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De zomer heeft afscheid genomen, 
de herfst dient zich aan. Het is 
nu zaak om bijtijds maatregelen 
te nemen, zoals verwijderen van 
herfstbladeren van fietspaden 
door de wegbeheerder. Vanuit de 
Fietsersbond is de fietsverlich-
tingscampagne ‘Ik Val op! in 2012’ 
gestart.

Gratis bewaakte fietsenstalling is 
in Zoetermeer een groot succes 
gebleken. Het aantal mensen dat 
hiervan de afgelopen periode ge-
bruik heeft gemaakt is gestegen 
met zo’n 3 procent. Wethouder 
Hans Haring van Cultuur, Vervoer 
en Duurzaamheid heeft gelukkig 
aangegeven dat deze service ook 
in de toekomst gehandhaafd blijft. 
Wel zijn er nog volop aanbeve-
lingen om het fietsgebruik verder 
te stimuleren, zo kunnen bijvoor-
beeld de stalling en de directe 
omgeving van station Driemans-
polder wel een facelift gebruiken.
Een positief initiatief in de Zoe-
termeerse wijk Rokkeveen. Hier 
zijn wijkbewoners actief om de 
wijk verkeersveiliger te maken. 
Verkeersknelpunten worden ge-
inventariseerd en bewoners doen 
onderzoek naar veilige fietsroutes 
van en naar de scholen in de wijk. 
Op breder niveau werkt de ge-
meente samen met diverse belan-
genorganisaties – waaronder de 
Fietsersbond – aan een Actieplan 
Verkeersveiligheid. Ook hier wor-
den verkeersonveilige situaties 

in kaart gebracht om vervolgens 
op- en aangepakt te worden. 
Zo zijn we  in Zoetermeer op de 
goede weg om autobezitters te 
activeren dit vervoermiddel eens 
te laten staan en te vervangen 
voor de fiets. 
 
In het project ‘Duurzame stad 
van de toekomst’ houden leer-
lingen van diverse scholenge-
meenschappen zich bezig met 
plannen voor de toekomst van 
Zoetermeer. Dit project heeft 
een eigen website met filmpjes 
waarin experts vertellen over 
verschillende aspecten van een 
duurzame stad. Vanzelfsprekend 
komt ook het fietsbeleid daarbij 
aan de orde.

Zo blijft Zoetermeer ernaar stre-
ven om in de toekomst Fietsstad 
20?? te worden.

Tenslotte gaan we ervan uit dat 
het aanstaand kabinet extra posi-
tieve aandacht zal besteden aan 
fietser, wandelaar en openbaar 
vervoer. Dat fietsen goedkoop, 
snel, gezond en milieuvriendelijk 
is en daarom juist in deze tijd 
een ideale manier om je te ver-
voeren, moet bekend zijn bij alle 
politieke partijen.

theo hebing

In onze elektronische nieuwsbrief 
de Fietsflits kunt u de jongste 
ontwikkelingen op het Haagse 
fietsgebied lezen. Tot op heden is 
amper de helft van onze leden op 
deze Fietsflits geabonneerd. Geef 
daarom snel uw e-mailadres door. 
Ga naar haagseregio.fietsersbond.nl 
(zonder www). Het kost niets, en 
uw e-mailadres wordt natuurlijk 
alleen voor de Fietsflits gebruikt.

ontVangt u de FietSFLitS aL?

Voor veel fietsers speelt het 
milieu een belangrijke rol bij hun 

vervoers-
keuze. Voor 
u ook? Dan 
is de elek-
tronische 
nieuwsbrief 
Milieu-
Mail van 
het Haags Milieucentrum echt 
iets voor u. Abonneer u gratis 
via www.haagsmilieucentrum.nl en 
ontvang wekelijks nieuws over 
natuur en milieu (in vooral Den 
Haag) in uw mailbox.

oP de Voorkant

Op de foto op de voorkant is 
een deel van het Trekfietstracé 
te zien, namelijk de Trekweg. 
In dit nummer zijn verschillende 
artikelen gewijd aan het Trek-
fietstracé, zie pagina’s 5-7.
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Van de Voorzitter

In het vorige nummer van de Fietsbel 
stond dat de jaarcijfers 2012 nog niet 
helemaal definitief waren. Inmiddels 
is dat wel het geval. Veel is er niet 
gewijzigd. Over de begroting 2012 is 
in het voorjaarsnummer ook al wat 
gemeld. Over de ontwikkelingen ge-
durende een jaar valt op dit moment 
nog niet veel definitiefs te zeggen. 
Wel is het opmerkelijk, dat er nog 
niet veel is geput uit het budget van 
€ 900 dat voor de onderafdelingen 
apart was gezet. Dat bedrag was ho-
ger dan in voorgaande jaren, mede 
om te stimuleren dat in verschillende 

stadsdelen van Den Haag actieve 
ledengroepen van de grond komen. 
Met het budget kunnen bijvoorbeeld 
vergaderkosten worden gedekt. 
In het voorjaar van 2012 is het 
boekje van de Parkenroute in een 
nieuwe editie bijgedrukt. Die uitgave 
is een co-productie van de gemeente 
Den Haag en de Fietsersbond. 
De vorige druk was van 2008. De 
opbrengsten van de eerste editie (in 
totaal € 1.216) zijn geïnvesteerd in 
een nieuwe druk van 3.000 exem-
plaren. De vorige druk beliep 2.000 
exemplaren. De extra kosten van de 

nieuwe druk (€ 375,74 om precies 
te zijn) komen voor rekening van de 
gemeente. In de jaarcijfers zijn die 
gelden opgenomen in de reserve.
De begroting van 2013 is in voorbe-
reiding. Op de algemene Ledenver-
gadering van 22 november zal die 
worden besproken. Wie de stukken 
ter voorbereiding wil ontvangen, kan 
een mailtje sturen aan de penning-
meester, yde@casema.nl.

  
Yde van der Burgh, penning-
meester

enige geLdeLiJke zaken

U bent van harte uitgenodigd om de algemene ledenvergadering bij te 
wonen op donderdag 22 november 2012. Hij vind plaats van 19.30 uur 
tot circa 22.00 uur in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stol-
berglaan 154, hoek Laan van Nieuw Oost-Indië te Den Haag.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, zodat u onder het genot van een kopje 
koffie of thee kunt bijpraten met andere fietsers.

Om 19.30 uur begint de vergadering.
Opening en mededelingen•	
Verslag ledenvergadering 24 mei 2012 •	
Financiën •	
Vooruitblik 2013•	
Jaarlijkse bestuursverkiezing: de zittende bestuursleden stellen zich •	
allen herkiesbaar. Dit zijn Wil Bianchi, Yde van der Burgh, Daan Goed-
hart, Willem Miedema en Jac Wolters. Leden die belangstelling voor 
een bestuursfunctie kunnen zich tot en met 10 november 2012 melden 
bij de secretaris (haagseregio@fietsersbond.nl of 070-3609783)
Rondvraag •	

De avond wordt rond 20.00 uur onderbroken door een pauze voor koffie 
of thee. Om 20.15 uur begint het inhoudelijke deel. Het thema daarvan 
is: sterroutes en fietsstraten.
Allereerst worden deze begrippen uitgelegd en praktisch toegelicht. 
Vervolgens worden de visie en wensen van de Fietsersbond bespro-
ken alsmede het beleid van de gemeente Den Haag op deze punten. 
Daarna is er discussie over voor- en eventuele nadelen.

We gaan ervan uit dat het een gezellige en nuttige bijeenkomst wordt. 
We hopen daarom op een grote opkomst.
Verdere informatie over het inhoudelijk deel van de vergadering en 
het verslag van de ledenvergadering van 24 mei zijn te vinden op 
haagseregio.fietsersbond.nl. Voor het geval u niet met de fiets komt: de kerk 
is vanaf CS te bereiken met de tramlijnen 2 en 6 en buslijnen 23 en 24.

uitnodiging Voor de haLFJaarLiJkSe
aLgeMene LedenVergadering 
op 22 november 2012
met als onderwerp sterroutes en fietsstraten

advertentie

Schoolstraat 21  2511 AW  Den Haag
telefoon 070- 3 65 73 06 

 fax 070- 3 89 77 94
www.travelbookstore.nl
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even voorstellen...
Na meer dan twee decennia hard 
werken op diverse posities in de 
Haagse regio van de Fietsersbond 
had Bob Molenaar in 2005 besloten 
om zijn activiteiten voor de Fietsbel 
geleidelijk af te bouwen. Door het 
vroegtijdig afscheid van zijn op-
volgster heeft dit voornemen flinke 
vertraging opgelopen. In het vorige 
nummer van de Fietsbel droeg het 
appèl om nieuwe redacteuren niet 
voor niets het motto: red-actie. Daar-
op hebben Anneke de Jong en Rob 
Jamin zich gemeld om taken op zich 

redactie FietSBeL
te nemen. Het feit er meer mensen 
nodig zijn, is een goede indicatie van 
het vele werk dat Bob heeft verzet.
Anneke gaat algemeen redactie-
werk doen; zij is fervent fietsster, 
en werkt als wetgevingsjurist bij 
een ministerie. Rob tekent voor de 
eindredactie; ook hij fietst gedreven, 
hij heeft in de gezondheidszorg en 
bij de rijksoverheid gewerkt. Ruud 
Grosmann maakt al wat langer deel 
uit van de redactie en gaat daar 
zolang hij dat kan mee door.
Bob kan nu terugtreden als waar-
nemend eindredacteur. Onder zijn 

leiding is de Fiets-
bel een nieuwe 
richting ingesla-
gen, met binnen- 
én buitenkant in 
full-color. Bob, 
heel erg bedankt 
voor je enorme 
inzet. De nieuwe 
redactie hoopt nog 
lang van zijn erva-
ring en scherpte te 
kunnen profiteren. 
De bedoeling van 
de nieuwe redactie 
is om de lezer te 
blijven voorzien 

van interessante artikelen over fiet-
sen in de Haagse regio.  

dit nummer
Dit nummer zit weer boordevol. Arti-
kelen over het Trekfietstracé en over 
fietsstraten in het algemeen, fietspar-
keren en het nieuwe fietspad tus-
sen Kijkduin en Hoek van Holland. 
Interviews met twee ondernemers 
in de binnenstad die interessante 
ideeën hebben over de fiets. Drie le-
zers hebben de moeite genomen om 
hun ervaringen en gedachten op te 
schrijven en te fotograferen. Op veel 
plaatsen vallen ongewenste situaties 
te melden, maar gelukkig ook goede 
ontwikkelingen, zoals opknapbeurten, 
nieuwe fietspaden en fietsverbindin-
gen. Verder de vaste bijdrage van de 
voorzitter, beschrijvingen van inspire-
rende activiteiten in de afdelingen en 
weer een mooie column van Julius 
Pasgeld. We hopen dat u als lezer 
plezier beleeft aan deze Fietsbel. 
Als u commentaar heeft, ideeën 
of een artikel, laat het ons weten: 
fietsbel.denhaag@gmail.com. 

de redactie

van links naar rechts: Rob, Anneke en Ruud

nieuwe gezichten binnen de redactie van fietsbel



Nu ik voor het eerst van mijn lange 
fietsleven (zeer binnenkort word ik 
71) een flinke stomp heb gekregen 
op het fietspad, trek ik aan de bel.

Ik begrijp dat er onderzoek wordt 
gedaan naar het feit dat zoveel 
50-plussers ongelukken krijgen bij 
het fietsen. Ik kan wel wat oorzaken 
noemen:

het gemotoriseerde verkeer dat je •	
links en rechts om de oren vliegt, 
het fietspad, wordt een stuk veiliger 
als al het gemotoriseerde verkeer 
van het fietspad verdwijnt, en ik 
bedoel alles: ook racende invali-
denkarretjes;
het tegen het verkeer in fietsen - •	
een mens is mal als hij/zij gewoon 
op zijn/haar kant blijft. Dat gedrag 

wordt bevorderd doordat tweerich-
tingspaden ineens ophouden of 
onduidelijk bewegwijzerd worden;
de complete anarchie in het cen-•	
trum van de stad, een mijnheer in 
Makkum, heeft bedacht dat je alle 
verkeersstromen ongestructureerd 
op elkaar los moet laten, want dan 
organiseert het verkeer zichzelf. 
Den Haag vond dat je iets klein-
schaligs uit Makkum ook heel goed 
in de grote stad kunt uitproberen. 
Sinds die tijd ben ik zelfs lopend 
mijn leven niet meer zeker als ik bij 
het stadhuis het Spui oversteek;
last but not least: de politie heeft •	
geen prioriteit om de verkeersregle-
menten op het fietspad te handha-
ven. Vandaag heb ik dus aan den 
lijve kunnen ervaren waar dat op 

uitdraait: het recht van de sterk-
ste. Een jongeman die tegen de 
richting in fietste, wenste niet voor 
mij opzij te gaan en gaf mij een 
keiharde stomp op mijn arm (waar 
nu langzamerhand een grote bult 
op verschijnt).

