 20:15 tot 
uiterlijk 22:00) gaat over de fietsstandpunten en 
-plannen van de gemeente Den Haag en de andere 
gemeentes in onze regio. De gemeente Den Haag 
heeft haar fietsbeleid vastgelegd in een beleidsplan. 
De andere vier gemeentes uit onze afdeling hebben 
geen apart beleidsplan.

De gemeente Den Haag wil dat de stad een echte 
fietsstad wordt voor alle Hagenaars. In 2040 moet 
de fiets het belangrijkste vervoersmiddel in de stad 
zijn. Want fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk: 
het draagt bij aan een leefbare en bereikbare stad. 
De fiets krijgt daarom veel ruimte.

In ‘Ruim baan voor de fiets’, verschenen in 2019, staat 
de visie op fietsen in Den Haag tot 2040.

De gemeente maakt 4 keuzes voor de fiets, namelijk:
1. Aantrekkelijke en veilige fietsroutes
2. Gemakkelijk fietsparkeren
3. Veilig fietsen
4. Meer nieuwe fietsers

‘Ruim baan voor de fiets’ is niet alleen een toekomst-
visie. De strategie gaat ook over maatregelen en 
oplossingen waar vandaag en morgen aan kan 
worden gewerkt. De strategie vormt de basis voor 
de Meerjarenprogramma’s Fiets die steeds voor een 
periode van 4 jaar worden gemaakt. 

Wij zijn benieuwd welke concrete maatregelen en 
oplossingen in de komende jaren worden uitgevoerd! 
Wij hebben Robert van Asten, wethouder Mobiliteit 
en Cultuur, bereid gevonden onze gastspreker te zijn. 

De ALV wordt afgesloten met een drankje.

In verband met de coronamaatregelen, met name 
de beperking m.b.t. het aantal aanwezigen in een bin-
nenruimte, verzoeken wij jullie je aanwezigheid 
te melden bij de secretaris, Jetse Timmers, op 
haagseregio@fietsersbond.nl.

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
De invloed van de coronacrisis op het 
fietsen in onze regio is onmiskenbaar. 
De lucht was een stuk schoner door-
dat er minder auto’s reden. Als fietser 
bemerkte je hoe stil het in Den Haag 
kan zijn. Er wordt meer gefietst. Fiets-
paden waren voller dan voorheen. Het 
was voorts moeilijk je fiets te stallen 
bij de strandopgangen. 

Gemeenten namen tal van maatrege-
len om de coronacrisis te beteugelen. 
Dit heeft niet altijd een positief effect 
op het fietsen. Zo mailde Arjan van 
Vliet ons over de afsluiting van de 
Kerkstraat in Voorburg tbv de 
uitbreiding van de terrassen in 
deze horecastraat: “Juist door de 
coronaeffecten kiezen meer 
mensen voor de fiets. Gemeenten 
faciliteren dat. Ik heb begrip voor de 
uitdagingen voor de horeca, maar het 
compleet afsluiten van een doorgaan-
de fietsroute is niet de weg. Gebruik 
dan een sharedspaceconcept of sluit 
de Kerkbrug af voor autoverkeer”. 
Hij vroeg ons of we bekend zijn met 
de petitie om de tijdelijke afsluiting te 
continueren en of de Fb Den Haag of 
Leidschendam-Voorburg actie heeft 
ondernomen. De gemeente heeft toe-
stemming gegeven om de terrassen in 
de Kerkstraat tijdelijk tot 1 november 

uit te breiden en tijdens de drukke 
horecatijden met oranje hekken af te 
sluiten. Het was de bedoeling dat de 
horecaondernemers na sluitingstijd 
de hekken weer openzetten zodat het 
fietsverkeer weer een onbelemmerde 
doorgang heeft. Dit gebeurde niet of 
in onvoldoende mate. De gemeente 
zag niet toe op nakoming van deze 

afspraak. Het gevolg was dat in de 
ochtend en middag fietsers, vooral 
scholieren, zich met moeite door het 
hek wurmden. 

De afsluiting viel in goede aarde bij 
de horeca en bezoekers. Krantje 
online, het huis-aan-huisblad van 
Leidschendam-Voorburg, schreef in 
juni het volgende: “Afgelopen week 
hebben bijna 200 inwoners de petitie 
ondertekend om de wandelprome-
nade te continueren en …tevens 
zorgt de afsluiting voor meer rust 
voor winkelend publiek. Het gezellige 
straatje wordt dagelijks met behulp 
van borden omgetoverd in een 
wandelpromenade”. Het was 
inderdaad een gezellige boel, 
zie de foto van Ap de Heus.
Niet iedereen stemt hiermee in. 
Op Facebook trof ik de volgende 
kernachtige reactie aan: 

“Slecht idee! Het is een dagelijkse 
doorgaande route van honderden 
fietsers uit omliggende gemeenten. 
Voorburg is geen eiland! Sluit de straat 
desnoods af van 18.00 tot 24.00 u. 
Iedereen blij! Bovendien, waarom 
wordt hier niet gehandhaafd? Ik fiets 
elke dag braaf om, maar ik ben bijna 
de enige. Horden fietsers negeren de 

afsluiting en komen daar gewoon mee 
weg!” 
In het overleg van onze afdeling met 
de gemeente is niet gebleken dat het 
voorstel voor een permanente afslui-
ting van de Kerkstraat voor fietsers zal 
worden overgenomen. Als een maat-
regel hiervoor zal worden voorbereid 
dan zal de Fietsersbond tegen het 
besluit zeker bezwaar maken. 

Jetse Timmers

Kerkstraatfoto Ap de Heus
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Feestelijke opening vernieuwde fi etsenstalling

De fietsenstalling bij de stationsingang 
aan het Eisenhowerplein was al een 
hele tijd te krap. Daarom is de over-
dekte stalling een aantal jaren geleden 
uitgebreid met een niet overdekt 
gedeelte. Mede door wrakken, wees-
fietsen en slordig geplaatste fietsen 
bleef het een rommelig geheel. Het 
overleg tussen de gemeente en Prorail 
heeft vorig jaar geresulteerd in een 
plan voor een gratis bewaakte stalling, 
die begin juni 2020 open zou gaan. Dat 
is eind september geworden, naar ver-
luidt omdat kabels en leidingen voor 
het sanitair verkeerd gelegd waren. 

Het overdekte gedeelte bestaat nog 
(ruim 200 plaatsen); erbij gekomen  
zijn er 120 lage en 120 hoge, niet 
overdekte plaatsen. Om je fiets op een 
hoge plaats te zetten, moet je een rail 
uittrekken die schuin naar beneden 
klapt. Daarmee wordt wel even de 
doorgang belemmerd.

Het sanitair is nog niet aangesloten. 
Of die ook voor het publiek is, is nog 
niet bekend. De openingstijden zijn nu 
nog 6-20 uur, maar daarover is 
nog overleg. Buiten de openingstijden 
blijft de stalling toegankelijk en kun je 
bij je fiets. Er is camerabewaking, maar 
wie de fiets laat overnachten, moet 
hem goed op slot zetten. De stalling 
wordt beheerd door Fietsenwacht. 
De gemeente heeft voor Fietsenwacht 
gekozen omdat deze organisatie meer 
gericht is op doorstroming van de 
medewerkers, die in principe een 
tijdelijke baan hebben.

Toen ik er was, leek de stalling nogal 
leeg. Volgens Fietsenwacht zijn er 
veel weesfietsen weggehaald en 
zijn stallers soms wat terughoudend 
omdat ze niet geloven dat het 
gratis is. 

Over stallingen gesproken. Bij tal van 
instellingen en sportverenigingen zijn 
ondeugdelijke rekken want zonder 
aanbindmogelijkheid. De Rijswijkse 
Fietsersbond heeft een inventarisatie 
gemaakt en zal deze actualiseren. De 
gemeente zal financiële ruimte zoeken 
voor goede rekken en met een aanbod 
aan de instellingen en verenigingen 
komen.

Als dat allemaal lukt kunnen fietsers 
op heel veel plaatsen hun fiets veilig 
stallen!

Fietsstraat Haag�eg kan �eiliger
Er is een schouw geweest van de 
ventwegen langs de Haagweg mede 
omdat er op de fietsstraat veel hin-
derlijk sluipverkeer is. Naar aanleiding 
daarvan overweegt de gemeente een 
knip te maken voor auto’s aan de kant 
van Leeuwendaal. Aan de andere kant 
van de weg wordt foutparkeren door 
het plaatsen van paaltjes bestreden. 

Mo�iliteitstransitie
Rijswijk is nog steeds een autostad. 
De auto wordt in Rijswijk opvallend 
veel voor afstanden binnen de 
gemeente gebruikt en er is ook veel 
autoverkeer van Rijswijk naar Den 
Haag, waar geen goede verklaring 
voor is. Daar is veel te winnen. 
Er komen op termijn 20.000 inwoners 
bij in Rijswijk. Dat geeft extra verkeers-
belasting. Vanaf medio 2021 wil de 
gemeente een peiling van verkeersbe-
hoefte in Rijswijk organiseren, o.a. met 
werkateliers per wijk. Met behulp van 
de resultaten worden verdere plannen 
gemaakt. Er zijn ideeën over de mobi-
liteitstransitie zoals groene golven en 
andere faciliteiten voor fietsers.

Actieplan Verkeers�eiligheid
Het Actieplan Verkeersveiligheid is in 
het voorjaar vastgesteld. Het is via 
het zoekvak op de website van de 
gemeente te vinden. Voor fietsers

betekent dit bijvoorbeeld het volgende.

Bij de totstandkoming van een 
ontwerp zullen de Duurzaam Veilig-
principes meegenomen worden, net 
als dat rekening wordt gehouden met 
de intensiteiten en de verschillende 
soorten voertuigen op het fietspad.
Voor scholieren worden educatieve 
activiteiten voortgezet. Voor ouderen 
wordt het programma “Doortrappen” 
geïntroduceerd met aandacht voor 
de rijvaardigheid en verkeerstheorie; 
verder zal aan de Fietsersbond 
worden gevraagd een praktijkdag 
te organiseren.
De politie zal intensiever controleren 
op fietsverlichting, alcohol en drugs, 
afleiding en het negeren van rood 
licht. 

De belangrijkste “hotspot” voor 
fietsers en bromfietsers, de kruising 
Laan van Oversteen met de Laan van 
Vredenoord, is nu beveiligd met op-
lichtende LED lampjes in het wegdek.

Erwin Ruitenberg

RI
JS

W
IJ

K

STALLING EISENHOWERPLEIN 
RUIMER EN BEWAAKT

Beetslaan

regioregio
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Op 1 januari 2022 treedt de Omgevings-
wet in werking wat bij alle gemeentes 
in ons land veranderingen teweeg zal 
brengen doordat huidige wetgeving 
en regels als milieu, natuur, water, 
infrastructuur, ruimte en wonen dan 
gebonden gaan worden in één wet.

