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OP DE VOORPAGINA
De Fietsersbond leeft op bij rare 
verkeerssituaties. Hier zo een, 
op papier klopt het, in de praktijk 
voor geen meter. De autonome 
fietser weet er wel raad mee.
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24 Uit de raad geklapt.

Het samenstellen van deze Fietsbel 
ging relatief gemakkelijk, veel 
contacten met de gemeenten die 
beschreven moesten worden, 
vreemde aanpak door de gemeente 
die aandacht vragen, gemeenten 
die actief zijn om het fietsverkeer in 
goede banen te leiden en enkele 
activiteiten door fietsers, er was 
veel tekst. Het geeft voldoening dat 
in de fietsbel een mooi beeld gegeven 
kan worden hoe gevarieerd en 
betrokken onze activiteiten zijn 
in de regio en in het Westland. 

Maar ook hoe nuttig onze bijdrage is. 
Dit nummer geeft ons een stimulans 
om in onze vrije tijd iets voor fietsers 
te doen, we kunnen lezen dat het zin 
heeft. 

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

De Fietsbel is een periodieke uitgave van de 
Fietsersbond afdeling Haagse regio. 
De Fietsbel verschijnt tweemaal per jaar.

 website:  Haagseregio.fietsersbond.nl
 redactieadres: Laan van Meerdervoort 218-S

2517 BK Den Haag
 e-mail: fietsbel.denhaag@gmail.com
 redactie: Willem Ruitenberg (hoofdredactie)
 oplage: 2350 exemplaren
 druk: Edauw & Johannissen, Pijnacker
 issn: ISSN 0920-03633
 abonnement: minimaal €30,- per jaar. Zie 

voor de betalingsvoorwaarden 

fietsersbond.nl/word-lid

Aan dit nummer werkten mee, 
naast de auteurs:

Thomas Hood 
Jaap Lemstra 

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 
“fietsen in de Grote Markstraat”

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

De ALV vindt plaats op dinsdag 8 juni op een nog 
nader te bepalen plek. De locatie wordt tijdig 
gepubliceerd in de Fietsflits en op onze website.

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
start om 19:30:

De agenda bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel start om 19:30:
 • Mededelingen
 • Verslag ledenvergadering 7 december 2020 
  (staat op onze website)
 • Verkiezing 2 leden van het bestuur: 
  o  Wil Bianchi verlaat in september het bestuur.  
   Wil is thans vanuit het bestuur voorzitter van 
   de werkgroep gemeentepolitiek die de 
   ontwikkelingen in de fietsinfrastructuur 
   Den Haag volgt.
  o Jetse Timmers stopt rond de zomer met 
   zijn rol als secretaris 

Kandidaten wordt gevraagd zich voor 1 juni 
te melden bij de voorzitter Jos de Jong via 
haagseregio@fietsersbond.nl 

• Voortgang uitvoering jaarplan 2021
• Jaarverslag 2020
• Rondvraag

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20:15 tot uiterlijk 
22:00) gaat over het fietsen in de Grote Marktstraat. 
Al enkele jaren is er discussie over het fietsen in de 
Grote Marktstraat. De meningen zijn verdeeld over 
deze sharedspace oplossing van fietsers en voet-
gangers. De gemeenteraad heeft in januari een motie 
aangenomen die de wethouder van Asten vraagt 
om het fietsen in de Grote Marktstraat zo spoedig 
mogelijk aan banden te leggen. Onze afdeling heeft 
zich al enige tijd daarvoor op het standpunt gesteld 
dat dit alleen aanvaardbaar is indien er een alternatief 
is, namelijk een veilige fietsverbinding via de Gedempte 
Burgwal. De gemeente onderzoekt dit alternatief. 
Recent heeft de wethouder een brief aan de Raad 
gestuurd over de voortgang. Op de ALV geven wij 
actuele informatie over het onderzoek. Nu het uur 
U voor het fietsen in de Grote Marktstraat nadert wil 
het bestuur hierover met de leden in gesprek om zo 
het standpunt van onze afdeling nader te bepalen. 

De ALV wordt afgesloten met een drankje indien wij 
op een locatie vergaderen.

In verband met de Coronamaatregelen, in verband 
met de mogelijkheid te vergaderen en/of beperking 
m.b.t. het aantal aanwezigen in een binnenruimte 
of een online vergadering via Teams, verzoeken wij 
jullie je aanwezigheid te melden bij de secretaris, 
Jetse Timmers 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

In de vorige Fietsbel de wens voor 
een betere fietsenstalling in de 
duinen, zie hier nu al werkelijkheid. 
Opvallend: is er geen wildstalling 
meer.
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is voor de fietspaden. Smalle fietspa-
den lijken nu door gebrek aan smalle 
vegers niet te worden geveegd. 

-  Verbeter de informatievoorziening 
voor fietsers. De strooikaart op de 
Den Haag site is niet bruikbaar om te 
checken of men veilig kan fietsen.

-  Overweeg om vrijwilligers of bewoners 
in te zetten om fietspaden (en eigenlijk 
ook voetpaden) sneeuw- en ijsvrij te 
maken, bijvoorbeeld via een publieks-
campagne.

-   In andere steden — zoals Utrecht, 
Gouda, Houten, Veenendaal en in onze 

 regio o.a. Rijswijk en Leidschendam-
 Voorburg — is de kwaliteit van het  
 strooien en vegen beter. Kijk wat 
 Den Haag daarvan kan leren. 

Met deze maatregelen is het mogelijk 
om de kwaliteit van het strooien en 
vegen te verbeteren, zodat fietsers na 
sneeuwval en/of ijzel weer veilig kun-
nen fietsen.  Den Haag zou de fietser 
hiermee ook na uitzonderlijke weers-
omstandigheden op de eerste plaats 
zetten!

Graag vernemen wij van jullie welke 
verbeteringen jullie willen oppakken. 

Met vriendelijke groet,
Jos de Jong, 
Voorzitter Fietsersbond Haagse regio

Op 2 april 2021 heeft wethouder van 
Tongeren geantwoord dat zij onze 
aanbevelingen voor een groot deel 
onderschrijft en worden meegenomen 
in de evaluatie van het strooien.

Jetse Timmers

en ijsoverlast worden schoongemaakt. 
Op een kaart is online te zien om welke 
wegen het gaat. Het betreft vrijwel alle 
hoofdwegen en doorgaande routes, 
waaronder de naastgelegen fietspaden 
en fietsstroken. 
In voorgaande jaren was er kritiek op 
de tekortschietende uitvoering van het 
strooibeleid. Dit leidde tot bijstelling 
van het beleid. 
Uit berichten in de pers en op sociale 
media blijkt dat de uitvoering van het 
strooi- (en veeg-)beleid nog niet op 
voldoende niveau is. Ook bij de 

Fietsersbond Haagse regio zijn veel 
klachten binnengekomen over de 
kwaliteit van het sneeuw- en ijsvrij 
maken van de fietspaden en fietsroutes. 
Het gaat met name om het tijdig en 
volledig uitvoeren van het schoonma-
ken. Op vele fietsroutes was het door 
sneeuw- en ijsplekken te lang, te weten 
meerdere dagen, onmogelijk om de hele 
route veilig te fietsen. Ook onze actieve 
vrijwilligers trekken deze conclusie.
Wij hebben er begrip voor dat in ver-
band met de uitzonderlijke weersom-
standigheden de mensen van de strooi- 
en veegploegen voor een zware opgave 
stonden. Toch zien wij mogelijkheden 
om de kwaliteit te verhogen, namelijk:
-  De keten is net zo sterk als de zwakste 

schakel. Besteed in een volgende 
sneeuw- en ijsperiode aandacht aan de 
knelpunten op fietspaden en fietsrou-
tes, te weten sneeuwhopen op fiets-
stroken en kruispunten en resten van 
sneeuw- en ijsplakkaten.

-  Controleer na het schoonmaken of 
resterende knelpunten extra aandacht 
behoeven.

-  Ga eerder vegen en ga nu al na of het 
beschikbare materieel wel geschikt 

De vorstperiode in februari 2021 ging 
niet aan onze leden voorbij. Wij ont-
vingen een aantal meldingen over de 
gebrekkige uitvoering van het strooi- 
en veegbeleid door de gemeente Den 
Haag. De bijgesloten foto’s toonden 
situaties waarin het fietsen op fiets-
paden en fietsstroken nog dagen na 
de sneeuwval gevaarlijk en onverant-
woord was. Dit was zelfs het geval op 
een weggedeelte bij de Stadhouder-
slaan waar de gemeente i.v.m. een 
ernstig ongeval tijdelijke noodmaatre-
gelen had getroffen voor de fietsers 

Naar aanleiding van de meldingen 
hebben wij ook een aantal situaties in 
de stad bekeken. Voorts gingen wij na 
af hoe de uitvoering van het strooi- en 
veegbeleid in onze regio en elders in 
het land verlopen was. Wij vroegen dit 
na bij onze onderafdelingen en namen 
kennis van berichten in de pers en 
informatie van de landelijke Fietsers-
bond. Op basis hiervan concludeerde 
het bestuur van onze afdeling dat het 
strooi- en veegbeleid onder de maat 
was en dat de fiets bij het opruimen 
van sneeuw en bestrijden van glad-
heid, nog niet op 1 staat. Wij schreven 
de betrokken wethouders Liesbeth 
van Tongeren en Robert van Asten 
onderstaande brief.

Geachte wethouders, beste Robert 
en Liesbeth,

Vorige week was er ten gevolge van de 
uitzonderlijke weersomstandigheden 
veel sneeuw- en ijsoverlast op de fiets-
paden en fietsstroken. De gemeente 
Den Haag heeft in haar strooibeleid 
vastgelegd welke wegen, waaronder 
fietspaden en fietsstroken bij sneeuw- 

ingezondeningezonden
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LEDEN MAILEN

Stadhouderslaan: 
beveiligde opstelruimte fi etsers Fietspad Teldersweg Bij het Tolhuis Scheveningseweg
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ONTERECHT VOORRANG BIJ ROTONDES…!? 

Al meerdere jaren ben ik lid van de 
Fietsersbond. Dit ontstond eigenlijk 
door het gebruik van die fantastisch 
routeplanner [routeplanner.fietsers-
bond.nl —red.]. Nooit heb ik er echter 
bij stilgestaan dat er voor de Fietsers-
bond vele vrijwilligers nodig zijn.

In een van de vorige edities van de 
Fietsbel werden vrijwilligers gevraagd 
voor o.a. de fietsvisie voor Zoeter-
meer, waar ik woonachtig ben. Als 
gepensioneerde heb ik best wel eens 
wat tijd over, dus heb ik me aange-
meld. Ik kreeg de melding dat ik con-
tact kon opnemen met Theo Hebing 
van de afdeling Zoetermeer. 

Al snel werd ik betrokken bij de laatste 
bewerkingen van de enquête (met 
twee medewerkers van de Fietsers-
bond) welke naar alle, in Zoetermeer 
wonende, leden van de Fietsersbond 
gestuurd zou worden. Deels via mail 
en deels via thuisbezorging door 
Theo en mij, in geval geen mailadres 
beschikbaar is. Inmiddels zijn de 
resultaten bekend en aan de geïnte-
resseerde leden via een Zoombijeen-
komst kenbaar gemaakt. De resultaten 
worden nu verder uitgewerkt, al dan 
niet met de hulp van (weer die) vrijwil-
ligers. De uitkomsten zullen aan de 
gemeente Zoetermeer gepresenteerd 
worden. Het is te hopen dat al onze 
voorstellen gehonoreerd zullen gaan 

Ik zou C.N. zeer erkentelijk zijn als hij 
zich sterk maakt voor fietsvriendelijke 
voorzieningen in het algemeen en in 
het bijzonder bij rotondes.