Ik maak mijzelf niet wijs, dat ik met 
dit mailtje de wereld verander, maar 
niets doen ligt mij niet zo. Ik kan al-
leen maar hopen dat ik hiermee een 
bijdrage aan de discussie lever.

tiny Boekhout

ingezonden BrieF
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Over de Haagweg is hij vanuit zijn 
woonplaats Delft aan komen fiet-
sen, Wim Bot van de Fietsersbond. 
Op het landelijk bureau is hij onder 
veel meer verantwoordelijk voor het 
project Fiets filevrij. Ook werkt hij 
aan een ‘green deal’ met de over-
heid om het aandeel van de fiets in 
het woon-werkverkeer in tien jaar tijd 
te laten stijgen van 25% naar 30%. 
Routes als deze zouden daarin een 
rol kunnen spelen. We zijn dan ook 
benieuwd wat hij vindt van de eerste 
anderhalve kilometer Trekfietstracé, 
het begin van een route die Haagse 
fietsers uiteindelijk snel en comfor-
tabel tot in Rotterdam moet kunnen 
brengen.

nieuwe brug
We treffen elkaar op de nieuwe brug 
naast de Laakmolen, een fraaie 
brug die ook op deze regenach-
tige vrijdag goed gebruikt wordt. 
De route over de Haagweg, met 
het drukke autoverkeer en de vele 
verkeerslichten, vindt Wim altijd 
weer een bezoeking. Hij is dus erg 
benieuwd naar de nieuwe route, die 
een gedeeltelijk alternatief voor de 
Rijswijkseweg/Haagweg vormt. 

We stappen daarom meteen op, 
om eerst de brug over te gaan en 
vervolgens de Trekweg op te draai-
en. Voor ons strekt zich de langste 
fietsstraat van Den Haag uit, zij het 
dat op een paar stukken van het 
traject de fietsstraat is vervangen 
door tweerichtings-fietspaden. Op 
die stukken fietspaden is de fietser 
uiteraard heer en meester, op de 
tracé’s van de fietsstraat moet hij de 
ruimte delen met automobilisten die 
daar ‘te gast’ zijn. Al van veraf is dui-
delijk hoe de gemeente ervoor zorgt 
dat de automobilist de fietspaden 
mijdt: door midden op het wegdek 
een eilandje te plaatsen voorzien 
van verkeersborden. Aan weerskan-
ten loopt langs de stoeprand een 
‘ rammelstrook’.

doorstomen?
“Het wordt wel erg smal zo”, merkt 
Wim op, zoals al diverse gebruikers 
vóór hem gedaan hebben. Inderdaad 
is met z’n tweeën naast elkaar rijden 
hier niet echt prettig. Enkele tiental-
len meters verderop stuiten we op 
weer zo’n eilandje. Gelukkig begint 

het trekFietStracé: een VeeLBeLoVend Begin

dynamiek

Stuwstraat 
Spilstraat 
Wiekstraat 
Asstraat 
Draaistraat 
Fietsstraat

daarna de eigenlijke fietsstraat. Deze 
is honderden meters lang. Daar 
kunnen we echt lekker doorstomen. 
Om daarna weer op zo’n eilandje te 
stuiten. Het idee erachter is prima, 
maar had de uitvoering niet fiets-
vriendelijker gekund?

Fietsers vanaf de Broekslootkade 
moeten wat moeite doen om langs 
het eilandje te komen, wat niet nodig 
zou moeten zijn. Op dat punt gaat de 
Trekweg over in de Cromvlietkade. 
Het laatste stuk richting Geestbrug-
weg is een verhaal apart, en dat niet 
alleen omdat de huizen op Rijswijks 
grondgebied staan en de weg over 
Haags grondgebied loopt. De fiets-
route is daar anders uitgevoerd (rood 
asfalt met een brede, natuurstenen 
rammelstrook in het midden) omdat 
auto’s hier in twee richtingen mogen 
rijden, maar ook omdat de bewo-
ners graag een brede stoep wilden 
houden. 

Helaas zal Wim toch weer over de 
Haagweg moeten voor zijn terug-
tocht naar huis. Het duurt nog wel 
een paar jaar voordat het Trekfiet-
stracé over de A4 dwars door de 
Vlietzone naar Ypenburg geleid kan 
worden. Voor hij afscheid neemt pra-
ten we bij een kopje koffie na. Wat 
vond hij ervan? “De route is hier en 
daar wat smal, en de toeleiding naar 
de paaltjes zou beter kunnen. Aan 
die breedte is alleen wat te verande-
ren door niet aan twee kanten langs-
parkeren toe te staan, en het is niet 
reëel te denken dat dat kan. Er is 
wat weinig aandacht voor de detail-
lering, maar dat de hele route in de 
voorrang is, is wel perfect. Voor een 
snelfietsroute binnen de bebouwde 
kom is dit een heel mooie oplossing.”

kasteel molensloot
Wie de fietsroute ook een aanwinst 
vindt, is Jaap Westbroek. Hij is 
wijkregisseur voor de Molenwijk, 
het gebied waar de route doorheen 
loopt. De route past goed in de plan-
nen die hij heeft voor de ‘vitalisering’ 
van het gebied. Zo wil hij graag dat 
de molen op termijn een functie voor 
de wijk krijgt, bijvoorbeeld horeca 
met een terras. 
Fonds 1818 heeft geld beschikbaar 
gesteld om een kas te plaatsen die 
vergelijkbaar is met Villa Escamp 

in Morgenstond. De kas wordt een 
pleisterplaats waar culturele en 
 andere activiteiten georganiseerd 
gaan worden en krijgt als naam 
 KasTeel Molensloot.

In de visie van Westbroek ver-
sterken KasTeel Molensloot en de 
fietsstraat elkaar: het fietsverkeer 
langs de Trekvliet krijgt een goede 
pleisterplaats en de Molenwijk een 
mooie uitspanning. Ook heeft hij het 
plan opgevat om langs de fietsstraat 
grafisch vormgegeven gedichten 
neer te zetten, onder meer rond 
het thema fiets. Ondergetekenden 
hebben inmiddels zijn plannen met 
hem doorgesproken. Ook hebben wij 
hem enkele gedichten beschikbaar 
gesteld. Hieronder een kort gedicht 
van Bob mdat niet door zijn selectie 
gekomen is.

Het was oorspronkelijk de bedoeling 
om KasTeel Molensloot in september 
te openen. Wegens vergunnings-
perikelen was dat helaas niet moge-
lijk, zodat de opening is uitgesteld 
tot na het winterseizoen. Volg de 
verdere ontwikkelingen op onze 
website.

Bob Molenaar
daan goedhart

Bob Molenaar
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provincie Zuid-Holland. Het wegdek 
is voorzien van comfortabel rood 
asfalt. De rammelstroken bestaan uit 
zwart asfalt.
Vanaf de nieuwe fietstunnel bij Den 
Deijl is een klein deel van de Van 
Zuylen van Nijeveltstraat en De Lus 
ingericht als fietsstraat. De rammel-
stroken, hier in zwart asfalt, zijn zo 
breed dat ze fietsstroken lijken. Het 
rode asfalt is wel degelijk bedoeld 
voor het fietsverkeer.

In Den Haag zijn drie straten als 
fietsstraat ingericht:

de Conradkade tussen de De •	
Constant Rebecquestraat en de 
Laan van Meerdervoort. Over deze 
fietsstraat hebben wij veel klachten 
ontvangen. Automobilisten die zich 
niet als gast gedragen en fietsers 
de rammelstrook ‘opduwen’ en 
daarmee in gevaar brengen. Het 
rood geasfalteerde deel van het 
wegdek is het terrein van de fietser. 
De automobilist wordt door middel 
van een verkeersbord erop gewe-
zen dat hij achter de fietser moet 
blijven rijden!    
de Strijpkade tussen de Noordweg •	
en het Oosteinde aan de rand van 
Wateringseveld. Deze fietsstraat 
heeft geen rammelstroken, maar 
wel een prima rood geasfalteerd 
wegdek. De aansluiting op de 
Noordweg is verre van optimaal. 
Ter hoogte van de brug over het 
water kan een fietsvriendelijke 
aansluiting (T-splitsing) gereali-
seerd worden. Halverwege de route 
bevindt zich een forse ‘hobbel’, 
waar de fietser ineens geacht wordt 
voetganger te zijn.       
het Trekfietstracé op de Trekweg/•	
Cromvlietkade tussen de Laak-
weg en de Geestbrug is de laatste 
aanwinst op fietsstraatgebied, met 
een lengte van 1,25 km. Deze 
fietsstraat wordt in de toekomst een 
onderdeel van een snelle fietsroute 
tussen het Hofplein in Rotterdam 
en de Hofvijver in Den Haag. Deze 
route werd afgelopen zomer ge-

opend en al snel door forensende 
fietsers gevonden en gewaardeerd. 
De route ligt mooi langs het water 
en in het groen. Ook voor recrean-
ten is dit een fraaie route. De route 
zal in de toekomst meer fietsers 
trekken (volgens berekeningen 
van de gemeente Den Haag 4000 
fietsers per etmaal) als de route 
fietsvriendelijk is doorgetrokken 
door de Vlietzone en over de A12. 
Deze fietsstraat voldoet aan wat je 
van een fietsvriendelijke straat mag 
verwachten. Toch is een kritische 
opmerking wel op zijn plaats (zie 
kader). Lees ook het artikel over 
het Trekfietstracé op pagina 5.

In november 2011 is gestart met de 
reconstructie van het kruispunt Zeg-
waartseweg - Ruimtebaan - Edison-
straat. Op de Zegwaartseweg tussen 
de Den Hoorn/Bleiswijkseweg en de 
Hugo de Grootlaan is een fietsstraat 
aangelegd. Hier is gemotoriseerd 
verkeer te gast en dus ondergeschikt 
aan de fiets. De fietsstraat is herken-
baar aan de rode rijbaan met een 
zwarte middenstrook. Deze midden-
strook heeft eigenschappen van een 
klinkerweg. Fietsers blijven door de 
rammelende “klinkerstrook” veilig op 
de rode fietsstrook, terwijl automobi-
listen door de hoorbare scheidings-
lijn tussen de twee fietsstroken wor-
den gewaarschuwd dat zij zich op 
fietsersgebied begeven. Daarnaast 
zorgen verkeersdrempels en een 

FietSStraten, een eerSte eVaLuatie

fietsstraten

In principe mag je in vrijwel elke 
straat in Nederland fietsen. Toch 
bestaan er in onze regio en elders in 
het land zogenoemde fietsstraten. 
Wat is het verschil tussen een ge-
wone straat waarin je kunt fietsen en 
een fietsstraat?

Een fietsstraat is een straat waar:
meer fietsverkeer is dan autover-•	
keer;
de auto te gast is en zich als zoda-•	
nig moet gedragen;
de inrichting fietsvriendelijk is •	
(voldoende breed, een wegdek met 
rood asfalt en rammelstroken, zie 
kader).
In onze regio liggen voor zover •	
ons bekend drie fietsstraten in Den 
Haag, twee in Wassenaar en een 
in Westland. Ook in Zoetermeer ligt 
een fietsstraat.

De Fietsersbond is voorstander van 
fietsstraten wanneer er niet vol-
doende ruimte is voor vrijliggende 
fietspaden en er aan de genoemde 
voorwaarden wordt voldaan.

