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VAN DE VOORZITTER 

Op 23 januari omstreeks zes uur 
stand ik in de Weimarstraat voor de 
kruising met de Valkenboslaan te 
wachten op groen Iicht. lk was moe 
na een hele dag vergaderen bij de 
Ledenraad van de Fietsersbond in 
Utrecht. Stilstaande op de brede 
opstelstrook (de 'OFOS') flitste aan 
de rechterkant een fietser langs mij 
heen. Oat andere fietsers door rood 
Iicht rijden is hun verantwoordelijk-
heid en soms kan ik daar nog begrip 
voor opbrengen ook, maar doe het 
dan wei met respect voor andere 
verkeersdeelnemers. De ruimte 
naast mij was krap en de duw- ik 
was er niet op bedacht- was ge-
noeg om mij op het wegdek te doen 
belanden. Daar werd ik niet blij van . 
Opzet was niet in het spel, onacht-
zaamheid wei. 

Nou was ik die middag net ge"lnfor-
meerd over een nieuwe campagne 
van de Fietsersbond onder de naam 
'Vriendelijk verkeer'. Oat vind ik een 
goed initiatief. De agressie in het 
verkeer is redelijk groot en de vrien-
delijkheid vaak ver te zoeken. 
U komt ze ongetwijfeld tegen , 

OP DE VOORKANT 
VAN TEGELS NAAR ASFALT 

U hebt het vast al gemerkt, her en 
der in Den Haag wordt hard gewerkt 
aan het verbeteren van fietspaden . 
De gemeente heeft de Fietsersbond 
gevraagd een prioriteitenlijstje te 
maken met paden die het eerst aan
gepakt zouden moeten worden. Voor 
een groot deel volgt de gemeente dit 
lijstje. Tegelpaden worden omgezet 
in asfaltfietspaden. Oat is comforta
bel en met dezelfde energie maakt 
een fietser hierop meer kilometers. 
Zo'n 44 kilometer fietspad wordt 
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automobilisten die net voor u langs 
afslaan, die even op de fietsstrook 
parkeren of vlak voor je hun portier 
open gooien, die met hoge snelheid 
door rood rijden, hun middelvinger 
tonen , enzovoort. Dit gedrag is ge-
vaarlijk en toont weinig respect. 
Maar hoe fietst u zelf? U steekt altijd 
uw hand uit als u afslaat. Uw voor-
en achterlicht is altijd aan in het 
donker. U rijdt nooit door rood . En 
u parkeert uw fiets altijd zodanig op 
het trottoir dat voetgangers er geen 
hinder van ondervinden. Ook niet als 
u haast hebt. Toch? 
Of niet? Wie op straat loopt, fietst, 
autorijdt bevindt zich vaak in een 
heksenketel. De ruimte is beperkt en 
het is dan een kwestie van geven en 
nemen. Er wordt te vaak genomen 
en te weinig gegeven. Oat wekt nog 
wei eens irritatie. 

Hoe het dan wei moet? Oat weten 
we best. En zo niet, ga naar de web-
site vriendelijkverkeer.nl. Daar wordt u 
'bijgepraat'. Ondanks de drukte, veel 
plezier onderweg . 

Daan Goedhart 

zo aangepakt. De werkzaamheden 
duren tot eind 2010. Daarna is het 
geld op. De Fietsersbond hoopt dat 
het nieuwe college het belang inziet 
van goede fietsvoorzieningen en 
voldoende geld wil uittrekken om dit 
beleid voort te zetten. 
De toto is genomen op het kruispunt 
van de Johan de Wittlaan met de 
Kennedylaan, waar het fietspad is 
geasfalteerd. De haaientanden moe
ten nog ingekleurd worden. 
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VOOR EN NA DE VERKIEZINGEN 

Als u dit leest zijn de vijf gemeen
teraden en colleges in onze regio 
ge"installeerd. Hebt u ook voor de 
verkiezingen de partijprogramma's 
nageplozen en kennis genomen 
van aile voornemens die de diverse 
partijen hebben op fietsgebied? Wat 
ervan terecht komt zal de toekomst 
uitwijzen. 
De afgelopen raadsperiode heeft 
voor de fietsers wei het nodige 
opgeleverd. Wat Den Haag be-
treft hebben B&W voorgesteld een 
sternet voor fietsers op te nemen 
in de Haagse Nota Mobiliteit. Dit 
is ook van invloed op de omlig
gende gemeenten . Ook is het besluit 
genomen om het Trekfietstrace aan 
te leggen. Vele kilometers fietspad 
worden gerenoveerd. Kleine fietson
vriendelijke situaties zijn vriendelijker 
geworden. 

REDACTIELEDEN 
GEZOCHT 
De Fietsbel wordt gemaakt door 
een aantal enthousiaste leden. Een 
van de redactieleden stopt er bin
nenkort mee. Daarom zoeken we 
leden die bij willen dragen aan de 
Fietsbel. Heeft u redactie-ervaring 
en zin om twee keer per jaar mee 
te werken aan de Fietsbel? Neem 
dan contact op met de secretaris 
via: haagseregio@fietserbond.ni 

Dit neemt niet weg dat er nog een 
fietswereld te winnen valt in onze 
regio. Daarom hebben we de coali
tieonderhandelaars Iaten weten wat 
onze wensen zijn. Wij hopen dat 
de fiets tussen de oren blijft zitten 
van de raadsleden , zoals dat bij de 
meeste raadsleden de afgelopen vier 
jaren het geval was. 
De Fietsersbond zal nauwlettend 

alles op verkeersgebied in de regio 
volgen , in het bijzonder dat op fiets
gebied. Wij hopen van harte dat de 
grote bezuinigingen die er aan ko
men, het fietsverkeer niet al te hard 
zullen treffen. Per slot van rekening 
is fietsverkeer duurzaam en goed 
voor de leefbaarheid van onze regio. 

Daan Goedhart 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Komt allen naar de ledenvergadering 
van de Fietsersbond Haagse regio 
op 10 juni 2010, met onder meer 
discussie over fietsparkeren in Den 
Haag 

Vanaf 19.30 uur start de eerstvolgen
de algemene ledenvergadering van 
de Fietsersbond afdeling Haagse re
gio. Aile leden van de Haagse regio 
van de Fietsersbond zijn welkom. De 
agenda voor de pauze bestaat uit 

• Mededelingen 
• Notulen ledenvergadering 8 okto

ber 2009 (staan op onze website 
www. fietsersbondhaagseregio.nl), 

• Financien, 
• Jaarverslag 2009 en een korte 

vooruitblik 2010. 
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Na de pauze komt, vanaf 20.15 uur, 
een actueel inhoudelijk onderwerp 
aan de orde en wei het fietsparkeren 
in Den Haag. Als voorbereiding voor 
een discussie worden uitgenodigd: 
vertegenwoordigers van de gemeen
te, van Biesieklette en van het lande
lijk bureau van de Fietsersbond. 

Plaats: HOF, Riviervismarkt 2, Den 
Haag bij de Grote Kerk 
Datum en tijd : 10 juni 2010, 19.30 -
22.15 
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EVEN VOORSTELLEN 
BESTUURSLEDEN EN VERTEGENWOORDIGERS HAAGSE REGIO 

DAAN GOEDHART (VOORZITTER) 
Vanaf 2006 ben ik, Daan Goedhart, 
voorzitter van de Fietsersbond afde
ling Haagse regio. Als je regelmatig 
fietst, weet je dat fietsen in vee I 
opzichten goed is voor jezelf en 
anderen . Je komt er dan ook achter 
dat fietsen lang niet altijd veilig en 
comfortabel is. AI in de 70-er jaren 
steunde ik pogingen om het fietsen 
beter gefaciliteerd te krijgen , maar 
pas in de tweede helft van de negen
tiger jaren kon ik de tijd vinden om 
mij hiervoor meer en nog weer later 
volop in te zetten . lk woon aileen 
(maar niet eenzaam) en ben flexibel 
wat de tijd betreft. Jarenlang heb ik 
mij ingezet voor het montessorion
derwijs. Het observeren , wat een 
belangrijk onderdeel van is van dit 
type onderwijs , gebruik ik al jaren om 
de fiets meer en beter op de politieke 
kaart te zetten. 

WILLEM MIEDEMA (SECRETARIS) 
lk ben sinds eind jaren 70 lid van de 
Fietsersbond , maar nog maar kort 
actief. Vorig jaar had ik me eerst 
aangemeld als nieuwe penning
meester maar op dat moment was 
er vooral behoefte aan een nieuwe 
secretaris. Sinds eind 1983 woon ik 
in Den Haag en ik heb hier gewerkt 
bij het ministerie van EZ en van Fi
nancien . Hiervoor heb ik gewoond in 
Waddinxveen , Appingedam, Gronin
gen (waar ik economie gestudeerd 
heb) en Franeker, waar ik geboren 
ben in 1948. lk ben vanaf eind jaren 
80 lid van de Toerfietsclub De Kam
pioen in Wassenaar, waarvan ik ook 
acht jaar penningmeester geweest 

Willem Miedema 

ben en waarmee ik in de weekends 
veel toertochten rijd . 

