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OP DE VOORPAGINA 

Op de voorpagma een 
atledaags en herkenbaar 
tafreel in de Grote Markt
straat. De schaarse ruimte 
moet daar door fietsers 
en voetgangers gedeeld 
worden. Op de foto is te 
zien dat sommige mensen 
daarin wat handiger zijn 
dan anderen. Zie ook het 
Grote-Marktstraatkatern. 

VOO~AAR 

VAN DE VOORZITTER 
DE VOORZITTER VAN ZOETERMEER 

Fietsen is gezond. Precies een jaar 
geleden was dit het thema van VAN DE 

vooRztrTER en had betrekking op de 
kwetsbaarheid van vooral fietsers. 
Dit keer hetzelfde thema, maar nu 
gaan we kart in op het tegengaan 
van bewegingsarmoede. Zo is er in 
2008 een 'Convenant Overgewicht' 
afgesloten, om de bewegingsar
moede op de basisscholen aan te 
pakken. 
De gemeente Den Haag is momen
teel druk in de weer met het opstel
len van de Haagse Nota Mobiliteit 
voor de periode 2008-2020. Dit is het 
ideate moment voor de gemeente 
om met deze nota in de hand en in 
samenwerking met de Fietsersbond 
een verkeersveiligheidsplan te rna
ken voor scholen. 

IN DEZE FIETSBEL 
In deze fietsbel een katern gewijd 
aan de Grote Markstraat. In een 
artikel komt in het kart de geschiede
nis van deze straat aan bod en een 
inkijkje in de bijdrage die de Fietsers
bond Ievert aan de discussie rand 

Op deze wijze vangen we twee 
vliegen in een klap: door het fietsen 
te stimuleren binden we de strijd 
aan tegen bewegingsarmoede en 
tegelijkertijd verbeteren we de (fiets-) 
verkeersveiligheid. 
Maar oak voor niet-scholieren, 
kortom de gehele samenleving, 
is bewegingsarmoede een groat 
probleem. Voorkom veel gezond
heidsproblemen door te bewegen, 
bijvoorbeeld op de fiets. 

Wij wensen u allen een fantastisch 
en fietsvriendelijk voorjaar toe. 

Thea Hebing, voorzitter Fietsers
bond afdeling Zoetermeer 

deze straat. Verder een interview 
met de voorzitter van de Onderne
mersvereniging Grote Marktstraat 
waarin hij zijn visie op het fietsparke
ren geeft. 

advertentie 

dealer van: Giant, Batavus en Gazelle 
groot assortiment onderdelen en accessoires 

div. kinder- en bagagekarren 
elektrische fietsen 
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In 2008 overfeed Jan Hees, 
oud-voorzitter van de afde-
ling Haagse Regia. Hij was tot 
zijn overlijden actief lid van de 
onderafdeling Leidschendam
Voorburg . Jan had veel kennis 
van en ervaring met stedelijke 
vernieuwing. Deze deskundig
heid kwam goed van pas bij 
de activiteiten van de Fietsers
bond. Ondanks zijn langdurige 

IN MEMORIAM 

ziekte heeft Jan zich zoveel 
als mogelijk ingezet voor de 
bond. De Fietsersbond is hem 
dankbaar voor zijn ijveren voor 
de belangen van de fietsers in 
en zal zijn deskundige inbreng 
en rustige optreden missen. 

DE FIETSBEL 

1\FDELING ZOEKT 
VERSTERKING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De plannen op fietsgebied in en 
om Den Haag zijn bijna niet aan 
te slepen. Er liggen plannen voor 
nieuwe fietsroutes in Den Haag, 
Den Haag in en Den Haag uit, 
voor nieuwe stallingen, voor de 
opheffing van stallingen, voor de 
asfaltering van fietspaden, en ga 
zo maar door. Als afdeling doen 
wij ons best om bij ieder plan 
betrokken te zijn. Wij hopen dan 
ook dat u onze gelederen wilt 
komen versterken. Zeker nu een 
aantal zittende bestuursleden 
zich niet herkiesbaar stellen, zijn 
wij op zoek naar mensen die het 
stokje over willen nemen. 

