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Van de voorzitter

STAP OP
Stap op is een kaartspel
dat de spelers een aantal
fictieve fietstochten van
totaal 100 km. laat maken.

Foto stap op

Onderweg krijg je
regelmatig lekke banden
en tegenwind toegespeeld
van je medespelers!
Het gezelschapsspel dat
bedoeld is voor 2 tot 6
spelers van 6 jaar of ouder
bestaat al meer dan zestig
jaar.

(Bron tekst en foto: wikipedia.nl)
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Het is lekker fietsweer,
tenminste op het moment
dat ik dit stukje schrijf.
Iedereen die op de fiets in
Nederland op vakantie is,
zal ervan genieten. Ook op
heel warme dagen is de
fiets ideaal: je vangt nog
wat wind.

het vernieuwde ‘meldpunt’
van de Fietsersbond:
www.fietsersbond.nl/meldp
unt. De melding wordt
doorgegeven aan de beheerder van de weg. Leuk
aan het nieuwe meldpunt
is dat u naast klachten ook
tips kunt melden.

Misschien heeft u inmiddels in het buitengebied de
nieuwe fietspaden uitgeprobeerd. Wij hebben ze
voor u ‘getest’. Die fietspaden in het buitengebied
zijn volgens u een belangrijk onderwerp voor Fietsersbond Houten: dat is
een van de uitkomsten van
de enquête die wij in juni
aan alle leden met een emailadres hebben gestuurd.

Wij blijven uiteraard de
Houtense situatie volgen
en beïnvloeden waar we
kunnen. In aanloop naar
de komende gemeenteraadsverkiezingen laten wij
onze stem horen bij de
politieke partijen. Uw mening is daarom heel belangrijk voor ons draagvlak!

Wij zijn blij met uw reacties. U waardeert de Stap
Op en ook de Nieuwsbrieven. Die houden we er dus
in. Over de vorm van de
Stap Op gaan we nadenken. De hamvraag in deze
tijd is natuurlijk: papier
en/of e-mail? U leest meer
over de enquête-uitslag in
deze Stap Op.
U greep de enquête soms
aan om ons te attenderen
op onveilige verkeerssituaties. Wij zouden de Fietsersbond niet zijn als we
niets met die aanwijzingen
zouden doen. Wij zullen de
gemelde situaties daarom
ter plekke gaan bekijken.
Hinderlijke situaties kunt u
voortaan ook melden op

Dineke Becker
Voorzitter

Agenda

Colofon

7 september 11.00 - 15.00 uur
Activiteitenmarkt op Het Rond.

De “Stap Op” is een uitgave van de
Fietsersbond afdeling Houten en verschijnt minimaal 3 keer per jaar in een
oplage van 300 exemplaren.

28 september 11.00 - 16.00 uur
Fietsverlichtings-reparatieactie op Het
Rond
28 september 08:00 – 13:00 uur
Fietstocht voor Hospice Kromme Rijnstreek. Afstanden 20, 40, 70, 100, 140
km. Start: Wielertourclub, Kruisboog
14, Houten. Voor meer informatie:
www.weekvanhethospice.nl

Redactie
De redactie van de Stap Op is in handen van de werkgroep Communicatie.
Deze uitgave bevat bijdragen van:
• Dineke Becker
• Dick Veldkamp
• Jan Krijger
• JanPeter Westein
• Johan Jol

Website Fietsersbond Houten
www.fietsersbond.nl/houten

Bestuur Fietsersbond
Afdeling Houten
•
•
•
•
•
•
•

Dineke Becker (voorzitter)
Harry v. Straalen (penningmeester)
Johan Jol (secretaris)
Jannie den Engelsman (lid)
Jan Krijger (lid)
Dick Veldkamp (lid)
JanPeter Westein (lid)

Adres
Fietsersbond
Afdeling Houten
Chamavenpoort 8
3991 JV Houten
houten@fietsersbond.nl
Deze uitgave van Stap Op is mede
mogelijk gemaakt door Hoenson. Het
gebruikte papier voor deze Stap Op is
FSC gecertificeerd.
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Nieuwe fietspaden en infrastructuur

Ledenenquête

Dick Veldkamp

Dineke Becker

Alweer enige tijd geleden zijn twee vrijliggende fietspaden in het buitengebied geopend. Fietsersbond Houten heeft beide fietspaden getest. En er wordt nog meer
aan de weg getimmerd. Lof voor de gemeente Houten.