YDE VAN DER BURGH (PENNING
MEESTER) 
Yde is een doorgaans ongescho
ren male Caucasian van 50, werkt 
bij FNV Bouw {beleidsmedewerker 
arbeidsmarkt en sociale zekerheid), 
heeft een vriendin en 3 kinderen , 
en onderhoudt drie weblogs: hen
kenyde.blogspot.com (met Henk de 
Weerd), autoloosnederland.blogs
pot.com (met Heleen de Boer) en 
huisjeinhetbos.blogspot.com. Later 
dit jaar verschijnt zijn boek '1222 ki
lometer fietsen - langs de 22 steden 
van Zuid-Holland' . 

Yde van der Burgh 

WIL BIANCHI (LID) 

Wil Bianchi , getrouwd en drie 
kinderen . lk ben geboren in 1946 
en een fervent fietser. lk was al lid 
van de Fietsersbond toen we nog 
ENWB heetten. Ben afgestudeerd 
als sociaal econoom en mijn Ieven 
werkzaam geweest bij Rijkswater
staat in diverse functies. Sedert april 
2009 met vervroegd pensioen en wil 
me graag dienstbaar stellen voor de 
Fietserbond. 
Was van 1978 tot 1994 lid van de 
gemeenteraad van Den Haag (ver
keerswoordvoerder van de CDA
fractie). Uit dien hoofde vaak contact 
gehad met de toenmalige Fietsers
bond en een voorstander van de 
aanleg van fietsvoorzieningen . lk 
hoop mijn ervaringen van toen in 
een aantal artikelen weer te geven. 
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Wil Bianc hi 

Op mooie dagen kunt u mij op MTB 
tegenkomen op de mooie wegen in 
Delfland en het Westland . 

JAC WOLTERS (LID) 
62 jaar; wonend in Voorburg . Vanaf 
het begin lid van de Fietsersbond. 
Actief in Voorburg , Den Haag, 
provinciaal en landelijk (bestuurslid , 
ledenraadvoorzitter) . Sinds 1985 
coordinator verkeersveiligheid en 
verkeerseducatie bij de gemeente 
Amsterdam. Actief in de milieube
weging (Haags Milieu Centrum en 
Platform Duurzaam Leidschendam
Voorburg). 
AI 30 jaar politiek actief in de Partij 
van de Arbeid (steunfractie in Den 
Haag, gemeenteraadslid in Leid
schendam-Voorburg , nu afdelings
voorzitter). 

HAN BIK, ONDERAFDELING RIJSWIJK 
Samen met Erwin Ruitenberg pro
beer ik het uitvoerende werk voor de 
fietsersbond in Rijswijk te verzorgen . 
Harke Heida, Johan van Popta en 
Dirk Jan Sigmond maken het bestuur 
compleet. Harke en Johan heb-
ben nog een fulltime baan, die zijn 
daarom zo veel mogelijk vrijgesteld 
van werkzaamheden overdag en 
Dirk Jan heeft thans wat problemen 
met zijn gezondheid . Een minimale 
bezetting dus, maar het werkt wei. 
Door het bezoeken van een verga
dering ben ik bij de Fietsersbond 
bekend geraakt en dat is de manier 
om een baantje op te lopen. Na 
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in Tilburg economie gestudeerd 
te hebben ben ik, na de toen nog 
gebruikelijke dienstplicht van 2 jaar, 
in de tabaksindustrie en wei bij de 
sigarettenfabriek Ed . Laurens in Den 
Haag terechtgekomen. lk heb daar 
vele functies vervuld en eindigde als 
hoofddirecteuren gedelegeerd com
missaris. Dit naast vele functies in 
het bedrijfsleven,zoals hoofdbestuur 
AWV. Na mijn pensionering heb ik 
in Leiden geschiedenis gestudeerd 
en vervul ik nog een aantal functies. 
Het bevalt me allemaal nog prima 
en we gaan rustig door. Aileen komt 
langzamerhand te vraag naar voren 
hoe lang nog, helaas word ik deze 
maand al82. 
Niets meer te wensen? Jazeker, ik 

Joe Wolters 

kom in plaatsen als Nuenen en Hou
ten, waar de fiets een integraal deel 
is van het wegennet, terwijl in Rijs
wijk een hobbelig fietspad langs de 
doorgaande wegen nog steeds het 
maximaal haalbare is. We vernemen 
van Den Haag dat zij dit jaar 44 km 
geasfalteerd fietspad gaat aanleggen 
en Rijswijk is nog steeds niet verder 
dan:'asfalteren kan kennelijk overal 
maar in Rijswijk ligt het anders'. Er is 
nog genoeg werk te doen. 
Daarom is er reden nog een poosje 
door te gaan met de pogingen het 
bestuur van Rijswijk uit te leggen 
dat het praten over fietsbeleid , 
terwijl eigenlijk aileen maar gedacht 
wordt aan het optimaliseren van de 
doorstroming van auto's, echt een 
gepasseerd station is. 

DICK BREEDEVELD, ONDERAFDELING 
LEIDSCHENDAM·VOORBURG 
lk ben 65 jaar, getrouwd, heb twee 
kinderen en drie kleinkinderen. Mijn 
hobby's zijn : fietsen , tennis, volleybal 
en hardlopen. Sinds 1998 ben ik ac
tief lid van de Fietsersbond. Fietsen 
vind ik belangrijk: het is gezond , 
goed voor het milieu, veilig , handig, 
sportief, ontspannend en sociaal. Je 
geniet fietsend meer van de natuur 
en de omgeving. 
Mijn belangstelling voor de Fiet
sersbond is gewekt tijdens mijn 
werk als verkeerskundige bij de 
gemeente Schiedam. Hier heb ik mij 
onder meer bezig gehouden met de 
ontwikkeling van het fietsbeleid en 
de aanleg en het beheer van fiets
voorzieningen . Onderdeel van deze 
werkzaamheden was ook periodiek 
overleg met de plaatselijke Fietsers
bond. Als vertegenwoordiger van 
de Fietsersbond in mijn woonplaats 
Leidschendam-Voorburg heb ik een 
andere rol en ben ik tegenspeler van 
de gemeente. 
De activiteiten voor de Fietsersbond 
vind ik om de volgende redenen 
interessant. 
• Ze hebben maatschappelijke bete

kenis; 
• Ze sluiten aan bij mijn vroegere 
werkzaamheden en interesse; 

• De ontwikkelingen op fietsgebied 
in mijn woonplaats volg ik hierdoor 
met meer dan normale belangstel
ling; 

• In het overleg met de gemeente 
kun je invloed uitoefenen op het 
beleid en 

• Ze brengen vaak leuke contacten 

Dick Breedeveld 
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binnen en buiten de Fietsersbond 
met zich mee. 

ADA MELTZER, ONDERAFDELING 
WASSENAAR 
AI een aantal jaren ben ik lid van de 
Fietsersbond. lk vind het een nuttige 
en sympathieke organisatie. lk houd 
erg van fietsen, zowel recreatief als 
gewoon voor de boodschappen. 
Je beweegt en bent lekker buiten . 
Eigenlijk was ik nooit actief voor 
de bond tot vorig voorjaar, toen er 
vrijwilligers in Wassenaar gevraagd 
werden voor de zogenaamde 'Fiets
balans' . Met een aantal mensen 
hebben we toen onder andere toto's 
gemaakt van fietsparkeerplekken en 
een aantal routes gereden. 

Ada Meltzer 

Roelof van der Graaf was als con
tactpersoon de organisator/coordi
nator hier in Wassenaar. Afgelopen 
najaar werd ik door hem benaderd of 
de functie van contactpersoon voor 
de Fietsersbond iets voor mij was, 
omdat hij er om persoonlijke redenen 
mee ging stoppen. Na lang aarzelen 
heb ik toen toegezegd hem te willen 
opvolgen. lk weet dat hij echt een 
'luis in de pels' bij de gemeente is 
geweest. lk denk niet dat ik dat zo 
zal kunnen, maar ik ga mijn best 
doen . Wassenaar is een prachtige 
gemeente, waar mijns inziens veel 
meer gefietst moet worden; alles is 
in principe dicht bij elkaar: het win
kelcentrum, strand, duinen! 
lk heb jarenlang in het onderwijs 
gewerkt en ben nu met pensioen, tijd 
dus voor wat vrijwilligerswerk. 
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DE FIETSERSBOND AFDELING HAAGSE REGIO IN 2009 
HIGH-LIGHTS JAARVERSLAG 

ORGANISATIE 
In november 2009 is een nieuw 
bestuur van de Fietsersbond afdeling 
Haagse regia in functie getreden. De 
leden zijn : Daan Goedhart (voorzit
ter) , Willem Miedema (secretaris), 
Yde van der Burgh (penningmees
ter) , Jac Wolters en Wil Bianchi 
(algemene bestuursleden). 
De nieuwe leden van het bestuur 
stellen zich elders in de Fietsbel kart 
voor. 

ONDERAFDELINGEN 
De onderafdeling Wassenaar heeft 
met Ada Meltzer een nieuwe contact
persoon gekregen. Er is in 2009 een 
Fietsbalans uitgevoerd op de Was
senaarse fietspaden, de resultaten 
worden begin 2010 verwacht. 