Is bestuurswerk niets voor u, 
maar wilt u wei de handen uit de 
mouwen steken? Dan kunt u zich 
meldeR als vrijwilliger en mee
doen aan diverse evenementen. 

Onze webmaster gaat binnen
kort helaas stoppeR. Oak voor 
h•3m zoeken we een opvolger of 
opvolgster. 

Algemene informatie krijgt u bij de 
SE3Cretaris, Bob Molenaar. Of kom 
naar de algemene ledenvergade
ring op 4 juni. 

Alvast bedankt namens de 
Haagse fietsers! 

Wlj nodlgen u van harte uit voorde AJgemene Ledenvergadering op donder
dag 4 juni, aanvang 20,00 uur. Plaats: HOF, Riviervismarkt 2 te Den Haag, 1e 
etage. 

De agenda luidt als vofgt: 
20.00 uur 1. Opening, welkorn en 

vaststelling agenda 
2. Mededeltngen 
3. Verslag vorige alge
meneledenvergadering 
(2008} 
4. Activiteiten 2008 (zie 
ook jaarverslag) 
5. Financitile verant., 
woordiRg (:zie elders in 
dit blad) 
6. Begroting 2009 (zie 
pagina 7) 
7. Verkiezing bestuursle
den 
8. Pauze 
9. Activiteiten 2009 
1 0. Rondvraag 

22.00 uur 11. Sluiting 
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oproep 

De agenda ziet er saai uit, maar aan 
de inhoud geven we samen vorm. 
Oaarom wordt uw aanwezigheid op 
prijs gesteld. 

Laat u ons even weten of u komt? 
Aanmelden is niet noodzakelijk, 
maar wordt gewaardeerd: 
denhaag@fietsersbond. nl of 
070 30 50 286. 

Drie bestuursleden treden af en zijn 
niet herkiesbaar: 

Bob Molenaar, secretaris 
• The<> Ferguson, pennlngmeester 

Ben de Nijs, lid 
Kandidaten voor deze functies kun
nen zich aanrnelden bij de secreta
ris, Bob Molenaar (Zie voor contact
gegevens hierboven). 



DE FIETSBEL VOORJAAR 

DE FIETSERSBOND AFDELING HAAGSE REGIO IN 2008 
ORGANISATORISCH 

De bestuurssamenstelling van de 
Fietsersbond afdeling Haagse regia 
bleef in 2008 ongewijzigd. Op de 
ledenvergaderingen werden aile 
bestuursleden herkozen. De secreta
ris stelde zich voor een jaar herkies
baar. Onze oud-voorzitter Jan Hees 
overleed in dit jaar. Willem Teerlink 
verhuisde vanuit Rijswijk naar 
Pijnacker en kwam daarmee helaas 
buiten de 'invloedssfeer' van onze 
afdeling te vallen. 

Het afdelingsbestuur kwam in 2008 
viermaal bij elkaar. Er werd een alge
mene ledenvergadering gehouden. 
Bij deze gelegenheid vertoonde Jo
han Bommele een film over de door 
hem samengestelde Parkenroute 
(waarover verder meer). Oat waren 
echter niet de enige vergaderingen 
voor bestuursleden. Ook in 2008 na
men wij weer deel aan verschillende 
overlegsituaties : de landelijke Le
denraad, de provinciale raad van de 
Fietsersbond in Zuid-Holland (over
leg tussen de verschillende Zuid-Hol
landse afdelingen), het platform Fiets 
van het Stadsgewest Haaglanden en 
de Raad van Toezicht van het Haags 
Milieucentrum. 

Niet specifiek op fietsgebied zijn 
onze vertegenwoordigingen in het 
Consumentenplatform openbaar 
vervoer, de Klankbordgroep VCP 
(verkeerscirculatieplan) en de 
Klankbordgroep Grote Marktstraat. 
In het Consumentenplatform open
baar vervoer wordt de Fietsersbond 
vertegenwoordigd door Ben de Nijs 
(bestuurslid) , in de beide klank
bordgroepen door Daan Goedhart 
(voorzitter). 
De secretaris is door de afdeling 
afgevaardigd in de Adviescommis
sie Duurzaamheid en Milieu (ADM), 
een commissie die het college van 
burgemeester en wethouders (B&W) 
over genoemde beleidsterreinen 
adviseert. Deze commissie komt 
tienmaal per jaar bij elkaar. Per 1 
januari 2009 is de commissie door 
het college van B&W opgeheven, 
naar zeggen van het college omdat 
de meerwaarde ervan niet (meer) 
ingezien werd. 