In juni is er een digitale enquête verstuurd naar de leden. Van 53% van de aangeschrevenen ontvingen we een antwoord: een goede respons!

De veiligheid in het buitengebied is
aanzienlijk verbeterd met twee nieuwe
fietspaden. Het fietspad naar Werkhoven danken we aan de gemeente Bunnik, het fietspad langs de Beusichemseweg aan een burgerinitiatief van de
(ouders van) gebruikers van de Beusichemseweg, waarna de gemeente
Houten in actie is gekomen.

Fietsstraat Lijsterhaag
Onlangs is de fietsstraat Lijsterhaag af
gekomen (van Talingweide via Lijsterhaag en Spoorhaag naar bos Nieuw
Wulven). De kruising met de Spoorhaag
is zeer veilig is uitgevoerd.

Beide fietspaden zijn uitgevoerd met
betonplaten, iets dat vooralsnog zeer
comfortabel rijdt. We hopen dat dit zo
blijft, maar betonplaten hebben de neiging om weg te zakken, hetgeen het
bekende kuh-deng kuh-deng op kan
leveren.
Het pad langs de Beusichemse weg is
met 2.5m breedte iets aan de smalle
kant (vermoedelijk heeft het verkrijgen
van voldoende grond hier meegespeeld). De 3m breedte van het pad
langs het Oostromsdijkje is zeer comfortabel: tweemaal twee fietsers zouden
elkaar kunnen passeren - misschien
zelfs iets overdreven voor de hoeveelheid fietsverkeer daar.

Kruising Spoorhaag

Alpe d’Huez-brug
Een stukje fietspad bij de brug in de
Albert Pistoriusweg (‘Alpe d’Huezbrug’)
is klaar. Er is nu een doorlopend fietspad van de brug naar het Spoor en het
Smalspoor. Hiermee kunt u nu de hele
Vijfwal op de fiets rond rijden.
Plofsluisbrug over A’dam-Rijnkanaal
Nieuwegein gaat gestaag voort met de
voorbereidingen van de Plofsluisbrug.
Over twee jaar moet de brug gereed
zijn. De vervoerswaarde is minder dan
bijvoorbeeld een fietsbrug opgehangen
aan de A27, toch is het een waardevolle toevoeging aan het fietsnetwerk. Zie
voor mooie animatie Plofsluisbrug:

Fietspad Beusichemseweg (‘t Goy)
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We vroegen allereerst naar de onderwerpen waar wij ons mee bezig zouden
moeten houden. Drie onderwerpen
staan bovenaan: 1. Het lobbyen bij de
politiek voor fietsvriendelijk beleid en
maatregelen, 2. Het verbeteren van de
fietspaden in het buitengebied en 3.
Voldoende fietsenstallingen op verschillende plekken. Ook vindt u het belangrijk dat wij ervoor pleiten dat zoveel
mogelijk obstakels van de fietspaden
worden weggehaald, uiteraard met beleid. Het is prettig om te zien dat deze
onderwerpen bij het gemeentebestuur
ook hoog op de agenda staan.

www.sybvanbreda.com /experience/streamliningof-movement/plofsluisbrug-nieuwegein/

StapOp en Nieuwsbrief
U geeft aan de Stap Op en de Nieuwsbrief grotendeels te lezen. Slechts 6%
van de reagerende leden heeft geen
behoefte aan de Stap Op en 3% geen
behoefte aan de Nieuwsbrief.
De inhoud en leesbaarheid van de Stap
Op scoren goed, aantrekkelijkheid en
meerwaarde scoren behoorlijk: er zijn
maar weinig mensen die een negatieve
beoordeling geven. De Nieuwsbrief
scoort nog hoger en hier zijn nog minder negatieve beoordelingen. Onze
conclusie is dat de Nieuwsbrief, die we

