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OP DE VOORKANT 

Deze toto is een persoonlijke 
keuze van uw eindredacteur. Dit 
beeldje staat voor mij symbool 
voor de fietser die niet opgeeft en 
bij tegenwind (oak symbolisch) 
gewoon doorgaat om zijn eind
doel te bereiken. Elke keer als 
ik er langs fiets (bij de kruising 
Elandstraat en Vondelstraat) dan 
krullen mijn lippen zich tot en 
glimlach. 
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VAN DE VOORZITTER 

Beste lezers, 
Het woord bezuinigen horen we 
dagelijks om ons heen , dat is in 
deze tach wei roerige tijden niet zo 
verwonderlijk en raakt oak de gehele 
samenleving. Natuurlijk heeft dit 
oak invloed op de Fietsersbond. Op 
lokaal niveau merken we nu al dat er 
bijvoorbeeld minder gemeentelijke 
arbeidsuren van Stadsontwikkeling 
aan fietsmobiliteit besteed worden. 
Om de Fietsersbond de komende tijd 
tach op de kaart te houden, zijn er 
verschillende methodes te bedenken. 

Zo zal het onderlinge netwerk van 
mensen die de fiets een warm hart 
toedragen nag beter gebruikt moeten 
worden en waar mogelijk uitgebreid . 
Aan de andere kant kan een suc
cesformule zich tegen je gaan keren . 
In Zoetermeer is al jaren in het kader 
van de Week van de Vooruitgang, 
(omgedoopt tot Duurzame Mobili
teitsweek), de 'Autoloos-loop' op de 
autoloze zondag een bijzonder groat 
succes. Het succes is zelfs zo groat 
dat de loop niet meer in te passen is 

in het programma. Vanzelfsprekend 
spelen commercie en massaliteit 
hierbij een belangrijke rol. 
Oak in dit geval zullen we weer opti
maal gebruik moeten maken van net
werken om voor dit onderdeel in 2011 
een waardige en duurzame trekker 
als vervanger te vinden. Met gebruik
making van elkaars kennis en kunde 
moet het mogelijk zijn om tijdens het 
35-jarig jubileum van de Fietsersbond 
het 35.00051" lid met veel symbolisch 
tromgerof binnen te halen. 

Ten slotte, de herfst heeft nu alweer 
volop gesproken, het is weer vroeg 
danker. Laten we vooral in deze don
kere periode als verkeersdeelnemer 
rekening met elkaar houden: automo
bilisten met fietsers en fietsers met 
automobilisten. Dit alles in het kader 
van de landelijke campagne 'Vriende
lijkverkeer.nl' . 

Theo Hebing 
Voorzitter Afdeling Zoetermeer 

VAN DE EINDREDACTRICE 

Beste lezers, 
De afgelopen vijf jaar heb ik met veel 
plezier de eindredactie van de Fiets
bel verzorgd . Maar ik vind het tijd om 
weer eens iets anders te gaan doen. 
Daarom is dit het laatste nummer 
waarin u mijn naam in de colofon zult 
vinden. 
lk heb al die jaren heel plezierig 
samengewerkt met mijn redactiecol
lega's Ruud en Conny. Het was altijd 
een mooi moment als na al het werk 
weer een nieuw nummer van de 
Fietsbel in de bus lag. 
Daarnaast heb ik veel kennis en 
inzicht opgedaan van het werk dat 
het bestuur, de regiovertegenwoordi
gers en andere actieve leden van de 
Fietsersbond verrichten . Zij zijn oak 
degenen die de meeste kopij voor de 
Fietsbel aanleveren, zodat de redac
tie daarmee aan de slag kan . Zander 
al deze mensen kan er geen Fietsbel 
worden gemaakt! 
Vanaf hier hartelijk dank daarvoor. lk 
wens iedereen veel succes met de 
activiteiten voor de Fietsersbond. 
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lnmiddels is mijn opvolgster Ja
cobien Doornbos begonnen als 
nieuwe eindredacteur. Oak haar 
wens ik veel succes. Als u zin heeft 
om de redactie te versterken , dan 
kunt u altijd contact opnemen met 
een van de bestuursleden of via 
info@fietsersbondhaagsregio.nl 
Hartelijke groeten , 

Astrid van Vliet 

Astrid van Vliet 
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VELOSTRADA EN VIA 44 
START WERKZAAMHEDEN SNELFIETSROUTES LEIDEN-DEN HAAG 

Op woensdagmiddag 1 september 
werden in Voorschoten de werk
zaamheden aan de snelfietsroutes 
feestelijk gestart met een fietstocht 
over beide routes. 

De projectleiders van de provincie 
vertelden onderweg wat er verbe
terd gaat worden . Hierna verrichte 
gedeputeerde Asje van Dijk samen 
met de wethouders van de gemeen
ten waar de route door heen loopt 
de starthandeling . Ze legden samen 
een puzzel . 
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De provincie Zuid-Holland verbetert 
in samenwerking met het Stadsge
west Haaglanden en de gemeenten 
Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Lei
den, Voorschoten en Leidschendam
Voorburg twee bestaande fietsroutes 
tussen Den Haag en Leiden tot 
snelfietsroutes: de Velostrada en de 
Via 44. 

start aanleg snelfietsroute tussen Leiden en Leidschendam 

De Velostrada loopt parallel aan de 
spoorlijn tussen Den Haag en Leiden 
door de gemeenten Leidschendam
Voorburg en Voorschoten . De Via 44 
loopt parallel aan de N 44 van Den 
Haag via Wassenaar en Katwijk naar 
Leiden. Als alles volgens planning 
verloopt, zijn beide routes begin 

2011 klaar. Op www.zuid-holland.nl/ 
snelfietsroutesdenhaagleiden staat meer 
informatie over de precieze werk
zaamheden en de omleidingroutes 
tijdens de werkzaamheden. 

Mic hiel van Esch 

Michiel van Esch met een bekend voorkomend onderdeel van zijn favoriete 
vervoermiddel 
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EVEN 
VOORSTELLEN 0 000 

Graag wi l ik me aan u voorstellen . 
Mijn naam is Michiel van Esch en ik 
ben begin mei begonnen als be
leidsmedewerker Den Haag. Het is 
voor het eerst dat de gemeente Den 
Haag subsidie beschikbaar heeft 
gesteld om de lokale afdeling van de 
Fietsersbond door middel van een 
beleidsmedewerker te ondersteunen . 
Een du idelijk signaal dat de gemeen
te het werk van de Fietsersbond op 
prijs stelt. De provincie Zuid-Holland 
doet dit bijvoorbeeld al veel lan-
ger. Hiervoor heb ik gewerkt bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
en stichting Bont voor Dieren. Begin 
dit millenn ium heb ik een aantal 
jaren gewoond in Den Haag . Toen ik 
destijds rondfietste nam ik alles wat 
ik tegen kwam voor lief. Nu ik sinds 
enkele maanden door Den Haag 
fiets voor de Fietsersbond , merk ik 
dat er nag veel te winnen valt voor 
de fiets. De gemeente pakt sinds 
een aantal jaar de problemen van de 
fietser serieus aan , maar het is een 
kwestie van lange adem gezien het 
feit dat de fiets zo lang is verwaar
loosd in Den Haag. 

Mic hiel van Esch 
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FIETSINDEKNEL.NL IS NOG LANG NIET OVERBODIG 
De website Fietsindeknel.nl ging vier 
jaar geleden online, a/s gezamenlijk 
project van het Haags Milieucentrum 
en de Fietsersbond. Op het moment 
dat wij dit schrijven zijn er precies 
zevenhonderd knelpunten aange
meld. Een mooie aanleiding voor 
een artike/ rand de vraag: hoe werkt 
Fietsindeknel? En: werkt Fietsinde
knel wet? Het woord is aan Daan 
Goedhart van de Fietsersbond afde
ling Haagse regia en Bob Molenaar, 
beheerder van de website. 

Op Fietsindeknel worden drie 
soorten klachten onderscheiden. 
Als het gaat om losliggende tegels 
en derglijke. raden we klagers aan 
die rechtstreeks bij de gemeente te 
melden. Via het formulier Melding 
Openbare Ruimte op www.denhaag.nl 
gaat dit snel en efficient. Klachten 
over handhaving van de verkeersre
gels kunnen het beste rechtstreeks 
bij de politie worden gemeld . Als de 
gemeente of de politie de klager in 
de kou laat staan, kan dat alsnog 
via Fietsindeknel gemeld worden . 
De Fietsersbond zal er dan navraag 
naar doen. Als de klacht wei verhol
pen wordt, wil de Fietsersbond dat 
oak graag horen. 

Maar Fietsindeknel is primair be
doeld voor de categorie die negentig 
procent van het totaal uitmaakt: fiets-

onvriendelijke situaties. Denk hierbij 
aan gebrek aan opstelruimte voor 
fietsers bij een verkeerslicht, slecht 
afgestelde verkeerslichten , een 
gevaarlijke rand langs een fietspad , 
onoverzichtelijke kruisingen en der
gelijke. Het leuke van Fietsindeknel 
is dat de klagers gevraagd wordt om 
zelf suggesties voor oplossingen te 
doen. 

VRUCHTBAREOVERLEGGEN 
Gemiddeld twee keer per jaar be
spreken de Werkgroep Gemeentepo
litiek van de Fietsersbond en ge
meentelijke verkeersambtenaren de 
fietsonvriendelijke situaties ('FOS
sen'). De gemeentelijke ambtenaren 
hebben dan al heel veel voorwerk 

gedaan. Elke aangebrachte fietson
vriendelijke situatie wordt eerst met 
behulp van Google Earth geloka
liseerd. Daarna wordt de situatie 
in beeld gebracht (toto's, rondom
beeld), zodat duidelijk wordt of de 
klacht al of niet terecht is. Vrijwel 
altijd wordt de klacht erkend. De 

----
Deze bocht voor het automobielmuseaum is inmiddels aangepakt 
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ambtenaren hebben dan oak al een 
voorstel voor een verbetering , die 
aan de Fietsersbond wordt voorge
legd. Dit zijn vruchtbare overleggen , 
waar de adviezen van de Fietsers
bond zeer gewaardeerd worden . De 
bond is dan oak heel tevreden over 
deze overleggen. 