DE ONDERAFDELINGEN 

WASSENAAR 
De onderafdeling Wassenaar bestaat 
helaas nog steeds uit slechts een 
actief lid, maar wei een die zijn 
mannetje staat. Geruggensteund 
door adviezen van voorzitter Daan 
Goedhart heeft Roelof van der Graaf 
goede contacten met lokale politici 
opgebouwd. Zijn stug volgehouden 
standpunt dat fietsstroken langs 
langsgeparkeerde auto's slechts 
schijnveiligheid bieden, lijkt binnen 
de gemeente door te dringen. In min
stens een geval zijn plannen aange
past. Voorts is bij het opbreken van 
de kruising Rust en Vreugdlaan het 
fietspad ontzien. En op de Bakkers
hagelaan zal het gewenste tweerich
tingenfietspad worden aangelegd. 

RIJSWIJK 
De gemeente kwam dit jaar met een 
nieuwe Fietsbeleidsnota, voor de 
fietser het belangrijkste stuk van de 
gemeente in jaren. De onderafdeling 
Rijswijk is tevreden over positieve 
ontwikkelingen als een voorkeur voor 
geasfalteerde fietspaden (vervanging 
van tegelpaden), de verbetering van 
de fietsparkeervoorzieningen en 
concrete maatregelen als het toe
staan van fietsen in de Herenstraat. 
Belangrijke minpunten uit de Fiets
balans van enkele jaren geleden 
komen echter niet erg uit de verf: 
de geringe directheid (omrijden en 
veel oponthoud door verkeerslichten) 
en de infrahinder (te smalle fiets
stroken). De onderafdeling heeft bij 
de gemeenteraad haar ongenoegen 
geuit dat er ondanks het uitgangs
punt van asfalteren in de praktijk nog 
steeds getegeld wordt. 
De verkeerslichten worden in de 
Fietsbeleidsnota niet behandeld 
omdat er een aparte verkeerslichten
nota is. Die verkeerslichtennota is 
echter geen verbetering ten opzichte 
van de praktijk, omdat de maximale 
wachttijd voor de meeste verkeers
lichten (namelijk die niet op een 
hoofdfietsroute liggen) 90 seconden 
is en omdat dit maximum twee keer 
telt als er een middenberm van meer 
dan 2,5 meter is. In de praktijk zou 
dit kunnen betekenen dat de wacht
tijd 180 seconden wordt en op de 
hoofdfietsroutes 120. Er is een on
derzoek gaande naar de mogelijkhe-
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den voor een gunstiger afstelling . De 
onderafdeling heeft bij de gemeente 
gepleit voor een vlottere afhandeling 
van het fietsverkeer. 

Het verbeteren van de doorgaande 
verbindingswegen in Rijswijk krijgt 
meer aandacht, mede dankzij de 
vele meldingen in het kader van 'Mijn 
Slechtste Fietspad'. De Hoornbrug 
is een groat knelpunt, daarom zal 
er over twee jaar een fietsbrug over 
de Vliet komen . De lijst Rijswijkse 
knelpunten is dit jaar opnieuw nage
lopen. Veel knelpunten zijn door de 
gemeente opgeheven, anderzijds 
zijn er enkele nieuwe geconstateerd. 
Met stukjes in de lokale pers ge
naamd Fietsersleed wordt aandacht 
gevraagd voor de ergste knelpunten. 
Tot nu toe wordt er door gemeente
werken snel en adequaat op gerea
geerd . 
Met Daan Goedhart is overlegd 
over de aansluiting van de routes uit 
het FietsRoutePiusPian in Rijswijk. 
Route 8 (Steenlaan, Rembrandtka
de, Populierstraat) gaat over veelal 
vrijliggend fietspad en kent weinig 
hindernissen. Route 2 (langs de 
Trekvliet) heeft meer bezwaren. 
Een uitgebreid onderzoek heeft uit
gewezen dat de door de gemeente 
aangelegde parkeervoorzieningen in 
het algemeen goed van kwaliteit zijn, 
maar dat er op een aantal plaatsen 
te weinig rekken zijn: het station, 
random de Boogaard, en bij enkele 
kleinere winkelcentra. Bij een aantal 
sportvelden en instellingen voor 
gezondheidszorg en welzijn zijn de 
rekken van slechte kwaliteit. Dit is 
onder de aandacht van het gemeen
tebestuur gebracht. De Fietsbeleids
nota kondigt verbeteringen aan. 

