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OP DE VOORKANT 

De Conradkade heeft een tijdje 
open gelegen. Maar inmiddels is 
hij weer berijdbaar. al lopen de 
meningen over de resultaten uit
een. Wat de gemeente bedoelde 
te bereiken is duidelijk, getuige 
een parmantig bordje aan het 
begin van de straat. Maar wat 
vinden de fietsers? Lees verder 
op pagina 5 .... 

VOORJAAR 

VAN DE VOORZITTER 
Fietser delft onderspit in parkeerdis-
cussie. lk haal het tijdschrift 'Ver-
keer in beeld ' uit de brievenbus en 
meteen valt mijn oog op deze tekst, 
die op de voorkant van het tijdschrift 
'Verkeer in beeld' staat. 
U kent dat wei , u fietst naar een 
winkelcentrum en daar aangekomen 
kijkt u rond waar u zo veilig moge-
lijk uw fiets kunt parkeren , liefst zo 
dicht mogelijk bij uw doel. Uw fiets is 
meestal ook uw boodschappenwa-
gen. Is er niets of te weinig geregeld 
dan zet u uw fiets naar eigen goed-
dunken neer. In de Haagse Grote 
Marktstraat bijvoorbeeld doen de 
meeste fietsers dat zo. Maar daar 
zijn te weinig nietjes voor te veel 
fietsen . 
De gemeente ziet het fietsparkeren 
daar als een groot probleem. Oat 
probleem (de Fietsersbond spreekt 

Daan Goedhart 

liever van een uitdaging) lost de ge
meente na de herinrichting op door 
fietsparkeren te verbieden , de nietjes 
te verwijderen en meteen daarna 
streng te gaan handhaven. Wei 
worden op de Voldersgracht en in 
de Wagenstraat nietjes bijgeplaatst 
omringd door glazen afscheidingen. 
Zo'n beleid is niet fietsvriendelijk. 
Wei het fietsen willen stimuleren, 
maar niet voor een goede opvang 
zorgen en dan ook nog eens streng 
gaan handhaven. Heeft men bij de 
gemeente de cursus Doormodderen 
voor gevorderden gevolgd? 

De Fietsersbond pleit voor een ande
re benadering: 1) bied een fietsvrien
delijk alternatief, 2) verleid de fietser 
en 3) ga dan handhaven . Oat leidt 
eerder tot de gewenste gedragsver
andering van de fietser. 
In het algemeen schatten winkeliers 
het belang van de fiets te laag in. 
Daarnaast overschatten veel ge
meenten (en ook veel ondernemers) 
het belang van de auto. 
Gesteund door onderzoeken blijft de 
Fietsersbond zeggen: niet de wijze 
van vervoer naar een winkelcentrum 
bepaalt de omzet van de detailhan
del , maar de inhoud van de porte
monnee. 
Zowel gemeenten als winkeliers 
hebben de plicht om de fiets niet het 
onderspit te Iaten delven in de par
keerdiscussie. Gezamenlijk dienen 
zij zich sterk te maken voor fiets
vriendelijke parkeervoorzieningen 
die op een positieve wijze gepromoot 
worden . 

Doon Goedhort 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

'VAN DE EINDREDACTIE 

'Ga toch fietsen," deze aanbeveling 
lacht mij iedere dag weer toe als ik 
uit mijn treinraam kijk onderweg naar 
kantoor. Het is een boodschap die 
direct aanspreekt en onze gezonde 
impulsen prikkelt. Het is wei bij
zonder dat deze tekst prijkt op een 
!Jeluidswal langs de Utrechtse Baan, 
waar dagelijks zoveel automobilis
ten voorbij rijden. Deze boodschap 
negeren is gewoon geen optie. 
Voor u ligt een nieuwe Fietsbel, vol 
'11et interessante artikelen, feitjes en 
•egelrechte aanbevelingen. 
Als nieuwe eindredacteur ben ik be
gonnen aan een leuke uitdaging. lk 
fiets iedere dag door drukke straten, 
soms manoeuvrerend met een voile 
tas boodschappen aan mijn stuur. 
Waar blijf ik zonder mijn fiets? Maar 
ook: waar blijft mijn fiets zonder 
mij? Als mens maak je iedere dag 
weer keuzes, waardoor je bewust of 

onbewust een bepaalde weg gaat. 
Zo ook mijn keuze voor dit vrijwil
ligerswerk. 
Schrijven is mijn passie, ik kan er 
al mijn creativiteit in kwijt. Voor de 
Fietsbel ben ik verantwoordelijk 
voor de eindredactie, maar ik zal 
vast ook zelf artikelen schrijven. 
Leuke ideeen of tips zijn altijd 
welkom! In dit nummer leest u kriti
sche noten, humorvolle belevingen 
en nog zoveel meer. 
Veelleesplezier gewenst. lk fiets 
weer verder en laat mijn fietsbel 
regelmatig rinkelen. 
Fietst u met de Fietsersbond mee? 
Op een mooie zomer, vol fietsple
zier! 

Jacobien Doornbos 
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advertentie 

IILANDKAARTENII 

(I REISGIDSEN It 

II REISVERHALEN II 
Schoolstraat 21 2511 AW Den Haag 

telefoon 070- 3 65 73 06 

fax 070- 3 89 77 94 

www.travelbookstore.nl 

Jacobien Doornbos 
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JAARVERSLAG: HOOGTEPUNTEN 2010 IN BEELD 
Acties zijn nodig om successen te 
behalen. De Fietsersbond Den Haag 
en de verschillende afdelingen zet
ten zich ieder jaar weer enthousiast 
in om ervoor te zorgen dat de fietser 
weer val positieve energie de weg 
op kan. In 2010 is er vee/ gebeurd. 
In dit stukje /eest u verschillende 
hoogtepunten die het verdienen om 
genoemd te worden. 

In 2010 zijn er twee ledenvergaderin
gen gehouden. Tijdens de voorjaars
vergadering is er aandacht besteed 
aan fietsparkeren in de regia . De 
najaarsvergadering bracht een ge
animeerde discussie over het fietsen 
in winkelstraten op gang . Mede door 
de landelijke actie van de Fietsers
bond heeft de afdeling er 130 nieuwe 
leden bij gekregen . 
Bij de afdeling Wassenaar zijn half 
2010 de resultaten van de in 2009 
uitgevoerde Fietsbalans uitgebreid 
besproken in een commissieverga
dering van de gemeenteraad. 

RIJSWIJK 
Mede onder druk van de afdeling 
Rijswijk heeft de gemeente verschil
lende delen van fietspaden geasfal
teerd en zijn er fietsparkeerplaatsen 
gekomen bij de winkelcentra in 
de Prinses lrenelaan en de Van 
Mooklaan. Bij de Boogaard zijn de 
onbewaakte parkeerplaatsen ver-

vangen door een bewaakte fietspar
keerstalling tegen betaling. Verder is 
er een voorlichtingsactie gestart om 
senioren te stimuleren om Ianger te 
blijven fietsen . 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
Fietsers weren in het voetgangers
gebied aan de westzijde van de 
trambaan in Leidschenhage? 
De afdeling Leidschendam-Voorburg 
vond dit niet kunnen en ze heeft 
daarom bezwaar gemaakt tegen dit 
voorstel op de Weigelia . Op verzoek 
van de rechtbank zijn de gemeente 
en de Fietsersbond in gesprek over 
een acceptabele oplossing. 
Positief is dat er in winkelcentrum De 
Julianabaan in Voorburg een gratis 
bewaakte fietsenstalling is geopend. 
Als je gaat winkelen , hoef je nu in 
elk geval niet meer bezorgd te zijn of 
je fiets er ook nag staat wanneer je 
terug komt. 
De afdeling Leidschendam-Voorburg 
heeft verder gereageerd op een 
groat aantal plannen, zoals de 
fietsbrug over de A4 en het bestem
mingsplan OV-knoop Voorburg. 