De onderafdeling Rijswijk heeft de 
gemeente aangesproken op de 
achterstand bij de uitvoering van het 
geplande fietsbeleid van asfaltering 
van doorgaande fietspaden . Omdat 
de gemeente geen personeel be
schikbaar had om de bewegwijzering 
voor fietsers te controleren , heeft de 
onderafdeling dit zelf gedaan. De ge-

meente heeft toegezegd daar waar 
nodig de geconstateerde tekortko
mingen te verbeteren . 

De onderafdeling Leidschendam
Voorburg heeft druk overleg gevoerd 
met de gemeente over de veiligheid 
van fietsende scholieren. Er is verder 
aangedrongen op het combineren 
van de aantrekkelijke voetgangers
route tussen het oude centrum van 
Voorburg via het NS-station Voor
burg naar de Binckhorst met een 
fietsroute. Zowel bij het NS-stations 
Laan van NOI als Voorburg zijn in 
2009 de fietsparkeervoorzieningen 
uitgebreid. Voor het NS-station 
Mariahoeve zit een uitbreiding in de 
planning. 

Bij de onderafdeling Westland wordt 
nag gezocht naar een nieuwe con
tactpersoon. Belangrijkste wapenfeit 
is de uitspraak van de rechtbank: er 
is te weinig aandacht besteed aan 
de veiligheid van de fietsers bij het 
plan van de provincie om het vrijlig
gende fietspad naast de N223 te 
vervangen door een parallelweg met 
fietssuggestiestroken . Er komt nu 

FINANCIEEL VERSLAG EN BEGROTING 

FINANCIEEL VERSLAG 2009 
Het vermogen van de afdeling 
Haagse regia bedroeg per 1 janu-
ari 2009 5.304,09 euro. Het totaal 
aan inkomsten in 2009 bedroeg 
14.138,80 euro. Daarvan was 
6.800,80 euro afkomstig uit de 
landelijke afdracht (een vast bedrag 
per lid). Het grootste deel van de rest 
was een eenmalige subsidie voor 
het Transvaalproject van 6.500 euro 
('fietsen is fun! '). Dat geld is binnen
gekomen, het project is uitgevoerd 
maar de eindafrekening zal in 2010 
plaatsvinden . 
In 2009 is 6.133,18 euro uitgege
ven aan de Fietsbel. Daarvan zijn 
drie nummers verschenen , waar
onder een dat was doorgeschoven 
vanuit 2008. Kleinere bedragen 
zijn gespendeerd aan organisatie 
en secretariaat, en aan eenmalige 

postzendingen , zeals de uitnodiging 
voor de ledenvergadering van okto
ber. Per saldo is het vermogen van 
de afdeling in 2009 gestegen naar 
12.209,82 euro. 

BEGROTING 2010 
Hetjaar 2010 start met 12.209,82 
euro op de rekening . Aan het eind 
van het jaar zal dat val gens de 
begroting tot 5.709,82 euro zijn 
teruggebracht. Oat verschil komt 
geheel voor rekening van het project 
'fietsen is fun' waarvoor in 2009 
6.500 euro is binnengekomen. Dat 
is oak in 2009 besteed, maar de 
eindafrekening zal in 2010 plaats 
vinden. De uitgaven in 2010 belopen 
inclusief dat project 13.520 euro. 
De grootste kostenpost (5.400 euro) 
is de Fietsbel , waar twee nummers 
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een tweerichtingen fietspad naast de 
ventweg. 

De onderafdeling Den Haag heeft 
het in 2009 vooral druk gehad met 
het gebrek aan fietsparkeerplaat
sen en met het dreigende verbod 
op rijdende fietsers in de Grote 
Marktstraat. Oak de invoering van 
het Verkeerscirculatieplan in novem
ber 2009 heeft nogal wat stof doen 
opwaaien . Uit reacties van fietsers 
op een oproep in de Fietsflits bleek 
dat het in de binnenstad veel pretti
ger fietsen is. Aan het eind van 2009 
was er oak veel aandacht, met onder 
meer een persbericht van de Fiet
sersbond, voor de slechte gladheid
bestrijding van fietspaden door de 
gemeente. 

Willem Miedema 

Het integrale jaarverslag 2009 
is te vinden op onze website: 
www.fietsersbondhaagseregio.nl 

van verschijnen. Daarnaast hebben 
we wat financiering gereserveerd 
voor evenementen en acties en voor 
organisatiekosten. 
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 6.800 euro 
(hetzelfde bedrag als vorig jaar). 
Daarnaast zijn er kleinere bronnen 
van inkomsten zeals advertenties in 
de Fietsbel en verkoop van actiema
teriaal. Meer informatie is te krijgen 
bij de penningmeester, Yde van der 
Burgh (yde@casema.nl) 

Yde van der Burgh 
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HET HAAGSE STROOIBELEID 
KRIJGT EEN ONVOLDOENDE 
Nu het voorjaar is begonnen, zijn 
we de strenge winter a/weer verge
ten. Maar deze sneeuwwinter heeft 
wat betreft het strooibeleid van Den 
Haag een aantal pijnlijke punten aan 
ht~t Iicht gebracht. 

De gemeente heeft veel strooi- en 
ruimwerk uitbesteed. In de praktijk 
werden materiaal en mensen inge
huurd van aannemers en hoveniers
bedrijven. Deze mensen zijn gewend 
zand en sneeuw voor zich uit te 
schuiven. Er is onvoldoende opgelet 
waar de sneeuw terecht kwam. 
Zo werd sneeuw op de fietspaden 
en trambanen geschoven, met aile 
gt3volgen van dien. 
Kortom het ontbrak aan kennis en 
kunde: men is te ver gegaan met 
uitbesteding, doelmatigheid en 
marktwerking. De gemeente leek 
er onvoldoende voorbereid toen de 
eerste sneeuw in de nacht van 19 op 
20 december vast ging vriezen aan 
de weg. Was het pech of te weinig 
informatie van weersdeskundigen? 
Overigens staat buiten kijf dat de 
sneeuwruimers hard gewerkt heb
ben. Aileen de energie, de inzet van 
deze mensen, is niet goed gestuurd. 

SNEEUWBERGEN 
De fietspaden zijn niet goed aange
pakt. Na een eerste aanzet werd het 
speciale materiaal om de fietspaden 
schoon te maken, ingezet voor de 
wegen. Later zei de wethouder dat 
drt nodig was om de hulpdiensten 
over de weg te kunnen Iaten gaan. 
De (hoofd)fietspaden werden daarna 
rnoeizaam schoon gemaakt. Maar 
de fietsstroken niet, daar lag de 
oozijgeschoven sneeuw van de weg. 
Zo was de hoofdfietsroute Escam
plaan wei schoongemaakt, maar de 
fietsstrook (tach een onderdeel van 
de hoofdfietsroute) werd niet aan
gepakt! Vermoedelijk dacht men dat 
de sneeuwschuiver op de weg de 
fietsstrook zou meenemen.Een geval 
van slecht overleg. 

Kortom onkunde en zonde van de 
inzet van de sneeuwruimers. 

EVALUATIE 
De gemeente moet de afgelopen 
winter goed evalueren met aile par
tijen, oak de Fietsersbond. Met name 
de organisatie en strooirichtlijnen bij 
strenge winters. Er is een richtlijn, 
maar deze stamt uit 2003. Oak het 
uitbestedingsbeleid moet tegen het 
Iicht gehouden worden. Bij het inhu
ren van 'shovels', dient duidelijk aan 
de bestuurders te worden aangege
ven hoe er geruimd wordt. Prima dat 
er meer shovels beschikbaar komen, 
maar ze moeten dan wei met kennis 
en kunde worden bestuurd. Overwo
gen dient te worden of er meer eigen 
materieel beschikbaar moet zijn. 

De Fietsersbond zal zich inzetten 
voor aanpassing van de richtlijn 
van strooien, zodanig dat in de 
hoofdfietsroutes oak de fietsstroken 
worden opgenomen. Oak moet het 
strooien van drukke fietsroutes door 
parken in de richtlijn worden opge
nomen. 

Wil Bianchi 

DE FIETSBEL 

HOFPLEINROUTE 

De Hofpleinroute is een toekomstige 
fietsroute tussen het Hofplein in Rot
terdam en de Hofvijver in Den Haag. 
De route volgt grotendeels het traject 
van de vroegere Hofpleinspoorlijn 
tussen Den Haag en Rotterdam. De
len van deze route liggen er a/, aan 
verbindingsstukken wordt gewerkt. 