Ten slotte, fietsers gaan er nooit 
van uit dat ze de ‘volgende keer’

worden, maar je moet wel realistisch 
blijven. 

De afdeling Zoetermeer is gevraagd 
mee te denken over de verdere ont-
wikkeling en inrichting van de Nieuwe 
Driemanspolder, voor wat betreft 
fietsen en wandelen met of zonder 
hond. Uiteraard heeft Theo daar graag 
gehoor aan gegeven.

Bij een van mijn fietstochtjes kwam 
ik in de omgeving van Leimuiden een 
rechthoekig bordje tegen met daarin 
3 cirkels: 1 met een fietser, 1 met 
een wandelaar en 1 met een hond. 

 voorrang krijgen. Fietsers van jong tot 
oud weten — bewust of onbewust — 
hoe kwetsbaar ze zijn in het verkeer. 
Zij hebben geen airbag en geen 
kreukelzone.

Daan Goedhart

De tekst erbij was HOUD REKENING 
MET ELKAAR. Mijn mening is, dat 
wanneer je inderdaad rekening met 
elkaar houdt er geen bordjes nodig 
zouden zijn. We zijn allemaal graag 
in de natuur om te genieten, niet om 
elkaar het leven zuur te maken.

Veel fietsplezier de komende 
maanden!

Wim Hinsen

UIT ZOETERMEER

In de Fietsbel van najaar 2020 lees ik 
dat C.N. zich ergert aan automobilis-
ten die fietsers onterecht voorrang 
verlenen bij rotondes.

Je ergeren in het verkeer is niet ge-
zond en kan tot ongelukken leiden.

Regelmatig (2 tot 3 keer per week) 
fiets ik door de gemeente Westland 
en omgeving. Daarbij passeer ik een 
aantal rotondes met de fiets uit de 
voorrang. Dat passeren is geen pretje: 
te krappe ruimte, hoekige bochten, 
hoge stoepranden, vaak een hobbe-
lig wegdek, krappe middeneilandjes, 
uitlaatgassen. Ik ben dan ook elke 
automobilist zeer erkentelijk die mij 
bevrijdt uit mijn benarde positie door 
af te remmen om mij veilig te laten 
oversteken.

Een Westlandse rotonde met fi ets uit de voorrang

regioregio
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steevast met een big smile. Waarom 
dit niet voor veel meer ouderen 
organiseren als het zoveel plezier 
geeft? De gemeente Rijswijk en de 
Vrienden van Onderwatershof werden 
snel bereid gevonden om mee te doen 
en werd er een duofiets van Van Raam 
met trapondersteuning aangeschaft. 
Vervolgens werden nog verworven 
een aanhanger voor twee fietsers, 
een riksja met twee plaatsen en een 
rolstoelfiets. Behalve de gemeente en 
de Vrienden hebben ook het Fonds 
1818, Rotary Rijswijk en het Delafonds 
grote en kleine schenkingen gedaan. 
Dela sponsort bijvoorbeeld de koffie 
onderweg onder het motto ‘verbinden 
van generaties’.

Er zijn nu 33 vrijwilligers, die regelma-
tig meefietsen. Op ieder oudere is een 
meefietser nodig. De organisatie belt 
bewoners die zich als belangstellen-
den hebben gemeld en benadert ook 
de nieuwe bewoners. De ritten zijn 
bij geschikt weer op dinsdag van 13 
tot 15 uur en van 15 tot 17 uur. ’s Mor-
gens zijn er ritten van een uur voor 
bewoners van de gesloten afdeling; 
dit blijkt een goed therapeutisch effect 

Zo nu en dan kun je in Rijswijk en 
omgeving het wonderlijke schouwspel 
zien van een groepje duofietsers, een 
rolstoelfiets en een riksja. Dat is de 
funtrain met bewoners van zorgcen-
trum Cardia, locatie Onderwatershof 

aan de Van Vredenburchweg. Ze 
fietsen naar Delft, het Zuiderpark, 
langs de Vliet of waarheen men ook 
zin heeft. Het overige verkeer wacht 
in verbazing en wuift. Heerlijk samen 
naar buiten, de wind door de haren, 
een praatje met de fietsmaat en 
onderweg meestal een kopje koffie. 
Dit wordt georganiseerd door zo 
dertig fietsvrijwilligers met als coördi-
nator André van Zomeren en voor de 
techniek Roland Wichers. Met deze 
mannen sprak ik.

Het is begonnen in 2018. André fietste 
al een tijdje op een duofiets met een 
buurman en ALS- patiënt, de buurman

te hebben. Tussen de naast elkaar zit-
tende fietsers is coronaproef plexiglas 
aangebracht. Heel bijzonder was de 
verrassingsfietstocht op de 60-jarige 
trouwdag van een bewonersechtpaar.

Anne Kari (mijn vrouw) en ik mochten 
ook een keer meefietsen. Over de Van 
Vredenburchweg, door Overvoorde, 
naar het Zuiderpark. Want bewoners 
van Onderwatershof hebben welis-
waar voorrang, maar thuiswonen-
den mogen ook mee als er plaats is. 
Opgeven bij Lidewij van Roon (van 
Onderwatershof) 06 48517340. Het is 
de bedoeling vaker beschikbaar te zijn 
voor thuiswonenden, maar daarvoor 
zijn meer vrijwilligers nodig. Misschien 
iets voor een van onze leden? Je kunt 
contact opnemen met coördinator 
André van Zomeren 06 53859210. Het  
gezellige contact en ook het genieten 
van iedereen die meegaat, geeft de 
vrijwilligers een enorme voldoening. 
Ik zag bij de vrijwilligersvacaturebank 
dat ook Florence, locatie Vredenburg, 
beschikt over een duofiets en een rol-
stoelfiets met trapondersteuning. 

Coördinator informele zorg, Anastasia 
Marneth, vertelt dat bewoners enorm 
genieten van een ritje. ‘We zijn op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die bewoners een mooie fietservaring 
willen bieden.’ 

Erwin Ruitenberg

FIETSCLUB ONDERWATERSHOF
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Haar e-mailadres is anastasia.marneth
@florence.nl. Ook verzorgingscentrum 
Steenvoorde (Florence) beschikt over 
een duofiets, waarvoor men nog 
vrijwilligers kan gebruiken.

De Fietsclub op de Markt in Delft

Op de Markt in Delft

Bij de Bieslandse Bovenmolen

Onderweg

regioregio
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In de situatie voor de aanleg van 
tramlijn 19 in 2010 was de Weigelia een 
normale weg met fietsstroken. Bij de 
aanleg van de trambaan is de Weigelia 
in eerste instantie gesloten verklaard 
voor fietsers om onveilige situaties te 
voorkomen met fietsers, voetgangers 
en laden en lossen dicht bij de 
trambaan. Tegen deze afsluiting heeft 

de Fietsersbond bezwaar gemaakt. 
Dat heeft ertoe geleid dat sinds 2012 
fietsen in het voetgangersgebied aan 
de westzijde van het winkelcentrum is 
toegestaan. 
Om hinder hiervan voor voetgangers 
weg te nemen en voor een betere 
afwikkeling van het fietsverkeer is in 
de plannen voor het winkelcentrum 
rekening gehouden met de aanleg van 
een fietspad. Hiervoor zou het voet-
gangersgebied — met een breedte 
van 6 meter — worden versmald. Ver-
plaatsing van de verhoogde tramhalte 
in de zuidelijke richting — voor een 
meer centrale ligging — in combinatie 
met het ontworpen fietspad zou lei-
den tot onderbreking van het voetpad 
ter plaatse. Voetgangers zouden hier 
dan gebruik moeten maken van het 
fietspad. Om die reden is afgezien van 
de aanleg van een fietspad en is beslo-
ten om het mengen van voetgangers 
en fietsers te laten bestaan en fietsers 

ook toe te staan op de trambaan op 
het gedeelte tussen de Lavendel en de 
Albert Heijn.

Bij het versmalde gedeelte van het 
voetgangersgebied ter hoogte van 
de tramhalte kunnen openslaande 
keukendeuren van de daar aanwezige 
restaurants voor gevaarlijke situaties 
zorgen. Nagedacht wordt aan maatre-
gelen om dit te markeren.
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OPENING WINKELCENTRUM 
WESTFIELD MALL OF THE NETHERLANDS
Op 18 maart 2021 is het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands — voorheen Leidsenhage — officieel geopend. Het 
gaat om het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Het is bedoeld als ‘belevingswereld’. Naast 280 hoogwaardige 
winkels op allerlei gebied zijn er o.a. een versmarkt, horecagelegenheden, entertainment — waaronder een bioscoop met 10 
zalen — en vrijetijdszaken. Verder worden er workshops en proeverijen georganiseerd. Het centrum heeft een luxe inrichting 
en uitstraling. Jaarlijks worden 10 miljoen bezoekers verwacht. Het plan voor de bereikbaarheid en bevoorrading van het 
winkelcentrum — met 4000 gratis parkeerplaatsen — heeft ook gevolgen voor fietsers. Bij de realisatie van het plan zijn 
bestaande fietsvoorzieningen aangepast. Hierbij heeft de fiets onvoldoende aandacht gekregen.

S�������
Het winkelcentrum is voor fietsers bereikbaar via tweerichtingenfietspaden aan de randen: op de Heuvelweg, de 
Burgemeester Banninglaan, de Noordsingel en de Weigelia. Bij de meeste toegangen van het winkelcentrum staan 
fietsklemmen (voor de aantallen zie de rode cijfers op de plattegrond). Op de hoek van de Heuvelweg en de 
Burg. Banninglaan komt een bewaakte stalling met ruimte voor 312 fietsen. 

Fietsen op de trambaan en nauwe 
doorgang bij de tramhalte

Fietsenstalling bij de bioscoop

regioregio
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Bij de reconstructie van de kruising 
Heuvelweg / Weigelia / Sperwerlaan 
in verband met de in- en uitgang van 
de parkeergarage zijn de eenrichtings-
fietspaden aan weerszijden van de 
Weigelia vervangen door een twee-
richtingenfietspad naast de trambaan. 
Zie de plattegrond. Een gevolg hiervan 
is dat fietsers op de Heuvelweg uit 
oostelijke richting niet direct links 
kunnen afslaan naar de Weigelia. Zij 
moeten dan eerst nog bij de ver-
keerslichten de in- en uitgang van 
de parkeergarage kruisen om bij dat 
fietspad te komen. Een oplossing voor 
dit probleem met een tweerichtingen-

fietsoversteekplaats op de oostelijke 
tak van de kruising wordt niet over-
wogen. Een alternatief voor deze 
fietsers is om eerder over te steken 
bij de Burg. Banninglaan en daarna 
rechtsaf het tweerichtingenfietspad 
aan de kant van het winkelcentrum te 
volgen. Dat fietspad sluit direct aan op 
het tweerichtingenfietspad langs de 
Weigelia.

B���. B����������
In de oude situatie waren er aan 
beide kanten van de weg vrijliggende 
fietspaden. Kort na de ingebruikname 
van de laad- en loshal van de Jumbo 
werd duidelijk dat de bevoorrading 
met grote vrachtauto’s tot gevaarlijke 
situaties leidde op het fietspad aan de 
westzijde. Het gaat hierbij om gevaar-
lijke keerbewegingen achteruit.