In de gemeente Westland is een deel 
van het Noordlandsepad een fiets-
straat. Het wegdek bestaat voor de 
helft uit grijs asfalt, de rest voldoet 
het aan bovenstaande eisen.  Deze 
fietsstraat is in de plaats gekomen 
van een fietspad, omdat de nieuwe 
woonwijk waardoor dit pad loopt ont-
sloten moest worden voor autover-
keer. Doorgaand autoverkeer is er 
officieel niet mogelijk, maar de stop 
is (tijdelijk?) verwijderd, wat meteen 
leidt tot meer autoverkeer.

In Wassenaar is de Verlengde 
Kerkeboslaan parallel aan de Rijks-
straatweg ingericht als fietsstraat. 
Deze fietsstraat is onderdeel van 
de snelfietsroute tussen Leiden en 
Den Haag en is aangelegd door de 

Een rammelstrook ligt zowel links 
als rechts van de rijbaan, bestaat 
uit klinkers, is minstens 50 cm 
breed en fungeert als buffer tus-
sen trottoirband of geparkeerde 
auto’s en rijbaan.

Conradkade: veel klachten

verlengde Kerkebosstraat in WassenaarNoordlandse pad in het Westland



2012 fietsbel

- 7 -

smalle zwarte middenstrook ervoor, 
dat automobilisten langzamer gaan 
rijden. Vanwege de buslijn kan er op 
de Zegwaartseweg tussen de Hugo 
de Grootlaan en de Omleidingsweg 
(Benthuizen) geen fietsstraat worden 
aangelegd. Hier zijn diverse ver-
keersdrempels en fietssuggestiestro-
ken aangebracht. Fietssuggestiestro-
ken worden gemarkeerd door een 
onderbroken witte lijn.  
Al met al een grote vooruitgang in 
veiligheid voor de fietsers, waaron-
der heel veel schoolgaande jeugd. 

Om het doorgaande autoverkeer te 
weren is in de route bij kruispunten 
(T-splitsingen) een aantal eilandjes 
geplaatst. 
Dat roept bij de Fietsersbond vragen 
op:
Waarom eilandjes die het fietspad 
versmallen tot twee keer 1,50 m?
Waarom al die verkeersbordjes 
erop?
Waarom zijn er van die hoge trottoir-
banden links en rechts?
Wat doen die rammelstroken in de 
versmalde doorgang?
 

fietsstraten

paaltje in Trekfietstracé

kanttekeningen bij het trekfietstracé

In de praktijk blijkt dat trappers de 
hoge trottoirbanden te gemakkelijk 
kunnen raken. Ook de verkeers-
bordjes kunnen geraakt worden. In 
Nederland vinden veel valpartijen 
plaats door opstaande randen en 
hinderlijk geplaatste verkeersborden. 
Op een bijeenkomst dit voorjaar 
georganiseerd door het Fietsberaad 
(kenniscentrum op fietsgebied) voor 
gemeentelijke en provinciale ambte-
naren werd duidelijk dat dit concept 
achterhaald is.
In het Trekfietstracé had volstaan 
kunnen worden met één goed zicht-
baar paaltje in het midden van het 
stukje fietspad, ingeleid door een 
steeds breder worden witte belijning. 
In Pijnacker, waar ook een deel van 
de fietsroute doorheen loopt, heeft 
de gemeente dat wel gedaan en 
daarmee de richtlijn op dit gebied 
gevolgd (zijnde veilig, helder en 
goedkoop). 
Het is belangrijk dat een doorgaande 
fietsroute zo eenduidig mogelijk 

wordt ingericht.
Het enige paaltje dat geplaatst is, 
staat bij de molen voor de brug. Dit 
paaltje is niet ingeleid. Dat is vooral 
gevaarlijk als de fietser uit de bocht 
komt om over de brug te fietsen. 
Waarschijnlijk is hier een paaltje 
neergezet omdat een eilandje op de 
brug niet aangelegd kon worden.
De OFOS (opgeblazen fietsop-
stelstrook) voor de kruising bij de 
Geestbrug is te smal als er rechts 
een geparkeerde auto staat en links 
een wachtende auto.

eilandjes in Trekfietstracé

      
Als de gemeenten in onze regio het 
fietsen willen blijven stimuleren en 
het ziet er naar uit dat dit zo is (daar 
hoort natuurlijk wel een flinke pot 
met geld bij), dan zullen er meer van 
dergelijke fietsstraten in het stads-
beeld zichtbaar worden, vooral in 
sterroutes. De gemeente overweegt 
de Veenweg (geen sterroute) in 
Leidschenveen ook in te richten als 
fietsstraat. 
Als u als fietser het fenomeen fiets-
staat nog niet kent, ga er dan eens 
een kijkje nemen en test de fiets-

straat. Als u een dagelijkse gebruiker 
bent van een van de genoemde 
fietsstraten, laat ons dan weten wat 
u ervan vindt. In het volgende num-
mer van de Fietsbel (voorjaar 2013) 
willen we daar graag aandacht aan 
besteden.

daan goedhart

paaltje in wegdek in Pijnakker de entree leidde meteen tot een olifantspaadje
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“Grote opruiming! 12 (Fietsen) op 
de plaats van 1 (auto)”, luidde de 
tekst van een befaamde poster van 
de Fietsersbond, uit de periode dat 
deze nog enfb heette. Het autopar-
keren is nog net zo’n groot probleem 
als toen, maar wie had destijds 
kunnen denken dat ook het stallen 
van fietsen een hoofdpijndossier zou 
worden?

Gelukkig zit er beweging in. De 
gemeente Den Haag gaat (nog) 
meer aandacht besteden aan het 
fietsparkeren. Zo draagt ze sinds 
kort veel meer uit wat ze kan be-
tekenen op het gebied van inpan-
dige buurtstallingen. De vraag naar 
dergelijke stallingen blijft groot, zeker 
in wijken waar woningen niet over 
kelders beschikken. De gemeente 
stimuleert de aanleg ervan zowel via 
adviezen  als financieel.  Bewoners 
die het initiatief tot zo’n stalling willen 
nemen, kunnen op de gemeentelijke 
website onder ‘Verkeer en vervoer’ 
zien welke bijdrage de gemeente 
levert. In totaal is er € 500.000 subsi-
die beschikbaar, voor ten minste 10 
stallingen. Begin volgend jaar wordt 
aan de Goudsbloemlaan een stalling 
voor bewoners van de Bloemen- en 
Bomenbuurt geopend. 

Nog niet zo lang geleden zijn er in 
Den Haag op proef fietstrommels 
geplaatst. In zo’n afsluitbare trom-

BeWeging in het haagSe FietSParkeerBeLeid
mel kunnen vier fietsen veilig gestald 
worden. De tot op heden geplaatste 
trommels bevallen uitstekend. De 
gemeente gaat daarom de komende 
jaren, tot en met 2014, in acht buur-
ten 110 fietstrommels plaatsen, buurt 
voor buurt. Momenteel is de Vruch-
tenbuurt aan de beurt, daarna volgen 
Bezuidenhout-Oost en Oostbroek-
Zuid.
Wilt u ook in uw buurt een trommel? 
Vraag die dan aan via de gemeen-
telijke website www.denhaag.nl. De 
snelste manier is door in het zoek-
vakje op de homepage het woord 
fietstrommel in te vullen, dan komt u 
bij de voorwaarden en het aanvraag-
formulier terecht.

Vult u in datzelfde vakje het woord 
fietsbeugel in, dan komt u terecht bij 
een aanvraagformulier voor fiets-
beugels, ook wel nietjes genoemd. 
Samen met anderen een aanvraag 
indienen heeft het meeste succes. 
Daarnaast moet er op straat ruimte 
voor zijn.

de binnenstad
De binnenstad is een verhaal apart. 
Het fietsparkeren daar krijgt extra 
aandacht, want het loopt er vol 
met fietsen. De gemeente zit wel 
een beetje met de handen in het 
haar op dit punt. Maar er ontstaan 
langzamerhand contouren van een 
aanpak. In de Grote Marktstraat 

bijvoorbeeld is het de bedoeling dat 
de fietsbeugels verdwijnen. Daarvoor 
in de plaats komen er fietsparkeer-
vakken voor kortparkeerders. Voor 
langparkeerders wordt gezocht 
naar fietsparkeergelegenheid in de 
directe omgeving. In het voorjaar is 
er een bijeenkomst geweest van alle 
betrokkenen, waar onder andere alle 
mogelijke stallingsplaatsen geïnven-
tariseerd zijn. De Fietsersbond was 
daar ook bij betrokken. 

De horeca-ondernemers in de bin-
nenstad zijn zich er terdege van 
bewust dat ze het vooral moeten 
hebben van klanten die met de fiets 
komen. Ook zij zoeken mee naar 
ruimte, onder meer in het Hof-
kwartier, waar grote behoefte aan 
fietsparkeerplaatsen bestaat. En de 
fietsenstalling op de Grote Markt is 
dan wel weg, tot instemming van de 
horeca in de omgeving, maar daar-
mee is het stallingsprobleem nog 
niet opgelost.

bureau binnenstad
“Fietsers zijn van harte welkom in de 
binnenstad, maar door hun neiging 
om de fiets daar neer te zetten 
waar ze moeten zijn verrommelt het 
straatbeeld nogal eens”, zegt Petra 
Alkema. Zij is Binnenstadsmanager 
bedrijfsleven bij het Bureau Bin-
nenstad, een publiekprivaat samen-
werkingsorgaan van de Kamer van 
Koophandel, de gemeente en de 
Stichting Binnenstad Den Haag. Hoe 
het fietsparkeren het best geregeld 
zou kunnen worden, daar is Alkema 
nog niet uit. De stalling bij het oude 
Stadhuis (onder de ‘Snoeptrommel’) 
wordt weinig gebruikt, wat met de ta-
rieven te maken kan hebben - “hoe-
wel die toch heus niet hoog zijn”, 
voegt ze eraan toe. De stalling aan 
de Laan is nog niet door het publiek 
ontdekt, en láát zich ook moeilijk 
ontdekken. En dat de Biesieklet-
testalling op de Prinsegracht voor 
binnenstadsbezoekers niet aantrek-
kelijk zou zijn, heeft ze meteen al 
gezegd.
Voor haar staat vast dat stallin-
gen dáár moeten komen waar de 
‘bronpunten’ van de bezoekers zijn. 
Bestudeer hun gedrag en laat je 
daardoor leiden. Voor mensen die 
een dag gaan ‘shoppen’ kan je iets 
anders regelen dan voor mensen Grote Markt: geparkeerd of gedumpt?

fietsparkeren
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De fietsparkeergarage aan de Laan 
is nu een half jaartje open. Ze wordt 
niet zo druk gebruikt als door de 
gemeente was gehoopt. In de vorige 
Fietsbel (voorjaar 2012) betwijfelden 
we of al die plaatsen wel gevuld zou-
den worden. De stalling ligt tenslotte 
niet aan een fietsroute en is vanuit 

FietSParkeergarage aan de Laan

fietsparkeren

Iedere woensdag op de Hofplaats, 
Den Haag centrum:

 
biologische markt

 
verse groenten, brood, droogwaren, 
zuivelproducten en natuurlijk kaas.

advertentie

Het Cereaal, de kaaskraam op de 
biologische markt

die even een boodschapje doen aan 
de ene kant van de stad en dan nog 
één aan de andere kant. Maar hoe? 
Je kan een onderscheid maken tus-
sen langstallers en kortstallers, maar 
waaraan herken je die kortstallers 
dan? Je kan niet handhaven op te 
lang stallen als je dat onderscheid 
niet kunt maken. Voor Petra Alkema 
is echter één ding wel duidelijk: je 
moet niet handhaven op fout ge-
plaatste fietsen als er geen geschikte 
stallingsmogelijkheden zijn. En of die 
gratis moeten zijn, en zo niet, hoe 
duur dan, dat is weer een heel ander 
probleem. Eerst maar eens kijken 
wat de overleggen van de onder-
nemers over het stallingsprobleem 
opleveren...