nu een jaar digitaal versturen zodra dat
er iets te melden is, mag blijven.
Papieren of digitale Stap Op
We hebben ook gevraagd wat u ervan
vindt als we de Stap Op digitaal zouden
verspreiden. Deze vraag was al aangekondigd in de Afdelingsledenvergadering in januari. 35% van de leden die
gereageerd hebben vindt het prima als
de Stap Op alleen digitaal verschijnt,
20% vindt dat hij op papier moet blijven
verschijnen en 45% vindt dat de Stap
Op digitaal mag verschijnen, als hij op
verzoek maar op papier geleverd wordt.
Wij zijn ons ervan bewust dat leden die
geen e-mailadres hebben (of hebben
gegeven) de enquête niet konden invullen. Het bestuur zal het vraagstuk ‘papieren of digitale Stap Op’ binnenkort
uitgebreid bespreken, ook tegen het
licht van de financiën. Het grootste deel
van ons budget wordt namelijk uitgegeven aan de Stap Op.
Afdelingswebsite moet beter
Een ander onderwerp om uitgebreid te
bespreken is de afdelingswebsite.
Hoewel de statistieken van de website
laten zien dat hij regelmatig wordt bezocht, geeft u als leden toch aan er
weinig gebruik van te maken: bijna 40%
kijkt nooit op de website en bijna 50%
zo’n 1 tot 5 keer per jaar. U raadpleegt
de website het meeste na een verwijzing in Stap Op of Nieuwsbrief, of voor
achtergrondinformatie. Daar kunnen we
vast meer gebruik van maken.
Vervolg op pagina 5.
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Fietskoerier van DHL Express:
heerlijk fietsen, snel en goed voor milieu

Flitsen uit het Verkeersberaad

JanPeter Westein

Johan Jol

Peter Molenaar is bakfietskoerier voor DHL Express in Utrecht. Peter: ‘Heerlijk om
te fietsen en buiten te zijn. Het geeft me een gevoel van vrijheid en ik ervaar de
verschillende seizoenen sterker. En het contact met de klanten is erg leuk!

Periodiek vindt er overleg met de gemeente plaats over allerlei verkeerstechnische zaken in het zogenaamde Verkeersberaad. Johan Jol rapporteert over het
overleg van 28 mei 2013.

Ik ontmoet Peter, lid van de Fietsersbond Houten (FBH), in de grote distributiehal van DHL op Lage Weide. Hij
heeft er net zijn bezorgronde van zo’n
35 km door Utrechtse wijken opzitten.
Is het fysiek zwaar? Peter: ‘Ik ben vorig
jaar november begonnen en in de eerste tijd ben ik 5 kg afgevallen. Het vreet
energie, vooral in de wintermaanden. Ik
ga soms wel met 50 kg op pad, 20 kg
fiets en 30 kg pakketten. Ik moet op
m’n voeding letten. Noten, volle melk
en pasta staan tegenwoordig op m’n
menu.’ Je hebt de hele winter doorgefietst? ‘Ja, gelukkig is de fiets erg stabiel. Ondanks dat er in de binnenstraten van Utrecht niet gestrooid wordt,
ben ik niet gevallen. Niet al te harde
banden scheelt ook.’
Voldoening
Behalve het genoegen van het fietsen,
het buiten zijn en het ervaren van de
seizoenen, vindt Peter het contact met
de klanten erg leuk. ‘Een mevrouw was
me erg dankbaar omdat ik precies op
tijd haar paspoort afleverde. Mensen
zijn vaak verbaasd dat de spullen er zo
snel zijn. Ik heb een route met ca. 75%
particulieren, bij sommigen bezorg ik
regelmatig.’ Peter is één van de 3 fietskoeriers van DHL Express in Utrecht.
Hij heeft 3 dagen in de week, 5 uur per
dag een min of meer vaste route van
35 km door de wijken Voordorp, Zuilen,
Overvecht, Tuindorp, Wilhelminapark
en Witte Vrouwen. Vooral in de laatste
wijken is het mooi fietsen.
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In Houten?
Heeft DHL er voordeel bij? ‘Ja, de kosten zijn flink lager! En DHL vindt de
CO2-reductie door gebruik van de fiets
belangrijk!’ DHL heeft fietskoeriers in
o.a. Amsterdam, Breda, Enschede,
Delft, Arnhem en Nijmegen.’ Komt de
bakfiets ook in fietsstad Houten? ‘Nog
niet. Ik heb het nagevraagd, maar
daarvoor is de bezorgdichtheid in Houten nog niet groot genoeg. Maar de
omvang van de internetbestellingen
groeit nog steeds!’
Infrastructuur
Ben je sneller dan de auto? Peter: ‘Dat
denk ik zeker! Met de fiets kan ik gebruik maken van doorsteekjes van de
ene wijk naar de andere. Ik hoef geen
rekening te houden met eenrichtingverkeer en ik heb geen last auto’s van leveranciers die smallere straten blokkeren.’ Hoe is fietsinfrastructuur van
Utrecht? ‘Wat me opvalt, is de lange
wachttijd voor fietsers bij verkeerslichten, vooral bij hoofdwegen. Een ander
punt is dat er op bedrijfsterreinen weinig rekening wordt gehouden met fietsers. Ik voel me daar wel eens onveilig.
Vrije tijd
Fiets je ook nog in je vrije tijd? ‘Ik heb
altijd al veel gefietst in de vakanties,
eerst met een vriend, daarna met m’n
echtgenote en mijn gezin. De fietsen
gaan straks gewoon weer mee naar
Frankrijk om er een paar colletjes te
pakken, dat blijft genieten.’