Voor de aanpak van 'FOSsen' is een 
structureel budget beschikbaar van 
265.000 euro per jaar. Soms is de 
klacht te omvangrijk om uit dit potje 
op te lassen en wordt die onderge
bracht bij een project. De Fietsers
bond is blij met de aandacht die de 
gemeente aan aile fietsonvriende
lijkheid besteedt en heeft er begrip 
voor dat er niet voldoende geld is om 
alles goed aan te pakken . Dit zal de 
komende tijd aileen nag maar een 
grater probleem worden. Soms kan 
een probleem niet opgelost worden , 
omdat er geen ruimte is of de oplos
sing volgens de gemeente (door
gaans de ACOR, de Adviescom
missie Openbare Ruimte, die een 
belangrijke stem in het kapittel heeft) 
niet in het straatbeeld past. 

COMPROMISSEN 
Een manier om een situatie fiets
vriendelijker te maken , is de snel
heid van gemotoriseerd verkeer te 
verlagen of overschrijdingen van de 
maximumsnelheid tegen te gaan. 
Dit wordt dan fysiek afgedwongen 
door middel van snelheidsrem
mende maatregelen, zoals wegver
smallingen en drempels. Waar dit 
problemen kan opleveren voor het 
openbaar vervoer en hulpdiensten 
wordt de nodige moeite gedaan om 
tot een voor aile partijen bevredigend 
compromis te komen. 
Een veelvoorkomende situatie is dat 
een goede oplossing aileen maar 
mogelijk is door een of meer par
keerplaatsen op te heffen. Dit leidt 
vaak tot tegenstand bij bewoners, 
zodat de situatie niet afdoende ver
holpen kan worden. 

De gemiddelde doorlooptijd tus-
sen melding en uitvoering van een 
knelpunt is volgens opgave van de 
gemeente ongeveer een halfjaar. Als 
het om een verkeersonveilige situ
atie gaat, streeft de gemeente ernaar 
die veel sneller, of zelfs direct op te 
lassen. 
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Na afloop van de bijeenkomst wordt 
op Fietsindeknel bij iedere bespro
kem klacht vermeld hoe de stand van 
zaken is en zonodig waarom. Maar 
uiteindelijk wordt op straat duidelijk 
of en hoe een fietsonvriendelijke 
situatie is aangepakt en of het pro
bleem daarmee uit de wereld is. 

AUTOMOBIELMUSEUM 
lnmiddels zijn er al heel wat fietson
vriendelijke situaties in meerdere of 
mindere mate aangepakt. Maar er 
ontstaan ook nieuwe. Zo leverde de 
voltooiing van het Automobielmuse
um in Reigersbergen een stroom van 
klachten van fietsers op. Die waren 
aanleiding voor Daan Goedhart om 
er even te gaan kijken: 'lk werd met
een door drie fietsers aangeklampt 
die mij verweten dat de gemeente dit 
toch niet kan maken. Enkele fietsers 
dachten dat ik van de gemeente 
was, en een van hen maakte mij uit 
voor rotte vis. Hun verontwaardiging 
is terecht. Dit is een drukgebruikte 
doorgaande fietsroute. Je mag toch 
verwachten dat een ambtenaar die 
een voorziening voor fietsers tekent 
en laat aanleggen, de fietser als 
uitgangspunt neemt. Hier is die even 
u tt beeld geweest.' 
lnmiddels is de bocht ruimer en 
glooiender gemaakt. Maar dat neemt 
niet weg dat, zoals een van de kla
gers signaleerde, die hele bocht niet 
nodig was geweest. Hij schrijft: 'Die 
grijze stoep tussen de ingang van 
het museum en het fietspad is onbe
grijpelijk breed en dient geen doel.' 
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Op deze foto een typisch voorbeeld van een zogenoemde 'Randstadrailkruising': een 
vrijwel haakse bocht en een minimum aan opstelruimte, hier extra krap omdat er twee 
rijrichtingen bij elkaar komen. 

ONDOORDACHT 
Dit past in het beeld dat de heer Kuijt 
schetst. Hij is een van de gebruikers 
die wij vroegen wat zij van het Haag
se fietsklimaat vinden (zie kader). 
Kuijt, die zich presenteert als 'zowel 
automobilist als fietser', schrijft dat 
hij de bestaande fietssituatie over 
het algemeen acceptabel vindt. 
'Maar eventuele nieuwe oplossin
gen, voor zover ik ze tegenkom, zijn 
veelal onvoldoende doordacht.' Het 
knelpunt waarover hij via Fietsinde
knel klaagde (Lange VoorhouUVos in 
Tuinstraat) vindt hij slecht opgelost. 
Op de Sportlaan, een ander knel
punt, is het probleem aileen maar 
verlegd en is nu de situatie dertig 
meter verderop levensgevaarlijk. 
Kuijt besluit: 
'Mijn indruk is dat vooral het laag
hangende fruit wordt geplukt. Echte 
knelpunten zoals de Javastraat/Laan 
van Meerdervoort blijven liggen. Hier 
is nog steeds, ondanks raadsbeslui
ten en beloftes, niets gedaan.' 

FIETSENSTALLING 
De heer De Vries formuleert het iets 
anders maar met dezelfde strek
king: 'Er treedt verbetering op, maar 
langzaam.' En een andere klager, 
mevrouw Pool, constateert dat de 
routes die zij regelmatig rijdt in de 
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afgelopen vier jaar door gebrek aan 
onderhoud aileen maar zijn verslech
terd. Wei waardeert ze het asfalteren 
van fietspaden. Het knelpunt dat zij 
vier jaar geleden meldde ging, als ze 
zich goed herinnert, over te weinig 
fietsenstallingen. 'Oat probleem is 
nog steeds hetzelfde', schrijft ze. 'lk 
moet nog steeds mijn fietsen een 
portiektrap op- en afdragen en in 
huis stallen in de badkamer en de 
gang. Volgend jaar wil ike-bikes 
kopen, maar die krijg ik die trap niet 
open af!' 

Eigenlijk zou een website als Fietsin
deknel.nl zichzelf overbodig moeten 
maken, maar zolang er steeds weer 
nieuwe fietsonvriendelijke situaties 
ontstaan blijft er behoefte aan. 
Daarom: raakt u als fietser in de 
knel? Trek aan de bel via Fietsinde
knel.nl! 

Bob Molenaar 
Dit artikel verscheen eerder in 
Branding oktober 2010 
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AUTOLOZE ZONDAG 2010 

Zondag 19 september was het 
autoloze zondag. Even hield ik mijn 
hart vast. Vorig jaar had de Fietsers
bond een standplaats op het Rabbijn 
Maarsenplein tegenover de uitgang 
van de parkeergarage. Het gevolg 
was dat niemand interesse had voor 
onze 'handel' en in een fietstochtje. 
Oat was dit jaar wet anders. 

Ditmaal stonden wij halverwege de 
Lange Vijverberg , onder het toeziend 
oog van Johan van Oldenbarnevelt. 
Oat hielp, je kunt ook niet anders 
verwachten van een groat staats
man. 
Diverse Fietsersbondmaterialen 
waren uitgestald om door belang
hebbenden meegenomen te worden . 
Vooral de fietsdrop viel in de smaak. 
Voor de uitgezette fietstochtjes door 
het groen en de smalle straatjes van 
de binnenstad was flink wat belang-

stelling. Er stonden tien OV-fietsen 
klaar voor de deelnemers. Er zijn drie 
tochtjes van drie kwartier afgelegd. 

FIETSEN DOOR GESCHIEDENIS 
De groene tocht ging via de Plaats, 
dat vroeger Groene Zoodje (= gras) 
heette, het Buitenhof (hof = tuin) , 
over de Lange Paten (= bomen) en 
het Plein (vroeger de moestuin van 
de graven van Holland) naar en door 
het echte groen van de Koekamp, 
het Malieveld en het Lange Voor
hout. 
De andere tocht ging door smalle 
binnenstadsstraten als Molenstraat 
(= fietspad!) , Prinsestraat, Nieuw
straat, St. Jacobstraat. Via de Turf
markt, het Muzenplein en de Korte 
Vijverberg kwamen we weer terug bij 
ons uitgangspunt. 
Tot ieders verwondering troffen we 
heel wat autoverkeer aan in de Prin-

FIETSERSBOND OP ESCAMPFESTIVAL 

Op zaterdag 25 september 2010 
was de Fietsersbond Haagse regia, 
aanwezig op het Gezondheidsplein 
van het Escampfestival tegenover 
de V&D aan de Leyweg. Een korte 
impressie van de secretaris. 

Op de toto staat uw secretaris achter 
een stand , naast Sportsupport van 
de gemeente Den Haag, met brochu
res over wat 55 plussers en gehan
dicapten aan beweging kunnen doen 
bij sportverenigingen . Daarnaast 

de secretaris was in goed gezelschap: fie tsen is bij uitstek geschikt om in beweging te 
blijven en at te val len 
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sestraat, Wagenstraat , Gedempte 
Gracht en HerengrachUFiuwelen 
Burgwal. Maar zo werden wei de 
problemen die het fietsverkeer dage
lijks ondervindt zichtbaar en voelbaar 
voor de deelnemers. Er werd enthou
siast gereageerd op de tochtjes. De 
meesten kenden dit Den Haag niet 
en zeker niet op deze manier. De 
geschiedenis die hier op straat ligt 
werd met interesse aangehoord en 
opgenomen. 