Deze vereenvoudigingen en samen-
voegingen op ruimtelijk gebied weet 
kansen te bieden. Als Zoetermeerse 
afdeling staan we aan de start om een 
lokale fietsvisie te maken waarbij we 
veel hulp kunnen gebruiken. Onder 
het mom “Zoetermeer pakt de fiets!” 
gaan wij als afdeling de komende tijd 

aan de slag waarbij de focus vooral 
wordt gelegd op zaken als scholieren 
(uit cijfers SWECO-rapportage blijkt 
dat bijna driekwart van de drukke 
fietspaden in Zoetermeer eigenlijk 
te smal is), ouderen, barrières, 
luchtkwaliteit en fietsparkeren. 
Op gemeentelijk niveau worden 
momenteel ook al een aantal 
verplichte stappen gezet waarbij het 
Actieplan Fiets het uitgangspunt is.

Participatie is een kernbegrip voor de 
Omgevingswet en wij als belangen-
organisatie gaan de uitdaging graag 
aan om de belangen van fietsers 

hierbij goed in te kunnen brengen.
Zie jij ook het belang van een lokale 
Zoetermeerse fietsvisie als belangrijk 
hulpmiddel: meld je dan aan door 
een mail te sturen naar 
zoetermeer@fietsersbond.nl.

Theo Hebing 
Fietsersbond afdeling Zoetermeer

OPROEP: DEELNAME PARTICIPATIE 
ZOETERMEERSE FIETSVISIE

batterijen in uitgedoofde lampjes te 
doen. Ouders zouden hierop scherp 
moeten zijn.

Voor de fietsende forenzen is het nut-
tig zichtbaarheid verder te verhogen 
door een veiligheidshesje. Een veilig-

heidshesje kost minder dan € 10,= en 
verhoogt de zichtbaarheid aanzienlijk. 
Gelukkig worden de meestal donkere 
regenpakken steeds vaker voorzien 
van reflecterende strookjes op zowel 
jack als broek, maar dat kan nog beter. 

De schoolgaande jeugd zal minder 
geneigd zijn om met zo’n hesje je 
gaan fietsen, alternatieven zijn dan 
reflecterende (glow in the dark) 
stickers of reflectietape, bijv. voor 
op de rugzak of op goed zichtbare 
delen (bijv. voorvork, cranks en 
achterspatbord) van de fiets.

“Goed �icht” is �etaal�aar.
Vooral voor fietsende forenzen die 
door onverlichte buitengebieden, 
polders, parken en bossen fietsen is 
het van belang dat je zelf ook goed 
zicht hebt. De goedkope ledlampjes 
bieden te weinig licht. Dan kom je bij 
de duurdere voorlampen op batterij 
of dynamo. Voor minder dan € 30,= 
is een redelijke voorlamp aan te 
schaffen.

N.b. zie voor testresultaten van de 
diverse fietsverlichting de website van 
de fietsersbond.

In de wintermaanden vindt meer 
fietsverkeer in de donkere randen 
van de dag plaats. Soms gaat het nog 
gepaard met regen- en hagelbuien wat 
de zichtbaarheid verder vermindert. 
Maar vandaag de dag kan je als fietser 
altijd gezien worden. 

Zelf “ge�ien �orden” kost �einig
Voer je als fietser geen verlichting, 
dan ben je in het donker (zeker met 
donkere winter- c.q. regenkleding) 
moeilijk zichtbaar voor automobi-
listen en andere weggebruikers. De 
zichtbaarheid van de fietser start met 
de standaardverlichting van de fiets 
met dynamo. Na verloop van tijd valt 
die uit, bedrading los of doorgebrand 
lampje. Met ledlampjes heb je dit 
probleem niet. Daar is het nadeel dat 
de batterijen leeg gaan, dus zorg voor 
een reservesetje batterijen. Overigens, 
wettelijk mag maar één licht voor/ach-
ter door een fietser worden gevoerd.

Vooral in de bebouwde kom zijn deze 
ledlampjes een voordelige oplossing 
om de zichtbaarheid in het verkeer te 
verbeteren. Helaas zie je veel scholie-
ren die niet de moeite nemen nieuwe

We�sites:
http://www.fietsersbond.nl/de-fiets/verlichting
http://www.onlinefietser.nl/zichtbaarheid-op-de-fiets/
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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 h�idige stand �an �aken
(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 te 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

Dit st�k is in 2 delen opgedeeld om 
de stand �an �aken goed te k�nnen 
�eerge�en. 
1.  Stand van zaken zoals aangegeven 

door de gemeenten Den Haag en 
Leidschendam-Voorburg.

2. Een evaluatie door de Fietsersbond.

1. Stand van zaken
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 12 oktober 2020 was dat 
de gemeente vooralsnog geen nieuws 
te melden [heeft] ten opzichte van het 
vorige artikel uit de Fietsbel over de 
Verlengde Velostrada.

De gemeente Den Haag geeft verder 
aan in Q1 2021 meer informatie te 
kunnen geven.

De gemeente Leidschendam-Voorburg 
heeft in een regulier gesprek tussen de 
Fietsersbond en de gemeente op 
11 september 2020 aangegeven dat:

Er is geen nieuws te melden over 
het gedeelte tussen de stations 
Den Haag HS en NOI, voor zover 
gelegen in Voorburg. Dit moet nog 
opgestart worden onder leiding van 
gemeente Den Haag. Er staat nog 
subsidie open voor aanpassing van 
het kruispunt Hofzichtlaan. Die aanpas-
singen zijn in heroverweging i.v.m. 
de ruimtelijke ontwikkelingen daar ter 
plekke [Omgevingsvisie Appelgaarde, 
red]. Dat kan betekenen dat het budget 
vervalt. Dat wordt dit jaar verder 
onderzocht.

2. Evaluatie Fietsersbond
De gemeente Den Haag geeft aan mo-
menteel geen nieuws te hebben en in 
Q1 2021 een update te kunnen geven. 
De Fietsersbond schat in dat de 
projecten Trekvlietbrug en Bink 36 
beide een complexe omgeving hebben 
met veel belanghebbenden. 

Bovendien heeft dit raakvlakken met 
de MIRT-verkenning CID-Binkhorst. 
Het is daarom voor de gemeente 
waarschijnlijk beter even niet te com-
municeren met de Fietsersbond wat 
de laatste stand van zaken is. De Fiet-
sersbond respecteert dit en wil zich 
constructief opstellen. We wachten 
dus rustig af tot Q1 2021.

Wat betreft de kruising met de Hof-
zichtlaan in Voorburg speelt hier de 
omgevingsvisie Appelgaarde. Hierin 
wordt een brug voorzien die als het 
ware ‘hangt’ aan het spooremplace-
ment. Het is de verwachting dat deze 
brug niet wordt gerealiseerd in de 
komende 10 jaar. Wat er precies gaat 
gebeuren in deze omgeving en wat 
dat gaat betekenen voor de huidige 
kruising van de Verlengde Velostrada 
met de Hofzichtlaan wordt dit jaar 
verder onderzocht.

Niet alleen de provincie maar ook de 
MRDH heeft voor zichzelf een opgave 
gesteld in dit project; de Verlengde 
Velostrada wordt genoemd in het 
document Uitvoeringsagenda Bereik-
baarheid 2016-2025 uit 2016. De MRDH 
geeft hiermee aan dat zij kan helpen 
bij de realisatie van dit project.

Uit het bovengenoemde document, uit 
hoofdstuk 9.2: 
Het versterken van de agglomeratie-
kracht en het stimuleren van innovatie 
zijn kernopgaven voor de MRDH. Om dit 
te bewerkstelligen staan op de schaal 
van de MRDH de volgende projecten 
symbool: 
[…]

Vervolg op pagina 8
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UPDATE VERLENGDE VELOSTRADA 4

Zicht op de kruising Nicolaas Beetslaan – IJsclubpad (kijkend naar Leiden). 
Hier komt de geplande Verlengde Velostrada samen met de Sterroute Den Haag, 
genoemd in de vorige update. 

Niet alleen de provincie maar ook de 

De kruising Van Alphenstraat met de Koningin Wilhelminalaan 
zal aangepakt moeten worden.
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Voor voetgangers heb je vluchtheuvels. 
Voor fietsers heb je tegenwoordig 
“middeneilanden”, het stelt je in staat 
een drukke weg redelijk veilig over te 
steken. 

Het zuidelijk deel van de Sportlaan is 
grondig onder handen genomen. Bij 

de Oude Buizerdlaan is een midden-
eiland gekomen. De buurtbewoners, 
onder wie ik, vinden het een geweldi-
ge verbetering. Vroeger kwam je soms 
de Sportlaan nauwelijks over, of van 
de ene kant kwam snelverkeer of van 
de andere kant. En het was onverant-
woord in het midden van de weg te

wachten met je fiets. Nu is het over-
steken een fluitje van een cent, door 
die vluchtplek. Het vreemde is wel dat 
het net lijkt alsof de Sportlaan minder 
druk is geworden. Ik neem het punt 
soms met grote snelheid omdat ik 
dan net in een keer kan oversteken, 
niet verstandig overigens, er kan een 
moment komen dat ik de snelheid van 
een auto verkeerd inschat. Ik ben in 
die haast al twee keer uit mijn even-
wicht geraakt door dreiging van de 
niet vergevingsgezinde stoepranden, 
wat is dat toch met de gemeente?

Willem Ruitenberg

* Het versterken van de regionale 
samenhang en het stimuleren van het 
fietsgebruik met de realisatie van een 
samenhangend en robuust metropoli-
taan fietsnetwerk.

Zie ook de ongenummerde tabel uit 
hoofdstuk 9.5, waarin ook de Kruising 
A4 wordt genoemd. Deze kruising is 
nu gereed.

Volgens het document Begroting 2021 
en meerjarenbeeld 2022-2024, bijlage 
B2, van de MRDH heeft de bestuurs-
commissie Vervoersautoriteit in 
december 2019 de gemeente de moge-
lijkheid gegeven om voor de 
kruising met de Hofzichtlaan 679.000 
euro subsidie aan te vragen. 

,,De indieners kunnen tot en met 
31 oktober 2020 een subsidie aanvra-
gen.” Als deze deadline niet gehaald 
wordt, dan moet het project opnieuw 
worden aangemeld voor het investe-
ringsprogramma 2021.

Het project “Verlengde Velostrada” is 
dus een project wat breed gedragen 
wordt door alle betrokken overheden 

waarbij de gemeente een voortrek-
kersrol moet vervullen. 

De Fietserbond erkent dat de gemeen-
te Leidschendam-Voorburg bezig is 
voor de fiets. De gemeente zit niet stil, 
bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen bij 
de N14 en de kruising van de Vliet 

aansluitend op de overbrugging van 
de A4 die nu compleet is. 

Toch vindt de Fietsersbond Leidschen-
dam-Voorburg dat de Verlengde Velo-
strada als geheel meer prioriteit mag 
krijgen. De uitvoering van de Verleng-
de Velostrada is immers provinciaal 
beleid, ondersteund door de MRDH. 
Het uitvoeren van dit iconische project 

is een kans voor de gemeente en het 
zou jammer zijn deze niet te benutten.

Ruben van der Vet
Fietsersbond 
Leidschendam-Voorburg

regioregio

Specifieke projecten fiets

MIDDENEILAND
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columncolumn
De Fietsersbond probeert zoveel 
mogelijk door te werken in deze 
bijzondere coronatijden. Eind juni 
hebben we onze ledenvergadering 
gehouden, coronaproof, in de zaal van 
het voormalige centrum Concordia. 
Ik hoop u begin december daar weer 
te ontmoeten voor onze eind-van-het-
jaar ALV.    