WESTLAND 
Kinderen en school. Meestal stappen 
kinderen op de fiets om naar school 
te gaan. Bij de afdeling Westland is 
er aandacht besteed aan de klach
ten van ouders over de veiligheid 

asfaltstrook Conradkade (zie artikel rechterpagina) fietsstrook Conradkade 
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van hun fietsende kinderen. In de 
Fietsbel van het voorjaar 2010 is 
er oak een artikel verschenen over 
een ongeluk van een kind dat begin 
2010 plaatsvond op een fietspad bij 
Poeldijk. Met fietsende kinderen kun 
je niet voorzichtig genoeg zijn . 

DEN HAAG 
Bij de afdeling Den Haag zijn er 
inmiddels twaalf wijkcontactpersonen 
actief. Direct na de gemeenteraads
verkiezingen heeft de afdeling een 
brief aan de nieuwe fracties gestuurd 
met belangrijke aspecten voor de 
Fietsersbond , zoals voldoende fiets
parkeerplaatsen in het centrum en 
bij de stations Den Haag Centraal en 
Hollands Spoor. Ook het gratis stal
len bij Biesieklette is aan de orde ge
steld . In reactie op het verzoek van 
de Fietsersbond komt er opnieuw 
een stalling van Biesieklette en een 
onbewaakte stalling bij de herinrich
ting van het plein voor het station 
Den Haag Centraal. Het sternet voor 
fietsers zal oak gerealiseerd moe
ten worden . Over het sternet kunt u 
elders in dit blad meer lezen. 

Het hele jaarverslag van 2010 
is te vinden op de website : 
www.fietsersbondhaagseregio.nf. 

Willem Miedema 



FINANCIEEL VERSLAG 2010 
2010 ligt definitief achter ons. In 
dit stuk leest u meer over de finan
cien van de Fietsersbond dat jaar. 
Euro's en cijfers staan centraal, want 
zonder geld kan de Fietsersbond 
namelijk niets beginnen. 

Het vermogen van de afdeling 
Den Haag bedroeg aan het begin 
van 2010 € 12.207,62. Het totaal 
aan inkomsten in 2010 bedroeg 
( 8.149,50. Daarvan was € 7.400 
afkomstig uit de landelijke afdracht 
(een vast bedrag per lid). De rest 
komt uit kleinere inkomstenbronnen, 
zoals de verkoop van het boekje van 
de Haagse Parkenroute. In 2010 is 
daarvan naast de Nederlandse ver
sie ook een Engelse editie versche
nen. 
In 2010 is€ 6.132,35 uitgegeven aan 
de Fietsbel. Daarvan zijn er twee 
nummers verschenen. Het bedrag is 
ruim € 700 hager dan begroot. Oat 
~~omt vooral door een hogere oplage 
omdat het ledenaantal grater was. 
Kleinere bedragen zijn besteed aan 
uitnodigingen voor ledenvergaderin
gen, organisatie en het secretariaat. 

In 2010 heeft ook de financiele en 
formele afhandeling plaatsgevonden 
van het Transvaalproject. Oat project 
is in het najaar 2009 onder toezicht 
van de Fietsersbond uitgevoerd 
door Bee Wise met een subsidie van 
Fonds 1818. 

Per saldo is het vermogen van de 
Fietsersbond afdeling Den Haag in 
2010 gedaald naar € 4.321,18 (stand 
op 31 december 2010). Daarbij moet 
worden aangetekend dat die op het 
oog negatieve ontwikkeling vrijwel 
geheel voor rekening komt van het 
feit dat aan het begin van het jaar 
de subsidie van Fonds 1818 al wei 
binnen was, maar het geld nag niet 
besteed was. 
Het (toen nag voorlopige) financieel 
verslag is in november 2010 bespro
ken op de ledenvergadering van 
de afdeling. Oak is de begroting in 
concept besproken op de ledenver
gadering in november 2010. Meer 
informatie is te krijgen bij de pen
ningmeester, Yde van der Burgh via 
yde@casema.nl. 

CONRADKADE GEEN FIETSSTRAAT 

in de Fietsbel van november 2010 
stand een stukje over de herinrich
ting van de Conradkade onder het 
kopje "Conradkade fietsstraat?". Het 
kopje boven dit artikel geeft hierop 
dus een concreet antwoord. Want 
wat is er sinds het vorige nummer 
9ebeurd? In dit stukje een korte 
terugblik. 

Als een fietsstraat wordt ingericht, is 
l1et algemeen uitgangspunt een ver
lloogde veiligheid voor fietsers en 
meer fietsvriendelijkheid. Het blijkt 
dat de adviezen voor het inrichten 
van deze fietsstraat zeer beperkt zijn 
uitgevoerd. 
Op de Conradkade ligt er nu een 
asfaltstrook van 1,80 meter breedte 
met aan de rechterkant een buffer 
van 50 centimeter naast de gepar
keerde auto's en links een buffer van 
95 centimeter (zie foto linkerpagina). 
De geasfalteerde rijbaan ligt dus 

niet in het midden. Op kruispunten 
in deze 30-kilometer-zone tussen de 
Constant Rebequestraat en de Laan 
van Meerdervoort heeft de fietser 
geen voorrangspositie. 

Een aantal fietsers heeft ons Iaten 
weten de herinrichting niet te be
grijpen. Het asfalt wordt overigens 
wei gewaardeerd, maar dat is dan 
ook het enige positieve. Volgens de 
Fietsersbond is dit project veel te ge
haast uitgevoerd, want op het laatst 
moment bedacht de gemeente, (dat 
is positief) dat dit project kon 'meelif
ten' met rioolwerkzaamheden aldaar. 

Tot de gewenste resultaten heeft het 
helaas niet geleid. De gemeente 
is uiteraard niet verplicht adviezen 
op te volgen en ze mag een eigen 
interpretatie geven aan het begrip 
"fietsstraat". Nu zijn de Fietsersbond 
en de diverse bewoners niet tevre-
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BEGROTING 2011 
Het jaar 2011 start met € 4.321,18 
op de rekening. Aan het eind van 
het jaar zal dat volgens de begroting 
€ 4.356,38 zijn. Het bestuur heeft 
ervoor gekozen te werken met een 
sluitende begroting, waarin dus niet 
op de reserves wordt ingeteerd. 
De uitgaven in 2011 komen uit op € 
8.170,-. De grootste kostenpost (€ 
6.300,-) is de Fietsbel, waar twee 
nummers van verschijnen. Daar
naast is er een bedrag gereserveerd 
voor evenementen, acties en voor 
organisatiekosten. Voor activiteiten 
van de onderafdelingen is € 500,
beschikbaar. 
De inkomsten in 2010 komen gro
tendeels van de toerekening door de 
landelijke Fietsersbond op basis van 
het aantalleden. We rekenen met 
een toerekening van € 7.800 (een 
beduidend hager bedrag als vorig 
jaar, veroorzaakt door de stijging 
van het aantal leden). Daarnaast zijn 
er kleinere bronnen van inkomsten 
zoals advertenties in de Fietsbel en 
verkoop van actiemateriaal. 

Yde van der Burgh 

den met het resultaat van de Con
radkade. 
Zowel de bewonersorganisatie de 
Kadegroep als de Fietsersbond 
denken dat door de herinrichting van 
het deel tussen de Chassestraat en 
de Constant Rebequestraat som
mige automobilisten er voor kiezen 
tegen de rijrichting van de brug naar 
de Constant Rebequestraat te rijden. 
Oat kan tot gevaarlijke situaties lei
den, want men rijdt vaak snel en het 
(over)zicht is vaak beperkt. 
Helaas, de Conradkade zal niet de 
eerste fietsstraat van Den Haag zijn, 
dat is de route Trekweg/Cromvliet
kade (zie pagina 6). 