Na afloop kregen de deelnemers 
allen een OV-chipkaart met een 
waarde van 20 euro, die wij namens 
de HTM mochten geven. Tja , het wil 
wei eens erg slecht weer zijn en dan 
is het openbaar vervoer toch een 
uitkomst. 

Da an Goedhart 

was er een stand waar je advies kon 
krijgen hoe je een strakke buik kunt 
krijgen : beweging met de fiets of jog
ging in combinatie met een speciale 
gordel activeert de verbranding van 
vetten. 

Zelf heb ik deze dag veel gratis 
fietskaarten van Den Haag en omge
ving en folders van de Fietsersbond 
uitgedeeld. Er was ook veel belang
stelling voor boekjes van de Par
kenroute. Uit de gesprekken is mij is 
in elk geval duidelijk geworden dat 
veel mensen het belangrijk vinden 
dat er in onze stad organisaties zijn 
die actief werken aan het verbeteren 
van fietsvoorzieningen. Ook waar
deren mensen het dat er een adres 
is waar klachten over fietspaden en 
dergelijke ingediend kunnen worden : 
Fietsindeknel.nl. 

Willem M iedema 
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HEEN EN WEER 
lk las onlangs een nota over Haags verkeersbeleid 
en tot mijn grote blijdschap krijgt de fiets prioriteit. 
De liefde voor de tweewieler die straalt er echt vanaf, 
dus klom ik in het zadel en zat daar een tijdje paf. 
De fietspaden zijn weliswaar heel glad geasfalteerd 
dus over het geheel genomen fietst dat best gesmeerd 
maar niettemin kost fietsen in Den Haag toch best veel tijd 
omdat men steeds maar heen en weer en weer heen wordt geleid. 

Heen en weer, heen en weer, 
hHen en weer, heen en weer. 

Komt men al pedalerend bij een vrij druk kruispunt aan, 
dan wordt men daar gedwongen om een eind naar rechts te gaan 
door middel van een haakse of zelfs van een scherpe hoek 
wat menig fietser uit doet barsten in intens gevloek 
en als het Iicht dan even groen wordt en men vliegensvlug 
dH straat kruist moet men aan de overkant dat stuk weer terug. 
Degeen die dat ontworpen heeft, heeft niet goed opgelet: 
die onzin leidt tot tijdverlies, en daarvan krijgt men het 

heen en weer, heen en weer, 
En dat dan nog twee keer. 

lk kwam tijdens mijn fietstocht in de Waldorpstraat terecht, 
daar heeft men laatst een dubbelzijdig fietspad aangelegd 
en wei z6, dat de fietser daar twee oversteken wacht 
nadat hij door een haakse bocht tot stilstand is gebracht. 
Dus maakte ik mij kruisingsklaar, gespannen als een veer 
heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer 
lk mat bekwaam de afstand tot het aanstormend verkeer 
heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer 
maar schoot tekort bij iemand in een pak van pikzwart leer 
heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer 
Bepaald onzacht kwam ik vervolgens op het asfalt neer 
heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer 
en rolde nog wat verder; hoe bedoelt u, doet dat zeer? 
heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer 
Dus vraagt u mij of ik graag in Den Haag fiets? Nou meneer, 
ik lik nog tien keer liever aan een ongelikte beer! 

Drs. B. 
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as fait goat over in tegels 

KRACHTWIJK 
MET PRACHTP AD 
De Loevesteinlaan kreeg een 
geasfalteerd fietspad. Veel mensen 
zullen zich afvragen waarom de 
vernieuwing van het fietspad hier 
opeens ophoudt. Wat is er mak
kelijker dan het stuk door te trekken 
langs het Zuiderpark? Zo groot is 
dat stuk niet. Aile materiaal waster 
plaatse toch al aanwezig. 
Precies hier, op de scheiding oud
nieuw fietspad, loopt echter de grens 
tussen Morgenstond en Leyenburg. 
Boze tongen vragen zich af of het 
wellicht iets te maken heeft met het 
feit dat Morgenstond een krachtwijk 
is ......... en Leyenburg niet. 

Ank de Jong 

b j de Calandstraat: goede voertuigbeheersing is een pre. heen en weer met Drs. B. 
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CONRADKADE FIETSSTRAAT? 
De Conradkade tussen de Laan van 
Meerdervoort en de De Constant 
Rebecquestraat maakt onderdeel 
uit van twee toekomstige sterroutes. 
Belangrijk uitgangspunt moet zijn dat 
er meer fietsers dan auto's door de 
straat rijden. Over de Conradkade 
rijdt veel autosluipverkeer. Er rijden 
echter ook steeds meer fietsers . 
Daarom heeft de gemeente het plan 
opgevat om dit deel van de Conrad
kade in te richten als fietsstraat. Een 
plan dat in korte tijd gemaakt is, om
dat de gemeente wil meeliften met 
de rioolwerkzaamheden die worden 
uitgevoerd . Een volledig planproces 
kon door de tijdsdruk niet doorlopen 
worden . De bewoners langs de kade 
zijn op tijd uitgebreid ge·lnformeerd . 
De Fietsersbond is achteraf, maar 
wei compleet, ge"lnformeerd . 
De Fietsersbond kan zich in het plan 
voor een fietsstraat goed vinden, 
mits aan de navolgende voorwaar
den wordt voldaan. 

VOORWAARDEN FIETSERSBOND 
• Het straatprofiel tussen de ge

parkeerde auto's bestaat uit een 
schrikstrook (50 em), een asfalt
strook (225 em) en nogmaals een 
schrikstrook (50 em). De asfalt
strook is de werkelijke rijbaan . 
Schrikstroken zijn niet bedoeld als 
rijbanen en hebben een afwijkende 
kleur. Visueel oogt de straat dan 
smaller en dat heeft een remmend 
effect op het autoverkeer. 

Uit een beleidsstuk van een ge
meenteambtenaar, gericht aan de 
Fietsersbond, citeren wij: 

'De Conradkade is de eerste 
woonstraat in Den Haag waar een 
geasfalteerd, rood fietspad in komt 
te liggen. Het sterroutebeleid. zal 
waarschijnlijk leiden tot meer van 
dit soort woonstraat/ fietsvoorzie
ning combinaties. De gemeente 
gaat het gebruik van de Conradka
de om deze reden uitgebreid moni
toren. Er zullen intensiteitmetingen 
van zowel het autoverkeer als het 
fietsverkeer worden uitgevoerd. 
Ook zullen er snelheidsmetingen 
gehouden worden om te zien wat 
het effect van de fietsstraat is op de 

• De auto is te gast en dat betekent 
dat deze op de smalle rijbaan (225 
em) achter de fietser blijft rijden . 
Als auto's zouden passeren, dan 
komt de fietser in de gevarenzone, 
dat betekent rakelings fietsen langs 
de geparkeerde auto's. Plotseling 
openzwaaiende autoportieren of 
wegrijdende auto's hebben al heel 
wat (dodelijke) slachtoffers ge
maakt. 

• Eenrichtingverkeer geldt ook voor 
fietsers . Er is geen veilige ruimte 
voor fietsers in de tegengestelde 
richting. 

• Bij kruisingen (Chassestraat en 
Weimarstraat) is een fietser op de 
Conradkade (=fietsstraat) in de 
voorrang. Dit is gebruikelijk in 30 
km/uur gebieden. 

• De Suezkade aan de andere zijde 
van het water wordt op dezelfde 
wijze ingericht als fietsstraat, maar 
dan voor het (fiets)verkeer in tegen
gestelde richting . 

PLAN VAN DE GEMEENTE 
• Het straatprofiel tussen de gepar

keerde auto's is vanaf de trambaan 
gezien een schrikstrook van rode 
baksteen klinkers (van 90 em 
tot meer), een rode asfaltstrook 
(180 em) en een schrikstrook van 
eveneens rode baksteen klinkers 
(50 em). 

• De gemeentelijke tekeningen 
Iaten zien dat een personenauto 
een fietser ruim kan passeren. De 

rijsnelheid van de automobilisten. 
Daarnaast gaat de gemeente zelf 
observeren en luisteren naar de 
observaties van de buurtbewoners. 
Aan de hand van de metingen en 
observaties zal na een jaar een 
evaluatie worden gehouden. Die 
evaluatie kan leiden tot kleine aan
passingen van het antwerp.' 

·Een sterroute is een fietsvriendelij
ke route (nu nog toekomstmuziek), 
waar snel, comfortabel en veilig 
gefietst kan worden met weinig 
barrieres en weinig autoverkeer. Wij 
hopen, verwachten eerlijk gezegd, 
dat de observaties van de Fietsers
bond en zijn leden ook meegeno
men worden bij de evaluatie. 
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asfaltstrook ligt meer rechts van 
het midden en kan een automobilist 
het idee geven dat een fietser hier 
moet uitwijken naar rechts om de 
auto te Iaten passeren. 

• Bij de kruisende wegen is de fiets 
niet in de voorrang en daar wordt 
de asfaltstrook dan ook niet door
getrokken. 

• De gemeente kiest voor een fiets
vriendelijke herinrichting van de 
Suezkade, waar ook het fietsver
keer in een richting rijdt. 

Wij vragen ons af waarom de ge
meente niet kiest voor een inrichting 
zoals die wordt geadviseerd in de 
'Ontwerpwijzer fietsverkeer ' , uitge
geven door het CROW en andere 
officiele publicaties, o.a. van het 
Fietsberaad . 
De gemeente Den Haag hanteert 
een eigen Handboek Openbare 
Ruimte . Daarin staat niets over 
fietsstraten . Volgens dit handboek 
behoort er 'residentiekwaliteit' te 
liggen in 30 km per uur gebieden, in 
dit geval klinkers. (Residentiekwali
teit houdt in dat de openbare ruimte 
in harmonie is met zijn omgeving 
en dat de ruimte als prettig ervaren 
wordt.) 