stallingen en stations
Niet alleen voor de ‘Snoeptrommel’ 
en de stalling aan de Laan, die er 
van binnen overigens goed uitziet, 
geldt dat ze moeilijk te vinden zijn. 
Meerdere Biesieklette-stallingen 
liggen ten opzichte van de winkels 
tamelijk verborgen. 
De stallingen achter de HEMA en 
bij de ingang van het stadhuis zijn 
wél goed te vinden, en aan het 
Buitenhof ligt een Biesieklettestalling 
heel zichtbaar. Deze loopt dan ook 
heel goed. Helaas horen wij te vaak 
en te vroeg het woord handhaven 
noemen. Eerst verleiden, dan pas 
handhaven luidt ons advies.
De grote toevloed van fietsen geldt 
zeker voor de stations. Op dit mo-

ment zijn er bij station Den Haag 
Centraal 5100 stallingplekken. De 
gemeente onderzoekt hoe dat er in 
2014 minstens 7500 kunnen worden. 
Zo zou het aantal plekken op het 
Koningin Julianaplein bijna kunnen 
verdubbelen (van 750
naar 1450) en komt er een nieuwe 
stalling voor 1500 fietsen aan de 
oostzijde van het station.
Station Hollands Spoor moet in 2014 
ruimte aan 4600 gestalde fietsen 
bieden. We hebben het hier over 
bewaakte en onbewaakte plaatsen 
samen.

daan goedhart
Bob Molenaar      

langsliggende straten niet zichtbaar. 
We besteden er nu opnieuw aan-
dacht aan, want de parkeergarage 
ligt er nu eenmaal, en ze biedt een 
redelijke uitvalsbasis wanneer je 
te voet het centrum in wilt gaan. 
Linksaf uit de parkeergarage bent 
u praktisch meteen op de Grote 

Markt en direct daarna in de Spuist-
raat. Bovendien is in de kelder een 
fietsreparatievoorziening gevestigd 
die functioneert als werkervarings-
plaats. Dus als u uw fiets daar laat 
repareren, hebt u er niet alleen zelf 
voordeel van.

de stalling is niet drukgebruikt, ondanks zijn gunstige ligging. Onbekendheid?
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Hij is eigenaar van zeven zaken aan 
de Grote Markt, en een strandtent. 
Toch krijg ik hem meteen aan de lijn 
en maken we onmiddellijk een af-
spraak. Even drempelloos zitten we 
al te praten over fietsen en fietsers 
voordat er een of ander startsein is 
gegeven. Omdat het begon te mieze-
ren zijn we binnen gaan zitten, in de 
September. 

Ik praat met Maarten Hinloopen over 
de bereikbaarheid van de Haagse 
binnenstad. Hij is lang en slank, 
informeel gekleed. 
‘De fiets is voor mij als horeca-
ondernemer het ideale vervoermid-
del. Ik zit in een andere positie dan 
winkeliers. Die willen dat auto’s vlak 
in de buurt kunnen komen, zodat 
klanten niet met dozen hoeven zeu-
len – tenminste dat denken ze. Mijn 
klanten doen niet aan natransport. 
In combinatie met alcohol is de fiets 
minder onveilig dan de auto. Het is 
allebei niet goed natuurlijk, dat staat 
voorop. Het openbaar vervoer stopt 
om 1 uur ’s nachts, terwijl mijn zaken 
tot half twee open zijn.. Daar wor-
den klanten onrustig van. Dat is dus 
helemaal geen optie.’
Koffie voor hem, espresso voor 
mij – ‘Ik spreek graag af in een van 
mijn eigen zaken omdat ik dan zeker 
weet dat ik goede koffie krijg’. Hij 
spreekt vlot en gemakkelijk, gebruikt 
geen dure woorden of ingewikkelde 
zinnen. Je zou haast denken dat hij 
een gewone jongen is. Soms is er 
een miniem oponthoud, dan lijkt hij 
even zijn gedachten te ordenen en 
een goede formulering te zoeken. Hij 
is tenslotte een grote ondernemer in 
een ingewikkeld krachtenveld.
‘Daarom ben ik vóór het VerkeersCir-

oP de FietS naar de zWarte ruiter
culatiePlan. Veel winkeliers die tegen 
zijn, hebben niet eens hun klanten 
op het oog. De mentaliteit moet ver-
anderen. Fietsers willen vlakbij hun 
doel parkeren. Het liefst nemen ze 
hun fiets mee naar binnen, letterlijk.’ 
Als ik verbaasd kijk: ‘Ja, letterlijk. Af 
en toe moeten we klanten vragen om 
hun fiets buiten neer te zetten. “Maar 
het is een hele dure fiets”, zeggen 
ze dan. Ook op het terras nemen 
mensen hun fiets mee. Die staan 
dan in de looproute of de vluchtweg. 
Fietsers letten nergens op. Terwijl de 
Biesieklette leeg staat. Handhaven is 
het enige dat helpt.’
‘Wat bedoel je precies met handha-
ven?’
‘Een sticker er op, en na een aan-
gekondigde tijd weghalen. Bekeu-
ren helpt niet: fietsen hebben geen 
nummerbord, dat wordt gewoon niet 
betaald. Ik ben eigenlijk heel dubbel 
over fietsen. Ik zie ze graag komen, 
maar er zitten een heleboel nadelen 
aan. De fiets gaat aan zijn eigen 
succes ten onder. Want eigenlijk is 
het een fantastisch vervoermiddel. 
Ik weet zo gauw geen oplossing. Ik 
ben tegen nietjes en beugels waar je 
je fiets aan vast kant kan maken. Die 
raken meteen gevuld. Op zaterdag-
avond staan er hier aan de overkant 
bij Bart Smit zo’n 500 fietsen. Los, 
netjes in rijen. Ga op zondagochtend 
kijken, dan zijn ze allemaal weg. Dus 
los is beter. Mensen die een plek wil-
len om vast te maken, kunnen naar 
de Biesieklette. De mooie fietsen zijn 
het probleem niet. Het zijn de bar-
rels. Kijk naar de cijfers, gemiddeld 
heeft iedere Nederlander vier fietsen. 
Bij Bart Smit hier aan de Grote Markt 
ligt altijd een berg fietsen, die wordt 
eens in de maand weggehaald, maar 

even later ligt er gewoon 
een nieuwe berg. Ga maar 
kijken.’ En inderdaad. 
‘Kan de overheid iets doen?’
‘Biesieklette zou gratis moe-
ten zijn. Dat wordt gesubsidi-
eerd, kijk naar de prijs: vijftig 
cent, daar moet geld bij. Als 
je dan toch subsidieert, dan 
maar helemaal. Maar de 
wethouder is tegen gratis, en 
dat begrijp ik ook wel weer. 
Ik zou zeggen: begin gratis, 
laat mensen eraan wen-
nen en ga dan geld vragen. 
Maar er is echt een men-

taliteitsverandering nodig. Als we 
een evenement hebben, hier op de 
Grote Markt, dan staan er al fietsen 
vastgemaakt aan de stellages terwijl 
we nog aan het bouwen zijn. Bij mij 
thuis wordt de straat heringericht. Er 
ligt zo’n rijtje planken achter elkaar 
op het zand, daar kunnen de fietsers 
dan overheen rijden. Zet een stel 
meisjes hun fietsen tegen een paal, 
maar midden op het plankier. Ik kom 

aanrijden en ik zeg: “Dat is niet zo 
handig.” “Huh, wat bedoel je?” “Nou, 
nu kan niemand meer fietsen hier.” 
“Uh? Waar heb je het over?” Fietsen 
is anoniem, op de snelweg denken 
mensen wel twee keer na voor ze 
zulke dingen doen.’
Ik vertel dat ik twee dagen eerder 
met moeite een brommer kon omzei-
len die midden op het fietspad in de 
Elandstraat stond geparkeerd.
‘Er is echt een mentaliteitsverande-
ring nodig. Begin met gelegenheid 
bieden en ga dan meteen handha-
ven. Fietsers willen niet meer dan 
honderd meter lopen. Als het verder 
is, fietsen ze ernaar toe. Houd daar 
rekening mee. Waarschijnlijk zijn er 
dus meer plekken nodig. Bijvoor-
beeld in de Grote Marktstraat, daar 
zit toch niets meer? Die stalling 
achter de HEMA, is die er nog?’
Ja, die blijkt er nog te zijn. 
‘De Biesieklette bij het stadhuis, die 
staat altijd vol. Gewoon omdat daar 
geen mogelijkheid is om je fiets vast 
te zetten. Maar bij de Bibliotheek, 
dat is toch verschrikkelijk? Terwijl 
het eigenlijk geweldig is dat zoveel 
mensen op de fiets komen. Dus bied 
gelegenheid en ga meteen handha-
ven. Dat kost misschien wat geld, 
maar de overheid zou blij moeten 
zijn dat zoveel mensen met de fiets 
komen.
Toevallig had ik vorige week een 
overleg met mensen van Biesie-
klette. Hier aan de Laan, dat staat 
helemaal leeg. Ze hebben nu een 
aanbod om onderhoud erbij te doen. 
Dat is toch fantastisch! Je stalt je 

fietsparkeren

een interview

Haags rjitje

Dat is toch fantas-
tisch! Je stalt je fiets 
en hij krijgt meteen 
een beurt.
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fiets en hij krijgt meteen een beurt, 
nieuwe banden, ga maar door. Wij 
gaan iets doen met teksten op bier-
viltjes.’
Hij krijgt een ingeving: ‘Je zou eens 
met Willem Berg moeten praten, van 
Stanley en Livingstone. Die heeft 
eens een artikeltje geschreven over 
Haagse rijtjes.’
‘Wat zijn dat, Haagse rijtjes?’
‘Je ziet het hier en daar in de stad. 
Mensen zetten hun fiets netjes op 
een rijtje. En als ze vertrekken, blijft 
er niets achter. Een stalling bouwen 
kost geld en hij neemt ruimte in, ook 
als hij niet wordt gebruikt. Haagse 
rijtjes staan niet in de weg, dat is ook 
goed voor de hulpdiensten. Ga maar 
eens praten met Berg.’
Dat heb ik gedaan, zie Haags Rijtje 
op pagina 12. Terug naar Hinloopen.
‘We hadden het over alcohol. Hoe 
lastig is het voor een uitbater om de 
grenzen te bewaken?’
‘Voor een groot bedrijf als het onze 
is dat geen enkel probleem. Die paar 
glazen omzet die ik zou missen, om-
dat ik niet meer schenk aan iemand 
die teveel gedronken heeft, dat is 
peanuts, dat weegt niet op tegen de 
overlast. We werken hier preven-
tief, mensen die lastig zijn worden 
aangesproken: “Joh, is het geen 
tijd om naar huis te gaan?” Na elf 
uur schenken we niet meer aan de 
groep van zestien tot achttien, want 
alcohol is slecht voor jongeren. Voor 
een buurtkroeg ligt dat natuurlijk 
anders, een klant die daar elke dag 
teveel komt drinken, dat is toch een 
deel van de omzet, dat ligt moeilijker. 
En voor de barman zelf is het ook 
lastiger. Wij hebben hier veel perso-
neel, er zijn veiligheidsmensen, hier 
wordt de persoon die het zegt er niet 
persoonlijk op aangekeken. In de 
buurtkroeg ligt dat anders. Daarom 
vind ik de nieuwe rookregeling ook 
heel goed. Wij hebben hier buiten op 
de terrassen genoeg ruimte, maar 
in zo’n eenmanskroegje, ik vind het 
prima dat ze daar binnen mogen 
roken.’
‘Over grote zaken gesproken. Je 
bent begonnen met de Zwarte Ruiter. 
Dat was meteen een succes. Was je 
afkomstig uit de horeca? Zit er een 
geheim achter het succes?’
‘Ik ben er in gerold. Tijdens mijn 
rechtenstudie – ik heb er niets mee 
mee gedaan – deed ik disco’s. Toen 

kon ik een zaak overnemen op 
het Spui. En toen kwam de Zwarte 
Ruiter. Je moet rekenen, toen was 
er helemaal niets in Den Haag. Vier, 
vijf café’s in het centrum, meer niet. 
Het was een gat in de markt, zou je 
nu zeggen. En De Zwarte Ruiter, dat 
is het enige authentieke café, dat is 
echt gebouwd als kroeg. Kijk maar 
naar de muren. De rest, dat zijn 
verbouwde winkels: slagerijen, noem 
maar op.’
‘Je had het over Greve. Waarom heb 
je die afgestoten?’
‘Ik heb hier aan de Grote Markt 
zeven zaken, daar kan ik bovenop 
zitten, Die Torenstraat, dat was toch 
te ver voor mijn gevoel. Hier hebben 
we de administratie, personeels-
zaken, alles. We besturen vanuit 
één lokatie, dat bevalt me beter. En 
de Ondernemersvereniging Grote 
Markt, daar hebben we altijd eensge-
zindheid, want dat zijn we zelf.’
‘Heb je nog punten die niet aan de 
orde zijn geweest?’
‘Nee, maar laten we het samenvat-
ten. Ik vind het fijn dat mijn klanten 
op de fiets komen, maar de fiets 
loopt tegen de grenzen van zijn 
succes aan. Er is een mentaliteits-