Daan Goedhart 
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TREKFIETSTRACE 
Als alles volgens plan verloopt, is 
op het moment van verschijnen van 
deze Fietsbel de eerste schop de 
grond ingegaan op de Trekweg en 
de Cromvlietkade. En daarmee is 
de aanleg van het Trekfietstrace van 
start gegaan. 
Tussen de Laakweg bij de molen 
en de Geestbrug krijgt de route een 
fietsvriendelijk karakter. De nieuwe 
doorgaande fietsroute is straks een 
aaneenschakeling van tweerich
tingsfietspaden en fietsstraten met 
de fiets in de voorrang op kruisend 
verkeer. Autoverkeer is er te gast. 
Met een speciaal verkeersbord wordt 
dit aangegeven. 
Dit traject van de fietsroute is een 
idee van de Fietsersbond en een 
onderdeel van de toekomstige Hof
pleinfietsroute Den Haag-Rotterdam. 
Deze route is ook naar een idee van 
de Fietsersbond. 

EERSTE FIETSSTRAAT 
Den Haag krijgt hiermee zijn eerste 
fietsstraat! Groenlinks heeft onge
veer drie jaar geleden dit project een 
flinke duw gegeven door met een 
voorstel te komen om (extra) geld 
voor dit project uit te trekken. Dit 
voorstel werd overgenomen door de 
gemeenteraad. 
Tussen het moment dat de Fietsers
bond dit idee lanceerde (2004) en 
het moment dat de eerste schop de 
grond ingaat (2011) is er heel vee I 
gebeurd . 

Ambtenaren werken de ideeen uit, 
bewoners zien hun straat verande
ren en maken bezwaar. De Fietsers
bond is bij het hele proces betrokken 
geweest. Aile inspraak heeft een 
uitbundig dossier opgeleverd. Maar 
aile tijdsinvesteringen leveren straks 

GOUDENREGENSTRAAT 

De Goudenregenstraat is onder
dee! van het regionale fietsroutenet 
van het Stadsgewest Haaglanden. 
Tevens is deze straat onderdeel 
van het hoofdfietsroutenet van de 
gemeente Den Haag. 
De Goudenregenstraat is de bot-

veel verkeer in d e Goudenregenstraat 

tleneck in deze route: te smal, 
tweerichtingsverkeer, links en rechts 
rijen geparkeerde auto's, deels nog 
een trambaan erin en vooral tijdens 
de spits heel veel doorgaand auto
verkeer. Ruimte voor de fiets is er 
nauwelijks. 

Omdat de route 
wei belangrijk is 
voor het fietsver
keer en er geen 
alternatief is, wil 
de gemeente de 
fietsers toch een 
plekje geven door 
direct naast de 
geparkeerde auto's 
een fietsstrook van 
1,50 meter breed 
aanteleggen in 
het deel van de 
straat waar de tram 
niet rijdt, tussen de 
Kamperfoeliestraat 
en de Laan van 
Meerdervoort. 
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fietsbrug over de Vliet nabij Drievliet 

wei een, voor Haagse begrippen, 
unieke fietsroute op. 

Daa n Goedhart 

SCHIJNVEILIGHEID 
De Fietsersbond is daar tegen , want 
hier wordt geld ge"lnvesteerd in 
schijnveiligheid. 
De belangrijkste bronnen van ge
vaar: openslaande autoportieren, 
in- en uitvoegende auto's en dub
belparkeren. Een zo aangelegde 
fietsstrook dwingt fietsers vlak langs 
de geparkeerde auto's te rijden . Ons 
bezwaar hebben wij verwoord in 
een reactie naar de raadsleden van 
de commissie Leefomgeving en de 
wethouder van Verkeer. 
Deze reactie kunt u lezen op onze 
website: www.fietsersbondhaagseregio.nf. 

Daan Goedhort 
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FIETSPARKEREN IN DE GROTE MARKTSTRAAT 
Deze straat midden in het centrum 
lwudt de Fietsersbond we/ van de 
straat. Snel even boodschappen 
doen met de fiefs lijkt er bijna niet 
meer bij. Want parkeerplaatsen? Die 
.zijn er nauwelijks. In dit stukje gaat 
l?et over de huidige situatie en wat 
ons in de nabije toekomst te wach
ten staat. 

Op dit moment zijn er 264 fietspar
keerplaatsen (132 nietjes/fietsbeu
gels}. Op drukke momenten is er 
behoefte aan 1500 fietsparkeerplaat
sen. Er is dus een groat tekort en 
daarom ziet de straat er rommelig 
uit. lnmiddels is ter hoogte van de 
HEMA en deels Bijenkorf een fiets
parkeerverbod ingesteld. Dit heeft te 
maken met de werkzaamheden aan 
de overkant van de straat. Het voor
malige pand van Marks & Spencer 
wordt afgebroken en gaat plaats
maken voor een winkelcentrum met 
passage. Een deel van de straat is 
nodig om de werkzaamheden te ver
richten. Hierdoor wordt de doorloop 
versmald. Het is dan begrijpelijk dat 
ter plekke geparkeerde fietsen in de 
weg staan. 

MOOISTE WINKELSTRAAT? 
De Grote Marktstraat moet de 
mooiste winkelstraat van Nederland 
worden, zo vindt de gemeente. De 
mooie plannen die daarvoor ge
maakt zijn, vallen echter wat duur 
uit. Dat past niet in deze tijd van 
bezuinigingen. Het geheel moet nu 
gerealiseerd worden voor € 10,8 mil
joen. Wat betekent dit allemaal voor 
de fietsers? Na de herinrichting mag 
er nergens in de straat meer een 
fiets geparkeerd worden uitgezon
derd voor de Mediamarkt, waar de 
nietjes blijven staan. Tijdelijk moe
ten de fietsen een plaatsje vinden 
in zijstraten als de Voldersgracht, 
Wagenstraat en Korte Raamstraat. 
Maar kunnen daar wei 1500 fietsen 
staan? Overigens is deze situatie 
een tijdelijke. 

PARKEERRUIMTE 
De gemeente is al jaren op zoek 
naar een definitieve oplossing voor 
het fietsparkeerprobleem. Dit pro
bleem is ontstaan door toedoen van 
de gemeente zelf. Zij heeft de keuze 
gemaakt om het fietsparkeren in de 
toekomst niet meer toe te staan in 

de Grote Marktstraat en er wordt niet 
(merkbaar) gehandhaafd. Kansen 
die zich in het verleden hebben 
voorgedaan heeft de gemeente Iaten 
lopen, bijvoorbeeld een fietsenstal
ling onder de Spuimarkt (voor ten 
minste 1000 fietsen!). 
De huidige zoektocht naar geschikte 
ruimte voor fietsenstalling heeft nog 
niets opgeleverd. Onderzocht zijn 
ruimten onder de panden van V&D, 
Zeeman, het Stadsgewest Haag
landen en andere. Nu is het oog 
gevallen op de kelder van de auto
parkeergarage aan de Laan, achter 
de Grote Markt. De Fietsersbond 
is daar niet blij mee. De ruimte ligt 
niet naast/langs een aanrijroute voor 
fietsers en de Laan ter plekke ziet er 
niet uit. Gevoelsmatig wil je daar niet 
verblijven. 
Als de gemeente dit plan doorzet, 
dan wordt volgens de Fietsersbond 
geld weggegooid. De Fietsersbond 
heeft al een paar jaar terug een plan 
van aanpak voorgesteld. Dit is een 
realistisch voorstel dat uitgaat van 
de fietser zonder de belangen van 
andere betrokkenen te schaden. 