SCHRIKSTROOK 
Toch lukte het de ambtenaren om in 
dit plan een asfaltstrook te krijgen . 
Dat kan aileen als de politiek dat 
toestaat. Dat vindt de Fietsersbond 
positief. In het straatbeeld mag de 
rode asfaltstrook echter niet te veel 
opvallen en daarom worden de 
schrikstroken aangelegd in klinkers 
met dezelfde kleur als het asfalt. 
Een aantal omwonenden zien 
asfalt niet zitten : automobilisten 
gaan daardoor harder rijden, is hun 
motief. Daarom heeft de gemeente 
de oorspronkelijke 225 em brede, 
te asfalteren, rijbaan versmald naar 
180 em. Daardoor moeten auto's 
met de linkerwielen over de verbrede 
schrikstrook rijden . Oat zou een 
afremmende werking hebben . 
Voor zover wij weten laat een auto
mobilist zich niet afremmen door een 
klinkerbestrating, maar door obsta
kels als dichtbij staande geparkeerde 
auto's (wegversmalling), ander ver
keer op de weg en vooral door hun 
gemoedstoestand op dat moment. 
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Wat wei een afremmende werking 
heeft zijn schrikstroken die een afwij
kemde kleur hebben. Deze maken de 
weg visueel smaller. 
Om de werkzaamheden niet op 
te houden (een bewoner dreigde 
met een voorlopige voorziening 
bij de rechter) heeft de gemeente 
de asfaltstrook versmald naar 180 
ern om tegemoet te komen aan de 
bezwaren van de bewoners. Die 
asfaltstrook ligt nu meer rechts van 
het midden en lijkt straks dan oak 
op een voor Haagse begrippen wat 
breed uitgevallen fietsstrook. Dit kan 
bij automobilisten de indruk wekken 
dater gepasseerd kan worden. Oat 
is dus gevaarlijk voor de kwetsbare 
fietsers. 

lrmiddels heeft de Fietsersbond 
contact gezocht en gekregen met de 
bewoners, maar op het moment van 
dit schrijven heeft een gesprek nag 
niet plaatsgevonden. 
De herinrichting van de kade schuift 
een aantal weken op, omdat de riool
werkzaamheden vertraging hebben 
opgelopen. Misschien is dit een 
kans om tach tot een voor fietsers 
veilige herinrichting te komen. Wordt 
vervolgd .... 

Coon Goedhart 
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POLITIEKE BELOFTEN 
Ons land bevindt zich in een eco
nomische crisis. Oat betekent flink 
bezuinigen. Geldt dit ook voor het 
Haagse fietsverkeer? 

Het college van B&W van Den Haag 
laat weten dat er de komende vier 
jaar meer geld wordt uitgetrokken 
voor het onderhoud en de aanleg 
van fietspaden. De Fietsersbond 
waardeert dit zeer. 
Wethouder Smit (Verkeer) heeft ons 
wei verteld dat de hiervoor uitgetrok
ken bedragen mogelijk verlaagd kun
nen worden als het Rijk minder geld 
uitkeert aan de gemeente. 

Ook voor het fietsparkeren heeft de 
gemeente een substantieel bedrag 
gereserveerd. De nieuwe landelijk 
regering reserveert meer geld voor 
fietsenstallingen bij stations. Over 
vier jaar zullen we weten wat er van 
deze beloften terecht gekomen is. 

Het is zeer positief dat in Den Haag 
de fiets meer in de belangstelling 
staat. Op steeds meer plekken wordt 
dat oak zichtbaar. 

Doon Goedhart 

GOUDENREGENPLEIN GEV AARLIJK 

Het Goudenregenplein is zo'n plein 
dat steeds weer de aandacht op 
zich weet te vestigen. De gemeente 
erkent dat dit plein niet verkeersvei
lig is. Verkeerstechnisch is het niet 
logisch ingericht en dat blijft proble
men veroorzaken. 

In januari 2009 werd een echtpaar 
dat het zebrapad overstak door een 
auto geschept. De man is daarbij 
overladen, de vrouw werd zwaar ge-

wond. Sindsdien staat het plein weer 
volop in de belangstelling. 
Contacten van de Fietsersbond met 
de betrokkenen (bewonersorgani
satie en ondernemers) en ook met 
de gemeente leiden mogelijk tot wat 
'geknutsel' aan de kruising met de 
Goudenregenstraat I Thomsonlaan. 
Dit zet echter weinig zoden aan de dijk. 
Onze aandacht gaat daarnaast uit 
naar de afslagen richting de Gouds
bloemlaan en de Azaleastraat. Deze 
kruisingen verwerken naar onze me
ning nogal wat sluipverkeer, terwijl 
hier ook veel fietsers rijden. 

Automobilisten die op het plein rijden 
en bijvoorbeeld schuin de Azale
astraat of Goudsbloemlaan willen 
inrijden, hebben vaak de indruk hier 
rechtdoor te rijden. Maar zij zijn af
slaand verkeer. Het fietsverkeer dat 
op het plein blijft rijden, heeft voor
rang, ondanks het feit dat fietsers 
hier een bocht naar links maken van 
90° (zie toto). 

De Fietsersbond heeft voorgesteld 
om de aansluitingen van de Azale
astraat en de Goudsbloemstraat aan 
te passen, waardoor verkeersdeel
nemers niet meer worden uitgelokt 
tot verkeerd verkeersgedrag. De 
gemeente staat hiervoor open. 

E:m afslaande auto op het Goudenregenplein. De fietser heeft hier voorrang. Doon Goedhart 
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VRIENDELIJK VERKEER IN DEN HAAG 
Onder de titel ' Vriendelijkverkeer. 
nl' is de Fietsersbond afgelopen 
voorjaar gestart met een positieve 
campagne over verkeersgedrag. De 
Fietsersbond wil met deze cam
pagne bereiken dat verschillende 
verkeersdeelnemers meer rekening 
houden met elkaar, waardoor het 
verkeer plezieriger en veiliger wordt. 
De campagne richt zich op het 
gedrag tussen fietsers en automobi
listen, fietsers onderling en fietsers 
en voetgangers. Uitgangspunt is dat 
aile soorten verkeersdeelnemers 
wei eens onbewust hinderlijk gedrag 
vertonen ten opzichte van elkaar. 
Met name kwetsbare groepen als 
ouderen en kinderen hebben daar 
last van . De campagne gaat nadruk
kelijk niet over verkeersregels, maar 
over het voorkomen van hinderlijk, 
onduidelijk en als bedreigend erva
ren gedrag. 

Tijdens de presentatie in Den Haag 
op 30 september werd het nieuwe 

thema van de campagne onthuld 
met medewerking van burgemeester 
Van Aartsen van Den Haag en de 
Haagse columnist Julius Pasgeld. 
De directeur van de Fietsersbond, 
Hugo van der Steenhoven , vertelde 
dat het thema van dit najaar is: in 
de spiegel kijken voordat je wegrijdt 
of het portier opent. Doordat auto
mobilisten verzuimen in de spiegel 
te kijken , gebeuren er dagelijks vele 
ongelukken en bijna-ongelukken. 
Onlangs raakten in Den Haag nog 

twee fietsers zwaargewond door 
een botsing met een openzwaaiend 
autoportier. Afgelopen winter stierf 
een vrouw aan de gevolgen van een 
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dergelijk ongeluk. De burgemeester 
gaf aan een grate voorstander te zijn 
van deze campagne. Hij prees het 
goede werk dat door de Fietsers
bond wordt verricht. Julius Pasgeld 
droeg een column voor. Deze is 
hiernaast opgenomen. 

Michie! van Esch 

Ook burgemeester Van Aartsen kan niet 'klappen met een hand': hij riep iedereen op mee te doen met de campagne 

- 10 -
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DAMES EN HEREN voetgangers, 
fietsers en automobilisten, verkeers
deelnemers, medeverkeersdeelne
mers. 

lk roep u allen op orde te schep
pen in de omgang met elkaar. De 
beschaving dient weder te keren op 
de rijwegen, de fietspaden en de 
trottoirs in Den Haag! 
Het moet maar eens afgelopen zijn 
rPet misselijk gedrag in de auto en 
op de fiets. 
Het gesnij, het gebumper en het ge
toeter dient onverwijld uit de Haagse 
straten te worden verbannen. Hufters 
op de fiets, die zich ongegeneerd en 
consequent door rood Iicht begeven 
en nog te beroerd zijn om hun hand 
Ult te steken bij het afslaan zullen 
van nu af aan bij de eerste de beste 
overtrading hun fiets dienen in te 
le,veren. 
Automobilisten die hun middelvinger 
oosteken naar een medeweggebrui
ker doen dat in het vervolg met het 
risico, dat diezelfde middelvinger 
op het dichtstbijzijnde politiebureau 
wordt afgehakt. 
Want u zult het met me eens zijn, dat 
Den Haag geen toevluchtsoord mag 
worden voor hufters. Ook en vooral 
niet in het verkeer! 
U zult het met me eens zijn dat de 
lange en vaak doodlopende weg 
van de mentaliteitsverandering een 
gepasseerd station is. U zult het met 
rne eens zijn dat de strategie van 
gedoogbeleid en tolerantie achter
haald is. 
Daarom dienen verkeershufters 
onverwijld te worden aangepakt met 
strengere straffen, hogere boetes, 
ontzegging van het rijvaardigheids
bewijs en inbeslagname van het 
vervoermiddel. 