Deze route zal beide steden, maar 
oak oude dorpskernen en vinexwij
ken, met werkplekken, scholen en 
winkelcentra verbinden. Het lande
lijke bureau van de Fietsersbond wil 
deze route graag inbrengen als al
ternatief voor het autoverkeer in het 
kader van de actie 'Fiets filevrij'. Aile 
afdelingen van de Fietsersbond waar 
de fietsroute doorheen loopt, heb
ben in samenwerking met plaatse
lijke ambtenaren de mogelijkheden 
onderzocht. 
De afdeling Haagse regia stelt voor 
de route de naam HOF-route te 
geven. HOF staat dan voor Hoog
waardig Onbelemmerd Fietsen. De 
Rotterdamse kant wil de naam Hof
pleinroute behouden. De aanleg van 
deze route is kansrijk. De Haagse 
wethouder van Verkeer Peter Smit, 
die oak portefeuillehouder Verkeer 
van het Stadsgewest Haaglanden is, 
staat achter dit plan en ziet graag dat 
het komende Trekfietstrace, waar
van de aanleg dit jaar begint, deel 
uitmaakt van deze route. 

Doon Goedhort 

Oak zeer opmerkelijk was dat waar 
fietspaden schoon waren, de af
Staande paden versperd waren door 
30cm hoog weggeschoven sneeuw 
van de weg, soms zelfs oak de mid
denberm. Daardoor konden, naast 
de fietsers, oak de voetgangers niet 
fatsoenlijk oversteken. de winter is een beproeving geweest voor fietsers, maar had ook zijn bekoringen 
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TRAMLIJN 3 NAAR LOOSDUINEN 
De doortrekking van tramlijn 3 naar 
Loosduinen in 1985 ging niet zonder 
slag of stoat. Niet aileen de bewo
ners van de Laan van Meerdervoort 
waren tegen, maar ook in Loosdui
nen waren er bezwaren tegen het 
trace. Overleg tussen de belangheb
benden bracht de oplossing. 

De bewoners van de Laan van 
Meerdervoort waren bevreesd voor 
het verlies aan parkeerplaatsen en 
het verlies van bomen ter hoogte 
van Meer en Bas. In Loosduinen 
ging de discussie over binnendoor of 
buitenom. Oat wil zeggen: de meeste 
bewoners waren voorstander van 
een tramlijn om de Chinese muur, 
zoals het einde van de Laan wordt 
genoemd, en niet via de Aaltje Noor
derwierstraat. Oak de Gemeenteraad 
was verdeeld over het hoe en wat 
van deze doortrekking. Men zag de 
noodzaak van deze OV-verbetering 
van het Savornin Lohmanplein naar 

Loosduinen wei in, maar de wijze 
waarop bracht verdeeldheid . 

BINNENDOOR 
De problemen aan de Laan van 
Meerdervoort bleken oplosbaar, ze
ker toen bleek dat de bomen konden 
blijven staan. De discussie binnen
door/buitenom kwam omdat de Aaltje 
Noorderwierstraat redelijk smal was. 
Het ministerie wilde binnendoor van
wege het feit dat de bewoners van 
Nieuw Waldeck een OV-ontsluiting 
zouden krijgen. Die was tenietge
daan doordat de busbaan door de 
wijk naar het Beethovenplantsoen 
niet was doorgegaan. 
Zelf was ik een voorstander van bin
nendoor. Als raadslid heb ik veelvul
dig contact gehad met de bewoners. 
In het eindstadium hebben we zelfs 
bij de voorzitter van de commissie 
Loosduinen vergaderd. 
Men was wei overtuigd van de reizi
gerswinst van de binnendoorvariant, 

ROTONDE DANKZIJ DE FIETSERSBOND 

Het onoverzichtelijke kruispunt De 
La Reyweg-Dierenselaan wordt 
omgebouwd naar een rotonde, als 
onderdeel van de complete recon
structie van de De La Reyweg, die 
begin 2011 start. Deze weg, onder
dee! van het fietshoofdroutenet, krijgt 
vrijliggende fietspaden. 
Het plan voor de rotonde ontsproot 
aan het brein van onze voorzitter 
Daan Goedhart. Een rotonde is veili
ger voor fietsers , veroorzaakt minder 
luchtverontreiniging en bevordert de 
doorstroming van vooral het fietsver
keer. 

Het is maar goed dat 
de Fietsersbond er 
is om de gemeente 
van tijd op tijd op het 
bestaan van fietsers 
te attenderen. Bij de 
herinrichting van de 
Dierenselaan is deze 
categorie verkeers
deelnemers compleet 
vergeten. 

VOORJAAR 

maar men vond dit voorstel onveilig 
voor de verkeersdeelnemers. 

Uiteindelijk vonden we elkaar door 
fietspaden in de Aaltje Noorderwier
straat in het voorstel op te nemen, 
het gedeelte waar de tram zou 
komen . De kosten kwamen voor 
rekening van het rijk. Dit voorstel 
heb ik in de raad gebracht en is daar 
overgenomen . 

Toen tramlijn 3 werd geopend en ik 
in de oude tram zat en de fietspaden 
zag , realiseerde ik me hoe belangrijk 
het overleg met omwonenden is. 

Wil Bianchi 

In het Voorlopig Ontwerp voor de 
kruising was voorzien in een stan
daard-uitvoering met verkeerslichten . 
Bij navraag door Daan Goedhart 
bleek aan een rotonde 'niet gedacht' 
te zijn . Het vergde heel wat vasthou
dendheid om de rotonde alsnog 'in 
het plan te fietsen' . het ontwerp van de nieuwe rotonde op de Dierenselaan 
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UPDATE GROTE MARKTSTRAAT 
De Grote Marktstraat blijft voor 
de Fietsersbond een graadmeter 
voor de fietsvriendelijkheid van de 
gemeente Den Haag. Voor zowe/ 
het parkeren als het fietsen heeft de 
gemeente onlangs bes/issingen ge
nomen waar de Fietsersbond kritisch 
over is. Tijd voor een korte update. 

FIETSPARKEREN 
Fietsparkeren zal na de herinrichting 
van de Grote Marktstraat niet meer 
mogelijk zijn . De gemeente zoekt 
naar plekken in de directe omgeving 
als alternatief, bijvoorbeeld de Wa-
g nstraat, Raamstraat, enzovoort. 
Daarnaast zoekt de gemeente naar 

bewaakte stallingsmogelijkheden. 
Mogelijk wordt de vroegere fietsen
stalling onder V&D weer geopend. 
Ook onder het gebouw van het 
Stadsgewest Haaglanden (nr. 43) 
zijn mogelijkheden of onder het 
gebouw er tegenover. Deze stallin
gen zullen dan beheerd worden door 
Biesieklette. 
De Fietsersbond ziet dit niet zo zit
ten en pleit voor twee ondergrondse 

stallingen in de ondergrondse 
autoparkeergarage onder de Grote 
Marktstraat, (ter hoogte van de Grote 
Markt en ter hoogte van het Spui). 
Op de plaats van 50 auto's kun-
nen 1000 fietsen gestald worden . 
De Fietsersbond pleit voor gratis 
bewaakte stallingen met comforta
bele entrees met rollende tapijten 
('tapis roulant'). Daarnaast moeten 
er voor kortparkeerders stallings
mogelijkheden zijn : fietsers die 
even een boodschapje doen , zoals 
bij supermarkten , de HEMA en de 
Mediamarkt. Oat zal het fietsverkeer 
stimuleren, wat de gemeente zegt 
graag te willen doen. 

RIJDENDE FIETS 
De rijdende fiets mag door de straat 
blijven rijden , met uitzondering van 
de koopavond (donderdag 18.00-
21.00 uur) en de zaterdag- en 
zondagmiddag (12.00-18.00 uur). 
Als alternatief wordt op die tijden 
fietsen over de Gedempte Gracht 
aangeboden. Daartoe zal op de 
gracht een fietsstrook van anderhal
ve meter breed aangelegd worden, 
grotendeels naast langsgeparkeerde 
auto's, voor fietsers in tegengestelde 
richting. 
De Fietsersbond vindt dat de voor
zieningen op de Gedempte Gracht 
te kort schieten om veilig fietsen 
mogelijk te maken. Daarnaast vraagt 
de Fietsersbond zich af hoe de 
gemeente genoemde tijden denkt te 
handhaven . Als het erg druk is in de 

advertentie 

DE FIETSBEL 

Grote Marktstraat, wil een fietser er 
niet rijden, omdat het gewoon niet 
kan . Wie echter een kijkje neemt op 
een willekeurige koopavond merkt 
dat de straat helemaal niet zo vol 
is. In de decembermaand kan het 
wei erg druk zijn en zal de fietser 
er begrip voor hebben dat hij moet 
omrijden. Zeker van 18.00-19.00 uur 
tijdens de koopavond is het er zeer 
rustig (mensen eten nog, de drukte 
neemt daarna pas toe). Daarnaast is 
er omstreeks die tijd nog het nodige 
woon-werk fietsverkeer. 
Trouwens, denkt de gemeente dat 
fietsers op deze tijden naar de (be
waakte) stallingen gaan lopen? Oat 
doet een fietser niet. Een fiets heb je 
niet om ermee aan de hand te lopen. 
Op zaterdag- en zondagmiddag is er 
voor het fietsverkeer geen doorko
men aan op de Gedempte Gracht, 
juist dan is er veel autoverkeer, dat 
elkaar en de fietsers behoorlijk in 
de weg zit (van en naar parkeerga
rages, in- en uitparkeren op straat, 
enz.). Probeer het zelf eens uit en 
laat ons weten wat u er van vindt. 