Er gebeurt veel in de stad voor de 
veiligheid en comfort voor fietsers. 
Bij de basisscholen zijn weer acties 
begonnen zodat ouders met de fiets 
veilig hun kinderen kunnen afzetten.  
De gemeente heeft tijdens de 
meivakantie een onderzoek gedaan 
om te kijken op welke locaties in de 
stad maatregelen nodig zijn. Hieruit 
volgt dat bij maar liefs 64 school-
locaties het voornemen is deze om-
gevingen verkeersveiliger te maken. 
Dit zijn locaties in de hele stad, maar 
vooral in Centrum, Escamp en 
Scheveningen. Actieve maatregelen 
voor een verkeersveilige omgeving zijn 
parkeerplekken tijdelijk opheffen, 
eenrichtingsverkeer instellen en 
inrichten van een zogenoemde school-
straat (tijdelijk afsluiten van een 
straat tijdens haal- en brengtijden).   

Ti�deli�ke maatregelen op 
kr�isp�nten
Om te zorgen dat het niet te druk 

wordt op routes naar school en werk, 
neemt de gemeente ook tijdelijke 
maatregelen op 40 kruispunten in de 
stad. Verkeerslichten geven vaker en 
extra lang groen licht voor voetgan-
gers en fietsers, zodat zij niet lang 
stil hoeven staan en sneller door de 
stad kunnen. Dit is in mei al ingegaan. 
Voorbeelden van kruispunten waar 
de groentijd wordt aangepast zijn 
Erasmusplein, Vaillantlaan/Hoefkade, 
Loosduinseweg/Regentesselaan en 
Spui/Amsterdamse Veerkade. Heeft u 
hierover zelf ervaringen, meld het aan 
de Fietsersbond.

Werk�aamheden   
Onlangs is de aanpak van de kruispun-
ten op de President Kennedylaan door 
de gemeenteraad goedgekeurd. Zeker 
het kruispunt met de Stadhouderslaan 
zal door de herinrichting het overste-
ken voor fietsers sterk verbeteren. Dat 
is ook hard nodig. Er gebeuren hier 
veel te vaak ongelukken met fietsers 
en afslaande auto’s. Ook de drukke 
kruispunten bij de Houtrustbrug en 
de Aert van der Goesstraat worden 
aangepakt.      

Schi�nt de �on o�eral?
Nee, de zon schijnt niet overal. 
In dit nummer kunnen jullie lezen over 
de afsluiting van de perron-opgangen 
van station HS. De nieuwe Laakhaven-

ingang is inmiddels feestelijk geopend. 
De nieuwe, miljoenen kostende  
fietsenstallingen staan er mooi bij. 
Maar je kan niet meer direct vanuit 
de oude fietsenstalling het perron op 
komen, daarvoor moet je een flink 
stuk omlopen naar de hoofdingang. 
Hier is het laatste woord niet over 
gesproken.

Blijf gezond en hartelijke groet,

Jos de Jong 
voorzitter 
Twitter @josdejong

VAN DE VOORZITTER

Jos de Jong

Jos de Jong

De Fietsersbond afdeling Haagse regio zoekt nieuwe 
bestuursleden. Heb je ambitie en zin om je in te zetten 
voor jouw bond? Dat kan prima.

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, werk-
groepleden en leden die namens de Fietsersbond, zich 
willen inzetten in participatietrajecten de komende 
jaren.

Het kost tijd, maar het is ok interessant om in de 
keuken van de gemeente te kijken. Bovendien geeft 
het de voldoening met geestverwanten nuttig werk 
te doen. Jos de Jong: “Ik wil me als nieuwe voorzitter 
de komende maanden hard maken voor een actieve 
Fietsersbond die meer een afspiegeling is van 
Den Haag en omstreken. Onder de maar liefst 1700 
leden, moeten er toch mensen zijn die zich actief 

willen inzetten voor het fietsersbelang. Ben je student, 
actief in je buurt, fietsgek of moe van het alleen 
maar thuiswerken? Meld je aan!”. 

Stuur je berichtje aan: 
Jos de Jong

E-mail: 
josdejong75@gmail.com. 

Telefoneren met hem kan natuurlijk ook: 
06 18877993
       

GEZOCHT:
NIEUWE M/V BESTUURSLEDEN EN ACTIEVE LEDEN

MELD
JE AAN!
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Wij Weimar, de bewonersorganisatie 
van buurtbewoners uit het Regen-
tesse/Valkenboskwartier spant zich 
in de leefbaarheid in de Weimarstraat 
te verbeteren. Ik sprak met Ben Veen 
en Aad van Schie van deze actieve be-
wonersorganisatie. De doelen zijn be-
schreven in een visiedocument dat in 
april is verschenen. Middels publiciteit 
(o.a. op Facebook en in het wijkblad 
KonkreetNieuws) en acties (o.a. fiets-

tocht, fietsjes op wegdek aanbrengen, 
etc.)  vraagt Wij Weimar aandacht 
voor haar doelen. En niet zonder suc-
ces. De politiek en de pers besteedt 
aandacht aan haar activiteiten en dit 
heeft geleid tot de toezegging van 
de gemeente om de problematiek en 
mogelijke oplossingen onder de loep 
te nemen. 

Daarnaast is er recent in aanwezigheid 
van wethouder Robert van Asten in 
de Weimarstraat door verschillende 
instanties een grote handhavingsactie 
uitgevoerd.  Voorts is de omgeving van 
de buurtschool tijdelijk minder toegan-
kelijk gemaakt voor auto’s waardoor 
het gebruik van de fiets voor het naar 
school brengen van kinderen wordt 
gestimuleerd. 

De problematiek heeft vooral betrek-
king op de veiligheid in het algemeen 
en de verkeersveiligheid in het 
bijzonder, veroorzaakt door overlast 
van coffeeshopklanten (dubbel- en 
tegen de richting in parkeren, te hard 
rijden, lawaaioverlast), vrachtverkeer 
tbv de supermarkten en gebrek aan 
stallingsmogelijkheden voor fietsers 
waardoor de doorgang op de 
trottoirs bemoeilijkt wordt.

Thans wordt er door de politie te 
weinig gehandhaafd in verband met 
gebrek aan menskracht al is de 
intensiteit van de handhaving door 
extra politie-inzet recent wel 
vergroot.

Vorig najaar hield Wij Weimar een 
enquête waaruit bleek dat de 
respondenten een Weimar-toekomst 
willen met minder ruimte voor de 
auto en meer ruimte voor fietsers 
en voetgangers. Hiertoe moet het 
“stop en shop”-gedrag beter worden 
georganiseerd om zo zorg te dragen 
voor een ontspannen verblijf op 
straat en voor betere voorzieningen 
voor bezoekers per fiets. Wij Weimar 
wil dat de Weimarstraat wordt 
ingericht als  “auto-te-gaststraat” met 

eenrichtingsverkeer. In een groot deel 
van de straat is dit al gerealiseerd. In 
de gemeenteraad is recent een motie 
aangenomen die het college verzoekt 
om verkeersmaatregelen aan te scher-
pen en de handhaving te intensiveren. 
Een vrijliggend fietspad, zoals in het 
verleden aanwezig was, is volgens 
Wij Weimar onhaalbaar ivm de nog 
steeds aanwezige weerstand van de 
ondernemers. Uit onderzoek naar 

het vervoersmiddelgebruik in winkel-
straten blijkt echter dat de klanten in 
meerderheid met de fiets en de benen-
wagen komen. 

Wij Weimar richt zich op de Weimar-
staat tussen de Valkenboslaan en 
de Suezkade. Zij deelt de straat in 
drie gedeeltes in, die ieder een eigen 
karakter heeft. Wat ons betreft wordt 
daar ook de Kleine Weimarstraat aan 
toegevoegd. Dat is het deel van de 
Weimarstraat tussen de Valkenboslaan 
en de Valkenboskade. De fietsveilig-
heid in dit gedeelte is al jaren nijpend. 
Onze afdeling staat achter de doelen 
van Wij Weimar en ondersteunen hen 
waar mogelijk en gewenst!

Jetse Timmers

Lawaaiprotest Weimarstraat

Jos de Jong

stadstad
WIJ WEIMAR OP WEG NAAR EEN
VEILIGE WINKELSTRAAT!

Foto: Owen O’Brien (O’Brien Media).
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De Fietsersbond Westland is content met 
een aantal zaken die spelen ten aanzien 
van de verbetering en de veiligheid van 
fietspaden. Onlangs is het fietspad langs 
de Middelbroekweg N 466 gereedgeko-
men. Het laatste stukje betreft de kruising 
met de Harteveldlaan. Hier is het fietspad 
verlegd. Er is een bocht ingekomen zodat 
er een grotere opstelplaats is voor auto’s 
tussen het fietspad en de rijweg. Dit ver-
hoogt de veiligheid voor automobilisten en 
fietsers. De opstelstrook voor vrachtauto’s 
is te kort dus dat blijft een punt van aan-
dacht voor de gebruikers. Het vernieuwde 
fietspad bestaat uit rode betonplaten die 
minder rolweerstand hebben dan de oude 
tegelbestrating. Dus veel meer comfort 
voor de gebruiker. De Westlandse Fietsbur-
gemeester Marja van der Ende in functie 
nam in juni de nieuwe situatie in ogen-
schouw. 

Fietspad bij de Plas van alle winden
Daar komt een fietspad langs de noord 
en westkant van de plas, zodat er een 
goede fietsverbinding ontstaat tussen 
het fietspad de poelzone/duinen naar de 
Rijnsburgerweg en de verlengde Poelkade. 
Hiermee wordt een belangrijke aansluiting 
gerealiseerd. De aanbesteding is inmid-
dels gedaan door de Gemeente Westland. 
Wanneer de uitvoering plaats vindt, is op 
dit moment nog niet bekend bij de Fietsers-
bond Westland die zich hiervoor hard heeft 
gemaakt. 

De Lier
Ontsluiting voor fietsers vanuit de wijk 
Molensloot richting Delft. De fietsers 
maakten gebruik van een pad over de 
Leedijk naar de laan van Adrichem/Lierweg 
richting Delft. Het pad over de Leedijk was 
in slechte conditie door losliggende tegels. 
Dat is inmiddels verhard met los grind en 
heeft nu de status van voetpad gekregen. 
De fietser rijden nu noodgedwongen onder 
het talud over een z.g. olifantenpad van 
250 meter naar de Laan van Adrichem. Ge-
meente Belang Westland heeft een verzoek 
ingediend bij de Gemeente Westland om 
daar een fietspad aan leggen. De Fietsers-
bond Westland steunt dit verzoek.

Veiligheid tunnels 
Bij de tunnels onder het Westerleeplein 
en onder de Maasdijk hebben eenzijdige 
ongevallen plaatsgevonden. 

Het werd veroorzaakt door een ontbre-
kende markering van het hoger gelegen 
voetpad dat met een flinke opstaande 
rand zorgt voor een gevaarlijke situatie. 
Door het raken van de opstaande rand zijn 
valpartijen ontstaan bij een uitwijkma-
noeuvre. Namens de slachtoffers heeft de 
Fietsersbond Westland dit aangekaart. De 
provincie heeft toegezegd dat er duidelijke 
markeringen komen. 
        