Dames en heren, 
lk stel u het volgende voor: Om de 
beschaving in het verkeer te saneren 
dienen er in Den Haag een veer
tigtal rijdende rechters te worden 
aangesteld. Zij zullen rondrijden op 
het Haagse Spui en op de Laan van 
Meerdervoort. Zij zullen surveille
ren op de Rijswijkseweg, de Lange 
F'oten en de Sportlaan. Alsook op 
de Utrechtsebaan, de Kneuterdijk 
en overal waar de terreur van de 
hufterigheid in het verkeer z'n kop 
opsteekt. Bij meningsverschillen in 

het verkeer kan er dan onmiddel-
lijk en ter plaatse snelrecht worden 
gesproken. De veroordeelde zal dan 
direct worden afgevoerd om zijn straf 
uit te zitten. 
En dan de fietser, dames en heren. 
Het is per slot van rekening vandaag 
de internationals dag van de fiets 
en waarom ook eigenlijk niet en 
daarom zijn wij hier bijeen. Want met 
al die maatregelen om de hufterige 
automobilist in toom te houden is 
nog lang niet gezegd dat de fietser 
daarmee veilig is. Denk aan het 
ongemak van schielijk openslaande 
portieren! Denk aan tramrails die het 
door de fietser te berijden wegdek 
ineens reduceren tot een koord voor 
een evenwichtskunstenaar! Denk 
aan kleine kinderen die tussen twee 
vrachtwagens hun weg naar school 
moeten vinden. 
Van gemeentewege dient daarop 
voor iedereen die wei eens door 
Den Haag fietst een gratis pakket 
verstrekt te worden met daarin een 
vijftal waxinelichtjeshouders. 
Nee, dames en heren, niet, en ik zeg 
het met enige nadruk, niet om naar 
de Gouden Koets te werpen, maar 
om in geval van uiterste nood naar 
vrachtwagenchauffeurs, middelvin
geropstekers en andere hufters in 
het verkeer te werpen. 

Ach, beste dames en heren, 
Natuurlijk moet het niet zo. lk 
probeerde aileen maar mijn praatje 
af te stem men op de geest en de 
eisen van deze tijd. lk zal u eens 
wat vertellen. Maar dat is dan direct 
weer de volstrekt andere kant van de 
medaille. lk woon nu al enige jaren 
in deeltijd in Zeeland. In het dorpje 
Oudelande, vlak bij waar ik woon, 
hebben ze onlangs aile verkeers
borden afgeschaft. En opgeslagen 
in de kelder van het gemeentehuis. 
Oat deden ze omdat ze in dat dorpje 
vinden, dat de mensen geen ver
keersborden nodig hebben om zich 
fatsoenlijk te gedragen. Zelfs het 
bord voor invalidenparkeren voor de 
supermarkt hebben ze weggehaald. 
Omdat het in dat dorpje zo is, dat als 
er een invalide zijn auto vlak voor de 
ingang van de supermarkt wil zetten 
en hij toetert even, er altijd wei ie
mand is die zijn auto ergens anders 
wil zetten. 
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lk noem het ook maar even. Ge
woon, om de andere kant eens te 
Iaten zien. 
Moeten we nu ook in Den Haag aile 
verkeersborden maar weghalen? 
lk denk het niet dames en heren. 
Maar de waarheid zal wei ergens in 
het midden liggen. 
Zo nu en dan een goedbedoeld ge
baar van de overheid, teneinde het 
verkeer in goede banen te leiden. 
Daar is helemaal niets op tegen. 
Maar zelf, iedere keer weer, in 
steeds weer andere, en nieuwe si
tuaties ons eigen gezonde verstand 
gebruiken, daar is ook helemaal niks 
op tegen. 
En daarom, dames en heren, stop 
ik op de fiets dikwijls graag voor een 
rood Iicht. En rij ik er ook dikwijls 
graag doorheen. 

Dames en heren verkeersdeelne
mers, dit was mijn uitspraak en daar 
zult u het mee moeten doen. 

Julius Pasgeld 
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HERINRICHTING DEN HAAG CENTRAAL 
Als er een plek is waarover de Fiet
sersbond vee/ klachten heeft ontvan
gen, dan is het we/ het gebied rand 
het Centraa/ Station. De tweede helft 
van september kreeg de Fietsers
bond een uitnodiging van gemeen
telijke ambtenaren om onze visie 
te geven op een tijdelijke inrichting 
van het Koningin Julianaplein, nu de 
bouw op het plein niet doorgaat. Oat 
tijdelijke kan in de praktijk overigens 
jaren duren. 

Er is de laatste jaren heel wat heen 
en weer gesjoemeld met geparkeer
de fietsen op het Koningin Juliana
plein . De stalling van Biesieklette 
moest verdwijnen. Het eenrichting 
fietspad langs de Bezuidenhoutse
weg moest in twee richtingen ge
bruikt worden . Het wegdek is slecht 
en er zitten merkwaardige bochten 
in. De oversteek Bezuidenhoutse
weg was niet in de voorrang met als 
gevolg een opeenhoping van mop
perende, elkaar in de weg zittende 
fietsers. Er staat een fietsenflat die 
niet zo handig staat en steile trappen 
heeft, vooral naar de tweede etage. 

Bij de Fietsersbond is de gedachte 
opgekomen om op het plein een 
tijdelijke fietsenstalling te plaat
sen in de vorm van een icoon. 
We denken daarbij aan de 'Appel' 
zoals die onlangs geopend is bij 
het station van Alphen a/d Rijn . Als 

WILD STALLEN 
Fietsers bleven hun fiets 'wild ' stal 
len. De gemeente ging over tot hand
haven: dat wil zeggen fietsen die niet 
op een door de gemeente gewenste 
plaats geparkeerd stonden, werden 
verwijderd . Het gevolg is dater nu 
in de wijde omtrek van het station 
fietsen wild gestald staan (Koekamp, 
Herengracht, Zwarte Water/Oranje
buitensingel). De gemeente opperde 
al om ook daar te gaan hand haven. 
Toen kwam het bericht dat de bouw 
op het plein niet doorgaat. De eerst
komende jaren gebeurt er niets. Wei 
wil de gemeente het plein tijdelijk 
inrichten met tegels en een drietal 
groene perken. En zo kwamen we op 
het stadhuis terecht. 

TOEZICHTHOUDERS 
De Fietsersbond heeft voorgesteld 
Biesieklette weer terug te brengen 
op het plein . De rekken van de 
bewaakte NS-stalling bevinden zich 
in niet al te beste staat. Biesieklette 
is een goede, en in het verleden 
zeer gewaardeerde, aanvulling. Het 
toegangshek van de fietsenflat aan 

er nieuw bouwplan klaar ligt voor het 
plein, dan kan deze stalling uit elkaar 
gehaald worden en elders in de bin
nenstad een plaatsje vinden. In zo'n 
icoon, bijvoorbeeld in de vorm en 
kleur van een diamant kunnen 700 
tot 800 fietsen geplaatst worden. De 
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de zijde van het Prins Bernhardvia
duct moet ook toegankelijk zijn voor 
fietsen . Oat scheelt fietsers uit de 
richting Bezuidenhout een hele om
weg. Daarnaast zien we graag een 
plek voor onbewaakt stallen voor de 
fietsers voor wie de fietsenflat te ver 
weg ligt (zie kader). 
Heel belangrijk vinden wij het 
aanstellen van toezichthouders om 
fietsers van dienst te zijn en er voor 
te zorgen dat de omgeving er netjes 
uitziet. Tot nu laat men alles aan de 
fietsers zelf over met het huidige 
resultaat als gevolg. In steden waar 
toezichthouders zijn aangesteld 
wordt dit door aile partijen zeer ge
waardeerd . 

Wat ons betreft kunnen zij meteen 
na de herinrichting aan de slag! 

Daan Goedhart 

geparkeerde fietsen vallen niet op, 
maar de diamant des te meer. De 
huidige fietsflat en de NS-stalling 
zijn zeer binnenkort niet voldoen
de toereikend om aile aangebo
den fietsen te herbergen. Vandaar 
ons voorstel voor een icoon. 

waar de 'Appel' in Alphen aan de Rijn zijn naam aan dankt, is 
duidelijk .... 

.. ., maar aan de binnenkant is de gelijkenis met een klokhuis 
ver te zoeken. 
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C)VERLAST OP FIETSPADEN 
013 fietspaden bieden een mooie 
rijweg voor diverse gebruikers. Naast 
fietsers treffen we ook scooters, 
scootmobielen en skaters aan. Over
last /ijkt onvermijdelijk. 

In Den Haag wordt de laatste jaren 
flink ge"investeerd in vrijliggende, 
geasfalteerde fietspaden. Men hoopt 
daarmee meer mensen op de fiets 
te krijgen. Of dat lukt, moet nog 
blijken. Wei is duidelijk dat fietspa
den niet uitsluitend worden gebruikt 
door fietsers. Zoals ook landelijk 
al gesignaleerd, komen er steeds 
meer scooters op de fietspaden. 
In de 'Vogelvrije Fietser' wordt er 
een e-mail adres gegeven waarop 
sc:ooteroverlast gemeld kan worden 
(scooteroverlast@fietsersbond.nf). 

E,- zijn twee categorieen scooters. 
Scooters met een geel nummerbord 
die op de rijweg moeten rijden en 
een helm moeten dragen. En scoo
ters met een blauw nummerbord die 
op het fietspad mogen rijden en de 
berijders behoeven geen helm te 
dragen. Er zijn ook overdekte scoo
ters. Die mogen niet harder dan 40 
km per uur en rijden meestal op de 
rijweg. Maar net als de scooters met 
een geel nummerbord, zie je ze ook 
wei eens op het fietspad. 

GELUIDLOOS 
Nu vind ik overlast van scooters op 
fietspaden nog het minst erg. Je 
hoort ze tenminste aankomen en je 
kunt alvast wat aan de kant gaan 
rijden. Erger zijn volgens mij elektri
sche scooters en elektrische fietsen. 
Die zijn vrijwel geluidloos. En als je 
wordt ingehaald, schrik je omdat ze 
plotseling naast je rijden en bijvoor
beeld een signaal geven of je opzij 
duwen. Het mooie gladde asfalt trekt 
ook skaters aan. Zij nemen veel 
ruimte in, maar gaan opzij als je belt. 