Voor de duidelijkheid, ook in de 
vernieuwde Grote Marktstraat mag 
worden gefietst, uitgezonderd op 
koopavonden, zaterdag- en zondag
middagen. 
Op die tijden wordt de fietsers een 
alternatief geboden op de Gedempte 
Gracht. Voor die route worden twee 
plannen uitgewerkt: 1) het aanbren
gen van een fietsstrook vanuit het 
stadhuis gezien aan de rechterzijde 

parkeerverbod in verband met werk
zaamheden ter hoogte van de HEMA 

en 2) op verzoek van de gemeente
raad het aanleggen van een twee
richtingenfietspad met een maximale 
breedte van 3,5 meter. De Fiet
sersbond is een tegenstander van 
fietsstroken die aangebracht worden 
direct naast geparkeerde auto's. Het 
fietspad gaat ten koste van autopar
keerplaatsen. 
In het volgende nummer van de 
Fietsbelleest u meer over dit onder
werp. 

Daan Goedhart 

advertentie p BIESIEKLETTE 
FIETS & ST/\L 

Bewaakte stallingen in Den Haag, Kijkduin, Scheveningen, 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, 

Alphen a/d Rijn, Wassenaar, Rotterdam, Hoofddorp 
en diverse evenementen. Ook stallingen bij scholen. 
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Heeswijkplein 86-87, 
telefoonnummer 070 394 2211 

www.biesieklette.nl 
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STERNET VOOR FIETSERS IN DEN HAAG 

Wat is een sternet voor fietsers? 
Een sternet voor fietsers is een stel
sel van veilige, snelle, doorgaande 
fietsroutes in de vorm van een ster 
die zoveel mogelijk door autoluwe 
stadsdelen lopen . Samen opgaan 
met het autoverkeer is namelijk niet 
gezond en kent talloze hindernis
sen en obstakels zoals bijvoorbeeld 
verkeerslichten. 

Veilig wil zeggen: ingericht op een 
wijze waarin de kwetsbare fietser 
het uitgangspunt is . Snel betekent: 
weinig obstakels zoals verkeers
lichten, drukke kruispunten, water
gangen, enz. Het wegdek is verder 
voorzien van (rood) asfalt. De fietser 
is sneller op zijn bestemming en kan 
de concurrentie met de auto goed 
aan . De fiets is nu al in negen van de 
tien keer het snelste en schoonste 
vervoermiddel in de stad . De ge
meente Den Haag heeft dit idee van 
de Fietsersbond in aangepaste en 
uitgebreide vorm overgenomen. De 
eerste ontwerpen zijn in de maak. 

VERSCHILLENDE ROUTES 
De kaart op de volgende bladzijde 
laat zien welke routes zijn gepland. 
De routes moeten aansluiten op 
fietsroutes buiten de gemeentegrens 
van Den Haag. Van de omliggende 
gemeenten wordt dan ook gevraagd 
om de routes in hun gemeenten op 
dezelfde wijze door te trekken. Ook 
het Stadsgewest Haaglanden heeft 
hierin een taak. 
De Fietsersbond heeft de wethouder 
geadviseerd om steeds een route 
helemaal af te maken voordat met 
de volgende begonnen wordt. De 
wethouder voelt daar wei voor. 

KEUZES MAKEN 
De uitvoering van dit project zal 
jaren in beslag nemen. Ook zullen 
er keuzes moeten worden gemaakt: 
kiezen voor meer veilige ruimte voor 
het fietsverkeer ten koste van het 
autoverkeer vereist politieke moed. 
Men krijgt er een stad voor terug die 
leefbaarder en gezonder wordt. 
De gemeente wil het fietsverkeer sti
muleren, dat staat ook in de beleids
stukken. 
Maar de gemeente blijft tegelijkertijd 
ook het gebruik van de auto stimu
leren door steeds maar weer ruimte 
voor de rijdende en de geparkeerde 

auto te scheppen. Voor de fiets en 
de auto naast elkaar is die ruimte er 
niet of nauwelijks. Vooral geparkeer
de auto's staan veilig fietsen nog wei 
eens in de weg. 
Om verschillende redenen kan het 
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HONDERD FIETSEN, ELKE DAG! 
Op 15 maart 2011 bezocht ik de eer
ste kennisnetwerk bijeenkomst van 
StedenbaanPius. 
Het was interessant. Het ging over 
grate en kleine openbaar vervoer
knooppunten in Zuid-Holland en over 
de toekomst hiervan. 
Na een woord van welkom werd 
een film vertoond waarin betrok
ken wethouders en ambtenaren van 
onder andere Dordrecht, Gouda, 
Rotterdam en Leiden trots vertelden 
hoe'hun' knooppunteroveronge
veer tien of twintig jaar zou uitzien . 
Het ene knooppunt ziet er dan nog 
mooier uit dan het andere. 

de omgeving 
van het station 
ontsieren. 

DOM 
Honderd 
fietsen, elke 
dag! Gaat er 
bij de regionale 
overheid dan 
geen lampje 
branden dat zij 
misschien iets 
niet goed doen? 
Nee hoor, 
fietsers zijn 
dom en moe
ten te midden 

VOORJAAR 

Ook het Haagse verhaal werd 
verteld. De film toonde een deel van 
het Centraal Station met een aantal 
fietsen eromheen. Arie Langhorst, 
gemeenteambtenaar en coordinator 
uitvoering Fietsbeleid Haaglan-

van aile aan- in beslag genomen fietsen, klaar voor transport 

den, vertelde dat de omgeving van 
het station er netjes uit moet zien . 
Daarom worden er dagelijks onge
veer honderd fietsen verwijderd , 
die niet staan op de plaats waar ze 
zouden moeten staan, namelijk in 
de fietsenflat. Deze fietsen zouden 

dachtvragende 
aanwijzingen , 
reclameborden , verkeerssituaties, 
wegversperringen en bouwactivitei
ten toch duidelijk op de aanwijzings
borden kunnen zien dat de fietsenflat 
goed verstopt ligt achter het tram
viaduct ergens verhoogd naast de 
Rijnstraat. 
Als je fiets elders wordt neergezet, 
dan wordt deze fiets weggehaald en 

FIETSBRUGGEN WATERINGSE VELD 

E{m van de snelle fietstochten vanuit 
Den Haag-Zuid naar Delft is fangs de 
Strijp. 
A Is je de Leyweg uitfietst kom je op 
de Noordweg, van daar ga je via 
de rotonde linksaf en na een paar 
honderd meter ga je de Strijpkade 
op. Oat was vroeger een oud jaag
pad, we/ke nu als fietsstraat wordt 
ingericht. 

Bij het Oosteinde steek je de straat 
over tot je bij de trambrug (lijn 17) 
komt bij de begraafplaats Eijkelen
burg. Je fietst dan over de naast ge
legen fietsbrug en vervolgt de tocht 
aan de andere kant van de Strijp. 
Uiteindelijk kom je bij de Schaapwei
molen om onder de A4 door te gaan 
langs de Zweth. Via Sion kom je dan 
in Delft. Het voordeel van deze route 
is dat je door de natuurgebieden 
van de ene stad naar de andere kan 
fietsen zonder last te hebben van 
drukke autowegen. 

Momenteel vinden daar een aantal 
verbeteringen plaats, waardoor het 
ook voor de bewoners van Watering
se Veld mogelijk wordt op eenvou
dige wijze op deze route te komen . 
Zoals gememoreerd, wordt de Strijp
kade als Fietsstraat ingericht. Aileen 
is onduidelijk wat er gaat gebeuren 
met het kipbruggetje halverwege. 
Daar mag nu aileen overheen gelo
pen worden. 