De onderafdeling heeft op Koningin
nedag een stand ingericht op het 
Waldhoornplein met ook een moge
lijkheid tot fietsen . Door het slechte 
weer bleven de meeste bezoekers 
liever in de Marimbahal; deze 
activiteit is niettemin voor herhaling 
vatbaar. 
De gemeente Rijswijk organiseert 
tweemaal per jaar een bijeenkomst 
voor nieuwe inwoners om de Rijs
wijkse instellingen meer aandacht 
te geven. Ook de Fietsersbond was 
daar vertegenwoordigd. Het is een 
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£10ede mogelijkheid om wat meer 
lokale bekendheid te krijgen en za
ken te doen, want oak aile Rijswijkse 
beleidsmakers Iaten zich op een 
dergelijke bijeenkomst zien. Het was 
gezellig en nuttig, maar heeft geen 
nieuwe !eden opgeleverd. 
De contacten met de gemeente zijn 
er maar moeten wat minder vrijblij
vend. De bestuursvergaderingen van 
de onderafdeling Rijswijk verlopen 
in een prettige sfeer. De relaties 
met de afdeling Haagse Regia zijn 
aangenaam. Aan verbetering van 
het contact met Delft wordt gewerkt. 
Met aile plannen die er nag liggen 
zal oak 2009 een jaar worden met 
uitdagingen. 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
Een trieste gebeurtenis in 2008 was 
h13t overlijden van Jan Hees, lid van 
de onderafdeling Leidschendam
Voorburg en iemand met veel kennis 
van en ervaring met stedelijke ver
nieuwing. Deze deskundigheid kwam 
goed van pas bij de activiteiten van 
de Fietsersbond. Ondanks zijn lang
durige ziekte heeft Jan zich zoveel 
als mogelijk ingezet voor de bond. 
De Fietsersbond is hem dankbaar 
voor zijn ijveren voor de belangen 
van de fietsers in Leidschendam
Voorburg en zal zijn deskundige 
inbreng en rustige optreden missen. 

Dt3 onderbezette onderafdeling, 
bestaande uit Jan Stoop en Dick 
Breedeveld, heeft in 2008 vier keer 
overlegd met de wethouder voor 
verkeer en zijn ambtenaren. Onder
werpen die daarbij aan de orde zijn 
gekomen zijn onder andere.: 
het antwerp voor een gecombineer
de route voor voetgangers, fietsers 
en tram in Weigelia winkelcentrum 
Leidsenhage; 
• 9ratis bewaakt stallen in Leidsen-

hage en Julianabaan; 
• de ontwikkeling van regionale fiats

routes langs de Norah en A 12; 
• een evaluatie van de verkeers

lichtenregeling voor fietsers bij de 
Westvlietweg/Kerkbrug; 

• de uitbreiding van fietsparkeren 
bij de NS-stations Laan van NOI, 
Mariahoeve en Voorburg; 

• fietsstalvoorzieningen bij wonin
gen; 

• het verbeteren van de oversteek
voorziening voor fietsers op de 
Laan van Nieuw Oosteinde. 