Daan Goedhart 

p BIESIEKLETTE 
F IETS & ST/\L 

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

en diverse evenementen . Ook stallingen bij scholen. 
Heeswijkplein 86-87, 

telefoonnummer 070 394 2211 
www.biesieklette.nl 
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VERKEERSCIRCULATIEPLAN IN WERKING 
Op 20 november 2009 was het 
zover, de pollers (in het wegdek ver
zonken paaltjes) gingen omhoog en 
daarmee werd de binnenstad afge
sloten voor doorgaand autoverkeer. 
Vanaf het allereerste begin was de 
Fietsersbond betrokken bij dit plan. 

De Fietsersbond is ook vanaf het 
begin een voorstander geweest van 
dit plan, dat voor Den Haag best 
revolutionair genoemd mag worden . 
Er was heel wat politieke moed 
voor nodig om het zover te Iaten 
komen. Heel belangrijk vonden wij 
het zogenoemde flankerende beleid , 
verkeersmaatregelen in de directe 
omgeving van het afgesloten gebied. 

ELANDSTRAAT 
Dat beleid heeft een vrijliggend 
fietspad opgeleverd in de Eland
straat, tussen het Piet Heinplein en 

de Zoutmanstraat. Jammer dat het 
gedeelte tussen de Zoutmanstraat 
en de Waldeck Pyrmontkade nog 
steeds gevaarlijk is voor fietsers in 
de richting van de Waldeck Pyrmont
kade. De Klankbordgroep , waarin 
ook de Fietsersbond nog steeds ver
tegenwoordigd is, heeft een voorstel 
gelanceerd om het laatstgenoemde 
deel van de Elandstraat net zo in 
te richten als het deel tussen het 
Piet Heinplein en de Zoutmanstraat. 
Maar dan met tegengesteld eenrich
tingverkeer voor auto 's. Dan zou er 
ook ruimte zijn voor een vrijliggend 
fietspad. Helaas stond de politiek 
daar niet voor open . 

SLUIPROUTES 
Daarnaast heeft de Fietsersbond 
vooraf al gewaarschuwd dat straten 
als de Prinsestraat en de Boekhorst
straat voor het autoverkeer zouden 

NIEUW FIETSPAD MALIEVELD 
lneens ligt daar dan een tweerich
tingen fietspad op het Malieveld op 
enige afstand van de Koningskade. 
Een verademing voor het vele 
fietsverkeer van het station naar 
de kantoren en scholen langs en 
achter Raamweg en terug . Er zijn 

vele jaren van onderhandelen aan 
vooraf gegaan, voordat dit fietspad 
kon worden aangelegd . Dat komt 
omdat veel partijen betrokken zijn bij 
dit stukje Haags grondgebied, onder 
andere de gemeente Den Haag , 
Staatsbosbeheer, het ministerie van 

ook op het Malieveld te vinden: de bekende hobbelplaten 
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gaan functioneren als sluiproute. 
Uit reacties van veelleden en uit 
eigen waarneming blijkt dit ook zo te 
zijn . Ook de autodruk in de smalle 
delen van de Laan van Meerdervoort 
en de Javastraat is fors toegenomen. 
De wethouder van Verkeer, de heer 
Peter Smit, heeft Iaten weten voorlo
pig niet in te grijpen en af te wachten 
hoe in de nabije toekomst de ver
keersstromen zich zullen ontwikke
len. Er komt dit jaar wei een evalu
atie. Overigens zijn de fietsers die 
door de binnenstad fietsen enthousi
ast over het verkeerscirculatieplan. 
Helaas zullen de wegaanpassingen 
nog zeker tot het einde van het jaar 
voor overlast zorgen. 

Daan Goedhart 

Buitenlandse Zaken en de eigenaar 
van de parkeergarage. Petje af voor 
de politici {het CDA en de VVD heb
ben zich hiervoor ingespannen) en 
de ambtenaren die dit voor elkaar 
hebben gekregen. 
Er is wei een minpunt bij het nieuwe 
fietspad bij het Malieveld . In het ka
der op deze pagina kunt u hier meer 
over lezen. 

Daan Goedhart 

TIJDELIJKE VOOR 

Als laatste werd de overbrugging van 
de entree tot de parkeergarage aan
gelegd. En daar ging het mis, niet 
met de aanleg van de overbrugging, 
maar met de tijdelijke situatie . De 
fietsers moesten ter hoogte van de 
entree omrijden over het eveneens 
nieuwe voetpad. De ruimte tussen 
het fietspad en het voetpad werd ge
plaveid met platen. Deze bleven niet 
op hun plaats liggen, met de nodige 
valpartijen als gevolg. Dit verschijn
sel komt vaker voor. De aannemer 
is hiervoor verantwoordelijk, maar 
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PARKENROUTE WORDT 'BOUWVERKEERROUTE' 
Onlangs werd het startschot gege
ven voor de 'vernieuwbouw' van 
het HagaZiekenhuis. De komende 
jaren wordt er flink gerenoveerd en 
bijgebouwd. Op de Leyweg wordt het 
gebouw uit 1972 de komende jaren 
volledig gerenoveerd. Minder leuk is 
de overlast die door deze bouwwerk
zaamheden wordt veroorzaakt voor 
fietsers. 
Naast de overlast betekent dit oak 
aantasting van de veiligheid van de 
fietsroutes door het Florence Nigh
tingale Park. Aan de achterzijde 
van het ziekenhuis zijn bouwketen 
geplaatst. Daar zijn de vele fietsers, 
en oak de bewonersorganisatie, 
behoorlijk boos over. 
Zander overleg of informatie is 
door de gemeente, in tegenstelling 
tot eerder gedane toezeggingen, 
het fietspad dat door het Florence 
Nightingale Park loopt opengesteld 
voor bouwverkeer voor het Haga
Ziekenhuis. 

GEVAARLIJK 
Van verscheidene buurtbewoners is 
vernomen dat er hierdoor een zeer 
gevaarlijke situatie is ontstaan. 
Een route die voor veel kinderen de 
weg naar school is, is nu veranderd 
in een gevaarlijke weg die niet aileen 
wordt gebruikt voor bouwverkeer! 
Het park is hierdoor veranderd in 
tvvee gescheiden delen met aan de 
ene zijde van de bouwverkeerroute 
de kinderboerderij, en aan de andere 
zijde een kinderspeelplaats. 
Een wandel- en fietspad is nu een 

hekken, keten en waarschuwingen bij het ziekenhuis 

gevaarlijke route wegens het bouw
verkeer, met daaraan gekoppeld het 
woon/werkverkeer voor het betref
fende personeel en uiteraard de 
daarmee samenhangende parkeer
overlast. Eerder gedane toezeggin
gen, namelijk dat het bouwverkeer 
via de Escamplaan zou worden 

geleid, zijn niet nagekomen. 
Helemaal wrang is het dat hierdoor 
onze veelgeprezen 'Parkenroute' 
vele jaren langs een bouwplaats zal 
voeren en doorsneden zal worden 
met bouwverkeer. 

Ank de Jong 

fietspad gehalveerd voor het bouwverkeer 
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GESOL MET NIEUWEVEENSEPAD 
Je fietsdoel zal maar vanuit de stad 
gezien aan de andere kant van de 
A4 liggen . Nou, dan heb je inmid
dels al een hele geschiedenis achter 
de rug met het Nieuweveensepad. 
De werkzaamheden aan de tunnel
tjes onder de A4 door, om deze ook 
geschikt te maken voor busverkeer, 
liepen volkomen uit de hand. Het 
gevolg was dat er jarenlang geen 
fietsverkeer mogelijk was. Nu de 
tunnels dan uiteindelijk geschikt zijn 
voor zowel fiets- als busverkeer, zijn 
er nieuwe hobbels. 

ADO·STADION 
Het fietspad , aangelegd rand 2003 
vanaf het Nieuweveensepad meteen 
na de tunneluitgang rechtstreeks 
naar de Donau (een werkgebied), 

komt niet meer terug . Uit veiligheids
overwegingen is het ADO-terre in 
omgeven door een hekwerk. Het 
Nieuweveensepad zelf wordt vanaf 
een paar uur voor tot een uur na een 
evenement in het ADO-stadion, ook 
uit veiligheidoverwegingen, afgeslo
ten voor het doorgaande fietsver
keer. De gemeente antwoordt naar 
aanleiding van een reactie van onze 
kant hierop, dat fietsers slechts vier 
minuten hoeven om te rijden. 'Ja', 
zegt de Fietsersbond, 'maar als je 
doel vanuit de stad gezien achter het 
ADO-stadion ligt, komen daar nog 
wei de nodige minuten bij'. En de ge
meente het fietsverkeer maar stimu
leren! Daarnaast wordt de motivatie 
om met de fiets naar het stadion te 
gaan er niet grater op. 