Fietsersbond Westland heeft een nieuwe 
knooppuntverbinding aangevraagd bij de 
Gemeente Westland. Dit mede op verzoek 
van Historische boerderij Vlietwoning. De 
boerderij wordt thans gerestaureerd. 
Deze route zal een verbinding maken vanaf 
de Lange Broekweg via de Bruidsbongerd 
over het kunstwerk “de snelbinder” De 
vlietwoning is gelegen aan de voet van de 
fietsbrug. De recreatieve fietser zal in de 
nabije toekomst de Vlietwoning kunnen 
bezoeken voor een kopje koffie of een 
expositie.
     
Allemaal positieve ontwikkelingen voor de 
fietsers. Cluster Agrologistieke Bedrijven-
terreinen Westland kwam ook nog met het 
plan om aparte fietspaden aan te leggen. 
Voor het Cluster legt het gemeentebestuur 
respectievelijk anderhalf en één miljoen 
euro op tafel. Hoe meer fietspaden er 
komen, hoe minder mengeling er is met 
het vrachtverkeer, concludeert Frans Visee, 
voorzitter van Fietsersbond Westland.  

Ondanks de steeds zwaardere eisen die de overheid  stelt om het corona virus te bestrijden blijf Fietsersbond Westland enthousiast 
bezig. Mooi voorbeeld is dat het bestuur verder uitgebreid is met Judith Boudri die samen met de Westlandse Fietsburgemeester zich 
intensief gaat bezig-houden met communicatie en Francien Brinkman Scholtes die als secretaris a.i. aan de slag gaat.

Positief zijn de leden over de maandelijkse publicatie in Groot Westland. Ook het advies 
dat Gerrit de Bruijn heeft uitgebracht voor een veilig en comfortabel fietspad langs de 
N233, Woudseweg werd zeer gewaardeerd. In de reactie schrijft de Provincie Zuid Hol-
land dat de Fietsersbond Westland in een vroeg stadium betrokken is, wordt als meer-
waarde gezien. Compliment Gerrit!

Fietsvrienden willen jullie weten hoe we in eerste jaar het fietsersbelang actief hebben 
aangepakt? Ik nodig je dan van harte uit vooral verder te lezen. Pas goed op elkaar!

Frans Visee, voorzitter

Fietsersbond Westland

Gemeentebestuur Westland investeert fors in fietsinfrastructuur

Gezond fietsersbelang actief aangepakt
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Fietsen is een laagdrempelige manier om fit te blijven, dat weten 
we inmiddels allemaal. Het inzetten van fietsen als preventiemid-
del tegen aandoeningen wint terrein. Maar het is nog nauwelijks 
bekend dat de fiets, in combinatie met andere middelen ook 
gericht kan worden ingezet bij de behandeling om te genezen van 
aandoeningen en in het behandeltraject rond medische ingrepen.

Daarom brengt Fietsersbond Westland in dit katern een aantal 
effectieve mogelijkheden onder de aandacht waarin fietsen wordt 
ingezet als ondersteuning in de zorg of het behandeltraject. 
Overleg echter altijd met uw arts of behandelaar om te bepalen 
of fietsen ook voor u een geschikt hulpmiddel is.

Obesitas (overgewicht): voorkom, behandel en herstel
Voor sommige ziekten kan fietsen zowel worden ingezet om ziek-
ten te voorkomen en te behandelen, voor het herstel. Bij obesitas 
is dit het geval. Door regelmatig te fietsen vergroot je de kans om 
op je gewenste gewicht te blijven, maar door sportief te fietsen 
vergroot je de kans om gewicht te verliezen. En eigenlijk dient 
fietsen voor iedere ziekte goed als herstellende behandeling: 
je beweegt, wordt weer fit en herstelt sneller.

Minder risico op depressie
Voor veel mensen met depressieve klachten heeft fysieke inspan-
ning een positief effect. Door te fietsen vindt er verbetering in de 
regulering plaats van diverse neurotransmitters in de hersenen 
waaronder dopamine (zorgt voor tevredenheid en beloning), sero-
tonine (gelukshormoon) en endorfine (anti-stress-hormoon).

Fietsen als genezing van diabetes
Fietsen helpt de glucosewaarden in het bloed te reguleren. Bewe-
gen bevordert bovendien herstel van wondjes of andere compli-
caties waar diabetici last van kunnen krijgen. Net als bij hart- en 
vaatziekten geldt: begin rustig en bouw langzaam op. Het is vooral 
belangrijk regelmatig te bewegen.

Fietsen tegen rugpijn
Niet het belasten van de rug veroorzaakt pijn, maar het stilzitten. 
“Hoe meer je beweegt, hoe minder last”, stelt manueel genees-
kundige Leo van Deursen. Hij concludeert dat patiënten met lage 
rugpijn het beste kunnen fietsen.

Handhaven op mobiel bellen
Het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets gebeurt nog 
steeds. Het mobiel telefoneren op de fiets is vergroot de kans 
op vallen. Het is dan wel verboden maar het wordt nog steeds 
gedaan. Handhaving is noodzakelijk.

Fietsschool
Onwillekeurig komt dan de gedachte op dat verkeerslessen organi-
seren voor fietsers een goed idee zou zijn.
De Fietsersbond Westland onderzoekt de haalbaarheid van een 
Fietsschool en de ruimte voor fietstests voor e-bikers in de regio. 
Daar willen wij ons sterk voor maken.

Fiets om gezond te blijven

Chris Nederpel uit Monster ergert zich aan automobilisten die 
fietsers onterecht voorrang verlenen bij rotondes. Ik heb een paar 
keer een bijna-aanrijding gehad doordat een automobilist onver-
wacht remde om iemand voorrang te verlenen. Soms heeft het 
bovendien tot gevolg dat bij druk verkeer alles vaststaat. En vooral 
als het gaat om kinderen en ouderen komt er gevaar bij kijken.

Als ze een paar keer door mochten rijden, gaan ze de volgende 
keer er van uit dat hen weer voorrang wordt verleend met alle 
gevolgen van dien. Enige weken geleden zag ik twee agenten een 
automobilist aanhouden voor het onterecht voorrang verlenen aan 
twee fietsers. Deze vertelden de man dat er in het Westland 
regelmatig kop-staart- aanrijdingen gebeuren door dit soort 
beleefdheden. Gelukkig wordt hier wel op gelet. 

Cor ergert zich aan automobilisten die onterecht voorrang verlenen bij rotondes
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Uit een nationaal onderzoek naar fietsendiefstal is gebleken dat diefstal van fietsen de meest voorkomende vorm van diefstal in 
Nederland is. Ronald de Bruin, eigenaar van de fietsenwinkels in Monster, Naaldwijk en Honselersdijk herkent de uitkomst. 
Ook in het Westland is de duurdere fiets niet veilig voor het boevengilde. Waar gaat dat heen? Nou, in ieder geval naar goed 
vastzetten van je fiets is zijn advies. Dat klinkt simpel maar dat is het niet. Lees de 7 tips van de Fietsersbond.

• Kies voor een ART-gecertificeerd slot. Deze herken je aan de sterrenclassificatie. Ga je je fiets verzekeren, dan stelt de verzekeraar 
een ART-slot verplicht.

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

• Zet je fiets ergens aan vast, zoals aan een lantarenpaal, hek of fietsenrek.
• Zet je fiets goed in het zicht.
• Maak je slot hoog vast. Ligt het op de grond dan is het gemakkelijker los te maken door er bijvoorbeeld stenen op te gooien. 
• Laat een kettingslot liever niet los bungelen, maar wikkel het wat strakker om de fiets of om het rek. Ook dan is het lastiger te 

vernielen.
• Koop je een nieuwe fiets, kies dan een exemplaar met track en trace.

Voor meer informatie www.fietsersbond.nl

Ook belangrijk: zorg dat je de gegevens van je fiets in je mobiel hebt genoteerd. Denk aan framenummer, of graverende, slotnummers, 
merk, type en kleur. En zorg dat je de bon aankoop altijd in handbereik hebt voor het doen van aangifte.

Speed pedelec groeit supersnel
Bij Ronald de Bruin van fietswinkels De Bruin, gaan de speed pedelecs vlot 
de winkel uit. “Dat komt omdat je in twee keer trappen een snelheid van 
45 kilometer per uur bereikt. 
“De kracht van dit voertuig is ongekend en niet te vergelijken met een 
standaard e-bike”, constateert De Bruin. “Sinds corona zijn ze helemaal 
populair. Veel mensen zijn klaar met de auto en ook met het openbaar 
vervoer. Ze willen lekker sportief op de fiets naar het werk. Voor lange 
afstanden zoals de geplande fietsverbindingen met Rotterdam, Rijswijk,
Den Haag en Delft is de speed pedelec het ideale alternatief” vervolgt hij. 

Fietsverlichting ineens goedkoper
Bij de koplampen voor de fiets ziet TestKees van de Fietsersbond een 
prijsdoorbraak. “De Axendo 60 USB van Spanning is een goede koplamp 
voor niet te veel geld. Deze lamp werd eerst door Philips gemaakt, maar 
die is met de productie gestopt. Nu maakt Spanninga ze voor 40 euro per 
stuk en toen waren ze rond 70, 80 euro met losse batterijen. Nu heeft die 
een goede Liion interne accu. Daarmee kunt er  3,5 tot 4 uur mee fietsen”. 
Meer info: www.fietsersbond.nl

Zeven tips tegen fietsendiefstal, geeft het dievengilde geen kans

Roest
Roestvlekken op de fiets? Haal eerst de roest zoveel mogelijk
weg met een staalborsteltje. Met een doorgesneden citroen
wrijf je vervolgens stevig over de vlekken. Heb je geen citroen
in huis, gebruik dan azijn of cola. Roest op de fietsketting laat
zich verwijderen met WD40.

WD40 Bike-Degreaser
Een goedkoop middel dat olie, vuil en vet verwijdert is WD40
Bike Degreaser. Het beschermt tegen roest en corrosie en 
smeert ook nog eens de bewegende onderdelen. Ook is er
een speciale Bike Degreaser (500ml voor €13) op de markt.
Werkt prima, maar zeker niet beter dan de klassieke WD40.
Wat verwarrend werkt is de benaming, omdat dit middel 
eigenlijk alleen bedoeld is voor tandwielen en ketting en niet 
voor de gehele fiets.

De gemeente gaat de fietsenstalling bij de uitgang van winkel-
centrum De Tuinen aan de Willem van der Hooffstraat uitbreiden. 
Er is straks plaats voor 254 fietsen, in plaats van de 108 twee-
wielers die er nu kunnen staan. De gemeente verwacht de 
uitbreiding in 2022 te realiseren. Sinds de komst van de Action 
en de Poolse supermarkt bleek de fietsenstalling te klein en zetten 
bezoekers hun fiets in looppaden en tussen afvalcontainers. 
Ook de 47 appartement en supermarkt in De Rentmeester vragen 
fietsruimte.