De oorzaak hiervan is het ontbreken 
van keermogelijkheden op eigen ter-
rein van het winkelcentrum. Om die 
reden — en in verband met andere 
mogelijke conflicten op het westelijke 
fietspad — is besloten om het fietspad 
aan de westzijde te verwijderen. 

In plaats daarvan is op het fietspad 
aan de oostzijde tweerichtingenver-
keer ingesteld. Het fietspad is hiervoor 
verbreed naar 3,5m.

Op twee plaatsen — bij de Dobbelaan 
en ter hoogte van de McDonald’s — 
zijn fietsoversteekplaatsen aangelegd 
die naar stallingsvoorzieningen leiden.

Een nadeel van het tweerichtingen-
fietspad aan de oostzijde van de 
Burg. Banninglaan is dat fietsers met 
bestemming en herkomst aan de 
westzijde de weg twee keer extra 
moeten oversteken. Bij de kruising 
met de Heuvelweg komt daarbij

nog wachttijd bij de verkeerslichten. 
De vraag is in hoeverre fietsers zich 
zullen houden aan de verplichte, 
veilige fietsroutes via het tweerich-
tingenfietspad aan de oostzijde, en 
in hoeverre zij zullen kiezen voor een 
minder veilige route via de ruimte voor 
voetgangers aan de westzijde. Met 

Kijkend vanaf Heuvelweg richting de 
Weigelia. Een tweerichtingenfietsover-
steekplaats ontbreekt.                    

Kruising Weigelia / Heuvelweg met 
fietspaden en toegang P-garage                     

Westzijde Burg. Banninglaan vóór 
verwijdering van het fietspad.                                   

Na verwijderen van het fietspad.                                

Fietspad oostzijde Burg. Banninglaan, 
in noordelijke richting kijkend.                                                        

Fietspad oostzijde Burg. Banninglaan, 
in zuidelijke richting kijkend

 Fietsoversteekplaats op de Burg. 
  Banninglaan ter hoogte van de
  McDonald’s.                              

Fietsoversteekplaats op de Burg. 
Banninglaan bij de Dobbelaan.                                   

regioregio
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hekjes wil de gemeente dat laatste 
ontmoedigen.

N����������
Het smalle (2,70 m brede) tweerich-
tingenfietspad aan de noordzijde van 
de Noordsingel is plaatselijk verbreed 
naar 3,6m.

F������������
In het plan is uitgegaan van 1300 
fietsparkeerplaatsen met fietsaanleun-
hekjes op verschillende locaties. Later 
is dat gewijzigd in fietsrekken met een 
aanbindmogelijkheid. De compacte 
uitvoering hiervan is qua ruimtebe-
slag economischer dan fietsnietjes. 
Toegepast zijn twee types: één met 
voorvorkklem en één met wielgoot. 
Het type met wielgoot is geschikt voor 
bredere fietsen.

De stalling op de hoek van de Burg. 
Banninglaan en de Heuvelweg (312 
plaatsen) krijgt bewaking. De stalling 
heeft geen overkapping en mist (nog) 
voorzieningen voor het opladen van 
e-bikes.

In de beschrijving van de voorzienin-
gen van het winkelcentrum staat dat 
er bij fietsparkeervoorzieningen een 
fietspomp en gereedschap komen. Tot 
nu toe zijn die nog niet aangetroffen.

Dick Breedeveld

Noordsingel kijkend vanaf Burg. 
Banninglaan richting Weigelia

Twee typen fietsrekken                                              

Noordsingel kijkend richting Weigelia

Noordsingel kijkend vanaf Burg. 
Banninglaan richting Weigelia

regioregio

Na 5 jaar wil onze secretaris Jetse Timmers zijn aandacht gaan 
verleggen naar zijn andere geliefde activiteiten, in Zeeland. 
Hierdoor ontstaat er een vacature voor secretaris. 

Wil je actief inzetten voor de Fietsersbond in Den Haag en regio? 
Vindt je organiseren leuk, houdt je graag overzicht en kan je onze 
centrale e-mailadres beheren?                   

De secretaris organiseert de maandelijkse bestuursvergadering, 
overlegt met de gemeente Den Haag over lopende projecten, schrijft 
artikelen voor de Fietsbel en beantwoordt, samen met de voorzitter 
en de andere twee bestuursleden, vragen van leden en inwoners. 
Tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per week.

Overleg eens via of meld je aan bij:
Haagseregio@fietersbond.nl of josdejong75@gmail.com
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Ruim baan voor de fiets 2020-2025

Eind januari is in de gemeenteraad 
het Uitvoeringsprogramma Ruim baan 
voor de fiets 2020-2025 besproken en 
vastgesteld. Ook voor de Fietsersbond 
een belangrijk moment.
De Fietsersbond ziet in het plan veel 
goede maatregelen voor de fiets(er). 
Er is de komende jaren circa 60 miljoen 
euro beschikbaar voor de uitvoering. 
Dat is zeker positief. Maar natuurlijk 
hebben we ook nog wensen. Daarom 
heeft uw voorzitter drie positieve 
punten en enkele punten waar wij 
er graag een schepje bovenop zien, 
inbracht bij de behandeling in de 
raadsvergadering.

Goede punten
•  Verbeteren van de doorstroom bij 

verkeerslichten voor fietsers op 
drukke routes zoals Loosduinse-
kade en -weg, zoals bij de beruchte 
Zevensprong.

•  Subsidieregeling voor buurtstal-
lingen gaat weer van start: aan 
inpandige fietsenstallingen is in een 
aantal wijken veel behoefte; maar 
ook de andere stallingsplannen in de 
binnenstad en bij de strandopgan-
gen verdienen onze steun.

• De actie ‘Alle kinderen een fiets’ is 
eind april van start gedaan! Wij doen 
mee. Vrijwilligers van de Fietsers-
bond kunnen helpen bij de 

   inzameling.

Natuurlijk zijn er ook nog wensen
•  Versnelde aanpak in 2021 van alle 

sterfietsroutes naar Scheveningen 

inclusief sterfietsroute Scheveningen-
Bad (met name de Javastraat tussen 
Alexanderstraat en Nassauplein) en 
sterfietsroute Scheveningen-Haven 
(Kranenburgweg) en meteen aan de 
slag met de aanpak van de Vissers-
havenweg. Deze laatste staat nu in 
het plan voor 2025. Dat is wel heel
ver weg. De gemeente wil de overlast
in de zomer op Scheveningen
verminderen. Laat dan de fietsers 
veilig en gemakkelijk Scheveningen 
bereiken. 
•  Snel geen snorfietsen op het fiets-

pad. Fijn dat het onderzoek naar het 
halen van de snorfietsen van het 
fietspad afgerond is. Conclusie: de 
invoering van de helmplicht lost veel 
op. De minister doet nu onderzoek 
naar het type helm. Het heeft de 
voorkeur van de Fietsersbond dat 
met zo’n eenvoudige maatregel 
de snorfietsen snel verdwijnen van 
onze fietspaden.

•  “De Weimarstraat is tijdelijk nu ver-
velend voor fietsers, maar er wordt 
gewerkt aan een ontwerp”, zei de 
wethouder in de commissievergade-
ring. Deze vreselijke drempels waren 
er plotseling. Nooit met de Fietsers-
bond in enige overleg besproken. 
Ook in de Willem III-straat liggen ze 
er inmiddels. Deze maatregelen zijn 
voor de fietser echt een ernstige 
verslechtering. De Weimarstraat is 
een sterfietsroute met gemiddeld 
5000 fietsers per dag. Inmiddels is er 
kort na de raadsvergadering met de 
gemeente contact geweest over een 
herinrichting van de Weimarstraat. 
De ontwerpen zien er positief uit.

De fietsroute Grote Marktstraat / 
Gedempte Burgwal
Een voorontwerp van de fietsroute 
door de Gedempte Gracht en Ge-
dempte Burgwal komt aan het einde 
van het jaar. Wij hebben hiervoor extra 
aandacht. De wethouder is begin april 
met de onderzoekresultaten gekomen 
over een aantal ingewikkelde kwesties 
rond het verleggen van de fietsroute 
die nu door de Grote Marktstraat 
loopt. Onze inzet blijft: met de Fiet-
sersbond is een duurzame oplossing 
voor de Grote Marktstraat bespreek-
baar, mits er een volwaardige en 
veilige fietsroute over de Gedempte 
Burgwal wordt gerealiseerd. Ook wij 
als Fietsersbond willen tijd voor parti-
cipatie met onze leden. Daarom wil ik 
graag met u bij de volgende ledenver-
gadering in gesprek over de voor- en 
nadelen. Tot ziens bij de alv.

VAN DE VOORZITTER

Jos de Jong

Jos de Jong 
Voorzitter 
josdejong75@gmail.com
06 18877993

JULLIE EMAIL ADRESSEN!! 
De Fietsbel dient tevens als oproep voor de ALV. De statuten eisen een oproep willen er rechtsgeldige besluiten 
kunnen worden genomen. Een enkele keer zijn er problemen om de Fietsbel tijdig te verspreiden. Het is tot nu toe 
gelukt jullie tijdig te berichten, maar met de moderne technieken zoals e-mail zouden we daarvan gebruik willen 
maken om de agenda van de ALV te verspreiden. Het secretariaat van de Haagse regio heeft van ongeveer vijftig 
procent van de leden het e-mailadres. Nu nog die andere vijftig procent. Wij verzoeken jullie met vermelding van 
je naam je emailadres te sturen naar:  ledenadministratie@fietsersbond.nl

Ook als je meent dat je adres al beschikbaar is, stuur voor ze zekerheid toch maar even. 
Jetse Timmers, Secretaris
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In het vorige nummer schreven wij 
over de onveilige verkeerssituatie in 
de Weimarstraat in het gedeelte tus-
sen de Valkenboslaan en de Beeklaan. 
Het gaat in dit gedeelte vooral om 
auto’s die te hard rijden, dubbel 
parkeren en op straat keren. Fietsers 
ervaren het fietsen in dit deel van de 
Weimarstraat dan ook als onveilig. 
WijWeimar, een werkgroep van de 
stichting Buurteigenaren Valkenbos & 
Regentes, streeft ernaar de Weimars-
traat veiliger te maken, o.a. door het 
invoeren van eenrichtingsverkeer.

Kort na het verschijnen van het vorige 
nummer plaatste de gemeente zonder 
overleg met de bewoners tijdelijke 
kunststof drempels om de snelheid 
van het autoverkeer af te remmen. 
Deze drempels met de toepasselijke 
merknaam Big Ramp zijn effectief. De 
drempels beslaan bijna de volledige 
breedte van de straat. Jammer genoeg 
zijn zij ook een ramp voor fietsers. 
Fietsers proberen er dan ook langs te 
fietsen hetgeen een zekere behendig-
heid vraagt en risico’s oplevert. Fiet-
sers meldden ons dat zij vanwege de 
drempels de Weimarstraat, onderdeel 

van een belangrijke fietsroute, mijden.

Wij namen over deze ongewenste 
situatie contact op met de gemeente. 
Kort erna hadden wij een gesprek met 
de wegbeheerder en de verkeerspla-
noloog van het stadsdeel Segbroek. Zij 
legden ons de vervangende tijdelijke 
maatregelen voor die volgens hen 
even effectief en fietsvriendelijk zijn. 
Het gaat om licht verhoogde plateaus 
bij een aantal kruispunten. Hopelijk 
worden dan ook de kunststof drem-
pels binnenkort verwijderd.