SCOOTMOBIELEN 
De hinderlijkste fietspadgebruikers 
vind ik de scootmobielen. Die wor
den steeds breder en nemen dus 
meer ruimte. Er zijn scootmobielen 
waar je met een rolstoel op kan. 
Probeer daar maar eens voorbij te 
fietsen. Veel bestuurders van scoot
mobielen passen de verkeersregels 
niet toe en horen soms je belsignaal 
niet. Door hun handicap of ouderdom 

verwachten sommigen ook dat ze 
voorrechten hebben. Die misgun ik 
hen natuurlijk niet, maar mijn vraag 
is wei of het zinvol is bijvoorbeeld 
tegen het verkeer in te gaan rijden of 
midden op het fietspad te rijden? 
Kunnen we iets aan overlast? Er zijn 
mensen die vinden dat scootmobiel 
rijders een rijbewijs moeten hebben. 
Oat lijkt mij niet veel uitmaken, auto
mobilisten en scooterrijders hebben 
allemaal een rijbewijs, hoewel dat 
soms te betwijfelen is. 

REGEN 
Het voordeel van mooie fietspaden 
komt vooral tot zijn recht als het flink 
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regent, dan is het, weliswaar met re
genpak aan, lekker rustig fietsen. We 
zullen er aan moeten wennen dat we 
met teveel mensen op een te kleine 
ruimte wonen en ons oak op een te 
kleine ruimte moeten verplaatsen. 
Misschien kan er bij doorgaande we
gen een stuk van het trottoir gereser
veerd worden voor scootmobielen. Oat 
zou al een stuk schelen. Maar voorlo
pig blijft goed opletten de boodschap. 

Fietsen met het verstand op nul en 
de blik op oneindig is er an no 2010 
niet meer bij! 

Ben de Nijs 
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WERK IN UITVOERING 
De fietsersbond heeft bij sommige 
aanpassingen in verkeerssituaties 
inbreng gehad. Hoe staat het met de 
uitvoering daarvan? Hierbij lichten 
we van de stand van zaken van som
mige punten er uit voor u. 

HERINRICHTING VALKENBOSLAAN 
De herinrichting van de Valken
boslaan vordert gestaag. Als alles 
volgens plan verloopt, dan zijn de 
werkzaamheden aan het einde van 
2010 voltooid . Tegen die tijd wordt 
er gefietst over rood geasfalteerde 
fietspaden van 1 m80 breed aan be i
de zijden van de laan. Een breedte 
van 1 m80 is wei minimaal , maar een 
sterke verbetering ten opzichte van 
de oude toestand. Een minpunt is 

wei dat de masten van de straatver
lichting te dicht tegen het fietspad 
zijn geplaatst, waardoor bij fietsers 
objectvrees wordt aangewakkerd 

en de linkerzijde van de fietspaden 
niet optimaal veilig gebruikt kunnen 
worden . 

ROTONDE DE LA REYWEG 
De eerste contouren van de nieu-
we rotonde op de kruising De La 
Reyweg-Dierenselaan-Steijnlaan 
worden zichtbaar. De Fietsersbond 
is in zijn nopjes met deze rotonde, 
waar diverse gemeenteambtenaren 
zich sterk voor hebben gemaakt. Het 
Stadsgewest Haaglanden heeft ook 
letterlijk een duit in het zakje gedaan, 
waardoor de aanleg uiteindelijk mo
gelijk werd . 
Een rotonde heeft voordelen boven 
een met verkeerslichten beveiligde 
installatie: een goede doorstroming 
voor aile verkeersdeelnemers, niet 
onnodig wachten en minder uitstoot 
van uitlaatgassen. Deze rotonde is 
een onderdeel van een sterroute 
die in ontwikkeling is. Een ster
route is een fietsroute die de fietser 
snel, comfortabel en veilig naar zijn 
bestemming voert. Het zal wei even 
duren voordat deze route volledig 
fietsvriendelijk is. De financieel
economische crisis zorgt voor extra 
vertraging . Maar we hebben geduld. 
De De Ia Reyweg wordt over de 
hele lengte voorzien van vrijliggende 
fietspaden . De rotonde komt gereed 
in mei 2011 . 

Het lijkt een rommelltje, maar hier komt de rotonde De Ia Reyweg 
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Lantaarnpalen te d icht tegen fietspad 
aan veroorzaakt objectvrees .. .. 

V AILLANTLAAN 
Begin jaren '80 was er vee/ discussie 
over de aanpak van de stadsver
nieuwing. De nieuwe wethouder Adri 
Duivenstein zette er vaart achter en 
wilde ook kwaliteit. Zo moest ook de 
Vaillantlaan een hoogstandje worden 

De wethouder heeft toen de Eindho
vense architect Jo Coenen inge
schakeld . Deze ontwierp een echt 
hoogwaardig stedelijk plan, waarbij 
de Vaillantaan er als een prachtige 
laan uitkwam. Maar dat plan koste 
wei veel geld. lk vroeg aan Adri : 
'Joh, waarom laat je niet zien dat dit 
plan oak verkeersoplossingen biedt; 
dat dit plan ook een verkeerskundig 
plan is. Dan kun je een beroep doen 
op de rijkspot stedelijke verkeers
voorzieningen '. 
Zijn antwoord was helder: 'lk kan 
als Schilderswijker tach niet aan de 
mensen vertellen dat ik huizen sloop 
voor een verkeersweg? Oat kun jij 
als CDA' er veel beter doen'. 

Uiteindelijk heb ik een motie inge
diend . Een motie metals voorstel 
een binnenring met 2x2 baans 
wegen. Vanuit het rijk kwam (dat 
wist ik ) ook de eis dat er fietspaden 
moesten komen. De subsidieaan
vraag werd gehonoreerd. 
Het project zelf heeft lang geduurd, 
omdat het als stadsvern ieuwings
project in fasen moest gebeuren . De 
middelen waren oak over zo'n acht 
jaar verdeeld . Maar er ligt een weg 
met fietspaden . 

Wil Bianchi 
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ASFALTEREN FIETSPADEN RIJSWIJK 
Een jaar geleden klaagden wij in 'De 
Fif~tsbel' dat de voortgang met asfal
teren van fietspaden nag steeds nihil 
was. In november 2009 diende de 
fractie van GroenLinks een motie in 
met de titel 'In Rijswijk wil ik fietsen'. 
De motie werd aangehouden. En in 
juni verscheen de gemeente met de 
nota 'Fietspaden in asfalt', waarin 
werd meegedeeld dat aile fietspa
den en -stroken in principe kunnen 
worden geasfa/teerd. Wat betekent 
dir voor de Rijswijkse fietser? 

Uitgaande van de kanskaarten 
wordt in eerste instantie de voorkeur 
gegeven aan de Beatrixlaan, de Sir 
Winston Churchilllaan, de Schaap-

()UDEREN OP DE 
FIETS 
In Rijswijk is de Fietsersbond bezig 
met de voorbereiding van een pro
ject 'Ouderen op de Fiets'. Rijswijk 
is behoorlijk grijs en biedt door zijn 
vaak brede fietspaden en zijn ligging 
tegen Delfland aan ouderen goede 
mogelijkheden om prettig te fietsen. 
Oat is aangenaam en gezond. De 
onderafdeling wil het fietsen van 
ouderen stimuleren. 
Volgens de nag prille plannen komt 
er een folder waarin informatie staat 
over het belang van fietsen voor de 
gezondheid, over geschikte fietsen 
en nuttige onderdelen en over goede 
routes. Verder willen we kijken of 
eem fietshandelaar een uitprobeer
dag voor ouderen wil houden. Ou
deren zouden daar bijvoorbeeld een 
fiets met een lage zit, een elektrische 
fiets en een stoere driewieler kunnen 
uitproberen. Ook handige onderde
len zoals een zadellift. We gaan oak 
uitzoeken of we met hulp van Veilig 
Vt3rkeer Nederland een fietsvaardig
heidstraining kunnen organiseren. 

De afdelingsvoorzitter, Daan Geed
hart, dacht dat dit wei een pilot voor 
de Haagse Regia zou kunnen zijn! 
Wie ideeen heeft of mee wil werken, 
kan met mij contact opnemen. 

Erwin Ruitenberg 
0"70- 3960043 
erwinfietst@xs4all.nl 

weg en delen van de Burgemeester 
Elsenlaan. Dit betekent 11 km te as
falteren fietspad met een totaal aan 
investeringskosten van 3,3 miljoen 
euro. Voorwaar een stap vooruit en 
wij zijn de politieke partijen die ons 
geholpen hebben zeer erkentelijk. 
Zijn we er nu? Nee, zeker niet. Er 
is nu een voornemen uitgesproken, 
maar dat moet nog omgezet worden 
in daden dat wil zeggen: wat wordt 
het concrete plan voor 2011, welke 
wegen gaat de gemeente asfalteren? 
Wij wachten in spanning af en zul
len blijven vragen. Door schade en 
schande wijs geworden is ons lijflied: 
'I'll believe it when I see it'. 
Een grote bedreiging daarbij is 

natuurlijk de bezuinigingsgolf, die 
oak voor Rijswijk niet te vermijden is. 
Dit betekent dat de plannen in ieder 
geval op een lager pitje komen te 
staan. Het asfalteren zal dus Ianger 
gaan duren, maar we mogen nu tach 
aannemen dat het gaat gebeuren. 
De activiteiten op het gebied van 
asfalteren van fietspaden in Den 
Haag en Delft moeten ook in Rijswijk 
indruk hebben gemaakt. 

Han Bik 

STRANDWALFESTIV AL 
In het weekend van 10-12 september 
vond in Rijswijk een Strandwalfesti
val plaats. Als Fietsersbond zijn wij 
daar verschenen met de 'virtuele 
fiets'. Het was een groot succes. 
Veel aandacht, de jongeren hebben 
het fietsen op een andere manier 
kunnen beoefenen en de ouderen 
maakten weer uitgebreid contact 
met de Fietsersbond. Het was een 
behoorlijke inspanning en het geheel 
is geslaagd, mede dankzij de hulp 
van de landelijke Fietsersbond en 
zijn medewerkers. 