RENOVATIE CALANDSTRAAT 
'Ruim baan voor de fiets ', zo luidde 
een kop in de krant naar aanleiding 
van een persbericht van de gemeen
te, waarin zij aankondigde dat de 
Calandstraat opnieuw ingericht zou 
worden . Dank je de koekoek, ruim 
baan voor de fiets! Oke, er liggen nu 
mooie geasfalteerde fietspaden die 
voldoende breed zijn, maar niet over 
de hele lengte. Omdat twee benzi
nestations moesten blijven staan {de 
gemeente heeft moeite gedaan om 

ze weg te krijgen , want in de nabij
heid zijn benzinestations genoeg) 
was er over een forse lengte aan 
beide zijden geen ruimte voor vrijlig
gende fietspaden . Daar zijn ventwe
gen aangelegd met smalle fietsstro
ken naast langsgeparkeerde auto's! 
Fietsstroken naast langsparkeren, 
zeals de gemeente Den Haag die 
aanlegt, zijn gevaarlijk. Dan zitten 
er ook nog idiote bochten in (zie de 
toto's) waar een fietser niet wil of kan 

VOOilJAAR 

BYPASS 
Sinds enige tijd zijn Nootdorp/Ypen
burg/Leidschenveen aangesloten op 
de A 12. Dit leidt tot te veel autover
keer op de A 12 tussen deze aanslui
ting en het Prins Clausplein . Daarom 
is er een plan gemaakt voor een by
pass langs dit traject. Daarvoor moet 
het Nieuweveensepad een stukje 
opschuiven richting Leidschenveen. 
Mogelijk leidt dit tot een tijdelijke bui
tengebruikstelling van het fietspad . 
Het fietspad wordt niet opgeheven. 
Het plan voor een bypass is al de 
inspraak in geweest. 

Daan Goedhart 

fietsen . V66r de herinrichting heeft 
de Fietsersbond voorgesteld om 
van deze ventwegen fietsstraten te 
maken. De projectleider stand er wei 
open voor, maar zijn bazen dachten 
er anders over. Een gemiste kans! 

Daan Goedhart 

sportieve tarzanbocht in calandstraat fietsers moeten achter benzinestation longs 
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FIETSENFLAT NIET POPULAIR 
S'inds 2008 staat er naast Den Haag 
Centraa/ Station een 'fietsenflat' van 
twee verdiepingen. In deze berging 
kunnen 3200 fietsen gesta/d worden. 
Deze fietsenstalling wordt niet opti
maal gebruikt. 

Aan deze vorm van stallen kleeft een 
aantal nadelen: 

• De stalling is niet gemakkelijk toe
gankelijk. Met de fiets aan de hand 
moet je in de open Iucht 42 treden 
op om dan je fiets ergens neer te 
zitten. Vervolgens wordt de reiziger 
geacht via een draaipoortje weer in 
de stationshal te komen. Dit vraagt 
veel tijd. 

• De tweede verdieping waar veel 
ruimte is, is behoorlijk gebruiks
onvriendelijk. Via een 
draaipoortje kom je op het 
busplatform. Wie goed 
ge"lnformeerd is, kan dan 
over dat busplatform naar de 
roltrap lopen van het perron 
waar hij moet zijn. Maar dat 
werkt aileen als je al in bezit 
bent van een vervoersbe-
wijs. Anders is de reiziger 
veel tijd kwijt om naar de hal 
te lopen. 

• De bereikbaarheid van de 
stalling vanuit de verschil
lende stadsdelen is onduide
lijk en omslachtig. Vanuit het 
centrum is onduidelijk aan
gegeven hoe je moet fietsen 
om bij de stalling te komen. 
Dit geldt nog meer als je van 
de zijde van het Bezuiden
hout komt. De fietser wordt 
geacht via de Bezuidenhout
seweg te fietsen om dan via 
de Rijnstraat langs de haltes 
de trap te bereiken. 

• De toegang via het Bern
hardviaduct is onmogelijk. 
Fietsers die over het viaduct 
richting stad rijden komen 
langs de tweede verdieping 
van de stalling. Maar daar 
is geen toegang. Wei een 
draaipoortje, maar aileen om 
eruit gaan. Voor de fietser uit 
Bezuidenhout zou het een 
goede oplossing zijn als zij 
via het fietspad op het via
duct zo de stalling in zouden 
mogen gaan. 

De Fietserbond heeft enkele sugges
ties om het gebruik van de fietsenflat 
te verbeteren: 

• Betere aanduidingen hoe men moet 
rijden 

• Toegang via het Bernhardviaduct 
• Plaatskaartenautomaat op het 

busplatform 
• Reizigersinformatie op het busplat

form 
• Camerabewaking plaatsen 
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De fietsenflat is bedoeld als een 
tijdelijke stalling, maar omdat er na 
de realisatie van de nieuwe stalling 
onder het Koningin Julianaplein nog 
een groat tekort aan stallingsruimte 
blijft bestaan, wordt overwogen om 
de fietsenflat permanent te ma-
ken. Net als in Amsterdam, waar al 
langere tijd de tijdelijke fietsenflat 
functioneert bij het Centraal Station? 

Wil Bianchi 
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MIJN FAVORIETE FIETSPAD 
NIEUWE SERlE 

In de Fietsflits van 11 maart stand 
een oproep om uw favoriete fietspad 
op te geven. Naast aile k/achten 
zijn er oak fietspaden die we/ goed 
zijn aangelegd of recent opgeknapt. 
Daarom de eerste aflevering van een 
nieuwe serie.Heeft u oak een toper
varing die u wilt de/en? Geef dit door 
aan haagseregio@fietserbond.ni. 

BEN DE NIJS: 
Hier in zuidwest Den Haag zijn al
lemaal mooie geasfalteerde fietspa
den en ik zou met een filmcamera 
op pad moeten gaan om dat te Iaten 
zien . Aan beide kanten van zuidwest 
liggen parken . Het Zuiderpark en 
de Uithof. Ook daar zijn prachtige 

fietspaden. Een genoegen om daar 
heen te fietsen , want de fietspaden 
in zuidwest liggen natuurlijk allemaal 
in gebieden met autoverkeer. In de 
parken zijn in de zomer en herfst 
prachtige foto's te maken. Helaas 
ben ik niet zo handig met die appara
tuur. 

Het mooiste van de fietspaden vind 
ik nog, en dat is meer een kwestie 
van leedvermaak, dat je lekker op 
een fietspad rijdt en je de auto's in 
de file naast je ziet staan. Je rijdt ze 
heerlijk voorbij en ik heb altijd nog 
eens het plan om een T-shirt aan te 
trekken met daarop de slogan 'Ga 
toch fietsen' . 

FIETSTROMMELS IN GEBRUIK 

Het heeft even geduurd, maar op 4 
februari dit jaar werden de eerste 
twee fietstrommels in de openbare 
ruimte officieel door de wethouder 
van Verkeer, de heer Peter Smit, 
geopend. Deze trammels staan 
langs de Schenkkade naast de oprit 
van het Schenkviaduct. In elke tram
mel kunnen vijf fietsen veilig gestald 

worden. De kosten daarvan zijn 
ongeveer zeven euro per maand. 
lnmiddels is het aantal ter plekke al 
uitgebreid tot zes trammels. Dank zij 
wethouder Smit is er vaart geko
men in het fietstrommelbeleid, waar 
de Fietsersbond al jaren terug om 
vroeg. Op 30 maart zijn er ook in de 
Abrikozenstraat zes fietstrommels 

VOO~AAR 

MICHIEL VAN BOKHORST: 
Mijn favoriete fietspad is het fietspad 
in de tunnel bij Holland Spoor: lekker 
glad en breed. Daar gaat het fiets
tempo tijdelijk fl ink omhoog. Helaas 
wordt het bij de uitgangen van de 
tunnel weer minder. Aan de ene zijde 
geen fiets in voorrang bij de Wal
dorpstraat; lage, gevaarlijke uitgang 
van de fietsenstalling (totaal geen 
zicht). Versmalling van het pad aan 
de andere zijde door de oude con
structie + ook slecht zicht op uit de 
fietsenstalling komende mensen + 
niet optimale oversteek met autover
keer + geen doorgaande route naar 
de binnenstad. 

geplaatst. Fietstrommels zijn goede 
voorzieningen in de strijd tegen fiets
diefstal. De meeste fietsen worden 
nog steeds gestolen in woonstraten . 
Hebt u belangstelling? Neem contact 
op met de gemeente. De fietstrom
mels worden beheerd door Biesie
klette. 

De eerste d rie fietstrommels in d e Abrikozenstroot. De lootste von de zes trommels word t behoedzoom geplootst . 
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FIETSERSBOND TEGEN FIETSVERBOD WEIGELIA 

Burgemeester en wethouders heb
ben op 18 februari 2010 een ver
k•:Jersbes/uit gepub/iceerd, waarbij 
fietsen is verboden op het gedeelte 
van de Weigelia tussen de super
markt van Albert Heijn en het Green 
Park hotel. 
Overwegingen hierbij zijn dat fietsen 
oo de trambaan gevaarlijk is en 
fietsen op het westelijke voetpad, 
tussen de restaurants en de tram
baan, niet in het belang is van de 
vei/igheid van de voetganger. (Brom) 
fietsers kunnen gebruik maken van 
alternatieve routes random het win
kelcentrum. Nadee/ van het verbod is 
de noodzaak om een halve kilometer 
te moeten omrijden of 300 meter te 
moeten /open met de fiefs aan de 
hand. 