Wij vroegen WijWeimar naar hun me-
ning. Zij waren nog niet op de hoogte 
van de vervanging van de drempels. 
Zij meldden ons dat veel bewoners 
blij waren met de Big Ramp-drempels 
omdat de snelheid van auto’s eruit 
is gehaald. Fietsers vinden het een 
gruwel. Verder meldt WijWeimar dat 
zij nog niets hebben gehoord over het 
verkeersonderzoek dat in de herfst 
van vorig jaar heeft plaatsgevonden 
en voorts ook niets meer over de 
belofte van Van Asten over een andere 
verkeersorde in de Weimarstraat te 
praten met als uitgangspunt: meer 

ruimte voor de fiets, auto te gast. Daar 
was tussen bewoners en de BIZ (de 
winkeliers) overeenstemming over. 
Dat betekent niet dat alle onderne-
mers en bewoners dat willen, maar er 
was bereidheid (BIZ en WijWeimar) 
dat te (laten) onderzoeken.

De komst van de Jumbo op de hoek 
van de Beeklaan en met name de laad- 
en losplaats in de Weimarstraat op de 
opstelstrook voor fietsers is een ander 
knelpunt en het blijkt nog erger te zijn 
geworden want plotseling is de Jumbo 
sterk uitgebreid, zowel in de Weimars-
traat als op de Beeklaan.

De Fietsersbond afdeling Haagse regio 
zal binnenkort haar zienswijze geven 
over de tijdelijke maatregelen en t.z.t. 
ook over de definitieve aanpassing van 
het verkeer in de Weimarstraat.

Jetse Timmers
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TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 
IN DE WEIMARSTRAAT

Even scherp sturen om de hobbel te mijden, je komt dan helaas wel dicht bij de stoeprand, extra oppassen!
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Ernstige fietsverkeershinder 
Laan van Meerdervoort

Tussen de Carnegielaan en de Van de 
Spiegelstraat is het smalle deel van de 
Laan van Meerdervoort tijdelijk verder 
versmald. Een leeg kantoor wordt 
verbouwd tot woningen. Dat is op zich 
wel prima. De wijze waarop niet. Wat 
is er aan de hand? 

Het bouwterrein blokkeert zowel de 
voetgangerzone, alswel het gehele 
vrijliggende fietspad richting Kijkduin. 

Fietsers richting Kijkduin moeten nu 
omfietsen en de auto krijgt vrije baan 
over de fietsstrook richting Javastraat. 
Het tijdelijke verkeersbord meldt 
doodleuk: ‘Fietsers op de rijbaan’. De 
omgekeerde wereld!

Daarbij komt nog dat fietsers richting 
Kijkduin vaak niet de omleidingsroute 
volgen, maar over het trottoir aan de 
overkant fietsen.

De verkeersveiligheid is in het geding 
en blijkbaar niet in goede handen bij 
de gemeente Den Haag. Hoe is het 
mogelijk geweest dat de wegbeheer-
der vergunning heeft gegeven aan 
deze bouwer? De Laan van Meer-
dervoort is een hoofdfietsroute. De 
blokkade duurt ook nog maanden. Een 
jarenlange strijd voor fietsen in beide 
richtingen op het smalle deel van de 
Laan van Meerdervoort is hiermee 
tenietgedaan.

Actie
De Fietsersbond komt in actie. Ik hoop 
dat als u dit artikel leest, de situatie zo 
is aangepast dat de fiets gewoon in 
beide richtingen kan passeren. 
Volg onze Facebookpagina facebook.
com/fietsershaagseregio en onze 
Twitterfeed @FB_HaagseRegio 
voor de laatste ontwikkelingen.

Jos de Jong            

Jos de Jong

FIETSERSBOND IN ACTIE 

Waar de Kampioen, het orgaan van de 
Algemene Nederlandse Wielrijders-
bond (ANWB), doorgaans vol staat 
met weetjes over auto’s, verkeersrou-
tes, wegenwachtperikelen en andere 
vierwielige beslommeringen, stond er 
de laatste keer opvallend veel in over 
fietsen en wandelen. Daaruit bleek 
echter, dat ze bij de ANWB nog steeds 
opvallend weinig weten over fietsen 
en wandelen. Want deze onderwerpen 
werden behandeld alsof het autorijden 
betrof. 

Voorbeelden van fietsbestemmingen 
uit dat laatste nummer: 
•  Op de ‘picknickbakfiets’ stappen om 

het mooie Groene Hart te verken-
nen. 

•  In de fietsstad Houten ‘hoogtepunten’ 
voorgeschoteld krijgen.

•  Uit één van de ruim 200 kant en 
klare fietsroutes kiezen.

•  Een route voor wie graag fietst door 
een uitgestrekt gebied.

•  ‘Uitdagende fietsklassiekers’ onder-
nemen langs watermolens, kijkhut-

ten en veenwerkershuisjes.
•  Op de pedalen voor een ‘smaak-

fietsroute’ langs eetgelegenheden.
•  Door Salland slingeren met de ‘slin-

gers van de Sallandfietsroute’.
•  Je tijdens een route laten meene-

men in ‘verhalen vol cultuur’.
•  Routes volgen die opnieuw zijn 

uitgestippeld met een ‘knooppun-
tensysteem’.

•  Een ‘ontdekkingstocht’ langs mer-
gelgroeves fietsen.

En dat allemaal met bijvoorbeeld…..
•  een nieuwe fietsaccu met 50% 
    korting
• een kinderfietsenplan
• een wegenwachtfietsservice
• twee waterdichte fietstassen
• een fiets met een tweede leven
• lentekorting
• een middenmotor op je e-bike
• een gratis actiebrochure
• een systeem van leenfietsen
• een betrouwbare fietsdrager
• een fietshelm
• een ‘fietstelefoonhouder’ op je stuur.

En dan ineens staat er ergens halver-
wege in die wandel- en fietseditie van 
de ANWB-Kampioen:

‘Gewoon je fiets pakken en wegwe-
zen. Dan zie je het moois vanzelf!’

Zeg dat dan direct!

Julius Pasgeld

FIETSEN. WAAROM EIGENLIJK? 

Julius Pasgeld

stadstad
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Westland

Uit de sta�s�eken weten we dat fietsers vanaf hun vij�igste vaker
dan gemiddeld vallen en erns�g gewond raken. Hoe komt dat?
Zijn ze minder vaardig geworden? Of ligt het aan de toegenomen
fietsdrukte?

Toen ik in 2018 begon als voorzi�er van de Fietsersbond Westland
vielen de schellen van mijn ogen: er is iets aan de hand met val-
lende fietsers. Ik ging op onderzoek uit en wat bleek dat er heel
veel ongelukken gebeuren door paaltjes, stoepranden en gladheid.
Ik ben al wat ouder en ik merk dat dingen veranderen. Maar dat
gaat heel langzaam.

We kennen allemaal de leesbril. Maar er gebeurt zo veel meer.
Je kunt minder goed vanuit je ooghoeken kijken, maar dat merk je
niet meteen. Daardoor zie je auto’s of fietsers later dan toen je
jong was. En dan schrik je ineens. Dat hee� invloed op hoe je het
verkeer belee�.

Veel mensen denken: natuurlijk kan ik nog fietsen. En dat is ook zo,
maar je kunt het niet meer zo goed dan toen je 18 was. Daar zit
het gevaar in. Je moet realis�sch naar je zelf kijken. Soms moet je
accepteren dat je dingen niet meer zo goed kunt. Over je schouder
kijken wordt moeilijker en dan is een spiegel op de fiets een goed
idee.

Ik heb mij voorgenomen mij niet bang te laten maken en gewoon
te blijven fietsen. Aan de andere kant: ik was nogal eens overmoe-
dig. Nu probeer ik balans te houden.

Hoe zit het met de infrastructuur? Ik vind dat de gemeente met de
ogen van de minder vaardige fietser naar de fietsinfrastructuur
moet kijken. De verkeersdeskundigen zeggen: Het fietspad is goed,
want het voldoet aan de richtlijnen.

Maar de richtlijnen zijn de minimum eisen. Voor een onzekere
fietser is die ruimte vaak echt te krap. Meer ruimte voor de fietser
zeggen poli�ci vaak, maar doe dat dan ook echt! Ik pleit dan ook
voor een fietsinfrastructuur die seniorproof is: geen paaltjes,
geen hoge stoepranden. Die zijn levensgevaarlijk als je er tegen
aan komt met je trapper. Bij oudere fietsers leidt dat tot een
valpar�j. De overgang tussen fietspad en stoep moet schuin zijn
of helemaal gelijkvloers. Als je per ongeluk verkeerd stuurt, kun
je gewoon weer veilig terug naar het fietspad. Dat is een
vergevingsgezinde oplossing; een stuurfout wordt niet gestra�
met een valpar�j. Ik ben ook voor meer markering.

Op heel veel plekken zou je met belijning het verloop van het
fietspad kunnen markeren. Een duidelijk contrast tussen waar je
wel of niet kunt fietsen, kan oudere fietsers echt helpen. Als je
ziet aan de belijning dat het pad a�uigt voor een plantenbak
word je daar niet door verrast.

Goed dat de Fietsersbond Westland, die staat voor veilig en
comfortabel fietsen, een goede rela�e hee� met de verantwoor-
delijke ambtenaren van de gemeente Westland en met de wet-
houder Fietsinfrastructuur in het bijzonder. Dat neemt niet weg dat
iedere inspanning de finish haalt. Het is vaak een zaak van lange
adem, een gezonde condi�e en een flinke doses ambi�e.

Wij tekenen ervoor.

Frans Visee, Voorzi�er

OPINIE | FIETSINFRASTRUCTUUR SENIORPROOF IS ZO GEK NOG NIET
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Stappenplan voor kopen e-bike

Er zijn honderden verschillende elektrische fietsen te koop
van allerlei merken. Het aanbod lijkt divers maar eigenlijk is
de keuze vrij overzichtelijk, TestKees van de Fietsersbond:
‘Beslis voor jezelf wat belangrijk voor je is.
En bedenk ook: Wat heb ik nodig?’ TestKees leidt je in vijf
stappen naar het merk en type e-bike dat je zoekt.

1. Kies de motor die bij je past
2. De juiste versnelling ?
3. Alles over de accu
4. Welke fietshouding is pre�g voor jou?
5. Comfort, waar moet je precies op le�en?

En verder: de Top 10 van TestKees, alles over GPS-trackers,
op vakan�e met je e-bike, de beste speedpedelec voor jou
en nog veel meer.

Bezoek de website van de fietsersbond.nl en bestel met
behulp van het bestelformulier ‘Stappenplan’ met slechts
3 vragen: voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Het Stappenplan ontvang je dan gra�s in je inbox.

TWEEDEHANDS-E-BIKE DRAAIT OM DE ACCU

Frans Visee belt meet een paar fietsenmakers in het hele Westland
voor de actuele stand van zaken op de tweedehands e-bike markt.
Er is duidelijk meer vraag en aanbod dan 10 jaar geleden.
‘Wij kopen zelfs elders par�jen tweedehands e-bikes op als we te
weinig aanbod hebben.’ ‘Moeilijke handel’, was de markt voor
tweedehands e-bikes �en jaar geleden. Fietshandelaren zaten
niet te wachten op de inruil e-bikes en mensen die hun gebruikte
e-bike aanboden schrokken ervan hoe weinig ze er nog voor kregen.
Een fiets van ach�enhonderd euro was drie jaar later niet meer
dan zevenhonderd euro waard. Poten�ële kopers waren huiverig
vanwege de horrorverhalen over oude accu’s die ermee ophielden.