een paar van Maartens zaken

In het verlengde van de Erasmusweg 
ligt tussen Wateringen en Poeldijk 
de Poeldijkseweg, ook wel de N464 
genoemd. Er rijdt veel vrachtverkeer 
van en naar de Wippolderlaan. Er 
loopt een smal fietspad langs, dicht 
tegen de weg met de voorbijrazende 
vrachtwagens. Kortom geen weg 
waar de Wateringse scholieren die in 
Poeldijk op school zitten gebruik van 
maken. Die gaan via de Arckelweg 
en de Uithof naar school en huis. Dit 
heeft al geleid tot een dodelijk on-
geval op de Arckelweg waarover we 
eerder in ons blad berichtten. Pogin-
gen om de weg en m.n. het fietspad 
te verbeteren hadden tot voor kort 
niets opgeleverd. En dan ineens het 
verheugende bericht dat de provincie 
de weg gaat aanpakken. De site van 
de Provincie vermeldt het volgende:
Vanaf oktober 2012 voert de provin-
cie Zuid-Holland groot onderhoud 

aanPak PoeLdiJkSeWeg

verandering nodig. Jullie lezers zijn 
waarschijnlijk niet de doelgroep, die 
zijn al bewust bezig. Maar ze kunnen 
wel meedenken over oplossingen. 
Daarom besluit ik met een oproep: 
Denk mee over oplossingen voor het 
fietsparkeerprobleem!’
Hij wil niet met een foto in het blad, 
‘Doe maar iets van de zaken.’

rob Jamin

uit aan deze provinciale weg tussen 
de kruising Poeldijk/Voorstraat en 
de brug Haasjesheul bij Poeldijk. De 
werkzaamheden duren tot juni 2013.

Wat gaat er gebeuren?
Om de weg beter begaanbaar te ma-
ken voert de provincie vanaf oktober 
2012 groot onderhoud uit aan de 
N464. De aannemer vernieuwt het 
asfalt, en het naastgelegen fietspad 
wordt vervangen en verbreed. Ook 
vervangt de provincie beide brug-
gen in de N464 en legt ze onder de 
brug bij Haasjesheul een fietstunnel 
aan. Daarnaast wordt de rotonde 
Arckelweg opnieuw ingericht en krijgt 
de weg betere verlichting en nieuwe 
bewegwijzering.

We houden u op de hoogte.

Wil Bianchi

afdelingsnieuws westland
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‘Interessante man, die Berg. Ga 
eens met hem praten’, had Maar-
ten Hinloopen gezegd toen ik hem 
interviewde. Ik ben de volgende dag 
doorgelopen naar de Schoolstraat. 
Daar zit Stanley & Livingstone, in 
wereldkaarten, globes en reisboe-
ken. Een sfeervolle pijpenla met 
tientallen meters donkerhouten boe-
kenkasten, gelardeerd met globes. 
Ook al hebben we geen afspraak, 
Harry haalt me meteen achter de 
schermen en laat me trots een 
kamer zien die vol staat met globes, 
de muren compleet behangen met 
wereldkaarten. Het komt goed uit dat 
ik er ben, dan kan ik even helpen om 
zo’n kaart op te hangen. De avond 
ervoor had ik op zijn webstek al een 
en ander gelezen:

Probleem: 
De Haagse Binnenstad loopt vol met 
fietsen. 
Fietsers kúnnen natuurlijk een 
fietsenstalling gebruiken, maar doen 
dat niet. Ze zetten de fiets het liefst 
vlakbij het einddoel. Even gauw een 
boodschap en hup weer wegwezen. 
De permanente fietsenstallingen 
worden nauwelijks gebruikt. Kijk 
maar eens op een drukke dag wáár 
de fietsen staan. Niet ín de stalling, 
maar ernaast!
 
Oplossing: 
Meer Biesieklettes? Nee. Dit soort 
bouwwerken (hoe leuk ontworpen 
ook) staan 24 uur per dag in de weg 
te staan. Ze verstoren het straat-
beeld en nemen veel belangrijke 

ruimte in terwijl ze maar een 
aantal uren worden gebruikt 
en dan nog maar voor de 
helft. Meer verbodsbordjes? 
Ik dacht het niet. Wat dan?
 
HET HAAGSE RIJTJE ! 
Zet iederéén zijn fiets zo-
maar tegen een winkelruit of 
tegen een prullenbak? 
Nee, wie goed om zich 
heen kijkt herkent het wel. 
Heel veel fietsers zet-
ten hun fiets netjes op 
een rijtje... Meestal in het 
verlengde van geplaatste 
fietsbeugels. Het voordeel is 
dat de fietser lekker snel vlakbij zijn 
einddoel zijn fiets kan zetten en dat 
het er toch geordend uitziet. Als het 
niet druk is staat er een kort rijtje. 
Als het druk is een lang rijtje. En ‘s 
nachts staat er geen rijtje! 
Een fietsenstalling staat de hele 
dag in de weg (leeg, of half leeg) 
Een fietsenstalling kost geld om te 
bouwen, te onderhouden en de be-
mensen. Een Haags Rijtje kost niets, 
maar in de gedragsbeïnvloeding 
moet wel worden geïnvesteerd. 
Wat is het plan? 
Beste Haagse beleidsmakers en 
stadsinrichters. Sluit aan op het 
gedrag wat al bestaat. Bijna de helft 
van de fietsers zet zijn fiets nu al 
in een rijtje. Concentreer je op de 
gedragsbeïnvloeding van de nu nog 
wild plaatsende fietsers. Stimuleer 
het vormen van Haagse Rijtjes. 
Ontmoedig fietsplaatsingen buiten 
de rijtjes.

‘Hoe denk je dit 
idee echt inge-
voerd te krijgen?’ 
Op mijn vraag 
of het wel gele-
gen komt, heeft 
hij een wuivend 
gebaar gemaakt. 
Kennelijk ligt het 
onderwerp hem na 
aan het hart. Hij is 
informeel gekleed, 
van middelbare 
leeftijd en heeft 
een energieke 
uitstraling. Hij 
zou zomaar een 
regelmatige fietser 
kunnen zijn.

‘In het begin moet er worden geïn-
vesteerd. Zet een paar maanden 
lang ploegjes mensen in die de 
fietsers wijzen waar ze hun fiets neer 
moeten zetten. Desnoods bied je 
ter plekke aan om een standaard op 
de fiets te monteren. Wat kost zo’n 
ding? Een tientje? Mensen zijn van 
nature ordelijk.’
‘Hoe ben je op dit idee gekomen? 
Als ondernemer?’
‘Nee, gewoon als gebruiker van de 
binnenstad. Ik moet zelf ook wel 
eens in de Grote Marktstraat zijn, of 
in het stadhuis. Het is begonnen met 
de juwelier op de hoek van de Grote 
Markt. Die had een briefje in zijn 
etalage gehangen omdat hij geen 
fietsen tegen zijn pui wil. Je ziet de 
rijtjes bij de Bijenkorf en de HEMA.’
‘Is het haalbaar, denk je?’

‘Stimuleer wat mensen van nature 
doen. Laat ze die rijtjes maken. 
Andere oplossingen zijn ingewik-
keld, je moet procedures doorlopen, 
er zijn allerlei voorschriften, er moet 
inspraak komen, het moet net weer 
anders dan het plan was. Zo gebeurt 
er nooit iets. Het probleem van die 
rijtjes is dat je iets goedkeurt dat mis-
schien eigenlijk verboden is. Maar 
het werkt! Dus: beloon goed gedrag 
en wijs anderen er op!’

Soms lijkt de wereld simpel in elkaar 
te zitten.

rob Jamin

haagS riJtJe interview met harry berg

Haags rijtje op de Grote Markt

nog een Haags rijtje
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In het keurig opgeknapte fietspad 
door de Westduinen van Duindorp 
naar Kijkduin zijn op diverse plaat-
sen betonnen verkeersdrempels 
aangelegd. De bedoeling is duidelijk: 
snelle fietsers afdwingen om lang-
zaam te rijden. Maar deze verkeers-
drempels schieten hun doel voorbij 
als zelfs rustig rijdende fietsers ten 
val komen. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn. Wanneer het achter-
wiel van de fiets bijna bij de top van 
de eerste bult is, gaat het voorwiel 
bij de tweede bult al weer omhoog 
gaat. De fiets helt dus naar achter en 
daardoor tuimelt de fietser bijna ach-
terover. Fietsers die hier onbekend 
mee zijn, kunnen ten val komen, wat 
ook daadwerkelijk een aantal keren 
is voorgekomen. Maar ook als je er 
wel bekend mee bent, kun je verrast 
worden. De fietser op de foto pakt 
het handig aan door op de trappers 
te gaan staan, maar niet iedereen 
kan of durft dat. 

VerkeerSdreMPeLS

weimarstraat
Het zal u niet ontgaan zijn: in au-
gustus gebeurde in de Weimarstraat 
vlakbij de Valkenboskade een ernstig 
verkeersongeluk. Een automobilist 
reed daar, met een snelheid van 99 
km/uur, een voetganger dood die 
met de fiets aan de hand het zebra-
pad overstak. De omwonenden eisen 
verkeersmaatregelen om hard rijden 
tegen te gaan. De Fietsersbond staat 
hier achter. De verkeerswethouder, 
Peter Smit, overweegt maatregelen, 
maar welke is nog niet bekend. De 
straat wordt in de toekomst onder-
deel van een sterroute voor fietsers.

smalle delen laan van meer-
dervoort en javastraat
De Fietsersbond is vertegenwoor-
digd in de klankbordgroep die de 
herinrichting van de smalle delen 
van de Laan van Meerdervoort en 
Javastraat begeleidt. Het plan van 
de gemeente houdt in dat er na de 
herinrichting veilig in beide richtin-
gen door deze straten kan worden 
gefietst. De wegcapaciteit voor het 

kort haagS FietSnieuWS

of verkeerde drempels?

Verkeersdrempels van deze afmetin-
gen passen niet in een voornamelijk 
recreatieve fietsroute. Met aange-
paste afmetingen zullen ze wel hun 
doel bereiken: veilig voor rustig rij-
dende fietsers, terwijl snelle fietsers 
hun snelheid moeten matigen.
In het tweerichtingen fietspad door 
Houtwijk ligt ook zo’n dubbele drem-
pel ter hoogte van het winkelcen-

trum. Daar zijn de afmetingen wel 
fietsvriendelijk, terwijl ze de snelheid 
van (snor-)fietsers matigen. 

verkeersveiligheidsplan
De gemeente Den Haag heeft het 
Verkeersveiligheidsplan 2012-2015 
gereed.
Daarin staan voor de fiets belang-
rijke punten over veiligheid. Re-
gelmatig wordt verwezen naar het 
uitvoeringsplan voor de fiets, het 
Meerjarenprogramma Fiets. Daarin 
staat een en ander positief uitge-
werkt voor de fiets. De Fietsersbond 
heeft dan ook zijn tevredenheid 
daarover uitgesproken. Een zorg 
blijft wel het inrichten van schoolzo-
nes. Bij heel veel scholen is de auto 
overheersend aanwezig, waardoor 
veel ouders hun kinderen niet (al-
leen) naar school durven laten lopen 
of fietsen.

doorgaand autoverkeer wordt wat 
teruggedrongen. Wij zijn blij met de 
plannen, maar er zijn partijen die er 
anders over denken.

bankastraat
De Bankastraat wordt heringericht. 
Deze straat is ook onderdeel van 
een toekomstige sterroute. Wat de 
herinrichtingsplannen inhouden is 
op dit moment nog niet duidelijk. De 
Fietsersbond blijft alert en houdt u op 
de hoogte.