Winterbeurt voor de fiets Fietsen stallen bij De Tuinen
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Fietsersbond Westland zet zich in voor veilig 
en comfortabel fietsen en levert daarmee een 
bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief 
Westland én aan fietsgeluk voor iedereen.

Om fietsen in en rond Westland nog aantrek-
kelijk te maken, wil de Fietsersbond Westland 
graag ervaringen horen van mensen die regel-
matig fietsen. 

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

Actief 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 fietsers-
bond.nl/lidworden als lid opgeven. Je maakt 
dan kans op een luxe Batavus.

Verder ontvang je: Kaarten met fietsroutes van 
heel Nederland (t.w.v. € 18,50); Elk kwartaal 
de ‘Vogelvrije Fietser’; twee keer per jaar de 
Fietsbel; Fietsersbond Routeplanner: Korting 
op fietsproducten, fiets-, kaarten en gidsen.

Contributie minimaal € 2,50 per maand. 

Redactieadres: westland@fietsersbond.nl
Telefoon: 06 82 544 053

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

Fietsersbond Westland heeft voor 
deze uitgaven een paar interessante 
tips en trends verzameld. Periodiek 
komen wij op zoek naar nieuwe tegen, 
die we graag met de lezer delen. 
Hieronder de eerste vijf leuke weetjes.

Vouwfiets voor lange afstanden
Vouwfietsenmaker Shinga Lacros 
biedt hét alternatief voor de lange 
afstanden.Door de elektrische motor 
is de vouwfiets ineens een fiets 
waarop je ook hele fietstochten kunt 
maken. Twee of tachtig kilometer, 
vlak én in de bergen het maakt niets 
uit. De vouwfietsen van Shinga Lacros 
zijn behalve praktisch ook erg prettig 
voor tourfietsers. Afhankelijk van de 
modelkeuze ligt gewicht tussen 
de 18 - 27 kilo. Meer info: lacros.nl

Fietsopener aan het stuur
Gisteren ontdekte de Fietsersbond 
Westland een siliconen telefoonhou-
der op een fiets van een ’s Gravenzan-
der. De eigenaar was laaiend enthou-
siast over zijn aankoop voor € 20,-. 
Als leuke verrassing zit er aan de 
houder een flesopener vast en na-
tuurlijk verdwaalt hij niet meer in een 
onbekende omgeving. HandleBand 
Universal Smartphone Bar: mount.nl

Hand veilig aan het stuur
In Naaldwijk rijdt een e-bike die 
het achteropkomend verkeer waar-
schuwt: ‘ik sla hier rechtsaf!’ door 
ledlicht aan te zetten waardoor twee 
pijlen zichtbaar worden. In elk geval 
hoef je met dit achterlicht je hand 
niet meer  uit te steken en blijft je 
hand veilig aan het stuur.

Dieven gek op e-biks
Westlander Eric van den Akker uit 
Monster maakte herkenbare beel-
den van de dief die de e-bike van zijn 
moeder pikte. 

Hij stond op slot en was vastgemaakt 
met de ketting aan een paal. Met 
goedkeuring van zijn vader zette Eric 
de video op Facebook. In de afge-
lopen maanden stalen dieven al 46 
elektrische fietsen. De trend kan mis-
schien worden afgevlakt als de fiets 
wordt vastgest met twee kettingen 
aan beugels of andere vaste objecten. 

Hogesnelheidsfiets
Voor een elektrische fiets en zeker 
voor een (vaak) nog duurdere speed-
pedelec moet meestal even worden 
gespaard. Als je helemaal over de top 
wilt gaan met de laatste, een high 
speed e-bike, of alleen verlekkerd wilt 
kijken, dan is dit een goeie:
de Stomer ST5. 

Fietshelm verplicht?
Als het aan het Centraal Planbureau 
en het Planbureau voor de leefomge-
ving ligt, mogen we straks alleen nog 
met een helm op de elektrische fiets. 
Dat staat in een studie die is aange-
boden aan de regering. Geadviseerd 
wordt de fietshelm verplicht te stellen 
voor iedereen tot 12 jaar en voor alle 
elektrische fietsen. Dat alleen al zou 
jaarlijks 45 doden en 1.400 zwaarge-
wonden schelen.

Westland

Tips en Trends voor fietsers Westland
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We hebben lang in de rommel geze-
ten in station HS om er een geschikte 
achteringang en fietsenstalling te 
bouwen. Op 28 september was de 
feestelijke ingebruikneming, geen 
rommel meer doch een mooie ingang 
en een stalling voor 2500 fietsen. De 
Haagse Fietsersbond protesteerde in 
een verklaring tegen het feestelijke 
karakter omdat er voor gebruikers 
negatieve kanten zitten aan de ver-
nieuwing, namelijk het afsluiten van de 
perronopgangen in de buurt van de 

oude fietsenstalling. Om acht uur in de 
ochtend verzamelden directeuren van 
ProRail en NS alsmede twee wethou-
ders van Den Haag om de opening te 
verrichten. Wat een daadkracht om 
zoiets zo vroeg op de dag te doen. In 
de openingswoorden zei de regiodi-
recteur Helga Cuijpers dat de positie 
van fietsers voor ProRail een belang-
rijk element in de planning is. Goed om 
te weten wie de Fietsersbond in de 
toekomst moet benaderen. Wethou-
der van Asten benadrukte weer dat de 
positie van fietsers prioriteit

verdient en dat daarom de nieuwe 
fietsenstalling in zijn beleid past. 

Na de opening volgde een rondleiding. 
Het ziet er mooi uit, je begrijpt niet 
dat het station kon functioneren 
zonder die ingang. De fietsenstalling 
heeft twee trappen, aan weerszijden 
één. Slechts één trap heeft geleide-
sleuven voor de fiets, dat verbaasde 
mij. Daarnaar gevraagd kreeg ik als 
antwoord dat als de andere trap ook 
met een fiets te gebruiken zou zijn, 

veel fietsers over het plein zouden 
fietsen, tussen de voetgangers. Ik 
moet de ontwerpers gelijk geven, te 
veel fietsers missen het fatsoen om 
zich aan te passen aan de snelheid van 
voetgangers. En als reizigers te voet 
haast hebben om de trein te halen en 
de fietser ook, dan is de situatie een 
garantie voor aanrijdingen waarbij de 
schuld toch voornamelijk bij de fietser 
zal liggen. Mooi wel dat ook bij zo’n 
trap overal aan is gedacht. We moe-
ten maar kijken hoe het loopt want 
ik twijfel of die ene trap voldoende 
capaciteit heeft. Wel is het handig dat 
de sleuven in het midden liggen. 

Als je in de fietsenstalling loopt, mis je 
dat er geen dak op zit, dat moet toch 
een koud kunstje zijn, niet duur en de 
fiets staat fijn droog. Ook voor het 
ontbreken van het dak is een reden. 
Bij het afbreken van de gebouwen die 
aan de zuidoostzijde van HS staan, 
kwam de overkapping van het spoor 
tevoorschijn. Een prachtig monument 
voor de industriële bouw uit de negen-
tiende eeuw. Net als het Kurhaus in 
Scheveningen een soort parel. De 

ontwerper wilde de reizigers niet 
het zicht op die prachtige overkap-
ping ontnemen. En ik moet zeggen ik 
genoot van het uitzicht. Een lastige 
keuze wel want ik weet niet of ik het 
tijdens een sneeuwbui nog eens ben 
met die beslissing. Het ontbreken 
van een dak geeft ProRail wel extra 
verplichtingen, namelijk dat het onder-
houd dan wel extra belangrijk wordt, 
zodat de bovenrekken ook zonder 
krachttoer gebruikt kunnen blijven 
worden.
Van Frank Poppe had ik enkele vragen 
meegekregen over capaciteit en leng-
te van het perron en het trappenhuis. 
Het antwoord van ProRail was dat het 
binnen de beperkte ruimte passen en 
meten blijft, dat men ook proefonder-
vindelijk werkt, dus als iets niet werkt, 
wordt naar een oplossing gezocht.
Uiteraard sprak ik met ProRail ook 
over de afsluitingen. Ik ken het pro-
bleem omdat ik mijn fiets aan de voor-
zijde van het station stalde, dus als ik 
van en naar de perrons ging maakte ik 
gebruik van de trappen in de fietstun-
nel. Als ik ’s avonds moe terug kwam 
na een vergadering in Brussel, moest 
ik soms via de hoofdingang naar mijn 
fiets. Had ik een beetje de pest in. En 
ik begreep ook wel dat je in het belang 
van de veiligheid ’s avonds een beetje 
moet inleveren. Irritant blijft het dat 
de wereld zich zo ontwikkelt.
Van ProRail vernam ik dat helemaal 
niet zoveel mensen van de trappen 
gebruikmaken (zeker met de nieuwe 
achteruitgang) en dat de trappen smal 
zijn, dat het slecht werkbaar is daar 
poortjes te plaatsen en dat het boven-
dien heel veel geld kost, wat dus niet 
opweegt tegen het beperkte gebruik. 
De Fietsersbond ziet dit anders, meent 
dat veel passagiers gebruikmaakten 
van de opgangen om de kortste route 
te nemen. Voorts dat de overgeble-
ven trappen niet berekend zijn op de 
drukte tijdens de spits.
Voorlopig hebben we er wel een 
mooie fietsenstalling bij.

Willem Ruitenberg

een beeld van de stalling

GROTE NIEUWE FIETSENSTALLING STATION HS
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Opening door wethouder Mulder, Stadsontwikkeling, mevrouw Piotrowska – regiodirecteur 
NS mevrouw Cuijpers – regiodirecteur ProRail en  rechts wethouder van Asten, Mobiliteit ,

foto: gemeente Den Haag, Henriëtte Quest 

Mevrouw Cuijpers en uw verslaggever, met 
op de achtergrond de monumentale over-
kapping van het spoor.
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Begin dit jaar is de gemeente begonnen 
met de aanpak van de Escamplaan, 
het deel  tussen de Leyweg en de 
Houtwijklaan. De bedoeling is dat de 
bussluis wordt verplaatst en dat het 
autoverkeer komend van het Haga-
Ziekenhuis naar de Houtwijklaan wordt 
geleid.  De kruispunten met de Leyweg 
en de Houtwijklaan worden daarbij 
aangepakt. Het project kende een 
begeleidingsgroep, waarin ook de 
Fietsersbond zitting had.

B�ssl�is
De bussluis is al lang een discussiepunt 
in Houtwijk. Toen in het verleden de 
Escamplaan toegangkelijk werd voor 
vrachtverkeer uit het Westland, heb-
ben de bewoners van de Escamplaan 
in Leyenburg bezwaar gemaakt, wat 
ertoe leidde dat er een bussluis kwam. 
Dit leidde in Houtwijk tot sluipverkeer
door een aantal straten. 

Inmiddels is de woningbouw bijna 
gereed.  Straks zijn ook de parkeer-
garages gereed en zal het verkeer 
via de Escamplaan richting de 
kruising met de Dedemsvaartweg-
Houtwijklaan worden geleid. Inmid-
dels is de oude bussluis verdwenen. 
De nieuwe bussluis komt ten noord-
oosten van de Albert Schweitzerlaan. 
De Albert Schweitzerlaan zelf wordt 
afgesloten van de Escamplaan. 