Van reclame materiaal waren we 
overvloedig voorzien en daar was 
veel vraag naar. De royale subsi
die maakte het plan uitvoerbaar 
en na uitgebreid overleg konden 
we op transport- en verblijfkosten 
zodanig bezuinigen dat een derde 
van de subsidie aan de gemeente 
kon worden teruggestort en dat is 
in subsidieland helaas nog niet erg 
gebruikelijk. 

Han Bik 

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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OPENING GRATIS-BEWAAKTE 
FIETSENSTALLING JULIANABAAN 

Bij de voor-vorige gemeenteraads
verkiezingen heeft de Fietsers-
bond Leidschendam-Voorburg flink 
moeten /obbyen om gratis-bewaakte 
fietsenstal/ingen in de verkiezings
programma 's te krijgen. Het is gelukt 
en ze kwamen oak in het collegepro
gramma. 

Aanvankelijk werden de beide stal
lingen in Leidsenhage gratis, maar 
het was direct de bedoeling dat de 
bewaking van een van die twee naar 
Voorburg zou gaan. Op 23 septem
ber hebben Peter van Ostaijen, wet
houder, Herman de Graaf, directeur 
Biesieklette en ondergetekende de 
Voorburgse stalling geopend. 

STIMULEER FIETSEN 
Ongeveer de helft van de autorit
ten is minder dan 7,5 km. Als nu 
eens de helft van die ritten per fiets 
zouden worden afgelegd, dan zou 
het niet aileen minder druk zijn in 
de bebouwde kommen, ook de 
luchtverontreiniging zou een stuk 
minder zijn . In goed overleg met de 
gemeente streeft de Fietsersbond 
er naar, dat praktisch iedereen die 
redelijkerwijs zo'n stuk kan fietsen, 
ook daadwerkelijk gaat fietsen . Met 
goede fietstassen en een rugzak, 
kan je heel veel boodschappen op 
de fiets meenemen. Goede stal-

lingen in de winkelcentra en bij de 
mensen thuis stimuleert het fietsen . 
Werkgevers dienen zelf voor goede 
stallingen te zorgen. 

Als ik de berichten rond Prinsjesdag 
en de begroting goed heb begrepen, 
moeten we allemaal de broekriem 
aanhalen . De gemiddelde automo
bilist heeft ruimschoots voldoende 
vetreserve en de beste manier om 
gezond aan een goed figuur te wer
ken , is de auto Iaten staan en gaan 
fietsen. Daarmee spaar je niet aileen 
het natuurlijk milieu, maar ook je 
portemonnee. 

lk wens een ieder veel fietsplezier en 
veilige stallingen. 

Jan Stoop, voorzitter Fietsersbond 
Leidschendam-Voorburg 
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TRADITIONELE 
FIETSTOCHT MET 
WETHOUDER 
Op vrijdag 29 oktober 2010 heeft de 
Fietsersbond Leidschendam-Voor
burg met wethouder Peter van Os
taijen een fietstocht gemaakt fangs 
fietskne/punten en -projecten in de 
gemeente. Deze tocht wordt traditio
nee/ gehouden bij het aantreden van 
de nieuwe wethouder met verkeer en 
vervoer in zijn portefeuil/e. 

De opzet hiervan is kennismaking en 
informatie-uitwisseling ter plekke op 
informele wijze. 
Bezocht zijn ondermeer het kwa
drant in het centrum van Leidschen
dam (ontwikkel ing bouwplannen en 
verkeerscirculatie ), de Zijdesingel/ 
Kastelenring (trace toekomstige 
snelfietsroute Velostrada Den Haag 
- Leiden), de Weigelia (beroep tegen 
fietsverbod , gewenste uitbreiding 
fietsparkeervoorzieningen bij AH), de 
halte Leidschendam - Voorburg van 
Randstadrai l (structureel tekort aan 
fietsparkeervoorzieningen) en de 
OV-knoop Voorburg (mogelijkheden 
voor verbetering van de stationsom
geving voor fietsers). 
De gemeente zal de voorstellen van 
de Fietsersbond nader bestuderen 
en ons zo mogelijk betrekken bij de 
uitvoering van het fietsbeleid . 

Dick Breedeveld 

de opening van de tietsenstalling Julianabaan met van links at: 
voorzitter Fietsersbond Jan Stoop, wethouder Peter van Ostaijen 
en d irecteur Biesieklette Herman de Groat 

Van links naar rechts: Miranda Zonneveld . Edwin van Putten, 
wethouder Peter van Ostaijen (allen gemeente Leidschendam
Voorbug). Frans Krens. Jan Stoop (Fietsersbond) en Ton Broom 
(gemeente) 
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UITSLAG FIETSBALANS WASSENAAR 

Vorig jaar juni is in Wassenaar de 
zo!]enaamde Fietsbalans gehouden. 
Er zijn routes gereden per fiets en 
auto, fietsparkeren is onderzocht, 
kortom het hele fietsklimaat in Was
senaar is onder de kritische loep 
ge!egd. Er zijn een aantal conclusies 
en aanbeve/ingen uit gekomen. 

Als geheel scoort Wassenaar wat 
fietsklimaat betreft op een gemid
deld niveau. Tach blijft het fietskli
maat achter bij de ambities zoals 
geformuleerd in de 'Nota Mobiliteit'. 
Dit geldt met name voor de concur
rentiepositie van de fiets ten opzichte 
van de auto, fietsparkeervoorzienin
gen, wegdekkwaliteit, het beleid op 

papier, aanpak van fietsendiefstal en 
promotie van het fietsgebruik. 
De verkeersveiligheid is goed, oak 
voor fietsers, maar Wassenaarders 
zijn vooral autorijders, oak voor de 
korte afstanden. Kinderen worden 
veelal per auto naar school gebracht. 

De Fietsersbond doet concreet een 
aantal aanbevelingen, zoals invoe
ren van betaald parkeren om het au
togebruik voor korte winkelbezoekjes 
terug te dringen en het zogenaamde 
ontvlechten van de verschillende 
categorieen verkeersdeelnemers. 
Andere voorstellen zijn het aanleg
gen van autoluwe zones random 
scholen en het realiseren van 30 
km zones, rotondes in plaats van 
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verkeerslichten en het realiseren van 
betere fietsparkeervoorzieningen. 
In september heb ik een gesprek 
gehad met de betreffende beleids
medewerkers van de gemeente. 
De gemeente is zeer welwillend en 
binnenkort moet de Fietsbalans bij 
de gemeenteraad gepresenteerd en 
nader uitgelegd worden. Helaas liet 
men mij oak weten dat we niet te 
veel moeten verwachten gezien de 
komende stringente bezuinigingen. 
De wil is er wei, maar de midde-
len ........ . 

Ada Meltzer, contactpersoon 
Wassenaar 

'MET DE FIETS MINDER FILE' SUCCESVOLLE LOBBY 

RHgiona/e snelfietsroutes staan de 
/aatste tijd sterk in de be/angstelling. 
Oat is grotendeels te danken aan het 
project 'Met de fiets minder file', dat 
de Fietsersbond en het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat in 2007 
startte. Vijf routes werden gese
lecteerd, met a/s ambitie 5 procent 
minder middellange autoritten op de 
sne/weg. lnmidde/s zijn verschillende 
eva/uatiestudies verschenen. 
Volgens de laatste evaluatie is ruim 
1 procent van de automobilisten op 
de parallelle snelwegen overgestapt 
op de fiets. Van tevoren werd ver
wacht dat 5 procent zou zijn overge
stapt. Maar er zijn oak vraagtekens 
te zetten bij de 1 procent. 
Andere onderdelen van de evalu
atie zijn nuttiger en interessanter. Zo 
is aan gebruikers van de regionale 
routes gevraagd rapportcijfers te 
geven voor de routes, zowel in 2007 
als in 2009. Op de routes Breukelen
Utrecht en Delft-Rotterdam zijn de 
meeste maatregelen genomen en 
hier zijn de gemiddelde rapportcijfers 
ook gestegen. Op het traject Breu
kelen-Utrecht van een 5,9 naar een 
6,5. En bij Delft-Rotterdam van een 
6,7 naar 6,9. Gebruikers hebben de 
verbeteringen in ieder geval opge
rnerkt en stellen deze op prijs. Het 
vernieuwde wegdek en de verbete-

ring van de verlichting worden het 
vaakst genoemd. 
Oak in de telcijfers is terug te zien 
dat op de routes Breukelen-Utrecht 
en Delft-Rotterdam de meeste 
verbeteringen zijn aangebracht. Het 
fietsgebruik stijgt hier het sterkst. 
Voor een klein deel zal het om 
overgestapte automobilisten gaan. 
Het kunnen oak fietsers zijn die hun 
route hebben aangepast of geheel 
nieuwe forensen. 
Verder is aan de nieuwe gebruikers 
van fietsroutes gevraagd waarom 
men van de regionale fietsroute 
gebruik is gaan maken. Veruit de 
belangrijkste reden is gezondheid. 
Zaken die direct te maken hebben 
met de verbeteringen in de route 
worden door nieuwe gebruikers rela
tief weinig genoemd als reden. 

De belangrijkste winstpunten van 
'Met de fiets minder file' zijn niet op 
straat zichtbaar en hebben te maken 
met samenwerken, draagvlak en 
lobby. Het project heeft veel losge
maakt. De geselecteerde regionale 
routes hadden bij de start nauwelijks 
prioriteit bij de betrokken gemeenten. 
De routes staan nu op de agenda 
van wethouders en ambtenaren. De 
samenwerking tussen gemeenten en 
stadsregio's is verbeterd. 