Sinds 1 februari kunnen bezoekers 
van Leidsenhage hun fiets gratis 
bewaakt stallen bij de stalling van 
Biesieklette aan het Liguster. Ver
dere toekomstige verbeteringen zijn 
overkapping en eventuele uitbreiding 
van de capaciteit. Bij de 3 NS-stati
ons zal Prorail de fietsparkeervoor
zieningen fors uitbreiden. Op 2 april 
is de langverwachte fietstunnel in de 
spoorbaan Den Haag-Leiden tussen 
de Spinozalaan in Voorburg en de 
IJsclubweg in Den Haag gereedge
komen in het kader van het project 
Randstadrail. Naar aanleiding van 
het dodelijke fietsongeval met een 
scholiere op de Laan van Nieuw 
Oost Einde heeft de gemeente aile 
gevaarlijke fietsoversteekplaatsen 
verwijderd. In plaats daarvan is er 
een centrale oversteekplaats aan
gelegd bij de Prins van Lignestraat. 
Deze is beveiligd met verkeerslich
ten. Om omrijden zoveel mogelijk te 
vermijden is op de fietspaden langs 
de Laan van NOE tweerichtingenver
keer ingesteld. 
In 2008 is de regionale fietsroute 
lang de noordelijke randweg nag 
steeds niet gereedgekomen. Ter 
hoogte van Leidsenhage moeten 
doorgaande fietsers een grate om
weg via het winkelcentrum maken. 
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Het wachten is op het gereedkomen 
van de met verkeerslichten geregel
de fietsoversteekplaats bij de Prins 
Bernardlaan. In verband met tech
nische problemen bij de aanpassing 
van de fietstunnels in de A4 bij het 
Prins Claus voor bussen van bezoe
kers van FC Den Haag is deze fiats
route al geruime tijd geblokkeerd. 

WESTLAND 
De activiteiten in de gemeente West
land stonden in 2008 grotendeels 
in het teken van de N223, waar de 
provincia het vrijliggende tweerich
tingen fietspad wil vervangen door 
een parallelweg. Nadat we eerder 
administratief bezwaar hadden aan
getekend, zijn we in 2008 in beroep 
gegaan bij de rechtbank. Het waren 
vooral Daan Goedhart en het lande
lijk bureau die bemoeienis hadden 
met dit dossier. Gelukkig was aile 
moeite niet voor niets. De parallelwe
gen mogen er komen, zo oordeelde 
de rechtbank, maar er moeten op 
delen ervan absoluut maatregelen 
worden getroffen om de veiligheid 
van fietsers te waarborgen. 
De provincia heeft het plan om 
tweede fietsroute aan te leggen 
van Kijkduin naar Hoek van Holland 
Iaten onderzoeken op haalbaarheid. 
Omdat de route grotendeels door 
resterend beschermd natuurgebied 
komt te liggen, heeft de Fietsersbond 
zich tegen het plan gekeerd. Het lijkt 
ons beter het geld te investeren in 
het verbeteren van de bestaande 
fietsroute die niet eenduidig van 
karakter is en op plaatsen te smal. 
Sinds de zomer van 2008 is niets 
meer over het plan vernomen. 

DEN HAAG 
2008 was wederom een druk jaar 
voor de onderafdeling Den Haag. 
Voorzitter Daan Goedhart stak veel 
tijd en energie in het onderhou-
den van contacten met raadleden, 
verkeerswethouder Smit en de 
gemeentelijke verkeersambtenaren. 
Fietscoordinator Tristan Martin vond 
een baan dichter bij huis en vertrok. 
Zijn functie werd niet gecontinueerd, 
maar nu houden diverse ambtenaren 
zich met de fiets bezig. 

.. vervolgt op volgende pagina 
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* vervolg van vorige pagina 

De gemeente gaf opdracht tot het 
uitvoeren van twee onderzoeken op 
fietsgebied . De Fietsersbond heeft 
meegewerkt aan beide onderzoeken. 
Ligtermoet en Partners onderzoch
ten hoe het fietsen in het Haagse 
centrum bevorderd kon worden 
(terwijl de gemeente tegelijkertijd 
onverdroten doorging met het tref
fen van fietswerende maatregelen) . 
Het rapport verdween in de Ia van 
de verkeerswethouder (een diepe, 
ronde, metalen Ia die aan het eind 
van iedere werkdag geleegd wordt) . 
Goudappel Coffeng onderzocht ons 
FRPP (FietsRoutePiusPian) op haal
baarheid . De door ons voorgestelde 
routes werden zeer zinnig bevonden, 
en nog uitgebreid met een aantal 
routes dat Goudappel Coffeng er zelf 
aan toevoegde. 