Verkeersberaad
Behalve de Fietsersbond nemen ook
andere belangengroepen deel aan dit
overleg, zoals VVN (Veilig Verkeer Nederland) en ouderen- en gehandicaptenorganisaties. Sinds kort wordt na
afloop van dit overleg in detail verder
gepraat met de FBH over louter fietsinfrastructurele zaken. Een voordeel
van deze nieuwe werkwijze is dat hierbij de ambtenaren/projectleiders worden uitgenodigd die de problematiek in
hun portefeuille hebben, zodat er beter
zaken gedaan kunnen worden.
Fietstransferium Houten
De suggestie om een gedeelte van de
stallingen te reserveren voor ouderen
en gehandicapten wordt door de ouderenbond ondersteund. FBH bepleit een
doorbraak naar het winkelcentrum (de
brandgang naar AH), zodat het interessanter wordt voor winkelende Houtenaren hun fiets te stallen in het transferium. De gemeente zal de mogelijkheden
hiertoe bekijken. FBH zal voortaan
meer betrokken worden bij de contacten van de gemeente met de U-Stal, de
beheerder van de fietstransferia.
Veiligheid E-bike:
Het aantal ongevallen met (oudere) Ebikers neemt toe. Afgesproken wordt
om in het najaar aan dit onderwerp een
aparte sessie te wijden. De gemeente
wil in het Verkeersveiligheidsplan meer
aandacht aan dit onderwerp besteden.

Fietsparkeerbeleid
FBH dringt aan op een consistente visie
op het fietsparkeren, waaronder normering (hoeveel rekken waar?). De gemeente is bezig met het opstellen van
een Parkeernota en zal ook het fietsparkeren hierin een plaats geven.
Missing links
Het College van B&W heeft een Prioriteringsnota Hoofdfietsroutes vastgesteld, die in de komende jaren als leidraad zal dienen bij de uitvoering van
fietsinfra-werkzaamheden en het toevoegen van nu ontbrekende schakels in
ons fietsnet, zowel binnen als buiten de
bebouwde kom. FBH heeft aan dit stuk
bijgedragen. Nog dit najaar zal het
FietsFilevrij-traject tussen Bunnik en
Houten worden gerealiseerd; de Plofsluisbrug en de aansluiting op de
Heemsteedseweg zal in 2014 worden
uitgevoerd.
En verder
De projecten Reductie middengeleiders
en Bewegwijzering zullen dit jaar voortvarend ter hand worden genomen.
Conclusie
De eerste ervaringen met het gecombineerde overleg (Verkeersberaad en
ambtelijk overleg FBH) zijn positief te
noemen, al blijft het natuurlijk zaak er
bovenop te zitten en zelf steeds met
initiatieven te komen. Op 15 oktober
a.s. vindt het volgende overleg plaats.