- 17-

Oak politiek Den Haag heeft de 
regionale fietsroutes ontdekt. In de 
Tweede Kamer zijn verschillende 
moties aangenomen en er zijn en
kale tientallen miljoenen vrijgemaakt 
voor de verbetering van de regio
nale fietsroutes. In de huidige tijd 
van decentralisatie is dat tach uniek 
te noemen. Voor een groat aantal 
regia's was het vooruitzicht op extra 
financiering weer aanleiding om 
nieuwe plannen te ontwikkelen voor 
regionale fietsroutes, inclusief 'eigen' 
geld. 

Samenvattend: het project 'Met de 
fiets minder file' heeft duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen. Het heeft 
geleid tot extra geld en nieuwe 
plannen. De fietsers zijn bovendien 
blij met de gerealiseerde verbeterin
gen, oak al zijn die relatief beperkt. 
Vanaf het begin zijn echter te hoge 
verwachtingen gewekt ten aanzien 
van de reductie van de files op de 
snelwegen. En de evaluaties zijn niet 
geschikt om de effecten op files vast 
te stellen. 

Bron: Fietsverkeer 26 2010 



DE FIETSBEL 

DONAURADWEG 
Redacteur Conny Voordendag fietste 
deze zomer de Dona urad weg en 
voelde zich een heuse VIP! 

De Donauradweg is zeer fietsvrien
delijk. Je treft onderweg veel trefpun
ten voor fietsen aan waar je wat kunt 
drinken en eten, kleine reparaties 
kunt (Iaten) uitvoeren, banden pam
pen, andere fietsers treffen enzo
voort. Ook troffen we ergens een af
valdepot (met gescheiden afval) aan 
speciaal voor fietsers . Of de Slau
chomat: een fietsbandenautomaat. 
En wat te denken van de Radtaxi bij 
pech?! Fietsers zijn overal bijzonder 
welkom . Natuurlijk zijn er economi
sche motieven voor de regia, maar 
het is heel prettig als vakantiefietser 
een VIP behandeling te krijgen. Heb 
ik nog nergens anders zo meege
maakt als langs de Donau. 

Met name het stuk van Passau naar 
Wenen (340 km). lk beveel het ie
dere (startende) vakantiefietser aan. 
Startende fietsers houden meestal 
niet zo van klimwerk. Oat is er nau
welijks omdat je alsmaar de rivier 
volgt via een schitterend fietspad 
(veilig en comfortabel fietsen) . Ook 
met kinderen ideaal. Aan speelplaat
sen is ook gedacht en af en toe een 
pondje over de Donau verhoogt de 
pret. Overnachtingsmogelijkheden 
van allerlei gradaties in luxe en com
fort zijn legio. 
In Nederland kunnen we ondertus
sen nog heel wat verbeteren voor het 
gemak van de recreatieve fietser ..... 
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GROOTSCHEEPSE CAMPAGNE TE
GEN FIETSDIEFSTAL IN HAAGLANDEN 

In de eerste zes maanden van 2010 
deden in Haag/anden 1145 mensen 
aangifte van diefstal van hun fiets. 
Met name in de maanden mei en juni 
werden verhoudingsgewijs vee/ fief
sen gestolen. Reden voor de politie 
Haaglanden om extra opsporings
capaciteit in te zetten en inwoners 
van Haaglanden nag eens extra te 
informeren over de mogelijkheden 
om fietsdiefstal te voorkomen. 
Tijdens de campagneweken 'Geef 
fietsendieven geen kans' werden in 
aile wijken en winkelcentra posters 
met preventietips opgehangen en 
tijdens gerichte controles controleer
den agenten middels een scanappa
raat of fietsen voorzien van een chip 
als gestolen waren geregistreerd. 
Ook in de surveillances besteed-
den agenten extra aandacht aan het 
'spotten' (controleren) van gestolen 
fietsen. 
De Stichting Biesieklette hing pos
ters op in de door haar beheerde 
fietsenstallingen en deelde folders 
met registratiekaarten en zadeldek
jes met een preventieboodschap 
uit. In schoolstallingen ontvingen 
scholieren 'boomerangkaarten' 
(ludieke ansichtkaarten met een 
preventieboodschap), die zij naar 
hun vrienden en vriendinnen kunnen 
verzenden. Op deze wijze kregen 
ruim 10.000 fietsers preventietips. 
Een promotieteam van het centrum 
fietsdiefstal gaf preventietips op 
hotspots waar veel publiek aanwe-

zig was. Ook het Jongeren Toezicht 
Team (JTT) deed in Den Haag mee 
met een aantal van bovengenoemde 
acties. 
In de wijken Ypenburg en Leidschen
veen en de gemeenten Rijswijk en 
Wassenaar werd , naast de controle
en promotieactiviteiten , door het 
fietsdepot Haaglanden gelegenheid 
geboden om fietsen te Iaten grave
ren met een uniek framenummer. 
En bij winkelcentra en in diverse 
stallingen van middelbare scholen 
in Loosduinen werden ruim 2000 
fietsen gecontroleerd . Elf scholie
ren lieten hun sleuteltje in het slot 
en konden dat vergezeld van een 
waarschuwing weer bij de concierge 
ophalen. 
In de omgeving van de Leyweg, een 
regionaal winkelcentrum, bevestigde 
het Jongeren Toezicht Team (JTT) 
registratiekaarten en zadeldekjes 
aan fietsen en flyerde bij onbe
waakte stallingen in de omgeving 
van de Leyweg. In totaal werden 150 
zadeldekjes en registratiekaarten en 
200 flyers uitgereikt. Oat gebeurde 
ook in een aantal andere wijken in 
en rand Den Haag. Bij controles 
werden enkele tientallen fietsen 
beslag genomen en werden enkele 
proces-verbalen opgemaakt tegen 
verdachten. 

Bron: Nieuwsbrief Fietsberoad 
o ktober 20 l 0 

www.:;ch lo~chOrnot.de ft 
Nie mehr ohne ... 

@ntinentill ~· 
"' Fahrradschlauche 
Fatvrcdhcus Rothenburg o.d.Tbr TeL Q 93 61/3" 95 

l Parltplatn m Hof 

www.conti-lahrradreifen.de 

05 1718 7262 
osterretchweit 

\ 06641143 38 88 
geen sigaretten hier, nee, fietsbanden mevrouw! de fietstaxi voor onfortuinlijke fietsers 
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DE FIETSBEL 

FIETSSCHOOL ZOEKT DOCENTEN 
(EN FIETSEN) 

Er zijn veel mensen in Den Haag en 
omgeving die niet of niet goed kun
nen fietsen. Nieuwkomers, migran
ten, maar oak mensen die allang 
niet meer gefietst hebben. Vanuit 
buurthuizen, wijkcentra en organisa
ties als 

Vluchtelingenwerk worden fietsles
sen gegeven. Bijvoorbeeld vanuit 
wijkcentrum De Paardenberg in 
Transvaal, waar een groepje van vijf 
vrijwilligers elke maandagochtend 
fietslessen geeft. 

Het groepje is dringend op zoek naar 
uitbreiding. Wilt u meehelpen men
sen vertrouwd te maken met fietsen, 
neem dan contact op met Tamme 

Hansma, tel 06 1446 4182 of e-mail 
tammehansma@yahoo.com. 
Er is niet meer dan 2 tot 2,5 uur per 
week mee gemoeid. 

Omdat veel leerlingen van de fiets
school klein van postuur zijn, zijn de 
fietsdocenten op zoek naar 
vouwfietsen en meisjes- of kleine 
damesfietsen (wielmaat 24 en 26). 
Heeft u, of een buur of kennis, er 
een over? Laat oak dat dan graag 
aan Tamme Hansma weten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

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 

Straat/huisnummer: 

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 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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DE FIETSBEL 

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

Fietsersbond Zoetermeer 
Contactpersoon: Thea Hebing 
Salomeschouw 14 A 
2726 JT Zoetermeer 
-a- 06 365013 79 
zoetermeer@fietsersbond.nl 

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

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

REKOEFENING 
Het nieuwe geasfalteerde fietspad 
langs de Loevesteinlaan tot aan de 
Vreeswijkstraat is onlangs opge
leverd . Oak de terp is van nieuwe 
steentjes voorzien , is breder gewor
den en de stoeprand is verplaatst. 
De gemeentelijke dienst die dit heeft 
aangelegd, vroeg echter wei erg veel 
lenigheid van de fietsers. 
Als je de Vreeswijkstraat wilde 
oversteken naar de Driebergenstraat 
moest je wachten bij de verkeerslich
ten. Om te kunnen oversteken met 
de fiets, moest je eerst bij het paaltje 
op een knop drukken. Het paaltje 
stand veel te ver van het fietspad . Je 
kon er als volwassene niet bij . Kinde-

abonnement op onze Fietsflits! 
Geef uw e-mailadres door via 
haagseregio@fietsersbond.nl. 

ren moesten van de fiets afstappen 
en naar het paaltje lopen . Zittend 
in een scootmobiel had je echt een 
probleem. Je kon er absoluut niet bij . 
En je moest drukken , anders kwam 
je nooit aan de overkant. 
Een artikel in het AD met foto heeft 
gelukkig snel geleid tot aanpassing : 
het paaltje is verplaatst. 

Dan nag iets. Overal waar je kijkt 
in Den Haag staan de paaltjes met 
drukknop voor fietsers aan de rech
terkant. Deze staat links. 

Ank de Jong, met dank aan lneke 
Dijkstra, wijkberaad Leyenburg 
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'KLACHTEN 

NAJAAR 
2010 

Slecht wegdek, overhangend groen, 
glas op de weg, etc., etc.: dat be
tekent werk aan de winkel voor de 
gemeente. U kunt op onderstaande 
adressen terecht met klachten over 
het beheer van de openbare ruimte 
in uw gemeente: 

Den Haag 
Spui 70 
Postbus 12 600 
2500 OJ Den Haag 
'II' 14070 
contactcentrum@dsb.denhaag.nl 

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

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

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

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

Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC Zoetermeer 
Bezoekersingang: Markt 10 
'II' 079 - 346 8000 

, www.zoetermeer.nl 