Fietsers kunnen in één keer op de 
Escamplaan blijven fietsen. 

  

Het doorgaand fietsverkeer moest 
hier voorheen aan het afslaand auto-
verkeer voorrang verlenen. Omdat de 
fietser in feite doorgaand verkeer was, 
was dit een vreemde en gevaarlijke si-
tuatie. Gelukkig verdwijnt dit kruispunt 
en kan de fietser gewoon doorrijden.

Kr�isp�nt 
Het kruispunt Dedemsvaartweg/
Escamplaan wordt aangepast om 
het verkeer komend van het 
HagaZiekenhuis de verschillende 
richting op te laten gaan.
Zo is de bushalte Dedemsvaartweg
(richting Westland) verplaatst 
tegenover de oude halte richting 
HagaZiekenhuis. Daardoor ontstaat 
er ruimte voor een linksafstrook. 

Verkeer komend van het HagaZieken-
huis kan nu richting Meppelweg of 
richting Oude Haagweg. Bij het kruis-
punt Leyweg worden de verkeerslich-
ten aangepast.

O�ersteek fietspad
Een belangrijke oversteek is die van 
het Tulapad naar de Charlotte 
Jacobslaan. Veel ouders maken met 
hun kinderen er gebruik van. Hier 
komt nu een middeneiland met fiets-
doorsteekje, waar fietsers kunnen 
stoppen om het voorbijgaand verkeer 
te laten doorgaan. Er komen helaas 
geen verkeerslichten.

Wil Bianchi
Lid klankbordgroep  
Florence Nightingalepark

WERKZAAMHEDEN AAN DE ESCAMPLAAN 

Bron: gemeente Den Haag

Inmiddels is bij het HagaZiekenhuis het Zusterflat en het parkeerterrein omgezet 
tot ruim 800 woningen (onder de naam “de Schoone Ley”)

Bussluis

Op de  Escamplaan komt een fi etsoversteekplaats met eilandje

Foto kruispunt Dedemsvaartweg
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Graag geef ik een update van mijn 
belevenissen als Fietsburgemeester 
van Den Haag.

De afgelopen zomer heb ik in Den 
Haag de Haagse Wheelie Weken geor-
ganiseerd. In 6 Haagse wijken 6 weken 
stunten en spelen op de fiets voor kin-
deren van de basisschoolleeftijd. Met 
een team van vrijwilligers hebben we 
heel wat kinderen leren fietsen of heb-
ben kids hun fietsskills verbeterd. Ook 
een aantal leden van de Fietsersbond 
hebben meegeholpen! Ine en Melanie, 
nogmaals bedankt!
Het was afgelopen zomer toch wel 
confronterend om te merken hoeveel 
kinderen in Den Haag (nog) niet kun-
nen fietsen of geen fiets hebben. Daar-
naast durven heel veel ouders niet met 
hun kinderen op de fiets de weg op.
Heel graag ga ik met de Fietsersbond 
in gesprek hoe we onze krachten 
kunnen bundelen om een veiligere 
verkeerssituatie voor kinderen en 
hun omgeving te bepleiten. Ik zit te 
denken aan een lokale campagne die 
aansluit op de landelijke campagne 
van de Fietsersbond ‘Geef de straat 
terug’.

Fietshelden-campagne
De komende tijd houd ik me bezig 
met een aantal evenementen en 
acties. Ik start in november met de 

Fietshelden-campagne. Met deze cam-
pagne in samenwerking met scholen 
en buitenschoolse opvang(en) gaan 
we op zoek naar ideeën van kinderen 
ten behoeve verbetering van fietsstad 
Den Haag en de leefomgeving van de 
kids. Nadat 30 gekozen Fietshelden 
hun ideeën hebben uitgewerkt zullen 
daar weer 10 kinderen (leeftijd 8-12) 
uit gekozen worden die de gemeente 
gaan adviseren over het fiets- en 
mobiliteitsbeleid. Ik ben heel erg be-
nieuwd naar alle ideeën van de Haagse 
kinderen! Kent u een school of BSO die 
wellicht mee wil doen, dan hoor ik het 
heel graag. Zie ook Fietshelden.org.

Alle kinderen een fiets
Achter de schermen ben ik bezig met 
een initiatief om ervoor te zorgen dat 
kinderen uit Haagse minimagezinnen 
al op jongere leeftijd een fiets ter be-
schikking hebben. Dit is in een abonne-
mentsvorm. Als ze uit de fiets groeien 
kunnen ze hem inwisselen voor een 
grotere maat. En dit alles voor een 
kleine bijdrage. Het is in samenwerking 
met veel Haagse partijen waaronder 
de gemeente Den Haag en binnenkort 
hopen we de eerste resultaten bekend 
te kunnen maken!

Kiss-en-ride op scholen
Er is een beweging gaande in Nederland 
vanuit verschillende burgerinitiatie-

ven om kiss-en-ridegedrag bij scholen 
tegen te gaan en/of terug te draaien. 
De afgelopen jaren is er een toename 
geweest van het gebruik van de auto 
om kinderen naar school te brengen.
Ik ben bezig met een projectgroepje 
om de Haagse situatie in kaart te bren-
gen en scholen, directeuren en ouders 
bij te staan om rondom scholen vooral 
voor fiets en wandelaars te kiezen 
i.p.v. auto’s. Gaat u dit ook aan het 
hart en wilt u helpen? Contact mij dan!

In december 2020 wordt een fietslicht-
jesparade georganiseerd waarbij ie-
dereen zijn eigen gave fietsverlichting 
in elkaar kan knutselen. Een perfect 
evenement lijkt me in deze uitdagende 
coronatijd. Ook hiervoor zoek ik nog 
organisatiehulp.

Ik wens u allen een goede gezondheid 
toe en hopelijk tot ziens!

Marcel Kleizen
Fietsburgemeester van Den Haag

E-mail:
fietsburgemeesterdenhaag@
gmail.com

Mobiel
06 31993923 

VAN DE FIETSBURGEMEESTER 

Foto 2 Rekken oude stijl
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Julius Pasgeld

DE FIETSBEL
Is er in De Fietsbel eigenlijk wel eens 
een stukje verschenen over de fiets-
bel? Na lang zoeken in mijn inmiddels 
dikke Fietsbel-archief kwam ik tot 
de conclusie, dat er in De Fietsbel 
nog nooit iets heeft gestaan over de 
fietsbel.

Hoogste tijd dus voor wat aandacht 
voor de fietsbel!

Die werd in 1877 uitgevonden door 
John Richard Dedicoat met de bedoe-
ling mede-weggebruikers te waarschu-
wen voor onverwachte situaties en 
op handen zijnde ongelukken tijdens 
de deelname aan het verkeer. Zo van: 
‘Ring, ring!! Pas op!! Uw welbevinden 
loopt gevaar als u zich niet onmiddel-
lijk wat meer bewust wordt van uw 
omgeving dan u thans lijkt te zijn!!’.
Kennelijk werd er rond 1877 dus ook 
al veel gedroomd in het verkeer.
Sinds 1906 is de fietsbel in Nederland 
wettelijk verplicht en moet hoorbaar 
zijn op tenminste 20 meter afstand. 
De eerste fietsbel kostte 65 cent 
en was ‘een solide elitebel met fijn 
geprächte, stalen schaal van 55 mm 
doorsnede, moerbevestiging en een 
zeer heldere, trillende toon’. 

De nieuwste uitvoering van de fietsbel 
kwam in 2016 op de markt. Kosten: 
39 euro. Maar die kan je dan ook op 
afstand met je i-phone laten rinkelen 
als je je fiets ergens hebt neergezet 
maar je weet niet meer waar. Met een 
bijpassende app kan je dan bovendien 
op je i-phone op een plattegrond zien 
waar je fiets staat. 
De duurste fietsbel kost 205,10 euro. 

Met kompas en logo of tekst naar 
wens.

Avonturen rond een fietsbel zijn 
er nauwelijks. Dat was ook niet te 
verwachten. Vermeldenswaardig is in 
ieder geval wel, dat aan het begin van 
dit jaar een van een fiets afgevallen 
fietsbel door iemand werd aangezien 
voor een handgranaat en dat doorgaf 
aan de politie. Er heeft zelfs nog een 
kwartier lang een politie-helikopter 
boven die fietsbel rondgecirkeld 
voordat men door kreeg dat het 
slechts om een fietsbel ging.

Opmerkelijk ook is de fietsbel van 
walnotenhout ‘Bella’. Kosten 29,95 
euro. Daarin zijn op minitieuze wijze 
de Amsterdamse grachten 
gegraveerd. 

De namen van de twee belangrijkste 
fietsbelmerken zijn ‘Ding-dong’ en 
‘Tring-tring’.  Dat is behalve voor de 
handliggend ook nogal teleurstellend.

Verder kan je het zo gek niet 
bedenken of er is wel een fietsbel van. 
Fietsbellen met de Nachtwacht erop. 
Of het Melkmeisje van Vermeer. 
Of het zelfportret van Van Gogh.
Ook de vormen van sommige fietsbel-
len tarten iedere beschrijving: je hebt 
ze in de vorm van een roze konijn, een 
lieveheersbeestje, een voetbal, een 
chinese theepot, een watermeloen, 
een roze koe, een mannetje met, naar 
keuze, een rode of een paarse pet, een 
wereldbol, een hotelbel of een krokodil. 
In ieder geval dus voor elk wat wils 
oftewel ‘een bel die jouw persoonlijk-

heid weergeeft’, zoals een wervende 
reclametekst voor fietsbellen luidt.

Fiets-toetsers heb je ook. In de vorm 
van een schaap, een neushoorn, een 
poes of een paard. Maar daar ga ik 
verder niet op in. Dit tijdschrift heet 
immers ‘De Fietsbel’ en niet 
‘De Fietstoeter’.

Nou vooruit. Nog eentje dan. 
Er bestaat een fietsbel voor op de 
kinderfiets die het geluid geeft van 
een politie-sirene: tááá túúú, tááá 
túúú, tááá túúú, tááá túúú!!! Nog even 
en je hebt fietsbellen met het geluid 
van de alarmsirene van de eerste 
maandag van de maand: oeoeoeoewii-
iiii, oeoeoeoewiiiiii, oeoeoeoewiiiiii!!! 

Of van een knetterende scheet: 
pppffffrgronkkkk, pppffffrgronkkkk, 
pppffffrgronkkkk.

Wordt het toch nog leuk in het ver-
keer.

Julius Pasgeld
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MADESTEINWEG/MADEPOLDERWEG
Blij word ik van de herinrichting van 
het kruispunt Madesteinweg/Made-
polderweg. Als fietser kun je nu zo 
veilig mogelijk de twee autorijbanen 
oversteken, omdat je alle aandacht 
kunt richten op het kruisende verkeer.
Dat kun je niet zeggen van veel 
andere fietsoversteekplaatsen in de 
stad. Daar word je aandacht voor 
het kruisende verkeer nog wel eens 
afgeleid door obstakels als opstaande 
stoepranden links en rechts. Daar 
wordt nog wel over gevallen en dat 
wil je als fietser niet.