Foto Peter Molenaar op pagina 5
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Fietstranferium: huisregels
Jan Krijger en Dick Veldkamp
Er blijken enige misverstanden te zijn over het Fietstransferium, met name of de
stalling nu bewaakt is of niet. Hoe zit het nu precies? FB Houten bekijkt de huisregels van het Fietstransferium.
De huisregels
De volgende drie bepalingen zijn van
belang:
• Stalling van fietsen in het Fietstransferium is gratis en geschiedt
geheel op eigen risico van de staller. De gemeente, noch NS Fiets
BV, noch enige andere vennootschap van de NS Groep N.V. aanvaardt enige aansprakelijkheid voor
schade aan en/of vermissing van in
het Fietstransferium geplaatste, al
dan niet afgesloten fietsen en/of
andere objecten.
• De staller dient zijn fiets zelf in het
Fietstransferium te plaatsen, respectievelijk te halen. De staller is
zelf verantwoordelijk voor het op
slot zetten van zijn fiets.
• Indien een fiets langer dan 28 dagen aaneengesloten in het Fietstransferium gestald staat, dan is de
beheerder gerechtigd de bevestiging van de fiets met het fietsenrek
dan wel met de daartoe bestemde
aanbindmogelijkheid te verbreken
en de fiets elders in het Fietstransferium te stallen. Indien de fiets
vervolgens na nog een periode van
28 dagen niet is opgehaald, vervalt
zonder meer het recht op de fiets
en staat het de beheerder vrij de
fiets te (doen) verwijderen.
• Voor uw en onze veiligheid wordt
het Fietstransferium met camera’s
bewaakt.
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Fietstransferium

Dus?
Het fietstransferium is geen bewaakte
stalling, en de eigenaar van de fiets
blijft altijd zelf verantwoordelijk. Juridisch is er geen verschil met het parkeren van een fiets op straat. In de praktijk is het natuurlijk wel zo dat de kans
op diefstal kleiner is dan buiten: fietsen
zijn ordelijk opgesteld, er is goede verlichting, en er is een zekere mate van
toezicht. Verder heb je nog de kans dat
als je fiets gestolen mocht worden, de
dief op video opgenomen is.
Conclusie
Er worden bijzonder weinig fietsen gestolen uit het transferium. Toch is het
een goed idee om altijd je fiets met een
ketting aan het rek vast te maken.

Foto: DHL Express-fietskoerier Peter Molenaar

Ledenenquête (vervolg van pagina 3)
Bijdragen
Tot slot hebben we in de enquête gevraagd of u nog een andere bijdrage zou
willen leveren aan de afdeling dan een
financiële. Van u geeft 74% aan het
graag bij de financiële ondersteuning te
laten. Dat is goed om te weten en wij
zijn uiteraard blij met uw bijdrage! Een
aantal leden heeft aangegeven wat voor
andere bijdrage men zou willen leveren.
Wij maken graag gebruik van dat aanbod en zullen deze leden daar op termijn over benaderen.

Sommigen van u gebruikten de enquête nog om aandacht te vragen voor een
concreet knelpunt, met het motto ‘als
jullie toch bezig zijn …’. Voor zover de
aanwijzingen duidelijk verwijzen naar
een locatie, gaan we zelf kijken bij de
knelpunten en zullen we actie ondernemen, afhankelijk van de bevindingen.
Ook gaf u ons regelmatig een compliment voor ons werk. Heel hartelijk dank
daarvoor!
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Bewegwijzering
Dick Veldkamp

Middengeleiders: obstakels op fietspaden verwijderen tenzij…

Eind mei is er een workshop geweest over een nieuw bewegwijzeringssysteem in
Houten. In de workshop is het systeem van FB Houten met gekleurde lijnen voor
hoofdroutes kritisch bekeken, door de gemeente en door leden van de FBH.