Inruilfietsen
Het eerste wat opvalt als ik fietsenwinkels opbel is dat ze geen
van allen meer klagen over ‘al de inruilfietsen’. Het is normaal
geworden om je e-bike in te ruilen. Voor de tweedehands markt
zijn ook meer kopers dan ooit tevoren, zegt Arie de Zeeuw van
Fiets & Co in ’s Gravenzande. Ik verkoop de 2 hands e-bike al�jd
met een gereviseerde accu’s met 2 jaar garan�e, die zijn zelfs
beter dan nieuwe accu’s. Dat komt door de verbeterde cellen.

De accu bepaalt de prijs
Michel Vis van Tweewielers Vis in Poeldijk is al 16 jaar enthousiast
verkoper van Gazelle en het Duitse dochtermerk Kalkhoff. Hij ruilt
ze graag in vanwege de stabiele frames met middenmotor. Een
tweede handse e-bike gaat al�jd de deur uit met nieuwe accu.
Daar betaalt hij al snel € 300,— tot € 400,—, en dat is in sommige
gevallen meer dan de waarde van de fiets.

Ook op andere manieren proberen fietshandelaren zekerheid te
bieden. BOVAG-fietshandelaren geven een half jaar garan�e op
gebruikte e-bikes. Sommige doen daar nog een schepje boven op.
Bike Totaal in Wateringen biedt regelma�g ac�epakke�en aan
met een accu-garan�e van 5 jaar. Kanny Spijkers: Dat biedt
mensenextra veiligheid; voor ons is het een manier om ze over
de streep te trekken. Klinkt aantrekkelijk, maar fietsen inruilen
van de Bouwmarkt en Aldi doen bij zo’n aanbieding we niet.

Opmerkelijk bij mijn bel ronde blijkt hoe weinig fietsenwinkels
een accutester hebben. Bart Hoogkamer biedt die service wel.
Hij leest de capaciteit uit en de ervaring leert dat de levensduur
van de accu uitkomt op vijf jaar. Zijn advies is de accu iedere
maand bij kamertemperatuur op te laden.

Volgens Ronald de Bruin kan je de zorgen over de accu ook hele-
maal uitsluiten: ‘Vanaf januari 2020 hee� de overheid een aan-
trekkelijke lease regeling voor e-bikes die door de werkgever aan
medewerkers kan worden aangeboden tegen 7 procent bijtelling.
Dat betekent dat je, a�ankelijk van je inkomen, voor een e-bike
van bijvoorbeeld 2000 euro een bedrag van 5 euro per maand
gaat betalen. Werknemers kunnen die zelf de e-bike leasen wordt
het leasebedrag van het brutosalaris afgetrokken, zo’n 40 tot 50
euro per maand.’ Volgens Ronald de Bruin moet het rijden met
een e-bike nu een zorgenvrij kunstje zijn.
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Stappenplan voor kopen e-bike

Er zijn honderden verschillende elektrische fietsen te koop
van allerlei merken. Het aanbod lijkt divers maar eigenlijk is
de keuze vrij overzichtelijk, TestKees van de Fietsersbond:
‘Beslis voor jezelf wat belangrijk voor je is.
En bedenk ook: Wat heb ik nodig?’ TestKees leidt je in vijf
stappen naar het merk en type e-bike dat je zoekt.

1. Kies de motor die bij je past
2. De juiste versnelling ?
3. Alles over de accu
4. Welke fietshouding is pre�g voor jou?
5. Comfort, waar moet je precies op le�en?

En verder: de Top 10 van TestKees, alles over GPS-trackers,
op vakan�e met je e-bike, de beste speedpedelec voor jou
en nog veel meer.

Bezoek de website van de fietsersbond.nl en bestel met
behulp van het bestelformulier ‘Stappenplan’ met slechts
3 vragen: voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Het Stappenplan ontvang je dan gra�s in je inbox.
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Een week na sneeuw en ijs loop ik op de ’s-Gravenzandse
Zijdijk in de stralende winterzon over een sneeuwvrij
fietspad. Samen met mijn maatje Coco, een Roemeense
zwarte dame uit het asiel in Boekarest, zijn we onderweg
naar het strand. Tussen veel wandelaars links en rechts
met al dan niet aangelijnde honden laveren fietsers op
diverse merken en typen. Het is dus oppassen geblazen.

Opmerkelijk is dat de fietsbel onaangeroerd blij�. Ook als
Coco het gras aan de overkant groener vindt en plotseling
besluit naar rechts over te steken. Direct reageert een
groepje fietsers die vol in de remmen gaat. Resultaat een
rijtje boze gezichten. “Dom”? roep ik over mijn rechter-
schouder, maar het blij� opmerkelijk s�l. Op dat moment
valt me op dat ik de fietsbel niet één keer heb gehoord.
Eenmaal thuis realiseer ik me dat ik de fietsbel niet een keer
heb gehoord.

Is dat zorgelijk? Nee, maar het is wel verontrustend en je moet er
zelf op bedacht zijn dat iemand onverwachts achter je opduikt.

Ik besloot in mijn archief de herkomst van de fietsbel op te zoeken.
Die werd uitgevonden door John Richard Dedicoat in 1877 met de
bedoeling medeweggebruikers te waarschuwen voor onverwachte
situa�es en op handen zijnde ongelukken �jdens de deelname aan
het verkeer.

In 1906 is de fietsbel in Nederland we�elijk verplicht. Hoewel het
overtreden van deze wet zelden wordt beboet, is een poli�eagent
wel degelijk bevoegd om een bel te onderwerpen aan een “visuele
en audi�eve controle, waarbij de bel in werking wordt gesteld”.
De boete: 40 euro. Ook racefietsen zijn verplicht een bel te hebben.
Dat dit vaak niet zo is, vanwege het extra gewicht of omdat het
stuurtype van racefietsen ongeschikt kan zijn voor gangbaar bellen,
leidt tot veel ergernissen.

Fietsbellen mogen aan beide zijden van het stuur worden geplaatst,
maar zijn bijna al�jd links gemonteerd. Over hoe dit zo is gekomen,
zijn verschillende theorieën. “Fietsfabrikanten doen dit wellicht
omdat je dan nog steeds kunt bellen terwijl je je rechterhand
uitsteekt bij het rechts afslaan”, volgens de Fietsersbond Westland.

MAAK KANS OP EEN BOODSCHAPPENTAS!

De Fietsersbond Westland is er achter gekomen dat Iedere fietser
wel eens onverwachte ontdekking doet. Zo ontdekte een van de
leden dat Heleen van Zantvoort (www.vanzan.nl) fraaie fietstassen
maakt van gebruikte geveldoeken. De geveldoeken zijn bijvoorbeeld
gemaakt om een voorstelling in een theater aan te kondigen en als
de voorstelling niet meer speelt, wordt het afval. Crea�eve Heleen
recyclet het materiaal om er boodschappentassen (met korte
handvaten) van te maken die precies passen in een fietstas.
Allemaal bedacht om het shoppen nog gemakkelijker te maken.

De ontdekking willen wij graag met onze leden delen. Voor wie de
leukste ontdekking doet die past bij de fiets wint een exclusieve
boodschappentas van Heleen.

Insturen naar westland@fietsersbond.nl

De ac�e loopt tot 30 juni 2021.

De nieuwste uitvoering van de fietsbel kwam in 2016 op de markt.
Kosten: 39 euro. Maar die kan dan ook op afstand met je i-phone
laten rinkelen als je je fiets ergens hebt neergezet maar je weet
niet meer waar.

Een akoes�sch meesterwerk komt van Sögreni uit Kopenhagen en
is zeer eenvoudig te monteren. De koperen bel gee� een heldere
en lang aanhoudende geluid en wordt geleverd in een mooie
houten kist met Sögreni-logo- perfect als je de bel als cadeau
koopt.

De bel past op alle normale sturen (standaard 22,2 mm
stuurdiameter). De bel is 60 mm breed.

Prijs: 45 euro incl. BTW en excl. verzendkosten. Het geluid is te
horen op de website: sogreni.com

Ik heb het geluid ook aan Coco laten horen en die reageert alert
op het bijzondere geluid.

MET JE FIETSBEL WAARSCHUW JE ANDEREN, MAAR WIE BELT ER NOG?
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Westland

GEEF JE E-MAILADRES DOOR!
Van de Fietsersbondleden in het Westland hebben
wij alleen een postadres. Graag zouden wij ook je
e-mailadres hebben, zodat we je o.a. via de digitale
nieuwsbrief op de hoogte kunnen houden van de
ac�viteiten. Als wij je via mail kunnen bereiken is
dat efficiënter, het scheelt papier en portokosten
en is dus goedkoper. Het geld dat we daarmee
besparen kunnen we beter besteden!

Fietsersbond Westland zet zich in voor veilig en
comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage
aan een lee�aar, gezond en ac�ef Westland én aan
fietsgeluk voor iedereen.

Om fietsen in en rond Westland nog aantrekkelijker
te maken, wil de Fietsersbond Westland graag
ervaringen horen van Westlanders die regelma�g
fietsen, wat vinden zij belangrijk op het gebied van
fietsen in hun gemeente.

Wil je ac�ef meedenken en praten? Zoek dan
contact met het bestuur en informeer naar de
mogelijkheden! Je kunt het werk van Fietsersbond
Westland ook steunen door lid te worden.
Lid worden kan al vanaf € 2,50 per maand, meld je
aan via: Fietsersbond.nl/word-lid

Jouw voordelen als lid:
• Twee keer per jaar de “Fietsbel”, het magazine

van de regio Haaglanden en Zoetermeer met
Westlands katern van 4 pagina’s

• Al�jd als eerste op de hoogte van tests en
nieuwe ontwikkelingen

• Actuele online Fietsersbond Routeplanner
• Kor�ng op fietsproducten
• Elk kwartaal het magazine van de landelijke

bond ‘Vogelvrije Fietser’.

Redac�eadres: westland@fietsersbond.nl
Telefoon: 06 82 544 053

Bestuur:
Frans Visée, voorzi�er
Arjen Koene, secretaris
Wilmar Voois, penningmeester
Gerrit de Bruijn, Infra-specialist
Marja van der Ende, fietsburgemeester
Judith Boudri, communica�e
Willemien Mostert, events

HEEL WESTLAND FIETST OM GEZOND TE BLIJVEN
Fietsen is een laagdrempelige manier om fit te blijven, dat weten we inmiddels
allemaal. Het inze�en van fietsen als preven�emiddel tegen aandoeningen
wint terrein. Maar het is nog nauwelijks bekend dat de fiets, in combina�e
met andere middelen ook gericht kan worden ingezet bij de behandeling om te
genezen van aandoeningen en in het behandeltraject rond medische ingrepen.

OBESITAS: VOORKOM, BEHANDEL EN HERSTEL
Voor sommige ziekten kan fietsen zowel worden ingezet om ziekten te voor-
komen en te behandelen, als voor het herstel. Bij obesitas is dit het geval.
Door regelma�g te fietsen vergroot je de kans om op je gewenste gewicht
te blijven, maar door spor�ef 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 hee� fysieke inspanning een
posi�ef effect. Door te fietsen vindt er verbetering in de regulering plaats van
diverse neurotransmi�ers waaronder dopamine (zorgt voor tevredenheid en
beloning), serotonine (gelukshormoon) en endorfine (an�-stress-hormoon).