station hs
Station Hollands Spoor krijgt aan de 
kant van de Haagse Hogeschool een 
stalling voor 2500 fietsen. Dat is een 
flinke verbetering ten opzichte van 
de huidige situatie. Aan de stads-
zijde worden het Stationsplein en 
het brede deel van de Stationsweg 
heringericht. Wij hebben met advie-
zen mogen bijdragen aan de tot-
standkoming van dit herinrichtings-
plan. Vanaf de Parallelweg tot aan 
de hoek Oranjelaan/Rijswijkseplein 
wordt over de hele lengte een twee-

richtings-fietspad aangelegd. Haaks 
hierop zal een tweerichtings-fietspad 
in het brede deel van de Stationsweg 
aansluiten.
De overgang van het brede deel 
van de Stationsweg naar het smalle 
deel baart ons zorgen. Het liefst zien 
wij het smalle deel ingericht als een 
verblijfsgebied voor voornamelijk 
langzaam verkeer. Dan wordt deze 
route een prachtige entree van het 
station naar de binnenstad.

fietsviaduct over a4
Het fietsviaduct dat gebouwd gaat 
worden over de A4 en dat het Trek-
fietstracé via de Vlietzone verbindt 
met Ypenburg, ondervindt vertraging. 
Niet zozeer vanwege de plannen 
voor de aanleg van de Rotterdamse-
baan, maar vooral door de plannen 
voor de A4-passage. Daarvoor is 
een aanpassing van het viaduct-ont-
werp nodig. Omdat nog niet duidelijk 
is hoe die passage eruit gaat zien 
is de aanpassing nog niet mogelijk. 
Verkeerswethouder Peter Smit is 
zeer gemotiveerd om het tempo erin 
te houden.
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herinrichting hobbemastraat
De Hobbemastraat tussen Om en 
Bij en Paletplein wordt binnenkort 
heringericht.
Nu ligt er aan één zijde van de straat 
een eenrichting-fietspad dat in de 
praktijk uit veiligheidsoverweging 
door fietsers in twee richtingen wordt 
gebruikt. Dat is niet ideaal, mag 
officieel ook niet, maar het is wel 
begrijpelijk en het gaat redelijk goed. 
De gemeente Den Haag ziet deze 
straat als belangrijke doorgaande 
fietsroute. In het herinrichtingsplan 
is de ‘hoogst haalbare veiligheids-
winst’ voor fietsers het aanleggen 
van fietsstroken direct gelegen naast 
parkeerhavens. De Fietsersbond 
vindt dat met dit plan helemaal geen 
veiligheidswinst wordt geboekt voor 
fietsers, integendeel, de veiligheid 
voor fietsers neemt hiermee af. 
Waarom?
De Hobbemastraat moet voldoen 
aan de volgende eisen:

autoverkeer mag maximaal 50 km/•	
uur rijden;
er is tramverkeer in twee richtingen;•	
de straat is een route voor hulp-•	
diensten;
er rijdt (vracht-) autoverkeer in •	
beide richtingen;
er liggen aan beide zijden parkeer-•	
havens.

De totale breedte van 16,50 m in 
combinatie met voornoemde ei-
sen maakt het onmogelijk om een 
veilige ruimte aan te leggen voor het 
kwetsbare fietsverkeer. De officiële 
handboeken op gebied van verkeer 
geven aan dat fietsstroken tussen 
geparkeerde auto’s aan de ene kant 
en een autorijbaan aan de andere 
(hier ook nog een trambaan) niet vei-
lig zijn a) door ze niet te noemen als 
mogelijkheid of b) door ze niet aan te 
bevelen, omdat op zo’n fietsstrook:
autobewegingen plaatsvinden als in- 
en uitparkeren;

autoportieren onverwacht open •	
kunnen zwaaien;

personen in- en uitstappen;•	
auto’s er dubbel op parkeren;•	
rachtauto’s er op laden en lossen;•	
het rijdende autoverkeer er met •	
een snelheid van 50 (!) km/uur mag 
passeren.

Daarnaast wijst de praktijk uit dat 
fietsstroken in winkelgebieden niet 
werken en niet voldoen in een ge-
bied met hoge parkeerdruk.
In het plan is wel ruimte voor een 
klein stukje fietspad achterlangs 
de tramhalte, maar dat is vooral 
bedoeld om in- en uitstappende 
passagiers niet te hinderen. De 
Fietsersbond heeft voorstellen voor 
verbetering gedaan tijdens een 
aantal gesprekken met gemeen-
teambtenaren. Gesproken is over 
onder andere het aanleggen van 
een tweerichtings-fietspad (daar is 
wel ruimte voor), het combineren 
van kwetsbare verkeersdeelnemers 
als voetgangers en fietsers (fiets- 
en voetpad op gelijk niveau naast 
elkaar) en verlagen van de maximum 
snelheid voor auto’s naar 30 km/
uur. De ambtenaren hebben veel tijd 
besteed aan het zoeken naar meer 
veiligheid voor het fietsverkeer, maar 
de eerder genoemde eisen maakten 
dit onmogelijk. Daarom heeft geen 
van onze voorstellen het gehaald. 
Daarnaast stellen de ambtenaren dat 
nergens in de handboeken staat dat 
het aanleggen van fietsstroken direct 
gelegen naast parkeerhavens verbo-
den is. Wel toonde een ambtenaar 
haar bezorgdheid over de maximum 
snelheid.
U kun het hele proces nalezen op: 
haagseregio.fietsersbond.nl/Hobbemastraat.

daan goedhart

nieboerweg/duivelandsestraat
In het voorjaar van 2012 vernam 
de Fietsersbond dat het kruispunt 
Nieboerweg / Duivelandsestraat 
heringericht zou worden. Wij hebben 
gekeken naar de tekening en konden 
ons vinden in het voorstel van de ge-
meente Den Haag, op één punt na. 
De fietsoversteek vanuit de richting 
Duindorpdam over de Duivelandse-
straat is fietsonvriendelijk. In theorie 
lijkt het veilig wanneer een fietser zo 
haaks mogelijk een rijbaan over-
steekt. Maar dan moet de inrit aan 
de overkant makkelijk en royaal toe-
gankelijk zijn, en niet een soort stoot-
blok vormen. Bij de voorgestelde inrit 
moet de fietser meteen een bocht 
naar links maken van 90°. Dat bete-
kent dat de fietser al halverwege de 
oversteek vaart moet minderen om 
redelijk veilig die bocht in de inrit te 
kunnen maken. Dat vaart minderen 
op de rijbaan voelt niet goed, want je 
wilt zo snel mogelijk aan de overkant 
zijn. En stelt u zich maar voor wat 
er gebeurt als vijf of meer mensen 
tegelijk op deze inrit af rijden. De 
Fietsersbond heeft voorgesteld om 
de oversteek schuin aan te leggen. 
Dan kun je wél vlot en veilig de 
rijbaan oversteken. Dit voorstel is af-
gewezen door de gemeente. De Fiet-
sersbond betreurt dat zeer. U kunt 
de complete correspondentie van de 
Fietsersbond met de gemeenteamb-
tenaren nalezen op onze website: 
haagseregio.fietsersbond.nl/nieboerweg.
Een zelfde soort oversteek waar heel 
veel fietsers gebruik van maken, is 
die vanuit de Paul Krugerlaan over 
de Loosduinsekade/-weg richting Re-
gentesselaan. Ook hier is de ‘bocht’ 
90°. Deze oversteek en inrit mogen 
trouwens ook wel wat breder zijn.
In heel Den Haag, en eigenlijk in 
onze hele regio, komen dit soort si-
tuaties voor. Wanneer  u zo’n situatie 
tegenkomt, meld het ons!kruising loosduinseweg/

beeklaan
Dat is nog eens gevaarlijk, zo’n 
eilandje midden in de doorgaande 
route. Het leidt tot valpartijen, vooral 
als tijdens een donkere avondspits 
twintig fietsers tegelijk groen licht 
krijgen. Slingerend uitwijken, elkaar 
snijden, trapper tegen de opstaande 
band, enz. Een redacteur van de 
Fietsbel fietst hier aan het eind van 
iedere werkdag en noemt de situatie 
‘ronduit krankzinnig’.Paul Krugerlaan: voor onbevreesde fietsers meer een stootblok dan een inrit

diVerSe routeS en kruiSPunten heringericht

den haag
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In het voorjaar hebben wij melding 
gemaakt van twee grote problemen 
in Rijswijk: wordt de burgemeester 
herkozen en wordt het pontje over 
de Vliet gerepareerd? Inmiddels is 
de burgemeester niet herkozen en 
wordt aan het pontje gewerkt. Dat 
werken gebeurt alleen op papier; 
rapporten en studies volgen elkaar 
op en intussen moet de fietser he-
laas blijven omrijden, en dit kan nog 
lang duren. 
In april organiseerde de Fietsers-
bond een “fietsprobeerdag” voor 
senioren. Wij hebben inmiddels een 
team van vrijwilligers die bij zo’n 
happening hand- en spandiensten 
verrichten en dat gaat uitstekend. Ie-
der neemt dan een tijdsperiode voor 
zijn/haar rekening. De rijwielhande-
laar was er met voldoende materiaal 
en er was belangstelling, ook al in 
de ochtenduren. Kortom, het leek 
een geslaagde dag te worden. Maar 
om 2 uur barstte er een gewel-
dige regenbui los die bijna een uur 
duurde en daarna kwam het bezoek 
niet meer op gang. Helaas dus een 
voortijdig einde, maar deze actie is 
voor herhaling vatbaar. 
Bij de gemeente ontstond het idee 
om te proberen ouderen langer op 
de fiets te houden. Er werd een 
uitnodiging gestuurd aan alle in-
woonsters tussen 65 en 75 jaar om 
een fietsinformatiedag bij te wonen. 
De gemeente nam de organisatie 
voor haar rekening en verzocht de 
Fietsersbond een fietstochtje te 
verzorgen, waarbij goede en minder 

goede wegen en plaatsen zouden 
worden getoond. De afspraak was 
dat er tenminste 10 deelneemsters 
moesten zijn om de dag te laten 
doorgaan. Er kwamen meer dan 100 
positieve reacties. Dat was te veel 
van het goede. Aan zo’n 50 perso-
nen is geschreven dat de dag was 
volgeboekt en dat zij op een ander 
tijdstip zouden worden uitgenodigd. 
In en rond het stadhuis was het vol-
gende programma in elkaar gezet: 
een opening door de wethouder 
en een stukje voorlichting door de 
Fietsersbond, voorts gymnastiekles, 
een stand voor oogcontrole, oefe-
ningen op de fiets, een lunch, een 
fietstocht in Rijswijk en een discussie 
na afloop. Alle deelneemsters en een 
paar deelnemers waren zeer tevre-
den, mede dank zij de langdurige 
aanwezigheid en toegankelijkheid 
van wethouder Jense, die toezegde 
in de toekomst bij onderhoud zoveel 
mogelijk fietspaden te laten asfal-
teren. Ook het mooie weer en het 
enthousiasme van alle medewerkers 
en medewerksters droegen bij aan 
dit succes.  
Er zijn een aantal grote plannen in 
en rondom Rijswijk. De Hoornbrug 
moet worden verhoogd, met gelijk-
tijdige verbetering van de doorstro-
ming op de Haagweg en aanlig-
gende wegen, terwijl de beschikbare 
ruimte minder wordt omdat de trams 
breder worden. Hinderlijk is dat er 
toch weer groepen zijn die asfalt 
willen reserveren voor de auto en de 
fietsers laten hobbelen. Hierover is 

het FietSgeBeuren in riJSWiJk in 2012

In de vorige Fietsbel meldden we 
dat het nieuwe fietspad door Park 
Overvoorde half mei gereed zou zijn. 
Dat bleek wat te optimistisch. De 
nieuwe verbinding tussen de Gunter-
steinweg en de Van Vredenburchweg 
wordt begin oktober geasfalteerd. 
De gemeente Rijswijk heeft landhuis 
De Voorde, aan de Van Vredenbur-
chweg, te koop gezet. De nieuwe 
bestemming staat lichte horeca toe. 
De aanvoerroute van dorstige recre-
anten is binnenkort een feit, nu de 
exploitanten nog. 

rijswijk/wassenaar

In Wassenaar hebben we sinds kort 
ook een fietsstraat, als onderdeel 
van de snelfietsroute “Via 44” van 
Den Haag naar Leiden. Op de foto 
rechts staat het stukje van “De Lus” 
naar de Deijlerweg. Dit komt uit bij 
de ingang van de fietstunnel onder 
de Rijksstraatweg. Er is nogal wat 
commotie geweest rondom dit hele 
project, maar het ligt er mooi bij. 
Hopelijk wennen de weggebruikers 
snel aan de nieuwe situatie.