Jan Krijger

Het idee van FB Houten is een ‘metrosysteem’ d.w.z. een vereenvoudigde
kaart waarop hoofdfietsroutes met kleur
zijn aangegeven; op straat worden deze routes aangegeven met gekleurde
banden op lichtmasten. Voordeel is dat
men alleen maar kleuren hoeft te onthouden om naar een wijk te kunnen
fietsen. Ter plekke kan men met behulp
van een plattegrond de bestemming
vinden. In het algemeen werd het idee
positief ontvangen in de workshop, en
de haalbaarheid van het plan lijkt op
het eerste gezicht geen probleem. Het
is zelfs denkbaar dat enig geld bespaard kan worden door minder
ANWB-bordjes te plaatsen. Er werden
diverse suggesties gedaan om de kaart
te verbeteren.
Wijzigingen
• Alle routes op de kaart hebben
slechts één beginpunt en één eindpunt: dus geen splitsingen meer;
• Alle routes zijn zoveel mogelijk
rechtdoor: noord-zuid en oost west.

•
•

•

•

Belangrijke fietsroutes die niet deel
zijn van een hoofdroute, zijn grijs;
De routes sluiten zoveel mogelijk
aan op buitenkomse fietspaden
(bijvoorbeeld de groene route is de
snelste route van Bunnik naar
Nieuwegein door Houten);
Het aantal routes is zo klein mogelijk gemaakt. Met een redelijke
dekking van heel Houten blijken
acht routes voldoende;
Om oriëntatie te vergemakkelijken
is op de kaart de spoorlijn toegevoegd.

Naar aanleiding van de workshop zijn
twee nieuwe ontwerpen gemaakt (zie
plaatjes).

Hoe verder?
De ontwerpen zijn naar de deelnemers
van de workshop gestuurd met een
vragenlijst. Op basis van de reacties zal
het ontwerp definitief worden gemaakt.
Hierna wordt onderzocht wat de kosten
gaan worden, en hoe (maar ook of!)
alles praktische kan worden uitgevoerd.

Op het doorgaande fietspad aan de Notengaarde is sinds mei/juni een proefopstelling met fietspaaltjes in gebruik genomen, met led-verlichting en inleidende
ribbelmarkering om de kans op ongevallen te verminderen.
Houten participeert (naast Utrecht, Enschede, Zwolle, Hardenberg, en Barneveld) in een “Fietspaaltjes-pilot” geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad.
Fietspaaltjes zijn nuttig om auto’s te
weren op fietspaden, maar ze kunnen
ook risico’s met zich meebrengen. Door
middel van innovatieve aanpassingen
kan een fietspaaltje minder gevaarlijk
gemaakt worden.
Fietsveiligheid
Nederland is één van de meest verkeersveilige landen ter wereld. Uit de
ongevallencijfers blijkt dat er de laatste
jaren wel een stijging is bij (oudere)
fietsers die betrokken zijn bij een verkeersongeluk. Dit komt deels omdat
mensen tot op hogere leeftijd mobiel
blijven en de fiets pakken. Zo’n 60%
van de fietsers die in het ziekenhuis
terechtkomen, is gevallen of tegen een
obstakel aangereden. Dit zijn enkelvoudige ongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn.
Actieplan
De gemeente Houten moet de ambitie
hebben om alle vermijdbare (ernstige)
ongevallen in het verkeer te voorkomen
en de ambitie om tot de top van de beste fietssteden van Nederland te blijven.
Binnenkort verwachten we het actieplan van de gemeente met als eerste
prioriteit het (waar mogelijk) verwijderen van obstakels op de hoofdfietsroutes in Houten.
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Nieuwe paal op de Notengaarde
De flexibele paal zorgt ervoor dat een
fietser in geval van een botsing geen
ernstige verwondingen oploopt doordat
de paal de botsenergie beter absorbeert. Dit proefproject is gefinancierd
door het ministerie van Infrastructuur
en Milieu als een van de maatregelen
om lokale fietsveiligheid te verbeteren.
FBH leden en overige belanghebbenden kunnen eventuele op- of aanmerkingen over de opstelling aan de Notengaarde doorgeven aan ons secretariaat. Uw reactie zal dan worden meegenomen in het komende overleg (Verkeerberaad) met de gemeente.

Paaltjes op Notengaarde
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