Ter hoogte van de dijk is er vorig 
jaar een brug over de Strijp geopend 
ten behoeve van de scholieren in de 
richting de Rijswijkse woonwijk 
de Strijp. Voorbij de trambrug aan de 
Wateringse Veldzijde ter hoogte van 
het nieuwe inlaatgemaal is onlangs 
een nieuwe fietsbrug gebouwd, 
waardoor de bewoners van die zijde 
rechtstreeks naar de molen kunnen 
fietsen en niet meer terug naar de 
trambrug hoeven om daar de Strijp 
over te steken . 
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mag je hem terughalen tegen beta
ling van 15 euro. Oat is nog eens 
toekomstgericht denken over Den 
Haag Nieuw Centraal. 
Voor wie meer wil weten 
over StedenbaanPius: zie 
www.stedenbaanplus.nf. 

Daan Goedhart 

Wie aan de rechterzijde wil doorfiet
sen loopt vast op de grens met Wa
teringen bij het TEN-NET-complex. 
Het is de bedoeling dat het fietspad 
langs de Strijp doorloopt naar de 
Zweth om daar onder de A4 op een 
nieuwe brug te fietsen richting Den 
Hoorn ( en zo naar Delft) dan wei 
richting 't Woudt te rijden . 
De brug ligt er, maar is voorlopig 
afgesloten. Onduidelijk is wanneer 
het fietspad wordt geopend. 
Waarschijnlijk pas wanneer het 
hoogspanningscomplex klaar is. 
Wei ligt er al een fietspad langs de 
Zweth , maar ook dat is nog niet ge
opend. Het feit dater al een brug ligt, 
biedt perspectief voor de toekomst. 

Wil Bianchi 
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'NERKGROEP GEMEENTEPOLITIEK DEN HAAG 
. De werkgroep gemeentepolitiek tim
mert aan de weg a/s het om de inzet 
voor fietsers gaat. De werkgroep be
staat inmiddels uit vijf enthousiaste 
mensen. Twee van hen stellen zich 
in dit artikel aan u voor. 

De werkgroep gemeentepolitiek 
overlegt met politici, ambtenaren 
en vertegenwoordigers van andere 
rnaatschappelijke organisaties. 
Zij schrijft adviezen over de wijze 
waarop het fietsverkeer in Den Haag 
gestimuleerd kan worden. Een voor
beeld hiervan is de reactie van de 
Fietsersbond op de Haagse nota mo
biliteit. De werkgroep vertegenwoor
cligt de Fietsersbond ook in diverse 
klankbordgroepen van de gemeente 
zoals de klankbordgroep Rotter
clamse Baan en de klankbordgroep 
Herinrichtring Grote Marktstraat. Ver
cler is de werkgroep vaak ook al in 
de ontwerpfase betrokken bij nieuwe 
plannen voor de herinrichting van 
de openbare ruimte. Onlangs zijn er 
twee nieuwe leden toegetreden tot 
de werkgroep gemeentepolitiek Den 
Haag: Aad Pronk en Bart Wijnberg. 
Hieronder stellen zij zich aan u voor. 
De werkgroep bestaat nu in totaal uit 
vijf personen. Daan Goedhart, Wil 
Bianchi en Michiel van Esch hebben 
zich in eerdere Fietsbellen al aan u 
voorgesteld. 

BART WIJNBERG 
"lk ben in mijn beroepsleven altijd 
nauw betrokken geweest bij het 
openbaar bestuur op het terrein 
van de volksgezondheid. Vele jaren 
heb ik van nabij meegemaakt hoe 
het politieke bedrijf werkt en hoe er 
beleid wordt gemaakt. Als ambtenaar 
voelde ik mij soms lobbyist en ma
kelaar. Daar heb ik veel plezier aan 
gehad en die ervaring hoop ik ook bij 
de Fietsersbond te kunnen inzetten. 
lk ben 65 jaar. Mijn professionele 
achtergrond is juridisch en sociale 
wetenschappen. lk ging altijd naar 
mijn werk met de fiets. Jarenlang 
was dat veertig minuten per rit, 
's avonds de dag uit je hoofd Iaten 
waaien. De laatste jaren zegen mi
nuten, omdat mijn werk dichtbij was. 
Maar als verstandig mens ga je toch 
ook niet omfietsen?" 

AAD PRONK 
"Mijn naam is Aad Pronk. Sinds kort 
ben ik betrokken bij de werkzaam
heden voor de Fietsersbond. Ruim 
drieenveertig jaar heb ik bij Rijks
waterstaat gewerkt. In die tijd was ik 
medeverantwoordelijk voor doorstro
ming en verkeersveiligheid op de 
rijkswegen in regio Haaglanden. In 
die periode heb ik ook lange tijd als 
wegbeheerder de zorg voor de fiets
paden langs deze wegen gehad. 

de voltallige werkgroep Ia at zien waar het allemaal om draa it 
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Na mijn pensionering vond ik het een 
goed idee om mijn kennis te gebrui
ken voor de Fietsersbond. 
Het is belangrijk dat de fietsers ook 
een goede belangenvereniging heb
ben die voor de veiligheid en bereik
baarheid opkomt." 

Michiel van Esch 

HOFPLEINFIETS
ROUTE 

Tussen Den Haag en Rotterdam, 
tussen de Hofvijver en het Hofplein, 
is een snelle doorgaande fietsroute 
in ontwikkeling: de Hofpleinfietsrou
te. Het Trekfietstrace is daarvan een 
onderdeel. 
Behalve de centra van de twee 
grote steden doet deze route ook 
vinexwijken en oude dorpskernen 
aan. Een snelle fietsroute is niet een 
route waarop je sneller op de fiets 
vooruit komt dan elders. Het is wei 
een route waarin zo min mogelijk 
barrieres zitten, zodat je snel op de 
plaats van bestemming komt. Tussen 
de Laakweg en het winkelcentrum 
Ypenburg zullen zich nog slechts vier 
barrieres bevinden: de oversteek 
bij de Geestbrug (verkeerslichten), 
het kippebruggetje (even afstappen) 
en de oversteken Westvlietweg en 
Ypenburgse Boslaan. Oat lijkt nog 
veel, maar op de huidige route vanaf 
de Laakweg naar Ypenburg passeert 
de fietser wei tien met verkeerslich
ten beveiligde kruispunten, waar je 
vaak en lang moet wachten. Ook de 
omweg bij de Hoornbrug, de 'acht
baan', vraagt vee I tijd en energie. De 
nieuwe route ligt op afstand van het 
doorgaande autoverkeer. Oat is een 
verademing voor fietsers. 

Daan Goedhart 
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VOORLICHTINGSACTIE FIETSEN SENIOREN 
De fiefs is een handig, snel, gezond 
en sportief vervoermiddel. Tach 
vinden senioren of mensen uit hun 
omgeving fietsen soms onveilig. Oat 
is jammer. Met de fiefs kun je zo 
makkelijk even boodschappen doen, 
een bezoekje afleggen of een lekker 
tochtje maken in de natuur. Daarom 
organiseerde de Fietsersbond afde
ling Rijswijk op 14 april 2011 een 
uitprobeerdag in winkelcentrum de 
Boogaard voor senioren met allerlei 
fietsen en hulpmiddelen. 