FIETSEN ALS GENEZING VAN DIABETES
Fietsen helpt de glucosewaarden in het bloed te reguleren. Bewegen bevordert
bovendien herstel van wondjes of andere complica�es waar diabe�ci last van
kunnen krijgen. Net als bij hart- en vaatziekten geldt: begin rus�g en bouw
langzaam op. Het is vooral belangrijk regelma�g te bewegen.

FIETSEN TEGEN RUGPIJN
Niet het belasten van de rug veroorzaakt pijn, maar het s�lzi�en. “Hoe meer
je beweegt, hoe minder last’, stelt manueel geneeskundige Leo van Deursen.
Hij concludeert dat pa�ënten met lage rugpijn het beste kunnen fietsen.

FIETSPADEN
Het mul�func�oneel gebruik van de fiets zorgt voor meer verkeersdrukte op
de fietspaden. Vooral door de fietser zelf. Met name e-bikers. Meer mensen
kiezen voor het gebruik van een e-bike. Niet alleen zoals in het begin de oudere
fietser maar ook met name de forens die nu de voor woon-werkverkeer de
auto laat staan. De ac�eradius is beduidend groter en bovendien is het
parkeren in de kernen is duur of soms nauwelijks voorhanden. De fietspaden
zijn daardoor drukker geworden. Het vraagt ople�endheid vooral bij het
inhalen. Nog steeds zie je de gevaarlijkste ac�es ontstaan vooral �jdens de
spits. Bovendien zijn er dan veel scholieren onderweg, steeds meer met een
e-bike. Soms rijden ze te hard en slepen vriendjes mee.

MOBIELE TELEFOONS
Het gebruik van een mobiele telefoon gebeurt nog steeds. Het mobiel
telefoneren op de fiets is dan wel verboden maar het wordt nog steeds gedaan.
Handhaving is noodzakelijk.
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Onlangs heeft het Haagse college van 
burgemeester en wethouders het 
voorlopig ontwerp van het tracé van 
tramlijn 16 tussen het Kerkplein en 
de Waldeck Pyrmontkade vrijgege-
ven voor inspraak. De wijzigingen die 
worden aangebracht vloeien voort uit 
het feit dat er in 2024 bredere trams 
komen te rijden. Nieuwe trams zijn 
noodzakelijk omdat met ingang van 
1 januari 2020 het openbaar vervoer 
volledig toegankelijk had moeten 
zijn voor alle reizigers. De huidige 
GTL-trams hebben treden die het 
niet mogelijk maken om met een 
kinderwagen, rollator of scootmobiel 
zelfstandig de tram in te gaan. De 
Fietsersbond heeft deelgenomen aan 
de inspraak via een denktank en twee 
klankbordgroepen. 

Voor fietsers was het van belang dat 
tram 16 door de Zoutmanstraat rijdt, 
een straat die voor fietsers zeer on-
aangenaam is. Het college, de HTM en 
de bewoners van het Zeeheldenkwar-
tier wilden allemaal dat de tram door 
deze straat bleef rijden. Omdat het 
niet mogelijk is zowel de rijdende als 
de stilstaande auto, de fiets, de voet-
ganger en dus die brede tram door 
de Zoutmanstraat te laten gaan werd 
tijdens de eerste bijeenkomst van de 
denktank door wethouder van Asten 
meegedeeld dat het college vond dat 
alle parkeerplaatsen voor auto’s in de 
Zoutmanstraat opgeheven moesten 
worden. Het college was voornemens 
in de Prins Hendrikstraat de daar aan

wezige parkeergarage aan te kopen 
en zo de op te heffen parkeerplaatsen 
in de Zoutmanstraat te compenseren. 
Voor het wel en wee over die aankoop 
door de gemeente verwijs ik graag 
naar het boek van Richard de Mos — 
Mijn Verhaal — meer in het bijzonder 
naar hoofdstuk 17 met de pakkende 
titel: “Honderdduizend kutambtena-
ren en een garage”.

Voor de fietser is er aan de aanpas-
singen nog een voordeel verbonden. 
De Vondelstraat wordt geheel her-
ingericht. Dit was in eerste instantie 
niet de bedoeling, maar omdat er over 
een aantal jaar de riolering vervangen 
moet worden is dat project naar voren 
gehaald. De Vondelstraat krijgt nu 
vrijliggende fietspaden; er komen 
meer bomen en er komt in beide rich-
tingen een rijbaan die gedeeld moet 
worden door de tram en de auto. 

Vrijliggende fietspaden komen er ook 
in de Torenstraat. 

De meest in het oog springende ver-
anderingen zijn de verplaatsingen van 
een paar haltes voor de tram. Deze 
verplaatsingen hebben voor de fietser 
geen nadelige gevolgen. 

De verdere procedure is nu als volgt. 
Na de inspraakperiode en de behan-
deling in de commissie Leefomge-
ving, moet er een definitief ontwerp 
worden gemaakt. Het is de bedoeling 
dat na vaststelling van dit definitief 
ontwerp door de gemeenteraad de 
werkzaamheden aan het tracé eind 
2022 beginnen. Als alles dus volgens 
plan verloopt kan het nieuwe tracé 
begin 2024 gereed zijn.

Koen Baart
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spits. Bovendien zijn er dan veel scholieren onderweg, steeds meer met een
e-bike. Soms rijden ze te hard en slepen vriendjes mee.

MOBIELE TELEFOONS
Het gebruik van een mobiele telefoon gebeurt nog steeds. Het mobiel
telefoneren op de fiets is dan wel verboden maar het wordt nog steeds gedaan.
Handhaving is noodzakelijk.

UIT HET OVERLEG MET DE GEMEENTE DEN HAAG

TRAMLIJN 16 IN HET ZEEHELDENKWARTIER

De Fietsersbond Haagse regio heeft 
regelmatig overleg met de gemeen-
tes in onze regio. We willen daarover 
meer informatie met de leden delen 
in onze media zoals de Fietsbel, de 
Fietsflits, de website en Twitter.

Begin maart had het bestuur zijn 
periodiek overleg met de afdelingen 
DSO (Dienst stedelijke ontwikkeling) 
en DSB (Dienst stadsbeheer) van de 
gemeente Den Haag. In dit overleg 
staan we regelmatig stil bij de uitvoe-
ring van fietsinfrastructuurprojecten, 
met name de projecten in het kader 
van het gemeentelijke programma 
Ruim baan voor de fiets. Wij volgen 
de uitvoering hiervan nauwgezet. Wij 
besteden ook tijd aan fietsknelpunten 

die o.a. door onze leden aan ons zijn 
gemeld. Zo stonden we in het overleg 
stil bij de uitvoering van het gemeen-
telijke strooibeleid bij de sneeuwval in 
februari, bij de onbegrijpelijke afzet-
tingen en omleidingen voor fietsers 
bij (weg)werkzaamheden (zoals op de 
Laan van Meerdervoort en recent op 
de Mauritskade) en bij de gebrekkige 
oplossingen voor verkeersproblemen 
zoals de Big Ramp-drempels in de 
Weimarstraat die de auto’s afremmen 
maar een barrière zijn voor fietsers. 
Wij hebben de gemeente gevraagd de 
online melding door fietsers van 
fietsknelpunten beter in te richten. 
Het is namelijk in ons beider belang 
dat we de feiten goed in beeld hebben. 
Een goed overleg met de gemeente 

draagt bij aan onze missie van veilig, 
vlot en plezierig fietsen in de Haagse 
regio.

In het komende overleg willen wij 
aandacht besteden aan de wachttijden 
voor fietsers bij verkeerslichten. 
Wij signaleerden reeds in het overleg 
dat bij de herinrichting van een 
aantal kruispunten de wachttijd voor 
fietsers veel langer geworden is. 
Wij zijn benieuwd of de leden dit ook 
ervaren. Wij vragen u dan ook uw 
ervaringen met ons te delen 
(haagseregio@fietsersbond.nl).

Jetse Timmers

stadstad

Torenstraat na herinrichting Vondelstraat na herinrichting
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Het kan nauwelijks iemand ontgaan 
zijn dat de gemeente Wassenaar her en 
der het chique dorp aan de Noordzee 
verfraait. Zij voorziet de oude en uitge-
sleten wandelpaden en uitloopgebieden 
voor honden van vette houten palen die 
een kleine meter boven de grond uitpie-
pen. Gelukkig geven zij weinig hinder. 
Dat kun je moeilijk zeggen van de palen 
die sinds kort het fietspad langs de 
Katwijkseweg ontsieren.

Ruim vijftien jaar geleden verbreedde 
de gemeente het zuidelijke fietspad 
langs de Katwijkseweg tussen Duinrell 
en De Klip tot een tweerichting bete-
geld fietspad. Daar hadden vooral de 
vele fietsende Duinrell’ers en toeristen 
die het strand opzochten profijt van – 
niet langer hoefden zij het drukke 
kruispunt ter hoogte van Duinrell 
over te steken op de heenweg.
 Tegelijkertijd was het een bonus voor 
de automobilisten die veel minder 
overstekende fietsen voor hun wielen 
kregen. Onlangs heeft de gemeente 
wegzakkende tegels met enkele ferme 
scheppen zand tot de orde geroepen 
en tegelijkertijd elke tiende grijze tegel 
in het midden door een witte vervan-

gen – zo zijn de heen- en terugweg 
duidelijk van elkaar gescheiden. Daar 
heeft de Fietsersbond Wassenaar zijn 
waardering over uitgesproken. Tege-
lijkertijd is de Fietsersbond geschrok-
ken van én bezorgd over de palen die 
de gemeente aan het begin en op het 
einde midden op het fietspad heeft 
vast genageld. Nee, geen flexibele 
palen – de palen van hard kunststof 
staan stevig verankerd in de grond. 
Zonder enige markering. Dat is vragen 
om moeilijkheden. Enkele leden van de 
Fietsersbond die er regelmatig fietsen 
en wandelen hebben nog nimmer een 
auto op het fietspad gezien anders 
dan werkverkeer, al wil dat niet zeg-
gen dat er nooit auto’s komen. 

De Fietsersbond heeft verkeerswet-
houder Caroline Klaver-Bouman in 
maart j.l. om opheldering gevraagd. 
Tegelijkertijd heeft de Fietsersbond 
de wethouder erop gewezen dat 
zowel de witte als de ribbelmarkering 
ter plekke ontbreken die beide door 
CROW het kennisinstituut voor infra-
structuur, zijn aanbevolen. De wethou-
der heeft nog niet gereageerd, wel is 
inmiddels ter hoogte van de Duinrell-

paal aan beide zijde een ribbelmarke-
ring aangebracht van drie tegels breed 
aan de voet van de paal en uitlopend 
in een spitse punt. De paal ter hoogte 
van De Klip staat weinig fraai op het 
einde van een flauwe bocht waar het 
fietspad zich in tweeën splitst en 
verder gaat als geasfalteerd fietspad 
naar het strand en naar Valkenburg-
Katwijk. Hier heeft de gemeente 
ervoor gekozen om het asfalt intact 
te laten en er een witte pijl op te 
schilderen ter grootte van de ribbel-
markering. Aan de andere zijde van 
de paal is wel een ribbelmarkering 
aangebracht. De markering is een 
kleine twee  meter lang, nauwelijks 
meer dan een fietslengte. Dat heeft 
weinig betekenis, want zodra je de 
ribbels voelt, zit je al bijna op de paal. 
De Fietsersbond adviseert een 
markering van minimaal tien meter 
lengte, te beginnen met een witte 
markering die in ribbels overgaat. 
De vraag is natuurlijk waarom de 
wethouder zo zuinig ribbelt. 
En wat zij beoogt met beide palen.