De fietsoversteek op het kruispunt 
Madesteinweg/Madepolderweg kent 
geen obstakels waar je op moet let-
ten, omdat alles vlak is gehouden. 
Hulde aan de ontwerper! Wel wil ik 
voorstellen om links en rechts van de 
oversteek kantbelijning (een witte lijn 
van 10 cm breed) toe te passen. Uit on-
derzoek blijkt dat de meeste fietsers 
dit waarderen.

De foto hieronder toont hoe de 
gemeente Den Haag vaak de in- 
en uitritten en doorsteekjes voor 
fietsers aanlegt. Hier een doorsteek 
bij de kruising van de Ockenburghstraat/
Beethovenlaan. Te smal en ook nog 
eens met hoge stoepranden links en 
rechts. De Fietsersbond ziet graag 
dat de gemeente de richtlijnen en 
aanbevelingen van CROW gebruikt. 
Die hebben als uitgangspunt 
zo veilig mogelijk fietsen. 

Wie geinteresseerd is verwijs ik naar 
de website www.fietsberaad.nl. Zoek 
naar: Verband tussen kwaliteit infra-
structuur en fietsongevallen aange-
toond.

DE CONSTANT REBECQUESTRAAT / 
CONRADKADE
Minder blij of liever helemaal niet blij 
word ik van de omzetting van de 
De Constant Rebecquestraat naar een 
fietsstraat. Deze omzetting was lang 
een wens van de Fietsersbond, maar 
dan een omzetting in een fietsstraat 
waar de fietser zich veilig voelt en die 
voldoet aan de eisen: snel, veilig en 
comfortabel. Waarom heeft deze fiets-
straat geen voorrang op het kruisende 
verkeer? Waarom ligt er geen asfalt 
op de kruispunten? Waarom heeft 
de gemeente de landelijke richtlijnen 
en aanbevelingen voor het inrichten 
van een veilige fietsstraat hier niet 
toegepast? Het Trekfietstracé (Trek-
weg + Cromvlietkade) is grotendeels 
wel volgens deze richtlijnen ingericht 
(alleen had deze straat wat breder 
mogen zijn).

Wat punten die de fietsveiligheid 
aantasten op een rij:
  - Niet bij elke kruising staat het   

 verkeersbord Fietsstraat.
 - Bij de Marnixstraat is richting stad  
  uit geen zicht op verkeer vanuit 
  die straat.
 -  Waar de De Constant Rebecque-

straat overgaat in de Conradkade 
heeft de fietser geen zicht op 
verkeer dat vanuit de Conradkade 
de fietser tegemoet komt.

Wat dat laatste punt betreft: 
de Conradkade kent eenrichtings-
verkeer voor auto’s stad uit. Toch 
kun je komend vanuit de De Constant 
Rebecquestraat onverwacht 
geconfronteerd worden met een je 
tegemoetkomende auto. 

Één automobilist probeert zo rechts 
mogelijk te rijden om niet in botsing 
te komen met een eventuele tegen-
ligger die hij door de bocht niet kan 
waarnemen.

Een andere automobilist neemt het 
risico wel en passeert snel de fietser. 
Hij kan nog minder goed waarnemen 
wat mogelijk de bocht om komt.
Het is verleidelijk voor automobilisten 
om even snel dit stukje Conradkade 
tegen de rijrichting in te rijden omdat 
zij anders flink moeten omrijden. Vanaf 
de brug kijkt de automobilist vaak 
eerst even of er in de De Constant 
Rebecquestraat tegenliggers aanko-
men. De huidige inrichting lokt 

verkeerd verkeersgedrag uit. Deze 
automobilist rijdt in de goede richting 
komend vanaf de De Constant 
Rebecquestraat. De bocht is ech-
ter zo smal dat tegemoetkomende 
fietsers tegen de stoeprand worden 
‘geduwd’. Dit is nog meer het geval 
als bestelbusjes deze bocht nemen. Er 
zijn meer opmerkingen te maken over 
deze herinrichting maar dat gaat hier 
te ver. In het volgende nummer meer 
hierover en over wat de melding bij 
de gemeente en de politie door mij en 
anderen opgeleverd hebben.

Daan Goedhart

OPMERKINGEN VAN EEN BLIJE 
EN EEN NIET BLIJE FIETSER

regioregio
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bestemde stallingen beter toeganke-
lijk zouden zijn, zullen minder mensen 
hun fiets ergerlijk stallen. Maar de ge-
meente zou in ieder geval beter moe-
ten handhaven, bijvoorbeeld door een 
bord te plaatsen waar gemeld wordt 
dat fietsen aldaar gestald, verplaatst 
worden naar de daartoe bestemde 
stalling. Zo nu en dan moet een duin-
wachter dan slepen met fietsen.

Ik heb nog wat bewijsmateriaal ver-
zameld om aan te tonen dat rul zand 
in een fietsenstalling niet werkt. Zie 
het contrast van de stalling in foto 
5 met de stalling op foto 6. In foto 5 
staan vrijwel alle fietsen in de stal-
ling, bestraat, slechts één fiets buiten 
de stalling. In foto 6 een stalling met 
zand, staan vrijwel alle fietsen buiten 
de stalling.

Willem Ruitenberg

Dit zou kunnen worden opgelost als 
een schelpen bestrating wordt aange-
legd. Voor de goede orde, ik pleit niet 
voor bestrating, hoewel dat natuurlijk 
wel heel aangenaam in het gebruik is. 
In de tweede stalling heeft de 

beheerder wel geprobeerd iets met 
schelpen te doen, maar heeft daarin 
jammerlijk gefaald. Zoals het nu is 
schrikt het bijna iedereen af. Je ziet 
dat ook in de praktijk want overal wor-
den fietsen gestald, behalve in de stal-
lingen, nou ja daar staan ook wel wat 
fietsen, maar zijn nooit vol. Trouwens 
de planken die gebruikt worden om 
het rijwiel tegenaan te plaatsen is ook 
onhandig, vooral voor gebruikers van 
een beugelslot, want die past niet om 
de plank. Beter is palen met de dikte 
van een trapleuning te gebruiken.

Sommige fietsers zijn ergerlijk gemak-
zuchtig. Die stallen hun fiets  in de 
doorgang naar de trap, soms drie 
rijen dik aan weerszijden, soms zelfs 
bakfietsen. Dit is asociaal omdat het 
de doorgang beperkt. Als de daartoe 

Op de actielijst van de Haagse Fiet-
sersbond staat ook verbetering van de 
stallingen bij de strandopgangen. Eén 
die in handen van de gemeente is, is 
de stalling bij standopgang 12. Daar is 
te weinig stalling voor fietsers. 

Om dat te verbeteren zullen par-
keerplaatsen voor auto’s opgeheven 
moeten worden om deze voor fietsen 
te gebruiken. Op de foto is te zien dat 
er mogelijkheden genoeg zijn aan de 
fietsers tegemoet te komen. Als het 
de gemeente ernst is met stimuleren 
van fietsgebruik ligt hier laaghangend 
fruit om te plukken. Wat de huidige 
situatie extra wrang maakt, is dat de 
gemeente een prachtig fietspad naar 
deze strandslag heeft aangelegd en 
dat je aan het eind ervan je fiets niet 
behoorlijk kwijt kan. Maar laten we 
fair zijn en onze zegeningen tellen, 
dat mooie fietspad ligt er. Dat dan 
weer wel. We moeten de gemeente 
niet straffen met eisen doordat ze 
iets goeds heeft gedaan. Maar je zou 
wel zeggen dat als je een voorziening 
biedt, de stalling, dat je dan ook wil 
dat deze prettig in het gebruik is.

Fietsenstallingen in de duinen moe-
ten ook aangepakt worden. Schrijver 
dezes is regelmatig bij strandopgang 
9. Daar doen zich enkele problemen 
voor. Allereerst de stallingen zelf, die 
zijn niet bestraat doch hebben rul 
zand. De stalling gebruiken gaat zwaar 
en een beetje fietser wil zijn assen niet 
blootstellen aan zand. 

STALLEN IN DE DUINEN

Hier staan ‘s zomers rijen dik fi etsen. 
Als er brandgevaar zou zijn, zou de 

brandweer zeker optreden, nu moet de 
boswachter het doen.

Rul zand, zwaar om door te ploegen

Hier is een beetje schelpen 
bedekking, werkt helaas niet.

De huidige situatie
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Zanderige stalling
de fi etser zoekt zijn heil eldersPrettige stalling

NIEUWE HELDEN
Ik moet het met u hebben over het 
nieuwe zelfvertrouwen van fietsers. 

U weet: de fiets is het nieuwe knuf-
felproject van iedere zichzelf respec-
terende klimaatpoliticus. En dat zie je 
steeds meer terug op straat. Er valt 
voor hardwerkende automobilisten 
dan ook niet meer aan te ontkomen in 
onze mooie stad: ‘zones 30’ en aller-
hande prachtige rotondes met fietsers 
die voorrang hebben. Compleet met 
rode lopers, die de wegbeheerder roy-
aal voor hen, de verantwoorde want 
groene fietsers, uitrolt. 

Mijn limousine weet er doorgaans wel 
raad mee, lekker snel zo’n rotonde-
bochtje meepakken. Maar dat heb ik 
inmiddels wel afgeleerd. Er zijn dom-
weg te veel fietsers. Je ziet ze meestal 
van verre aankomen rijden. Vaak met 
een blik in hun ogen die iets uitdrukt 
als ‘ik ben echt niet van plan om te 
stoppen voor jou in je minderwaardige 
fossiele blik’. Met hun neus in de wind 
rijden ze, demonstratief niet-kijkend, 
de cirkelvormige arena op. Vaak met 
gevaar voor eigen leven, maar dat lijkt 
hen niet te deren.

Nu weet ik wel, ze hebben voorrang. 
Maar voorrang hebben is wat anders 
dan voorrang krijgen! Dat laatste 
is echt het laatste bastion van ons 
automobilisten. Ik geniet er dagelijks 
van: lekker hard aan komen rijden, tot 
het laatste moment wachten, dan snel 
stoppen en met een royale grijns en 
dito armgebaar de fietser voorrang 
geven. Die dan vaak al heeft geremd 

en zichtbaar uit zijn of haar humeur is. 
Vooral het wiebelende balanceren 
anders valt de nieuwe held of heldin 
om       verschaft mij dan veel 
voldoening. 

Vroeger werd je dan nog wel eens 
bedankt als automobilist. Maar dat 
is er al lang niet meer bij. Je mag blij 
zijn als er geen vuist gebald wordt, of 
erger. Vooral vaders met bakfietsen 
maken het bont. Gadegeslagen door 
een bak vol kroost gaan zij onbedaar-
lijk tegen je tekeer. Ze lezen je de les 
en voelen zich een heuse deugburger. 
Om vervolgens met een vaartje van 
tegen de 30 kilometer per uur hun 
haastige weg te vervolgen. 

Fietsers zijn de nieuwe helden van de 
jaren ’20. Met de elektrische hulpmo-
tor op standje Amerika (16 miles-per-
hour, lekker hard dus) maken zij de 
stad onveilig. Ik laat het maar over me 
heen komen. Sterker nog: hoe meer 
helden op de fiets, hoe meer parkeer-
ruimte voor mij. Amusant is het ook. 
Maar een beetje fossiel voel ik mij 
inmiddels wel. 