Bij deze voorlichtingsactie ging het 
vooral om tips hoe ook ouderen vei
lig en prettig kunnen blijven fietsen. 
Zo zijn er aangepaste fietsen en 
hulpmiddelen, die het fietsen voor 
ouderen veel makkelijker maken. 
Veel ouderen gebruiken de welbe
kende electrische fiets . Oat is een 
mooie oplossing wanneer je te snel 
moe wordt. Je moet blijven trappen, 

maar het is minder vermoeiend. 
Verder is er de fiets met een lage 
zit (zodat je altijd met de benen op 
de grond kunt) en met een lage 
instap (zodat je makkel ijk kunt op en 
afstappen). Oat is handig, want als 
je minder mobiel bent, is opstappen, 
wegrijden en uitkijken een complexe 
opgave. Wie eerst kan gaan zitten , 
dan uitkijken en dan in beweging 
komen, heeft minder moeite in het 
verkeer. Als je rustig de verkeerssitu
atie kunt overzien is er geen reden 
voor onzekerheid. Deze fiets is er 
ook met electrische aandrijving. 

Voor wie moeite heeft met het even
wicht is er de driewiel-ligfiets. De 
hoge driewieler kan natuurlijk ook, 
maar de driewiel-ligfiets is net zo 
stabiel en bovendien comfortabeler 
en sneller. Ook aanpassingen aan 
de eigen fiets kunnen enorm helpen. 
De zadellift wordt bediend met een 

VAN ROTONDE NAAR ROTONDE 

Eind maart 2011 heeft de afdeling 
Zoetermeer de eer gehad om het 
provinciaa/ bestuur van de Fietsers
bond te mogen ontvangen. Oat bleek 
een succes. Zo zijn er tijdens een 
zogenaamde kne/puntenfietstocht 
diverse /ocaties bezocht. 

Wat het bestuur opviel, was de 
diversiteit aan rotondes binnen 
de gemeente, gelukkig waren het 
allemaal rotondes waar fietsers voor
rang hebben. AI snel ontstond er een 
onderlinge discussie over de hoekige 
rotondes. In de wijk Meerzicht zijn 
er namelijk verschillende hoekige 
rotondes waarbij veilig oversteken 
toch gewaarborgd blijft. Bij een 
rotonde is de inrichting van groot 
belang. Daardoor kunnen zaken als 
snelheidsbeperkende maatregelen, 

de doorstroming en interactie tussen 
fietsers en automobilisten geregu
leerd worden . 

Bij tweestrooksrotondes met een 
tweerichtingsfietspad kunnen maat
regelen genomen worden zoals het 
aanpassen van de pijlmarkering voor 
automobilisten en het vergroten van 
de afstand tussen oversteekplaats 
en de rotonde. De voor- en nadelen 
van fietsstraten kwamen aan de orde 
bij de voorgenomen herinrichting 
van de Voorweg, waarbij de auto ten 
opzichte van de fiets een onderge
schikte rol zal spelen . 

VERONTRUSTEND 
Ook het Verkeersplan Dorp is aan 
de orde geweest, waarbij vooral de 
te verwachten toenemende ver
keersdrukte in het tunneltje Vlaming
straat - Bijdorplaan verontrustend 
is. Oorzaak is het verkeersluw 
maken van het westelijk deel van 
de Dorpsstraat en de herinrichting 
van de Delftsewallen/Leidsewallen. 
Het eenrichtingsverkeer blijft van 
kracht. Omdat dit in de omgekeerde 
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hendel aan het stuur. Het zadel kan 
wanneer men daar al op zit hoger en 
lager worden gezet, zodat er bij het 
opstappen makkelijk met een voet 
op de grond kan worden gesteund . 
De zadellift werkt met een gasveer; 
hetzelf de principe als een verstelba
re bureaustoel. Ook biedt de zadellift 
extra vering. Zadelliften zijn op vrij
wel iedere fiets te bevestigen . Er is 
ook de dubbele remgreep, een hand
rem die op beide wielen remt, maar 
met een hand is te bedienen. Met dit 
soort technische aanpassingen zijn 
ouderen die zich wat onzeker voelen 
of minder goed bewegen, enorm ge
holpen . Wie internet heeft, kan ook 
eens kijken op www.ikwilfietsen.nl. Daar 
staan verhalen op van mensen die 
niet meer konden fietsen , maar dat 
door techn ische aanpassingen toch 
voor elkaar hebben gekregen. 

Erwin Ruitenberg en Han Bik 

rijrichting is, zal het de fietser niet ten 
goede komen. 

Tot slot was er een grappig voorval 
bij de bij de afsluiting van het fiets
pad op het traject Zoetermeer langs 
Rijksweg A12 wat leuk is om te noe
men. De afdeling Zoetermeer was 
uitgenodigd door de uitvoerder om 
mee te denken over de omleiding
route . De Fietsersbond Zoetermeer 
adviseerde om op de omleiding
borden de volledige omleiding
route weer te geven . Oat ad vies zou 
worden opgevolgd. Helaas was dat 
op A4 formaat, waardoor het op een 
hoogte van twee meter onleesbaar 
blijkt. Voordeel is wei dat de borden 
niet gestolen kunnen worden. 

Theo Hebing 
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HERINRICHTING FONTEYNENBURGHLAAN 

Op 8 december 2010 was er inloop
avond voor de herinrichting van de 
Fonteynenburgh/aan in Voorburg. 
Het gaat hierbij vooral om de aanleg 
van fietsvoorzieningen. 

De Fonteynenburghlaan (50km/u
weg) is onderdeel van de regionale 
f etsroute, die de Haagse wijken 
Leidschenveen en Ypenburg , via 
de Spoorlaan , Westvlietweg , Fon
teynenburghlaan, Prinses Marian
nelaan en Binckhorstlaan verbindt 
met het bedrijventerrein Binckhorst. 
Fietsvoorzieningen ontbreken hier. 
De gemeente stelt in de toelichting 
op het voor-ontwerp , dat is gekozen 
oor het verbeteren van de fietsroute 

over de Fonteynenburghlaan als 
ervanger voor de geplande, directe 

regionale fietsroute parallel aan de 
A 12. De fietsroute langs de A 12 
heeft een andere functie dan die via 
de Fonteynenburghlaan. Dit gelet op 
de herkomsten en de bestemmingen 

van de fietsers , alsmede de ligging 
in het regionale fietsnetwerk. Zolang 
de directe route langs de A 12 niet is 
gerealiseerd, blijft de regionale fiets
route via de Kerkbrug en het oude 
centrum van Voorburg bestaan. 

DRUKTE OP SMALLE FIETSPADEN 
Met de aanleg van vrijliggende rode 
asfaltfietspaden verbetert de ver
keersafwikkeling van fietsers . Er zijn 
dan geen problemen meer door snel
rijdende auto's op de gezamenlijke 
rijbaan met wisselende breedte, de 
onvlakke klinkerverharding en fout 
(half op de stoep) geparkeerde au
to's. De gemeente geeft aan dat bij 
het antwerp van de fietsvoorzienin
gen is uitgegaan van maximale kwa
liteitsnormen. Geconstateerd moet 
worden , dat de gekozen breedte van 
de fietspaden van twee meter mini
maal is . Gelet op de intensiteit van 
het fietsverkeer in de drukste richting 

PARKWEG OP DE SCHOP 

De Parkweg ter hoogte van het oude 
centrum gaat op de schop voor 
onderhoud aan de riolering en het 
asfalt. Ook het gedee/te tussen de 
t=ranse Kerkstraat en Wielemakers
slop wordt heringericht. Het doe/ is 
om de verblijfskwaliteit en de ver
l<eersveiligheid te vergroten. 