Antoon Claassen

HET BLIJFT MOEILIJK
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Voor fietsers is het nog mogelijk om de 
aloude wegverbinding van Den Haag 
naar Haarlem te starten op de klassie-
ke manier, over de Leidsestraatweg. 
Langs het traject vanaf de Boslaan 
door het Haagse Bos staan nog resten 
van twee gietijzeren kilometerpalen. 
Ze zijn afkomstig van de IJzergieterij 
“De Prins van Oranje”. Dit bedrijf was 
laatstelijk gevestigd aan de Oranjelaan 
en produceerde onder andere stoom-
machines, havenkranen, kachels, 
lantaarnpalen, assen voor scheprade-
ren en windmolens. De borstweringen 
op de brug tussen de Hooigracht en de 
Hooikade bij de Hooistraat zijn uit het 
bedrijf afkomstig. Waren de oorspron-
kelijke palen waarschijnlijk 1,80 meter 
hoog, de restanten reiken niet verder 
dan 42 en 68 centimeter. U zult ze dus 
niet zomaar in het oog krijgen. 
Waar de Leidsestraatweg overgaat in 
de Benoordenhoutseweg komt u een 
uitspanning tegen, ‘Chalet ten Bosch’ 
genaamd, en vervolgens een monu-
mentale tempel voor de grootste 
fietsersdoder. Tussen deze twee, 
ter hoogte van de afrit naar de fiets-
tunnel, ligt het Landgoed Reigersber-
gen. Daar heeft, op een voormalige 
moestuin, Imkersvereniging Den Haag 
een bijenstand gevestigd. De tuin is 
éénmaal per maand open voor 
bezoekers.

I���������������
Het terrein bestaat vooral uit een 
royale tuin van zo’n dertig bij dertig 
meter. Die wordt goed onderhouden 
door de leden. Ze hebben bij toerbeurt 
dienst. De leden zijn imker en hebben 
zelf bijen op plekken in de buurt van 
hun woning of bijvoorbeeld op een 
volkstuinencomplex. De bijenvolken 
op het verenigingsterrein zijn geza-
menlijk eigendom. Met deze bijenvol-
ken worden imkerlessen gegeven. De 
honing wordt verkocht en vormt zo 
een inkomstenbron. Op dit moment, 
begin april, is de honing uitverkocht. 
Het wachten is op de voorjaarsoogst 
van eind mei. Laat in juli wordt de 
zomerhoning geoogst. 

Bijen verzamelen nectar uit open-
staande bloemen. Wanneer het koud 
is, blijven de bloemkelken dicht en valt 
er dus niets te halen. De bijen blijven 
dan wijselijk binnen om energie te spa-
ren. ’s Winters houden ze zichzelf en 
elkaar warm door dicht opeen een bol 
te vormen en continu hun vlieg-
spieren te bewegen. Daarbij wisselen
ze voortdurend van plaats zodat ze 
afwisselend aan de koude buitenkant 
en in de warmere kern verkeren. In 
het centrum verblijft de koningin die 
aldus veilig op temperatuur blijft. Dit 
verschijnsel heet ‘op tros’. 

B�����������
In de maand mei worden koningin-
nen geboren. De oude koninginnen 
moeten plaats maken. Zo’n vijf dagen 
na de geboorte is de nieuwe genera-
tie geslachtsrijp. Ze maken een paar 
verkenningsvluchten om de verzamel-
plaatsen van de mannetjes (darren) 
te vinden, alsmede de weg terug naar 
hun volk. Tijdens de zogenoemde 
bruidsvlucht scheiden ze geurstoffen 
af waardoor de darren haar kunnen 
vinden. De bruidsvlucht is een delicaat 
proces. Het is niet de bedoeling dat 
darren uit het eigen volk haar bevruch-
ten. De paringen vinden plaats op 10 
tot 20 meter hoogte. Alleen de snelste 
en vitaalste darren maken kans met 
een koningin te paren. Dat vormt een 
flinke selectie. Na het paren breekt 
de penis van de dar af en is hij daar-
door ten dode opgeschreven. Op de 
terugvlucht heeft de koningin miljoe-
nen zaadzellen bij zich. Ze vormt een 
aantrekkelijk eiwitpakket voor vogels, 
maar bijvoorbeeld ook voor libellen. 
Het is dus zaak zo snel mogelijk terug 
te keren.

Zomerbijen leven ongeveer zes tot 
acht weken, winterbijen gaan zo’n zes 
maanden mee. Een koningin houdt het 
vijf of zes jaar vol. Darren sterven na 
een week of tien. Een bijenvolk omvat 
tienduizenden werkbijen: 30.000 tot 
50.000, een paar honderd darren en 
één koningin.

Bijen hebben ook water nodig. Na de 
winter, om het veelal gekristalliseerde 
voedsel te verdunnen zodat het beter 
kan worden opgenomen. Bij hitte 
gebruiken ze het water om te koelen 
zodat zij zelf en het broed niet te 
warm worden.

Z�������������� ����������
Bij ons is een bekende bijensoort de 
Carnica, die afkomstig is uit de Balkan. 
Op geïsoleerde teeltstations, o.a. op 
Waddeneilanden als Schiermonnikoog 
en Wangerooge, worden raszuivere 
koninginnen geteeld. Daarbij is zacht-
aardigheid een belangrijke eigenschap, 
niet zozeer voor de koningin als wel 
voor de nakomelingen. Het maakt het 
leven van een imker en de omgeving 
waar de bijen staan, aanzienlijk aan-
genamer. Andere kwaliteiten waarop 
wordt geteeld zijn ziekteresistentie 
(tegen de beruchte varroa-mijt), raat-
vastheid, zwermtraagheid en natuur-
lijk honingoogst.

Bijenvolken die binnen eenzelfde om-
geving leven, foerageren van dezelfde 
planten. Dan zal de honing daarvan 
onderling niet veel verschillen. Er zijn 
natuurlijk wel verschillen tussen volke-
ren op grotere afstanden. Honing met 
veel nectar van zomerlinde smaakt 
wat naar mint; lavendel en acacia ge-
ven ook een kenmerkende smaak.

Imkeren komt vooral op latere leeftijd 
in de belangstelling. Vroeger begon-
nen de meeste imkers rond hun 50ste, 
nu al bij 40. Waren er 10 jaar geleden 
ongeveer 60 leden, nu zijn er 120. Mo-
menteel is er voor de imkercursus een 
wachttijd van een paar jaar. Aanwaai-
ers of fietsers zijn zonder afspraak of 
ballotage welkom: elke eerste zondag 
van de maand, tussen 12.00 en 16.00 
uur, van april tot en met oktober.

www.imkersdenhaag.nl

Rob Jamin

Foto 2 Rekken oude stijl

ZOETHOUDERTJE
regioregio
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U weet inmiddels: ik verplaats mij het 
liefst per luxe personenwagen door 
het ondermaanse. Heerlijk gevlijd in 
zacht leder laat ik de zescilindermotor 
zachtjes zijn werk doen. Vooral als het 
regent of hard waait vind ik het mooi 
om me te laven aan de fietsende me-
demens, die al zwoegend zijns weegs 
gaat. Of haars weegs, natuurlijk: 
fietsen heeft iets vrouwelijks. Ik heb 
eens gelezen over een Amerikaan, die 
speciaal daarvoor naar ons land was 
verhuisd. Uren kon hij ernaar kijken. 

Maar laten we niet afdwalen. Ik moet 
u namelijk iets bekennen: ik heb een 
fiets. Nog niet zo lang, maar toch. Hij 
staat in het schuurtje, tussen de lad-
der en de tuinstoelen. Een krijgertje. 
Hollands fabricaat. En na een gewen-
ningsperiode ben ik er eens op gaan 
zitten. Nadat ik op aanraden van mijn 
schoonzoon het zadel wel eerst wat la-
ger had laten zetten. Ik moet zeggen: 
sommige dingen verleer je niet. Dat 
geldt voor schaatsen, maar kennelijk 
ook voor fietsen. Voor ik het wist reed 

ik weg. De buren hebben het er nog 
over. 

Weken later moest de wagen naar 
de garagist. Het onderhoud duurde 
langer dan verwacht, zodat ik tamelijk 
onthand was. Aldus ben ik de fiets 
maar aux sérieux gaan gebruiken. Ik 
verklap alvast: daar ga ik dus ab-so-
luut geen gewoonte van maken. Niet 
alleen regent en waait het in dit land 
nog steeds vaak, ik was ook totaal 
vergeten hoe verschrikkelijk koud je 
handen van fietsen kunnen worden. 
En wat een gehannes het is als je jas 
tussen de spaken komt, je ketting eraf 
loopt of je licht het niet doet. 

En dan heb ik het niet eens over het 
moeten stoppen voor een stoplicht 
— zoals ik die krengen ijzerenheinig 
blijf noemen — als je net een lekker 
vaartje hebt. Of als er iemand die vlak 
voor je fietst een sigaret of shagje 
rookt. En dan al die irritante drem-
pels: van steen, maar inmiddels ook 
van kunststof. Bepaald niet fijn voor 

het scrotum van een heer. En van de 
bouw-, schoonmaak- en bezorgsector 
hoef je als fietser al helemaal niets te 
verwachten: die pleuren hun bestel-
busjes of suffe SUV’s gewoon midden 
op het fietspad.

Maar het allerergste vond ik toch de 
snorscooters. Welke idioot het ooit 
heeft goedgevonden dat die krengen 
op het fietspad mogen rijden weet 
ik niet. Maar als iets eruitziet als een 
brommer, stinkt als een brommer, 
lawaai maakt als een brommer en 
scheurt als een brommer, dan zal het 
wel een brommer zijn.

Enfin: ik bromde er ook aardig op los, 
die twee hele dagen. Wat een ellende 
is dat fietsen zeg… Tot nu dan: de 
auto is gelukkig weer klaar en fonkelt 
in de lentezon! En de fiets staat weer 
waar hij hoort: in het schuurtje, tussen 
de ladder en de tuinstoelen.

Jhr. Zeskamers

GA TOCH FIETSEN

tekst

columncolumn
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“Den Haag wil een echte fietsstad 
worden”, las ik in de Stadskrant van 17 
maart 2021.
Dat wil de Fietsersbond ook. Daarom 
stimuleren wij de gemeente door mid-
del van gesprekken, overleggen en 
inspreekreacties en -beurten om het 
zover te laten komen.
Maar wat ons voor ogen staat botst 
nog wel eens met wat de gemeente 
voor ogen staat op het gebied van 
veilig fietsen.

De Fietsersbond zet in op een beleid 
dat veilig en comfortabel fietsen mo-
gelijk maakt — een beleid dat uitgaat 
van de mogelijkheden van de fietser 
en zijn of haar fiets.
Daarbij gaan wij uit van de aanbeve-
lingen en richtlijnen die opgesteld zijn 
door het landelijk werkende kennis-
centrum op verkeersgebied, CROW. 
Deze richtlijnen zijn (en worden) 
opgesteld op basis van de uitkomsten 
van wetenschappelijke onderzoeken 
op het gebied van fietsen gedurende 
de laatste halve eeuw in binnen- en 

buitenland. Daarbij staat veiligheid 
voorop. Als Den Haag de CROW-richt-
lijnen toepast, dan zal dat het fietsen 
stimuleren, omdat het fietsen dan vei-
liger en comfortabeler wordt en voelt.