Jhr. Zeskamers

Foto 5 Foto 6
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De Fietsersbond bestaat dit jaar 
45 jaar. De afdeling beslaat thans 5 
(onder) afdelingen, te weten die van 
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, 
Wassenaar, Rijswijk en het Westland.
Elke afdeling geeft haar eigen invulling 
aan het stimuleren van het fietsen en 
de belangenbehartiging van de fietser 
onder het gemeenschappelijk motto 
“Snel, veilig en comfortabel fietsen”.
De afdeling Den Haag legt sinds jaar en 
dag het accent op de verbetering van 
de fietsinfrastructuur in de stad Den 
Haag. Een aantal actieve leden volgt 
de ontwikkelingen. Zij komen maande-
lijks bijeen in de afdelingswerkgroep 
Gemeentepolitiek. De naam sugge-
reert dat de scope zich beperkt tot de 
politiek maar het is breder het gaat 
om de totale fietsinfrastructuur in de 
gemeente. De leden hebben ieder hun 
specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld 
verkeerskundige, en ervaring, bijvoor-
beeld als raadslid. Ze zijn vooral ook 
fervent fietser en kenner van de stad, 
resp. hun buurt. In de bijeenkomsten 
komt dan ook zelden het stratenboek 
op tafel. De werkzaamheden worden 
vastgelegd in een actielijst die verschil-
lende bladzijden telt en onderverdeeld 
is in 7 activiteiten. Zij geeft een goed 
beeld van onze inspanningen om het 
fietsen in onze gemeente sneller, veili-
ger en comfortabeler te maken. 

Wat �i�n de acti�iteiten?

1. Algemene activiteiten
Deze activiteiten hebben betrekking 
op de totale fietsinfrastructuur. Een 
voorbeeld hiervan is de analyse die wij 
in 2017 maakten van de verschillen in 
fietsinfrastructuurrichtlijnen tussen 
het Handboek openbare ruimte van de 
gemeente (het HOR) en de publicaties 
van CROW (Centrum voor Regelgeving 
en Onderzoek in de Grond-,Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek). 
De aanleiding was dat de gemeente, in 
tegenstelling tot vele andere gemeen-
tes, afwijkende richtlijnen hanteert, 
bijvoorbeeld mbt de breedte van 
fietspaden en parkeerstroken en het 
toepassen van vergevingsgezinde trot-
toirbanden. Mede door onze analyse 
heeft de gemeente toegezegd te be-
zien of niet in meer gevallen de CROW-
richtlijnen gevolgd gaan worden.  

2. Deelname aan overleggroepen
Wij leven in een participatiemaat-
schappij. Burgers, belanghebbenden 

en belangenbehartigers worden 
door de gemeente actief betrokken 
bij de voorbereiding van projecten. 
Wij nemen dan ook deel aan tal van 
klankbord-, begeleidings- en advies-
groepen, denktanks en burenover-
leggen. In deze groepen werken 
wij mee aan verbeteringen voor de 
verkeersinfrastructuur. Wij bepleiten 
fietsvriendelijke oplossingen, zoals 
meer ruimte voor de rijdende- en 
stilstaande fiets, het veiliger inrichten 
van wegen, straten, kruisingen en 
fietspaden o.a. door het inrichten van 
30 km/uur-gebieden, het toepassen 
van verkeerscirculatie- maatregelen en 
het bevorderen van het gebruik van de 
benenwagen, de fiets en het openbaar 
vervoer en het terugdringen van de 
auto. Vaak trekken wij in deze groepen 
op met gelijkgestemde organisaties en 
groepen buurtgenoten, zoals Rover en 
binnenkort Wij Weimar.
De laatste jaren zitten we met de 
beoogde aanpassingen steeds meer 
op één lijn met de gemeente. Ook zij 
zet in recente beleidsnota’s de lopen-
de mens, de fietser en de openbaar 
vervoergebruiker op de eerste plaats! 

3. Sterfietsroutes
Een aantal jaren geleden lanceerde de 
gemeente mede op initiatief van de 
Fietsersbond het plan om hoogwaardi-
ge fietsroutes in te richten waarlangs 
fietsers zich snel, veilig en comfortabel 
zouden kunnen begeven. Inmiddels is 
een aantal sterfietsroutes opgeleverd, 
bijvoorbeeld van het centrum naar de 
kust. De sterfietsroutes worden alge-

meen als een verbetering ervaren. 
Helaas zijn niet overal de richtlijnen 
van CROW gevolgd, bijvoorbeeld mbt 
de breedte van het fietspad, de voor-
rang voor fietsers en de opstelruimtes 
bij verkeerslichten. Als reden werd 
vaak genoemd dat er te weinig ruimte 
is om alle wensen en belangen met 
elkaar te kunnen verenigen.

4. Stadsdelen
Wij volgen actief de fietsknelpunten 
en verkeersplannen in de stadsdelen. 
Wij worden niet altijd maar wel vaak 
betrokken bij het overleg over 
wijzigingen. 

Voorbeelden hiervan zijn:
 - Het fietsen in de winkelgebieden
   in het centrum
 -  Het overleg over de bereikbaar-

heid van Scheveningen
 -  De verkeersstructuur bij de 
  Scheveningse Bosjes
 - De fietspaden in het 
  Westduinpark
 - De ontwikkelingen bij de Mient
 -  De herinrichting van de 
    Erasmusweg

 - De knip op de Hoefkade
 - De wijzigingen in de 
  Zoutmanstraat

Een bijzonder aandachtspunt is de 
veiligheid tijdens de uitvoering van de 
plannen. Niet altijd wordt het plan uit-
gevoerd zoals afgesproken. Er worden 
bijvoorbeeld gewone trottoirbanden 
in plaats van vergevingsgezinde 
banden toegepast. Wij signaleren 

DE FIETSERSBOND DEN HAAG 
DOET MEER DAN JE DENKT

stadstad



dit bij de gemeente. Het blijkt voorts 
dat de aannemers bij afzettingen en 
omleidingen niet altijd de veiligheid 
van de fietser voldoende in het vizier 
hebben. Leden tippen ons regelmatig 
dat bij werkzaamheden de fietsveilig-
heid in het geding is. Wij willen op dit 
aspect meer de aandacht vestigen en 
de gemeente vragen betere maatrege-
len te nemen.

5. Informatieavonden
De leden van de werkgroep bezoeken 
zogenaamde inloopbijeenkomsten 
waar de gemeente aan buurtbewoners 
plannen presenteert. De Fietsersbond 
krijgt helaas niet altijd een uitnodiging 
voor deze bijeenkomsten. Wij worden 
regelmatig door leden die een uitno-
diging in de brievenbus kregen getipt 
dat er een inloopavond is. Als afdeling 
dienen wij na de bijeenkomst regelma-
tig een zienswijze in over het plan. Een 
voorbeeld hiervan is de zienswijze die 
wij recent indienden over de aanpas-
sing van het Soestdijkseplein.

6. Meerjarenplan fiets 
De gemeente Den Haag legt haar 
verkeersplannen vast in beleidsnota’s 
die worden voorgelegd aan de ge-
meenteraad. Een belangrijke nota is 
het Meerjarenplan fiets. De gemeente 
betrekt ons bij de totstandkoming van 
de plannen. Wij nemen met andere 
belanghebbenden deel aan discus-
siebijeenkomsten. De werkgroep Ge-
meentepolitiek neemt goed kennis van 
de concepten en dient in de meeste 
gevallen ook een eigen zienswijze in. 
Nog belangrijker is het uitvoerings-
plan. Wij zijn dan ook benieuwd welke 

concrete plannen worden uitgevoerd 
in de komende jaren.   

7. Overleg met instanties 
Naast de eerder genoemde overleg-
gen heeft onze afdeling ook overleg 
met een aantal instanties, waar veelal 
ook leden van de werkgroep 
Gemeentepolitiek aan deelnemen, 
o.a.:

 - Overleg met de “verkeerslicht-  
  ambtenaren”
 - FOS-overleg met de gemeente  
  (fiets-onveilige situaties die 
  gemeld zijn door leden) 
 - Periodiek overleg met de 
  afdelingen DSB/DSO van de 
  gemeente
 - Overleg met de provincie over  
  provinciale fietspaden
 - Fietsplatform Metropoolregi0

De leden van de werkgroep Gemeen-

tepolitiek kunnen niet zonder de leden 
die hen informeren over fietsplan-
nen en -knelpunten, inloopavonden, 
activiteiten van verwante organisaties, 
etc. Wij willen in de komende jaren 
de band met onze leden verstevigen 
door het inrichten van een specifiek  
netwerk van leden om hierdoor meer 
zicht te krijgen op de infrastructuur-
plannen die gevolgen hebben voor 
de fietsers en belangrijker nog de 
fietsknelpunten waar nog geen 
oplossing voorhanden is. 
Per stadsdeel stellen we een 
coördinator aan en voor iedere wijk 
een wijkcontact-lid. 
We gaan binnenkort beginnen met 
het inrichten van deze opzet voor 
het stadsdeel Centrum. 

Jetse Timmers

stadstad
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Foto Intechraal

Foto gemeente Den Haag Herinrichting Erasmusweg

Hoe moet de fi etser hier zijn weg vinden



maakten. Met name de winkeliers olv 
een meubelwinkel waren, toen het 
fietspad er lag, niet blij. Het laadlosver-
keer moest omrijden. Er vond veel strijd 
plaats. 

Uiteindelijk ging het hele fietspad eruit. 
Er werd niet gezocht naar oplossingen 
zonder trottoirbanden. Opmerkelijk dat 
na het verdwijnen van het fietspad, ook 
de meubelzaak verdween.

Andere onderdelen
Van meet af aan was er al sprake dat er 
geen fietspad in de Kleine Weimarstraat 
zou komen. Die straat is te smal.
Wel is er een discussie of de Kleine 
Weimar een 30km straat kan worden. 
Die discussie loopt nog. De de HTM is 
tegen. Op de Mient is een breed twee-
richtingenfietspad gerealiseerd, veel 
gebruikt door scholieren. De gemeente 
heeft gelukkig niet het fietspad 
vervangen voor parkeerplaatsen, 
wat in 2016 wel de opzet was.

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

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

DEMONSTRATIE- 
FIETSROUTE
In 1975 kreeg Den Haag subsidie net 
als de gemeente Tilburg voor een 
demonstratie-fietsroute. Die zou lopen 
van Mariahoeve via CS en Noordeinde 
naar de Elandstraat, vervolgens via de 
Weimarstraat en Mient naar Nieuw 
Waldeck.

Als nieuw raadslid werd ik in 1978 met 
de uitvoering geconfronteerd.
De winkeliers waren niet blij met dit 
fietspad en gingen demonstreren.
Met name het deel in de Prins Hendrik-
straat werd door winkeliers tegenge-
houden.

De afbraak was voor de toenmalige 
wethouder een vervelend gebeuren, 
te meer omdat het wel een subsidie-
project was.

Weimarstraat
De Weimarstraat kende te veel trottoir-
banden die laden en lossen onmogelijk 
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Wil Bianchi terug op 
de tijd dat hij zich 
als CDA-gemeente-
raadslid inzette voor 
de belangen van de 
fietser.