het laatste woord nog niet gesproken. 
Verder is er het probleem Prinses 
Beatrixlaan: de verbindingsweg voor 
het verkeer uit Den Haag naar het 
oosten en zuiden. Voor Rijswijk zou 
een lange ondergrondse verbinding 
het ideaal zijn, maar dit dreigt te duur 
te worden.  
In alle stilte wordt er gewerkt aan 
de nieuwe brug over de Vliet bij de 
Steenplaatsbrug en Populierlaan 
voor fietsers en voetgangers. Al deze 
veranderingen zullen tijdelijk veel 
problemen voor de fietser veroor-
zaken; we gaan er van uit dat de 
ontwikkelingen ook voor de fietser tot 
verbeteringen zullen leiden. 

han Bik 

FietSStraat in WaSSenaar

de lus: de fietsstrook wordt kortstondig onderbroken door  een boomspiegel…

diVerSe routeS en kruiSPunten heringericht

nieuW FietSPad 
oVerVoorde
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‘Velocipède of fiets’, zo lees ik in 
een encyclopedie uit 1895, ‘wordt 
ook wel snelvoeter of snelwieler 
genoemd’ (Latijn: velox = snel, pes 
= voet). Ik lees verder: ‘Een veloci-
pède is een 2-raderig rijtuigje waarbij 
het evenwicht bewaard wordt door 
de vliegkracht der raderen en de 
behendigheid van den berijder die 
het rijwiel beweegt door op kruk-
ken te trappen (trappers) en wordt 
bestuurd door een dwarsstaaf welke 
aan het voorrad verbonden is. De 
velocipède bestaat ook met benzine-
beweegkracht, de zoogenaamde 
Motor-fiets’.
Wat een prachtige, uitvoerige be-
schrijving! Heel wat anders dan op 
Wikipedia. Daar staat slechts: ‘Een 
fiets is een voertuig, door spierkracht 
aangedreven’. Wat nu, wikipedia? Is 
dat niet wat kort door de bocht? Een 
autoped is toch ook een voertuig dat 
door spierkracht wordt aangedre-
ven? En een kinderwagen dan? En 
wat dacht u van een skate-board? 
Of een rolstoel? Allemaal voertuigen 
die door spierkracht worden aange-
dreven. 
Hoe dan ook: vroeger waren er maar 
twee soorten fiets: de velocipède en 
de bicyclette (Latijn: bi = twee, cyclus 
= kringloop). 
Dat is nu wel anders. Je hebt nu 
fietsen in tal en last. Opa- en oma-
fietsen, moederfietsen, kinderfietsen, 
elektrische fietsen, vouwfietsen, lig-
fietsen, bakfietsen, ATB-fietsen, drie-
wielers, kletsfietsen (jawel, dat zijn 
conferentie-fietsen met drie wielen 
en zeven zadels), multi-fietsen, witte 
fietsen, race-fietsen, sportfietsen, 
stadsfietsen, crossfietsen, tandem-
fietsen, transportfietsen. Kijk, zo krijg 
ik mijn column wel vol.
Raar woord trouwens: fietsen. Als je 
het drie keer achter elkaar zegt weet 
je ineens niet meer wat het is. Fiet-
sen, fietsen… fietsen? Misschien is 
het wel een besmettelijke ziekte. Of 
een aan de Zweedse taal ontleend 
woord voor het geluid dat een man-
netjespapegaaiduiker maakt tijdens 
de paring.
Zo kan ik nog wel meer woorden 
noemen met ‘fiets’ erin. Fietspaden, 
fietsdragers en fietstochten, bij-
voorbeeld. Maar ik zal u niet langer 
vervelen, want ik kom op die manier 
tot nog zo’n vijfenzeventig woorden. 
Toch wil ik u de woorden fietsventiel-

dopje, fietsfun, 
fietskratmuts, 
fietsregistra-
tie en fiets-
platform niet 
onthouden. En 
zo is ‘fiets’ ei-
genlijk ook in-
eens een heel 
raar woord 
geworden. 
Fiets, fiets… 
fiets? Was dat 
niet de term 
die verkeers-
wethouder 
Smit laatst 
gebruikte toen 
hij eigenlijk ‘kettingzaag’ bedoelde 
bij zijn plannen voor de ontbossing 
van de Laan van Meerdervoort? En 
is ‘fietser’ wellicht de vertaling van 
het Azerbeidzjaanse woord voor 
‘uitverkorene’? Ik weet het zo lang-
zamerhand ook niet meer. In ieder 
geval hebben de fiets, de fietser en 
het fietsen in Nederland tegenwoor-
dig nauwelijks meer te klagen over 
gebrek aan belangstelling.
Daarom wekt het des te meer be-
vreemding dat de huidige fietsers 
(maar ook skaters, steppers, rolstoe-
lers, moeders achter de kinderwagen 
en al die anderen in Den Haag die 
hun voertuig met eigen spierkracht 
voortbewegen) gewoon net zoveel 
euro’s aan de Rotterdamsebaan 
moeten bijdragen als de automobi-
list. Vijfhonderd euro per persoon. 
Terwijl het op de Rotterdamsebaan 
toch echt verboden is voor allen die 

hun voertuig met eigen spierkracht 
voortbewegen. Kijk, dat hebben die 
karakterloze slapjanussen zonder 
een greintje spierkracht in hun auto’s 
(afgezien van de kracht die ze met 
hun rechtervoet op het gaspedaal 
uitoefenen) dan toch maar weer 
eventjes fijn geregeld.
Bitter? Welnee. Ik blijf mijn loflied op 
de fiets zingen. Desnoods evenwij-
dig aan de Rotterdamsebaan. Met 
bijbetaling van vijfhonderd euro waar 
ik niks voor terugkrijg. En uiteraard 
op een voertuig dat door eigen spier-
kracht wordt voortbewogen.

Julius Pasgeld

pasgelds fietsvisie                                       

LoFLied oP de FietS

Bewaakte stallingen in den haag, kijkduin, Scheveningen, 
Leidschendam-Voorburg, rijswijk, zoetermeer, delft, Pijnacker-noot-

dorp, alphen a/d rijn, Wassenaar, rotterdam, hoofddorp
en diverse evenementen. ook stallingen bij scholen.

heeswijkplein 86-87,
telefoonnummer 070 394 2211

www.biesieklette.nl

advertentie
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Geachte redactie,

Mag ik u feliciteren met de laatste 
Fietsbel? Ik ben altijd weer onder de 
indruk van wat er door uw activiteiten 
in Den Haag en omgeving allemaal 
gebeurt op fietsgebied. 
Graag reageer ik op de foto op de 
frontpagina. Een mooi tafereel. Ik 
mag aannemen dat dit niet in scene 
is gezet, maar een snapshot is. Dan 
leert het plaatje veel. Ik zie een vier-
tal wegdekstroken. Van links onder 
naar rechts boven eerst een strook 
voor voetgangers, dan een strook die 
dienst doet als parkeerplaats voor 
fietsen, vervolgens een fietsstrook 
en dan weer een voetgangersstrook. 
De voetgangers lopen keurig op de 
buitenste twee stroken of zijn bezig 
over te steken. Links boven lopen 
twee jongens (niet heel hinderlijk) op 
het fietspad; uitzonderingen moeten 
er zijn. Wie fietst doet dat op het 
fietspad. Keurig. De geparkeerde 
fietsen staan op de strook, die daar 
kennelijk voor bedoeld is. De paar 
fietsen, die links half op het voetpad 
staan, staan daar omdat er recla-
meborden staan die de voetweg 
blokkeren. Zouden die borden op 
de “fietsparkeerstrook” zijn gezet, 
dan zouden die paar fietsen daar 
ook zijn terechtgekomen, zo mag je 
veronderstellen. Rond de reclame 
van  HealthCity staan ook wat fietsen, 
maar daar zijn dranghekken de 
verleiding. Ook niet echt hinderlijk, 
denk ik.
Ik vind het allemaal heel vredig. De 
gestalde fietsen staan ook niet echt 
in de weg; er zijn oversteekmogelijk-
heden voor de voetgangers vrijge-
houden. Als ik dat zo zie, dan moet 
het in de Grote Marktstraat mogelijk 
zijn om over de volle lengte één 
strook in te richten als fietsparkeer-
strook. Er moet dan gezocht worden 
naar een systeem, waardoor de 
mensen automatisch om om de 15 à 
20 fietsen een oversteekplek vrijhou-
den. Een aanduiding op het wegdek 
lijkt me toereikend.
Toch niet te mooi om waar te zijn?
Met vriendelijke groeten,

Frans M. Jacobs

Toen ik na vier jaar China in 2010 
terug kwam naar den Haag, was ik 
zeer onder de indruk van het infra-
structuur voor fietsers. Ik trof overal 
mooie en brede fietspaden aan, vaak 
door groene gebieden en meestal 
gescheiden van de auto’s. Nu, na 
enkele jaren ervaring, weet ik dat 
mijn eerste indruk gevaarlijk ver-
keerd is geweest. 
Dat ik nog geen bekeuring of on-
geluk heb gehad, is slechts toeval. 
Van afstand bekeken, dus op grote 
lijnen, heeft den Haag een prima 
fietspadenplan en -structuur. In detail 
komen er structureel (!!) een aantal 
zeer gevaarlijke tekortkomingen naar 
voren. Niet alleen worden de geïn-
vesteerde kosten daarmee waar-
deloos, maar tegelijk zijn de risico’s 
voor kleine en grote fietsertjes en 
fietsers erg groot geworden. Ik heb 
voldoende problemen gehad, voor 
een avondvullend TV-programma. 
Voor de duidelijkheid: “ik” staat ook 
voor mijn gezinsleden en andere 
medefietsers die worstelen met deze 
problemen.

Borden en belijning staan op •	
onlogische plaatsen of ontbreken. 
Ik heb voorbeelden te over waar ik 
pas na 200 meter in de gaten krijg 
dat ik op een voetpad rijd of in de 
verkeerde richting over een fiets-
pad. Herhalingsborden (keer om!) 
om dit te voorkomen, bestaan niet.
Oude belijning vormt overdag •	
al een probleem. Op regenach-
tige avonden wordt belijning vaak 
geheel onzichtbaar. Op andere 
stukken waar de oude belijning is 
afgedekt met een teerlaagje re-
flecteren oud en nieuw even sterk, 
soms is de nieuwe belijning dan 
zelfs onzichtbaar.
De vormgeving van paden zonder •	
dat er belijning en borden 
zichtbaar zijn wekken 
regelmatig de indruk dat 
er een keuze gemaakt 
kan worden. Als resultaat 
rijd je daarna over de 
voetpaden, of tegen de 
richting in. Zeer goede 
voorbeelden zijn de brede 
complexe kruisingen voor 
tram + auto + fietsers. 
Daar sta je dan weer, ter-
wijl het een afgedwongen 
één-richting is.
Vraagje: waar kan een •	

FietSend den haag Verdient Beter

ingezonden brieven

BinnenStad
fietser verkeersborden aantreffen? 
Is dat vóór de kruising? Is dat op 
1 meter hoogte? Is dat op 2 meter 
hoogte? Of zoekt hij op de grond? 
Waar moeten kinderen van 8 jaar 
eigenlijk zoeken?
Op sommige plaatsen stopt een •	
mooie en logische route, en 50 
meter verderop, maar dan aan de 
linkerkant, starten er twee nieuwe 
routes. Je ziet de kleine kinderen 
en hun moeders daar verschillende 
gevaarlijke oplossingen voor verzin-
nen. Scholieren lappen alles aan 
hun laars en pakken in dat geval 
gewoon de kortste oversteek.
Waarom staan sommige dubbele •	
verkeerslichten in “antifase”? De 
regelmatige fietser weet dat het 
tweede rood een programmeerfout 
is (alle andere lichten staan immers 
ook op rood) en rijden dus rustig 
door het tweede rode licht.
Op sommige drukke wegen ontbre-•	
ken de logische oversteekplaatsen. 
Soms werpen moedertjes met 
kleine kinderen en ook de eigenwij-
ze scholieren zich dan maar tussen 
de aanstormende auto’s naar de 
overkant. Anderen nemen kleinere 
risico’s door 500 meter eerder over 
te steken om dan tegen de stroom 
fietsers in te rijden.
Daar waar er aan de weg wordt •	
gewerkt, wordt de fietser vaak 
helemaal als sluitpost bekeken. 
Vooral tijdens de regen of in het 
donker is er geen duidelijke route 
zichtbaar. Zowel de automobilisten 
als de betreffende fietsers rijden 
dan plotseling gevaarlijk dicht op 
elkaars wegdek.