Voor de gemeente is echter het door 
de gemeente zelf opgestelde Handboek

Openbare Ruimte leidend voor het 
uitvoeren van fietsbeleid op straat. Dit 
handboek wijkt op belangrijke punten 
af van de CROW-richtlijnen. Maar ook 
van het Handboek wijkt de gemeente 
in de praktijk vaak af. Dat levert een 
rommelig en vaak onduidelijk verkeers-
beeld op; het tast het veiligheidsge-
voel van de fietser aan. Met dit beleid 
wordt Den Haag geen fietsstad. 

In het verleden kwam een ambtenaar 
met het antwoord op onze vraag 
waarom Den Haag de CROW-richtlij-
nen niet gebruikt: “Deze richtlijnen 
tasten de belangen van het autover-
keer aan.” En zo is Den Haag de stad 
geworden met de grootste autodicht-
heid van Nederland, met alle 

problematiek waar we vandaag mee 
te maken hebben en waar de fietser 
niet blij mee is.

Een goed fietsbeleid neemt de fietser 
en zijn/haar fiets als uitgangspunt. 
Niet alleen op papier, maar vooral op 
straat.

Daan Goedhart

DEN HAAG - ECHTE FIETSSTAD?

Het fi etspad wordt gemeden, wegens niet logisch in gebruik

stadstad
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Ik heb meer van dat soort reacties 
ontvangen. Ik begrijp deze reacties 
wel; ik voel mij in deze straat ook niet 
zo veilig. Dit was aanleiding voor een 
evaluatie van deze straat, die nu een 
jaar is ingericht als fietsstraat.

Wat zijn de oorzaken die in deze straat 
bij fietsers een gevoel van onveiligheid 
opwekken?

1.  De straat lijkt in het gedeelte waar 
auto’s in beide richtingen mogen rij-
den breder dan deze in werkelijkheid 
is. Dat komt omdat het rood geasfal-
teerde wegdek doorloopt tot 40 cm 
van de parkeerstrook. Dat is een te 
smalle schrikstrook. Het gevaar van 
in- en uitparkerende auto’s en open-
slaande portieren is maar al te zeer 
bekend bij fietsers. De gemeente 
onderschat dit probleem.

2.  De aanwijzingsborden “fietsstraat” 
staan in de zijstraten. Dat leidt 

 soms tot misverstanden. 
 Een auto die van rechts uit zo’n   
    zijstraat komt moet voorrang 
 krijgen; het is een gelijkwaardig   
 kruispunt. 
 Maar sommige automobilisten 
 zien het als een soort voorrangs  
 bord dat aangeeft dat het 
 fietsverkeer in de fietsstraat 
 voorrang moet krijgen.

              

            

3. Het gevoel van onveiligheid is het 
grootst als de fietser de versmalling 
van de De Constant Rebecquestraat 
richting Conradkade ingaat. Er is geen 
zicht op het verkeer dat vanaf de Con-
radkade komt. Op dit deel van de fiets-
straat geldt eenrichtingverkeer voor 
auto’s stad uit, maar dit stukje straat 
is voor een aantal automobilisten heel 
verleidelijk om toch tegen de richting 
in te rijden, stad in, om fors omrijden 
te voorkomen.

  

   

EVALUATIE FIETSSTRAAT DE CONSTANT 
REBECQUESTRAAT
Onlangs kreeg ik bezoek van een oud-collega. “Jij hebt iets met fietsen”, zei hij op zeker moment, ”mag ik jou wat vragen?” Dat 
mocht. “Ik kwam”, ging hij verder, “van het ziekenhuis HMC en fietste door de De Constant Rebecquestraat. Ik weet niet of het 
nou aan mij lag, maar ik voelde mij daar niet prettig en niet veilig. Is het daar niet veilig?

Vanuit een zijstraat kijken we naar de 
kruisende fietsstraat                                        

Een veilig kruispunt elders: fiets in de voorrang + asfalt 
+ bebording op de juiste plaats                                      

De De Constant Rebecquestraat stad uit

Fietser wordt naar de zijkant geduwd                                      

Deze fietsers kunnen zomaar een
 tegemoetkomende auto tegen komen



23 FIETSBEL voorjaar 2021

4.  Voor de bocht/overgang van de 
straat naar de kade staat een 
aanwijzingsbord met het verzoek 
max. 15 km/uur te rijden. Ondanks 
dit verkeersbord gaan veel auto’s, 
vooral busjes, te snel de bocht in. De 
bocht is te krap en fietsers voelen 
zich belaagd, gesneden, en aan de 
kant gedrukt.

Ruim voor de herinrichting heeft 
de Fietsersbond de gemeente 
geadviseerd over het herinrichten 
van de De Constant Rebecquestraat 
als fietsstraat. 

Deze adviezen waren gebaseerd op 
de richtlijnen en aanbevelingen van 
CROW die tot stand zijn gekomen na 
jaren van onderzoek. (Zie kader.) De 
gemeente heeft geen gebruik ge-
maakt van onze adviezen.

Om deze fietsstraat alsnog aan te 
passen aan de richtlijnen is veel geld 
nodig. Dat heeft de gemeente niet. 
Maar dat er iets moet gebeuren is wel 
duidelijk.

Daan Goedhart

De redactie van de Fietsbel verneemt 
graag van u hoe u denkt over deze 
fietsstraat. Daarnaast wil de redactie 
ook graag weten wat u vindt van de 
complete sterfietsroute Binnenstad 
– Scheveningen-Haven (Torenstraat, 
Noordwal, De Constant Rebecquestraat, 
Conradkade, Kranenburgweg). Waar 
liggen volgens u de knelpunten en wat 
kan daar verbeterd worden?

Bij de ANWB vinden ze dat ieder kind 
een fiets zou moeten hebben om mee 
te kunnen doen in de maatschappij. 
Kinderen vanaf zeg maar 11 jaar moe-
ten zelfstandig op de fiets naar school 
kunnen gaan. Tegelijkertijd vinden ze 
het heel belangrijk dat kinderen op 
jonge leeftijd goed leren fietsen, zodat 
ze beter inzicht krijgen in verkeerssitu-
aties. Het is dus noodzaak dat zoveel 
mogelijk kinderen over een eigen fiets 
beschikken. Maar door de financiële 
situatie thuis beschikt niet ieder kind 
over een eigen fiets.

Om die reden is de ANWB in septem-
ber 2015 met het Kinderfietsenplan 
gestart. Het motto van dit plan is: “Elk 
kind veilig op de fiets”. Met dit initia-
tief zamelen ze samen met hun leden 
fietsen in, knappen ze met behulp van 
vrijwilligers op in werkplaatsen door 
heel Nederland en zorgen ze er via 
partners voor dat ze op de juiste plek-
ken terechtkomen.

In duizenden Nederlandse schuurtjes 
staan ongebruikte fietsen die kinderen 
voor wie een fiets niet vanzelfspre-
kend is, goed kunnen gebruiken. Heb 
jij één of misschien zelfs wel meerdere 
fietsen over? En zijn deze nog in een 
redelijke staat? De ANWB roept op om 
ze aan het project te doneren en zo 
mee te helpen een kind fietsmeters te 
laten maken.

Het project zoekt jongens- en meis-
jesfietsen in redelijke tot goede staat, 
voor kinderen van 8 tot 18 jaar — 
oftewel, fietsen met 24, 26 of 28-
inch wielmaat. Op de website van de 
ANWB staat het aanmeldformulier: 
https://www.anwb.nl/over-anwb/
anwb-kinderfietsenplan#doneer-je-
fiets. Na aanmelding stuurt het project 
je een e-mailbericht met alle details 
over het eventueel wegbrengen of 
ophalen van de fiets.

Het project start ook in Den Haag. 

Op 19 april vindt er een persmoment 
plaats in Laak waarop Laura een fiets 
overhandigd krijgt van de wethouder. 
Het is de ambitie om 1000 fietsen op 
te halen en op te knappen. Fietsen 
worden tot eind mei ingezameld. 
Stichting Leren Doen zal de fietsen op-
knappen waarna ze aan kinderen die 
onder de armoedegrens leven worden 
gedistribueerd. De opgeknapte fietsen 
voldoen aan alle voorwaarden voor 
een veilige fiets. 

De Fietsersbond afdeling Haagse regio 
ondersteunt dit project van harte. Wij 
roepen dan ook onze leden op hun 
overtollige fietsen aan te melden bij 
het project.

ANWB KINDERFIETSENPLAN

Een veilige fietsstraat ziet er volgens CROW als volgt uit:

• De rijbaan is zo breed dat twee fietsers naast elkaar kunnen rijden, terwijl 
er ruimte overblijft voor een rustig passerende auto. Dit om irritatie bij 
automobilisten te voorkomen.

• In een verblijfsgebied (= 30 km/uur) wordt een fietsstraat in de voorrang 
aangelegd.

• Het wegdek in rood asfalt wordt over de kruispunten heen doorgetrokken.
• Is autoparkeren onvermijdelijk, dan dienen parkeerstroken extra breed te 

zijn om het gevaar van o.a. in- en uitparkerende auto’s en openzwaaiende 
portieren te verminderen.
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Toen ik naar de middelbare school in En-
schede ging, kreeg ik aanvankelijk een 
buskaart. Na enige tijd kreeg ik het geld 
om een fiets aan te schaffen om met de 
fiets naar school te kunnen gaan.

In Den Haag had je vanaf 1965 bij de 
Hengelolaan een zogenaamde verkeers-
tuin. Daar leerden scholieren hoe je met 
andere verkeersdeelnemers om moest 
gaan. Helaas is die er niet meer.

 Toen ik in de raad kwam had ik het 
vaak over veilige schoolroutes. Dat was 
bijvoorbeeld het geval bij het debat over 
de demonstratiefietsroute op de Mient. 
Ik kreeg sommige fractieleden mee 
door aan te geven dat het schoolroutes 
zijn die de Mient en Weimarstraat fiets-
vriendelijker zouden maken. Ik ben blij 
dat de fietsvoorzieningen op de Mient 
intact zijn gebleven.

De verkeerstuin is weliswaar opgehe-
ven, maar de Fietsersbond vindt dat er 
weer meer fietslessen gegeven moeten 
worden. Inmiddels geeft ook de ANWB 
in haar maandblad aan dat kinderen 
beter moeten leren fietsen. 

Wil Bianchi

��
��

��
� 

��
��

��
��

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

VERKEERS-
DIPLOMA
In mijn jeugdtijd, in het Witte Dorp in 
Rotterdam-West, huurden mijn ouders 
een fietsje. Dat was een doortrappertje. 
Ik ben ze daar nog steeds dankbaar 
voor.

In Eibergen kregen mijn ouders een 
doortrappertje, die de vorige bewo-
ners van het huis dat ze huurden had-
den laten staan. Met mijn zusjes mee 
op de fiets kon ik aardig uit de voeten. 

We leerden ook veilig fietsen. Voordat 
ik naar de middelbare school ging, 
moest ik een verkeersexamen doen. 
Met drie achten haalde ik het 
verkeersdiploma. 
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� In deze rubriek blikt 

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

Verkeerstuin Hengelolaan