De gekozen inrichting voldoet echter 
niet aan de inrichtingseisen voor een 
duurzaam en veilige gebiedsontslui
ti ngsweg. Er is namelijk sprake van 
minder goede fietsvoorzieningen. 
Met 11.000 motorvoertuigen per 
etmaal en drie frequente buslijnen is 
de Parkweg een belangrijke ver
l<eersweg. Ze fungeert ook als een 
hoofdfietsroute. Voor fietsers zijn er 
rode asfalt fietsstroken . 

e gemeente wil op dit traject, dat 
grenst aan het oude, historische cen
trum, het verblijfskarakter versterken. 

ierbij moet rekening gehouden 
worden met winkels, overstekende 
voetgangers en fietsers . 

IN RIGHTING 
Met de nieuwe inrichting zal er een 
langgerekt verkeersplateau komen 

tussen de Franse Kerkstraat en de 
Wielemakersslop . Het doel is om 
hiermee de snelheid te verlagen 
naar 40 kilometer per uur. 
Verder zal er een weg komen die van 
gevel tot gevel op hetzelfde niveau 
is . De gemeente wil daarmee de ver
binding tussen het kernwinkelgebied 
en de winkels aan de noordzijde van 
de Parkweg verbeteren . 
Het gekozen antwerp, zonder hoog
teverschillen, heeft kenmerken van 
een zogenaamde shared space
inrichting. De Fietsersbond is hier 
niet gelukkig mee. De Parkweg heeft 

de huidige situatie 
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(334 fietsers in de ochtendspits 
en 235 in de avondspits) zijn hier 
volgens de richtlijnen in de 'ontwerp
wijzer fietsverkeer ' paden met een 
breedte van drie meter (minimaal 2,5 
meter) gewenst. De hiervoor beno
digde ruimte kan worden gevonden 
door de te verplaatsen bomen op 
te nemen in de parkeervakken en 
gedeeltelijk het trottoir te versmal
len. Bij het middengedeelte van de 
Fonteynenburghlaan ontbreekt de 
ruimte voor vrijliggende fietspaden 
en komen er rode asfalt fietsstroken 
in combinatie met een 30 km/u-regi
me. Aandacht is gevraagd voor een 
schrikstrook tussen de parkeervak
ken en de fietsstrook. Verder is het 
gewenst de tweerichtingen fietsover
steekplaatsen in de bochten bij het 
Diaconessenhuis en de Willemstraat 
te markeren en te voorzien van een 
middensteunpunt. 

Dick Breedeveld 

ook een belangrijke verkeersfunctie 
voor fietsers . Daarom is het goed 
wanneer er vrijliggende fietspaden 
komen , voor voldoende afstand tot 
de parkeerplaatsen . Naar aanlei
ding van de reacties is het antwerp 
gedeeltelijk aangepast. Er wordt een 
beperkt hoogteverschil aangebracht 
tussen de trottoirs en de rijbaan . 
De fietssuggestiestroken worden 
vervangen door officiele fietsstroken 
met belijning in plaats van punaises . 
Reageren heeft dus zeker zin. 

Dick Breedeveld 

het ontwerp van de toekomstige situatie 
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VAN RODE GOL VEN EN SCHERPE HOEKEN 
"Waarom deed u dat?", vroeg de 
agente die me op de bon slingerde 
omdat ik door rood Iicht gereden 
was. "Omdat ik u niet gezien had", 
antwoordde ik naar waarheid . Met
een voelde ik dat mijn motivering 
wat toelichting behoefde. "Omdat 
de gemeente Den Haag weliswaar 
mooie beleidsnota's schrijft over 
bevordering van het fietsverkeer, 
maar de praktijk tegengesteld is", 
zei ik. "Omdat niets de doorstroming 
van het autoverkeer mag hinderen. 
Omdat de afstelling van de verkeers
lichten hier (dit speelde zich af op 
het Soestd ijkseplein) onlangs veran
derd is en de ontruimingstijden nu 
zo absurd lang zijn dat aile verkeer 
tijdenlang stilstaat. " 

RODE LICHTEN 
De agente in kwestie had me welis
waar naar mijn motivatie gevraagd, 
maar bleek in het geheel niet ge"fnte
resseerd. Daarom bespaarde ik haar 
(en mijzelf) de tijd voor details als: 
in de tijd dat op het Soestdijksepein 
het verkeer uit aile richtingen stil
staat, zou ik vier keer fluitend heen 
en weer kunnen fietsen . En: hoewel 
de gemeente al jaren weet dat het 
Soestdijkseplein een black spot is, 
doet ze daar niets aan, anders dan 
de verkeerslichten zo afstellen dat 
overtredingen onvermijdelijk zijn . Nu 
nog van mij op m'n fietsie , maar bin
nen de kortste keren uiteraard ook 
van automobilisten. 
Maar, wat ik haar ook niet vertelde, 
dat mijn ongenoegen zich niet be
perkt tot het Soestdijkseplein . Mijn 
reserves jegens rode verkeerslichten 
worden ook gevoed door al die kruis
punten met een middenberm, waar 
het Iicht voor de verderweg gelegen 
rijbaan op rood springt op hetzelfde 
moment dat het Iicht waarvoor je al 
die tijd hebt staan wachten , groen 
wordt. En niet zelden moet je eerst 
wat scherpe hoeken maken om uber
haupt bij dat verkeerslicht te komen , 
zodat je, zelfs al staat het een keer 
op groen als je er arriveert, bijna al je 
snelheid kwijt bent. 

En dan heb ik het nag niet eens 
gehad over de situaties dat je als 
fietser zo idioot ver uitgebogen wordt 
dat het wei lijkt of je rechtsafslaat. Of 
over regelingen waar het groene Iicht 
voor fietsers een cyclus overslaat. Of 

over de Waldorpstraat, waar je als 
fietser gedwongen wordt om voor De 
Put de weg over te steken om daar 
dan voor het rode Iicht te gaan staan 
wachten, veel Ianger dan het auto
verkeer, dat gewoon rechtdoor kan 
gaan . Vervolgens rijd je een paar 
honderd meter over een zijde van de 
Waldorpstraat waar je niks te zoeken 
hebt, en vervolgens ga je weer naar 
de andere kant. Fietsers die naar 
station Hollands Spoor moeten, kun
nen vervolgens een paar honderd 
meter verderop weer de weg krui
sen. En het blijft niet bij een of twee 
keer oversteken : die true herhaalt de 
gemeente bij de nieuwe brandweer
en ambulancepost, die pontificaal 
dwars over het voormalige fietspad 
heen gebouwd is . 

Waar ik het 66k niet over gehad heb: 
al die kruisingen met drie afzonder
lijke verkeerslichten : een voor het 
rechtdoorgaande en linksafslaande 
autoverkeer, een voor het rechtsaf
slaande autoverkeer en een voor het 
fietsverkeer. De standaarduitvoering 
is : het Iicht voor fietsers staat op 
rood , 66k als het Iicht voor het paral
lelle autoverkeer op groen staat en 
dat voor het rechtsafslaande auto
verkeer op rood. Vooral de gemeente 
Rijswijk heeft hier een handje van, 
maar heeft er geenszins het patent 
op. 

Zoals gezegd: dat heb ik allemaal 
niet ter sprake gebracht in mijn 
onderhoud met de functionaris van 
het Politiekorps Haaglanden . En 
voor een uitzetting van mijn grieven 
anders dan op het gebied van ver
keersregelinstallaties was al hele
maal geen tijd, zoals u begrijpen zult. 