Jos van oosterbosch

Calandplein, onoverzichtelijk en gevaarlijk
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uit de raad gekLaPt

VeLoVaria

Wil Bianchi

column

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

Rond 1975 is Den Haag akkoord ge-
gaan met de zogeheten demonstra-
tie-fietsroute. Dat was een fietsroute 
die begon in de Appelstraat bij de 
Groen van Prinstererlaan. Dit twee-
zijdige fietspad ging vervolgens over 
in de Mient, waar het nu nog ligt. Na 
de Kamperfoeliestraat splitste het 
zich in twee stroken aan elke kant 
tot de Valkenboskade, bij de Wei-
marstraat. Tussen de Valkenboskade 
en de Valkenboslaan kwam geen 
fietsvoorziening. Vervolgens kwam 
er vanaf de Valkenboslaan een 
tweezijdige fietsvoorziening tot aan 
de Waldeck Pyrmontkade. Verderop 
liep ook een tweezijdig fietspad in 
de Prins Hendrikstraat. Dit ging via 
diverse straten verder als éénrich-
tingfietspad naar Den Haag CS.

De ondernemers van de Prins 
Hendrikstraat hadden grote proble-
men met het fietspad en braken het 
op. Uiteindelijk ging de wethouder 
overstag, de wijzigingen werden in 
de raad behandeld.
Bij de raadsbespreking over een 

andere fietsvoorziening in de Prins 
Hendrikstraat kreeg ik een verbolgen 
fractiegenoot over me heen. Hij wilde 
tegenstemmen omdat ik te enthousiast 
was.
Hij zei: “We waren in het 
vorige raad tegen deze 
demonstratie-fietsroute, 
dan moet jij niet zo blij 
doen.” Ik was notabene lid 
van de ENWB.

Later kwam er weer 
een aanpassing van de 
fietsroute in de Weimars-
traat (de drempels tussen 
de stoep en het fietspad 
werden weggehaald ten 
behoeve van het laden 
en lossen van vrachtver-
keer). De CDA-fractie was 
erop tegen, maar toen ik 
de term schoolroute liet 
vallen was iedereen voor. 
Iedereen begreep dat het 
om de veiligheid van de 
scholieren ging. Helaas is 
later onder druk van een 

meubelwinkel het hele fietspad uit 
de Weimarstraat gehaald. Maar toen 
was ik al uit de raad.
Mij is wel duidelijk geworden dat er 

meer naar de onder-
nemers geluisterd had 
moeten worden als het 
om laad-en losvoorzie-
ningen ging. Door in an-
dere straten de hoeken 
te vergroten kon er geen 
vrachtverkeer doorheen. 
Daardoor kwam er meer 
druk op de Weimar-
straat.

Wil Bianchi

werkbezoek
Opnieuw heeft de Fietsersbond 
vanuit Den Haag een excursie 
georganiseerd voor raadsleden en 
ambtenaren. Dit keer ging de tocht 
naar Nijmegen, ’s Hertogenbosch en 
Houten.
Fietsroutes, fietsstraten en fietspa-
den zijn bekeken, maar vooral het 
fietsparkeren had ieders belangstel-
ling. In de drie genoemde steden 
heeft men dat aardig voor elkaar 
gekregen. 

Uit het landelijke nieuws van de 
Fietsersbond:

nationaal fietspanel
De Fietsersbond wil graag weten wat 
alle verschillende soorten fietsers in 
Nederland zoal wensen. Ze nodigt 
u daarom uit om lid te worden van 

het Nationaal Fietspanel. 
U krijgt dan enkele keren 
per jaar een uitnodiging 
om mee te doen aan een 
online-onderzoek. Per 
e-mail ontvangt u een link 
naar een online-vragen-
lijst die u kunt invullen 
op een moment dat het 
u uitkomt. De gegevens 
worden anoniem verwerkt. 
Persoonlijke gegevens 

Een uitgebreid relaas van deze 
ontdekkingstocht vindt u op onze 
website haagseregio.fietsersbond.nl.

duidelijk is te zien dat de delegatie per OV reist

worden niet aan derden verstrekt en 
alleen gebruikt om u uit te nodigen 
voor onderzoek. Meld u aan op: 
nationaalfietspanel.nl

fietsflits
Ook op landelijk niveau bestaat er 
een elektronisch nieuwsbulletin, 
Fietsflits. Deze digitale nieuwsbrief 
van de Fietsersbond biedt informatie 
over de activiteiten en acties. Verder 
actueel nieuws en speciale aanbie-
dingen voor leden. De Fietsflits ver-
schijnt een keer per maand. U kunt 
zich opgeven op: fietsersbond.nl/fietsflits

landelijk meldpunt
Het Landelijk Meldpunt is vanwege 
een totale renovatie tijdelijk uit de 
lucht. Op 18 september berichtte 
projectleider Michel Post dat het 
Meldpunt naar verwachting op 1 
januari 2013 weer operationeel zal 
zijn.
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Ja, ik word lid van de Fietsersbond.
Ik machtig de Fietsersbond om maandelijks, voor een periode van minimaal 
één jaar, tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn giro- of bankreke-
ning af te schrijven:

¨ 2,50 euro           ¨ 3,50 euro        ¨ 5,00 euro ¨ 10,00 euro
¨ een ander bedrag, namelijk .................. euro (minimaal 2,17 euro)

Voorletters/naam:                                                                       M / V     
Straat/huisnummer:  
Plaats:     Postcode:
Telefoon:    E-mail:
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):
Giro- of bankrekening (bij automatische incasso):
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¨ ik betaal liever per acceptgiro (minimaal 26 euro per jaar)

U kunt zich ook aanmelden via www.fietsersbond.net/lidworden. Daar staat ook het 
welkomstkado voor nieuwe leden.

Fietsproblemen in uw omgeving? De Fietsersbond helpt! Word nu lid!
Vul de bon in een stuur deze naar de Fietsersbond, antwoordnummer 4309, 
3500 VE Utrecht (postzegel niet nodig).

#

In de vorige aflevering is een afbeel-
ding op de verkeerde plaats terecht 
gekomen.
Op pagina 12 staat bovenaan een 
verslag over de Laan van Meerder-
voort; daarbij hoort het diagram hier-
naast; het is per abuis geplaatst op 
het artikel op pagina over de Groot 
Hertoginnelaan.

Het artikel over de Groot 
Hertoginnelaan gaat over 
de herinrichting ervan. De 
Fietsersbond is er erg blij 
mee, maar stelt dat het nog 
beter wordt met een enkele 
door hun voorgestelde wij-
ziging. 
Die houdt het aanbrengen 
in van twee doorsteekjes 
die dienen om de situatie 
te vergemakkelijken voor 
fietsers, in de hoop op 
voorhand spookfietsen te 
reduceren.
De tekening hiernaast toont 
de locatie van de voorge-
stelde fietsdoorsteekjes. 

correctieS

‘dwarsprofiel nieuw’staat er op de teke-
ning. Duidelijk was dat het niet kòn gaan 
over de Groot-Hertoginnelaan…
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handige adreSSen kLachten
Slecht wegdek, overhangend groen, 
glas op de weg, etc., etc.: dat be-
tekent werk aan de winkel voor de 
gemeente. U kunt op onderstaande 
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
contactcentrum@dsb.denhaag.nl

Leidschendam-Voorburg
Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam
☎ 14070
Raadhuisstraat 47a
2271 DG Voorburg
meldpuntopenbare ruimte@
leidschendam-voorburg.nl

Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
☎ 14070
www.rijswijk.nl

Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
☎ 070 - 5122222
meldpunt openbare ruimte: 
☎ 070- 5122265
meldpunt@wassenaar.nl

Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
☎ 0174 - 673673
meldpunt leefomgeving: 
☎ 0174 673499
www.gemeentewestland.nl

Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Bezoekersingang: Markt 10
☎ 079 - 346 8000
www.zoetermeer.nl 

Fietsersbond Haagse regio
Postbus 11638
2502 AP  Den Haag
info@fietsersbondhaagseregio.nl
haagseregio.fietsersbond.nl
www.fietsindeknel.nl

Haags Milieucentrum
Esperantoplein 8
2518 LE Den Haag
Tel. 070 302 99 52
info@haagsmilieucentrum.nl 
www.haagsmilieucentrum.nl

Fietsersbond Zoetermeer
Contactpersoon: Theo Hebing 
Salomeschouw 14 A 
2726 JT  Zoetermeer 
☎ 06 36501379 
zoetermeer@fietsersbond.nl 

Fietsersbond, Landelijk Bureau
Postbus 2828
3500 GV  Utrecht
☎ 030 - 291 81 71
info@fietsersbond.nl
www.fietsersbond.nl
www.fietsersbond.nl/meldpunt/output

Komt u ergens in Den Haag slecht wegdek of 
 defect straatmeubilair tegen? De allersnelste 
 manier om dat verholpen te krijgen is via een 
 Melding Openbare Ruimte, een formulier op 

denhaag.nl/home/bewoners/to/Melding-openbare-ruimte.htm.

NAJAAR
2012

Op 22 augustus heeft de Raad van 
State een uitspraak gedaan inzake 
het fietspad tussen Kijkduin en 
Hoek van Holland. Het gaat om het 
nieuwe fietspad 370 met uitzicht op 
zee dat kort geleden is opengesteld. 
De Raad stelt vast dat de gemeente 
Westland onzorgvuldig heeft ge-
handeld bij het opstellen van haar 
bestemmingsplan Kust. De uitspraak 
is gedaan na bezwaren door de 
Stichting Duinbehoud en de Stichting 
Westlandse Natuur. Die vinden dat 
het unieke natuurgebied Solleveld & 
Kapittelduinen onvoldoende be-
schermd werd in het bestemmings-
plan. De gemeente heeft nagelaten 
om te onderzoeken welke effecten 
de aanleg van het fietspad heeft voor 
de beschermde natuur. De Raad 
heeft vastgesteld dat in ieder geval 
een deel van het fietspad in zwaar 
beschermde natuurbestemmingen 
was gepland en dat de gemeente 
geen deugdelijk onderzoek heeft 
gedaan naar de eventuele nega-
tieve effecten van het fietspad. Het 
bestemmingsplan is dan ook ge-
deeltelijk vernietigd. De gemeente 
heeft een half jaar de tijd om een 
nieuw bestemmingsplan te maken, 
gerekend vanaf 22 augustus. Door 
deze uitspraak heeft de gemeente 

Westland een groot probleem. Er zal 
opnieuw onderzoek moeten worden 
gedaan naar de natuurwaarde van 
het gebied, en mogelijk zal het fiets-
pad geheel of gedeeltelijk moeten 
worden afgesloten of verlegd.  
Daarnaast moet de Raad van State 
nog uitspraak doen op het beroep 
tegen de natuurbeschermingswet-
vergunning voor hetzelfde fietspad. 
Bij het schrijven van dit artikel was 
nog niet bekend wat de plannen 
van de gemeente Westland zijn. 
Wanneer u dit leest is dat wellicht 
anders. Kijk voor recent nieuws op 
de site van de gemeente Westland: 
gemeentewestland.nl. De volledige 
tekst van de uitspraak van de Raad 
van State staat op haar website 
(raadvanstate.nl), vul in het openings-
scherm rechtsboven bij zoekterm het 
zaaknummer in: 20110220/1/R4. Op 
deze zelfde site kunt u met bijvoor-
beeld de term natuurbeschermings-
wetvergunning nagaan of er in die 
tweede zaak al uitspraak is gedaan. 

In de Fietsflits houden we u op de 
hoogte van de ontwikkelingen rond 
het fietspad (heeft u zich al aange-
meld? Zie bladzijde 2).

anneke de Jong

Moet FietSPad 370 oPgedoekt?