EERDER GEEN FIETSVERBOD 
De Weigelia is belangrijk als fiets
route voor de bereikbaarheid van 
de westzijde van het winkelcentrum 
Leidsenhage (vooral de supermarkt 
A.H), het woongebied Park Veurse
hout en het sportpark Duivesteijn. 
De Fietsersbond heeft met verbazing 
kennis genomen van het besluit om 
fietsen op de Weigelia te verbieden. 
In de toelichting op het bestem
mingsplan Tramtrace Noordsingel 
Weigelia, dat de gemeenteraad op 7 
oktober 2008 heeft vastgesteld, staat 
dat in de voetgangerszone ten wes
tHn van de trambaan fietsers toege
staan zijn. Volgens deze toelichting 
is hier het samen gebruiken van een 
en dezelfde zone door fietsers en 
voetgangers een aanvaardbare situ
atie. Dit gelet op de lage snelheids
verschillen en massa's. Het fysiek 
scheiden van deze twee groepen 
weggebruikers, dat doorgaans te 
verkiezen is, is niet volledig mogelijk 
gelet op de beperkte ruimte op en
kele plaatsen in het dwarsprofiel. 
Eind 2009 was fietsen in de zone ten 
westen van de trambaan nog toege
staan. Bij het Green Park hotel was 
een inleidende rode fietsstrook en bij 
het bord voetpad hing een onderbord 
rnet de tekst 'uitgezonderd fietsers'. 
De fietsstrook en het onderbord zijn 
inmiddels verwijderd.De combinatie 
van het fietsverbod op de trambaan 
en de (fiets)rode kleur hiervan is 
verwarrend. 

MENGEN VOETGANGERS EN FIET
SERS IS BETER 
De gemeente heeft het eerder geko
zen uitgangspunt van menging van 
voetgangers en fietsers in de zone 
ten westen van de trambaan verla
ten. Zij vindt dat hiervoor onvoldoen
de ruimte is. De beschikbare ruimte 
hiervoor varieert van 3,5 tot 5 meter, 
rekening houdend met de laad- en 
losstroken. De laad- en losruimte 
ligt op hetzelfde niveau en heeft 
dezelfde bestrating als de rest van 
de zone. Als er niet wordt geladen of 
gelost is de beschikbare ruimte 5 tot 
7 meter breed. Verder gaat het hier 
om relatief kleine aantallen voetgan
gers en fietsers. De meeste voetgan
gers maken gebruik van de voor hen 
exclusieve zone aan de kant van de 
winkels ten oosten van de trambaan. 
Onder deze omstandigheden is 
menging in de westelijke zone aan te 
bevelen. Of er in de toekomst klach
ten zullen komen over hinderlijke of 
gevaarlijke situaties door menging, is 
zeer de vraag. De Fietsersbond vindt 

het daarom voorbarig om nu al over 
te gaan tot een fietsverbod. Het is 
beter eerst de effecten van gecom
bineerd gebruik van de westelijke 
zone in de komende periode, na de 
definitieve inrichting en de komst van 
de tram, te volgen en te evalueren. 
De Fietsersbond heeft zijn stand punt 
kenbaar gemaakt bij de gemeente. 
Tegen het verkeersbesluit voor het 
fietsverbod zal bezwaar worden 
ingediend. 

Dick Breedeveld 

fietsverbod weigelia op (rode) trambaan en in voetgangerszone (in aanleg) 
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FIETSBALANS WASSENAAR 

Een klein jaar geleden heeft de 
landelijke Fietsersbond op verzoek 
van de gemeente Wassenaar een 
fietsbalans uitgevoerd. Dit is een 
onderzoek naar het fietsklimaat in 
een gemeente. Hierbij wordt werke
lijk alles op fietsgebied vastgelegd: 
veiligheid van de fietsvoorzieningen , 
staat van de fietspaden en -stroken 
(onderhoud , smal/breed, tegels/ 
klinkers/asfalt) , fietsvriendelijkheid 
verkeerslichten, rotondes (wel/geen 
voorrang voor fietsers) , doorstroming 
fietsverkeer, luchtverontreiniging, 
geluidsoverlast, enzovoort. Helaas, 
de uitslag is op het moment van dit 
schrijven nag niet bekend. 

De gemeente heeft de laatste tijd 
niet stilgezeten . Er zijn fietspaden 
opgeknapt, dat wil zeggen voorzien 

FIETSEN OP BE
TONPUIN 

In het Bentwoud, een nieuw re
creatiegebied vlakbij Zoetermeer, 
heeft de Dienst Landelijk Gebied 
van het ministerie van LNV in 
2008 zes soorten halfverhardin
gen beproefd. Opmerkelijk genoeg 
bleek het goedkoopste materiaal, 
betongranulaat, als een van de 
beste te scoren . Dit gebroken, 
gezeefd en op maat geselec
teerd betonafval leek in eerste 
instantie wat los en stoffig maar 
na een jaar was het hard en vast 
en voldeed het prima .. Verschil
lende materialen werden onder 
zware omstandigheden getest op 
een veelgebruikt tijdelijk fietspad 
tussen Benthuizen en de nieuwe 
wijk Oosterheem van Zoetermeer. 
Totdat de overheid de benodigde 
grond heeft verworven voor een 
nieuwe fietsverbinding , naar ver
wachting in 2011, is het 'testpad' in 
gebruik. Daarna zal het opgaan in 
het wandelpadennetwerk van het 
Bentwoud . 

overgenomen uit fietsverkeer 22 

van asfalt, bijvoorbeeld langs de 
Groot Haesebroekseweg. Er zijn 
ook onderdelen van fietsroutes die 
dringend om verbetering vragen. 
Een voorbeeld is de Buurtweg tus
sen de aansluiting met het Ruych
rockpad en de oprit van de fiets
brug over de Landscheidingsweg. 
De Fietsersbond stelt voor om van 
deze weg een fietsstraat te maken . 

Daan Goedhart 

advertentie 

IILANDKAA.RTENII 

II REISGIDSEN II 
II REISVERHALEN II 

Schoolstraat 21 2511 AW Den Haag 

telefoon 070- 3 65 73 06 

fax 070- 3 89 77 94 

www. travel books tore.nl 

AFSCHEID VERTEGENWOORDIGER 
WASSENAAR 

Ons zeer gewaardeerde vertegen
woordiger van de Fietsersbond in 
Wassenaar, Roelof van der Graaf, 
heeft begin dit jaar te kennen ge
geven dat hij wil stoppen met zijn 
functie. In de vijf jaar dat Roelof de 
belangen van de fietsers behartigde, 
is het nodige tot stand gekomen, 
maar zijn er oak plannen tegen
gehouden die niet fietsvriendelijk 
waren. Anders gezegd, Roelof heeft 
de fietsers op de Wassenaarse kaart 
gezet. Daarvoor zijn wij hem zeer 
erkentelijk. 
lnmiddels hebben de voorzitter, 
Daan Goedhart, en de secretaris, 
Willem Miedema, hem thuis opge
zocht om hem te bedanken. Roelof 
was blij met de bas bloemen van ons 
landelijk bureau en het snoepgoed 
van onze afdeling. Behalve fietsen 
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heeft Roelof nag een hobby. Tot 
onze verrassing bleek hij heel pro
fessioneel toto's te kunnen maken. 
Wij mochten genieten van traaie na
tuur-, architectuur- en portretfoto's. 
Duidelijk werd dat je voor het maken 
van zulke toto's heel veel geduld 
moet hebben. Roelot, wij hopen dat 
je daar nog heel lang mee bezig mag 
blijven in goede gezondheid. Aan zijn 
stralende ogen te zien is hij dat oak 
van plan. 
Roelot is 90 jaar jong. 

Ada Wentzel heeft de taken van 
Roelot overgenomen. Elders in dit 
nummer stelt zij zich voor. Veel suc
cesAda! 

Daan Goedhart 
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ARCKELWEG 
GEVAARLIJK FIETSERSOVERSTEEKPUNT 

Op de Arckelweg in Poe/dijk (ge
meente Westland) ligt een gevaarlijk 
fietsersoversteekpunt. 
Daar is begin januari een ernstig on
geluk gebeurd met dode/ijke af/oop. 
Een schets van de situatie en wat de 
gemeente er aan doet. 

De Arckelweg is onderdeel van de 
verbinding tussen de Nieuweweg via 
de oude veiling Westland-Noord en 
de velden van Verburch en de Wate
ringsewegweg. De weg loopt parallel 
aan de Wennetjessloot. Met name 
fietsende scholieren die uit Poeldijk 
komen, gaan via de Uithof naar 
Wateringen en steken ter hoogte van 
het Wilgenpad de Arckelweg over. 
Voordat je de Arckelweg oversteekt, 
passeer je als fietser eerst een brug
getje om vervolgens direct daarna in 
een bocht de weg over te steken. 