Oat iemand die in Den Haag en/of de 
randgemeenten veel fietskilometers 
maakt weinig respect voor verkeers
lichten meer kan opbrengen, d<H 
moet de vlijtige agente wei duidelijk 
zijn geworden. Maar waarom juist ik 
wat soepeler met de verkeersregels 
omga, had ik haar misschien nag 
moeten vertellen. Oat komt voor een 
belangrijk deel door die collega van 
d'r, die me in het voetgangersgebied 
van de Leyweg bekeurd had om-
dat ik daar aan het fietsen zou zijn 
geweest. Aileen was ik daar niet aan 
het fietsen . lk was aan het steppen. 
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Weliswaar staande op het pedaal 
van m'n fiets , maar fietsen was het 
niet. Als mijn kleindochter van vier 
jaar zich daar op haar stepje voort
beweegt, wordt die dan oak op de 
bon gesl ingerd? En ik beweeg me 
met aanzienlijk meer beleid voort 
dan mijn kleindochter, neemt u dan 
gerust van me aan . 

VERGEEFSE MOEITE 
Omdat ik bezwaar had tegen deze 
(administratieve) boete, besloot ik de 
zaak te Iaten voorkomen. lnmiddels 
had ik weliswaar gehoord dat step
pen juridisch gelijkstaat aan fietsen , 
maar ik besloot het erop te wagen. 
Met aanmoediging en enige feed
back van juridisch actieve leden van 
onze mooie bond die mijn verhaal 
hadden gelezen in onze elektroni
sche nieuwsbrief De Fietsflits (neem 
een abonnement!), had ik een ferme 
verdediging opgebouwd. 
Maar dit alles was vergeefse moeite. 
Voor de Officier van Justitie, in zijn 
schriftelijke betoog, was het een uit
gemaakte zaak: ik had daar gewoon 
gefietst. lk werd dus voor leugenaar 
uitgemaakt door iemand die er he
lemaal niet bij was geweest, en die 
blindvoer op wat een agente in een 
proces-verbaal had geschreven. 
Tja , dacht ik. Het maakt dus niet uit 
of je een strafbaar feit pleegt of niet, 
je kunt gewoon bekeurd worden . 

"You are f***ed either way", zeggen 
ze dan in Amerikaanse films. En die 
personages zullen vast en zeker 
denken: als je dan t6ch bekeurd 
wordt, kun je net zo goed zorgen dat 
je het verdient. 

Bob Molenaar 
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FIETSEN DOOR ZUID-HOLLAND 
Het Valkenbosplein is een uitste
kende startplaats voor elf bijzondere 
fietstochten door Zuid-Holland. lk 
maakte deze tochten jaren geleden 
en daar verschijnt nu een boek van. 
De kortste route is 50 kilometers 
lang, terwijl de langste route maar 
liefst 193 kilometers telt. 

Het doel van de tochten was om 
aile 22 steden van Zuid-Holland te 
bezoeken. Ook Den Haag komt aan 
de orde. Leuk weetje is dat Lodewijk 
Napoleon stadsrechten aan Den 
Haag heeft gegeven. Het schijnt dat 
je de Haagse stadsrechten kan zien 
als compensatie voor Napoleons 
besluit om de regering te verplaatsen 
naar Amsterdam. Elke route is ver
bonden aan twee steden. Als je die 
prachtige tochten wil fietsen, moet 
je naar Gorinchem en Leerdam. De 
routebeschrijvingen staan achterin 
het boek. 

REISVERSLAG 
Naast Den Haag komen ook Hel
levoetsluis en zelfs Delfshaven aan 
de orde. Je kan het zien als een 
soort reisverslag, met leuke beleve
nissen onderweg en met heel veel 
leuke dingen over het landschap van 
vroeger en nu. Hoofdpijntjes en een 
aanlopend achterwiel komen niet ter 
sprake. Je leest wei over de unieke 
gesprekjes die ik had en dat fietsen 
in de stromende regen in mei ook 
heerlijk kan zijn. 

Het boek Langs de 22 steden van 
Zuid-Hol/and, Fietstochten vanaf het 
Valkenbosp/ein wordt 1 juni 2011 
gepresenteerd in Thom's Inn van 
17.00- 19.00 uur in de Eikstraat 1, 
2565 MT te Den Haag. 
ISBN: 978-90-809207-7-4 

Yde van der Burgh 

dr 
----------------------------~ 

Ja, ik word lid van de Fietsersbond. 
lk machtig de Fietsersbond om maandelijks, voor een periode van minimaal 
een jaar, tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn giro- of bankreke
ning af te schrijven: 

D 2,50 euro D 3,50 euro D 5,00 euro D 10,00 euro 
D een ander bed rag, namelijk .................. euro (minimaal 2,17 euro) 

Voorletters/naam: M/V 

StraaUhuisnummer: 

Plaats: 

Postcode: 

Telefoon: 

E-mail: 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): 

Giro- of bankrekening (bij automatische incasso ): 

Datum: 

D 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). 
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DE FIETSBEL 

HANDIGE ADRESSEN 
Fietsersbond Haagse regio 
Postbus 11638 
2502 AP Den Haag 
info@fietsersbondhaagseregio.nf 
www.fietsersbondhaagseregio.nf 
www.fietsindeknel.nf 

Fietsersbond Zoetermeer 
Contactpersoon: Thea Hebing 
Salomeschouw 14 A 
2726 JT Zoetermeer 
"ll' 06 36501379 
zoetermeer@fietsersbond.nf 

Fietsersbond, Landelijk Bureau 
Postbus 2828 
3500 GV Utrecht 
"ll'030-2918171 
info@fietsersbond.nf 
www.fietsersbond.nf 
www.fietsersbond.nf/meldpunt/output 

SNELLE ACTIE SCHIPHOLBOOG 

Op het drukke fietspad Schiphol
boog, vanaf de Populierendreef 
richting Den Haag , was er door een 
wegdekverzak
king onder het 
viaduct een 
gevaarlijke 
opstaande rand 
gevormd. 
De rand was 
gevaarlijk hoog 
zodat de kans 
op een lekke 
band groat 
was. In februari 
2011 heb ik dit 
gemeld bij "mijn 
slechtste fietspad" 
van de Fietsersbond 
Utrecht. Zij stuurde de 
melding door naar de 
gemeente Leidschen
dam-Voorburg . Eind 
februari 2011 was het 
wegdek opgehoogd 
en de gevaarlijke 

gelost dankzij de Fietsersbond". De 
fietsers die er dagelijks langskomen 
ervaren weer hoe fijn het is om hier 
te fietsen : op een gladde weg . 

Frans Krens 

rand verdwenen. De 
Fietsersbond dankt de 
gemeente voor deze 
snelle reactie! De 
Fietsersbond plaatste 
daarom het bordje 
"opstaande rand op- bandenkil ler bij viaduct 
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KLACHTEN 

VOO~AAR 
201 1 

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 
Spui70 
Postbus 12 600 
2500 OJ Den Haag 
"ll' 14070 
contactcentrum@dsb.denhaag.nl 

Leidschendam-Voorburg 
Koningin Wilhelminalaan 2 
2264 BM Leidschendam 
"ll' 070 - 300 9000 
Raadhuisstraat 47a 
2271 DG Voorburg 
"ll' 070 - 300 9000 
meldpuntopenbareruimte@ 
Jeidschendam-voorburg.nl 

Rijswijk 
Bogaardplein 15 
2284 DP Rijswijk 
'l'r 070 - 326 1 0 00 
meldpunt openbare ruimte: 
'l'r 070- 3261 999 
www.rijswijk.nf 

Wassenaar 
Johan de Wittstraat 45 
Postbus 499 
2240 AL Wassenaar 
'l'r 070- 5122222 
meldpunt openbare ruimte: 
'l'r 070- 5122265 
meldpunt@wassenaar.nf 

Westland 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 
'l'r 0174 - 673673 
meldpunt leefomgeving: 
'l'r 0174 673499 
www.gemeentewestland.nf 

Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC Zoetermeer 
Bezoekersingang: Markt 10 
'l'r 079 - 346 8000 
www.zoetermeer.nf 