SLUIPROUTE 
In de praktijk proberen veel fietsers 
voor de brug schuin over teste
ken, omdat je anders gewoon moet 
afstappen en wachten. Normaal 
gesproken was dat geen probleem. 
Maar de weg is veel drukker gewor
den sinds de Nieuweweg tijdelijk 
afgesloten is geweest en de Arc
kelweg als omleidingsroute richting 
Naaldwijk/Westerlee werd gebruikt. 
Na de (her)opening van de Nieu
weweg, bleken de weggebruikers 
de Arckelweg verder als sluiproute 
te zijn gaan gebruiken. Zeker het 

vrachtverkeer dat op het oude 
veilingterrein moest zijn. Daarnaast 
trekt de uitbreiding van Poeldijk oak 
verkeer aan. Kortom, de situatie is 
veel onveiliger geworden. 

MIDDENBERM 
De Arckelweg kent geen midden
naald. De gemeenteraad van West
land heeft wei een motie aangeno
men om ter hoogte van Verburch een 
veilige fietsersoversteek te maken. 
Maar de oversteek bij het Wilgenpad 
bleef ongemoeid. Na het ongeluk 
is met borden aangegeven dat er 
een fiestersoversteek is en dat het 
verkeer de snelheid moet aanpassen 
naar 50km. Overigens is de over
steek intussen onmogelijk gemaakt 
door het plaatsen van rood-witte 
blokken! lnmiddels heeft een van de 
indieners van de motie (CDA'er Jan 
van Rossum) te kennen gegeven 
dat oak dit kruispunt moet worden 
voorzien van een middenberm met 
een oversteek. 

De Fietsersbond blijft dit kruispunt 
volgen. 

Wil Bianchi 

DE FIETSBEL 

OPROEP 
FIETSERS WESTLAND: U KUNT HET 
VERSCHIL MAKEN! 

Helaas heeft de Fietsersbond nag 
geen vertegenwoordiger(s) in West
land die de belangen van fietsers 
ter plekke behartigen en daarnaast 
regelmatig onze kerngroepverga
deringen bijwoont (-wonen). Als u 
meent iets te kunnen betekenen op 
dit gebied, dan horen wij dat graag. 
De gemeente Westland is niet in aile 
opzichten fietsvriendelijk. Er is heel 
veel vrachtverkeer en er zijn de no
dige onbeschermde fietsoversteken. 
Zie oak het artikel in deze Fietsbel 
over de Arckelweg. 

Tach gebeuren er goede dingen. Zo 
worden in Naaldwijk geasfalteerde 
fietspaden aangelegd langs de 
Secretaris Verhoeffweg. Er zijn meer 
voorbeelden. Daarom heeft het be
stuur een verzoek aan de Fietsers
bondleden in Westland: wilt u ons 
Iaten weten waar mooie fietspaden 
in asfalt zijn/worden aangelegd en of 
deze voldoen aan veilig en com
fortabel fietsen? Verder vernemen 
wij graag waar fietsvoorzieningen 
ontbreken, maar wei zeer gewenst 
zijn. Oak willen wij graag weten of 
leerlingen veilig naar hun scholen 
kunnen fietsen. Laat van u horen! 
Voor het mailadres zie de colofon. 

brug met gevaarlijke oversteek naar het Wilgenpad De gemeente denkt he\ probleem op te lossen met rood-witte blokken. 
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FIETSEN VANUIT DEN HAAG 
NIEUWE DRUK 

'Fietsen vanuit Den Haag' bele• 
alweer zijn vierde druk. Voor dE 
druk zijn aile routes gecontrole1 
waar nodig herzien . Nieuwe fie 
den zijn opgenomen en twee rc 
zijn (gedeeltelijk) vernieuwd . Zc 
een van de routes nu over Fiet~ 
1 0 door de Waalsdorpervlakte 1 

Meijendel bij Wassenaar. Ook 2 

veel nieuwe toto's opgenomen . 
Vijf routes beginnen bij het Cen 
traal Station, vier starten in het 
Zuiderpark. Ook is een korte to 
opgenomen langs monumenter 
bezienswaardigheden in Den H 
Verder is er een verbindingsrou 
tussen beide startpunten, zoda1 
elke route vanuit beide startpun 
gefietst kan worden . Mooie pid 
plaatsen en cafeetjes staan in c 
routebeschrijvingen en op de k< 
aangegeven . Van de negen rou 
de gids zijn drie kort en kindvrie 
lijk, en dus speciaal geschikt on 
het hele gezin te fietsen . Kortor 

FIETSRECREATII 
KAART 
Sinds kort is heel Haaglanden a 
gesloten op het fietsknooppuntE 
werk. Dit betekent dat je heel gE 
kelijk zelf een leuke fietstocht kl 
plannen in Den Haag en omgev 
Er is nu gratis een fietsroutekaa 
schikbaar van het hele gebied. I 
gaat om het gebied tussen Rottt 
dam, Hoek van Holland, Den He: 
Leiden en Zoetermeer. Op de k< 
staan aile groengebieden duidel 
aangegeven. Ook de gemeente 
Haag is eruit gelicht. Daarom he 
de kaart dan ook officieel 'Stadr• 
atiekaart Den Haag en omgeving '. 

BESCHIKBAARHEID 
U kunt de recreatiekaart afhalen op 
gemeentekantoren . Ook is de kaart 
beschikbaar bij de bibliotheken en 
VVVs. De gemeente kan u de kaart 
ook toesturen. Neemt u hiervoor 
contact op met de gemeente zie voor 
de adressen de achterpagina). 
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Dr:~:•••········.·.···· ... ·········•··•· ··qt~an~s/Ar"tQ9s ¢ornlmlt1i~li~ · 
gr~~<~Ni 

• \fVIl\i~rz,oeken l~er:s ~i~ wUie~ re
~ger:~~ op stu~ken 1.1it dit hummer, 
dit te.<Soen yaQr t;okto~~ 201 o. · 

De r~dactie behoudtZicn net 
• recnt voor artikelen in .te korten 
of teweigeren .• oe innoud van de 
artikete~ ln De Fietsbelgeeft niet 
per.defi~itie het offici~e stand., 
punt weer van de Fiets.ersbond 
afdeting · Haagse regia. 
De redactle is nlet veramwoordelijk 
voor: de. inhauq van de artikeJen. 

HEEL NEDERLAND FIETST 
Fietste u oak op 31 maart tussen 
12.00-13.00 uur? 'tWas de bedoe
ling dater minstens 1.000.000 
fietsers tegelijk op de weg waren. 
Spotjes op radio en tv kondigden dit 
aan. 
U hebt niet gefietst op die tijd? Geen 
nood. 
31 maart was slechts het begin van 
een campagne die drie jaar duurt. De 
bedoeling is om meer mensen op de 
fiets te krijgen. Mensen die regelma
tig fietsen zijn minder vaak ziek. 

DE FIETSBEL 

De campagne wordt georganiseerd 
door het Nederlands lnstituut voor 
Sport en Bewegen (de '30 minuten 
bewegen'- club) sa men met de Fiet
sersbond. lnmiddels heeft een reeks 
aan instellingen zich achter de cam
pagne geschaard zoals de ANWB 
en de BOVAG RAI-vereniging. Meer 

weten over de campagne? Ga naar 
www.heelnederlandfietst.nf. Veel extra 
fietsplezier! 

---------------------------~ 
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 betaalliever per acceptgiro (minimaal 26 euro per jaar) 

U kunt zich oak aanmelden via www.fietsersbond.net/lidworden. Daar staat oak 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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HANDIGE ADRESSEN 
Fietsersbond Haagse regio 
Postbus 11638 
2502 Den Haag 
info@fietsersbondhaagseregio.nl 
www.fietsersbondhaagseregio.nl 

Fietsersbond, Landelijk Bureau 
Postbus 2828 
3500 GV Utrecht 
'11"030-2918171 
info@fietsersbond.nl 
www.fietsersbond.nl 

Haags Milieucentrum 
Groot Hertoginnelaan 203 
2517 ES Den Haag 
'5'070- 305 02 86 
info@haagsmilieucentrum.nl 
www.haagsmilieucentrum.nl 
www.fietsindeknel.nl 

FIETSNIEUWS VIA E-MAIL 
Stelt u prijs op toezending van 
het laatste fietsnieuws via de 
e-mail? Neem een kostenloos 
abonnement op onze Fietsflits! 

Geef uw e-mailadres door via 
haagseregio@fietsersbond.nl. 

LOESJE IN DEN HAAG 
Bij aile fietsellende op het centraal 
station Den Haag valt er gelukkig 
ook wat te lachen. De gemeente 
heeft een aantal Loesje-teksten bij 
de entree van het stationsgebouw 
aangebracht. 

Menig lezer zal deze situatie herken
nen: de ene dag staat je fiets vrij 
geparkeerd op het plein voor het 
station, de volgende dag staat er 
opeens een hek om! 
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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 
'lr 14070 
contactcentrum@dsb.denhaag.nl 

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

Rijswijk 
Bogaardplein 15 
2284 DP Rijswijk 
'lr 070- 326 10 00 
meldpunt openbare ruimte: 
'lr 070 - 3261 999 
www.rijswijk.nl 

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

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

Midden-Delfland 
Keenenburgweg 55 
2636 GL Schipluiden 
'lr 015-3804111 

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