In Den Haag zetelt niet aileen de 
regering , maar ook Access, de or
ganisatie die expats, die hier tijdelijk 
wonen , ondersteunt. De afdeling 
Haagse regio heeft, met het oog op 
het grote aantal expats in Den Haag, 

advertentie 

LANDKAARTEN 

REISGIDSEN 

REISVERHALEN 

Schoolstraat 21 251 1 AW D en Haag 

telefoon 070- 3 65 73 06 

fax 070- 3 89 77 94 

www. travel books tore.nl 

dat een factor van steeds belangrij
kere betekenis wordt, contacten met 
deze organisatie aangeknoopt. De 
secretaris schreef twee artikel over 
fietsen in Den Haag voor Access 
Magazine. 

Via het in 2005 gestarte landelijke 
Meldpunt 'Mijn Slechtste Fietspad' 
komen nog altijd klachten binnen, 
maar aanzienlijk minder dan voor
heen. 'Fiets in de Knel' Ievert meer 
op dan het meldpunt, en boven-
dien overwegend klachten van een 
andere aard . In 2008 werd het ook 
fietsers in Leidschendam-Voorburg 
en Rijswijk mogelijk gemaakt om 
klachten in te dienen. Via Biesieklet
te-stallingen werden kaarten uitge
deeld die stallers attendeerden op de 
website. De respons was minimaal. 
Twee ambtenaren van de gemeente 
Den Haag hebben diverse terechte 
en betaalbare klachten verholpen . 
Over de voortgang van 'Wijken 
voor de fiets ' in 2008 valt weinig te 
melden. Er werd weliswaar overleg 
gevoerd, maar op straat viel er nog 
niets van het project te merken. 
Hopelijk vertoont 2009 een ander 
beeld . Wei is de wijk opgenomen in 
het hoofdfietsroutenet. 
Over het fietsparkeren in de Grote 
Marktstraat en op de Grote Markt 
publiceerden wij in november 2008 
de nota Kiezen en delen. Hierin 
maken wij een onderscheid tus-
sen langstallers en kortstallers en 
pleiten wij ervoor om voor de laatste 
groep (denk hierbij aan mensen die 
bij Albert Heijn even snel wat inko
pen doen) stallingsvoorzieningen 
te handhaven. De nota werd goed 
ontvangen, zowel door politici als 
ambtenaren. Ook deze nota kwam in 
de diepe, ronde, metalen Ia van de 
verkeerswethouder terecht. 

De herinrichting van het Koningin 
Julianaplein vergde ook in 2008 
weer een forse tijdsinvestering van 
Daan Goedhart. Uit berekeningen 
bleek dat de capaciteit van de nog 
te bouwen ondergrondse stall ing bij 
opening al te krap zou zijn, en in een 
tijdsbestek van tien jaar een mogelijk 
tekort aan 10.000 stallingsplaatsen 
zou vertonen . In 2008 verrees naast 
het station een fietsflat, die een 
tijdelijk alternatief moet vormen voor 
de verwijderde beugels op het plein . 
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De capaciteit is op termijn echter 
onvoldoende. 

PUBLICITEIT 
Een publicitair hoogtepunt in 2008 
was de verschijn ing van de Parken
route, het magnum opus van Johan 
Bommele. De eerdere versie van 
de Parkenroute werd geheel geac
tualiseerd en enorm uitgebreid. De 
VVV's toonden zich zeer ge"lnteres
seerd in verspreiding ervan. Ook 
worden exemplaren verspreid via het 
stadhuis en reisboekhandel Stanley 
& Livingstone. De gemeente nam 
het drukken van het boekje en de 
plaatsing van de aanwijzingsborden 
voor haar rekening. 
In 2008 brachten we twee edities 
van de Fietsbel uit. Het aantal 
aanmeldingen voor de elektronische 
nieuwsbrief de Fietsflits vertoonde 
ook dit jaar weer een stijgende lijn . 
De website is een beetje een zor
genkindje, aangezien de webmas
ter er door drukke beroepsmatige 
werkzaamheden er niet genoeg tijd 
in kan steken. Hetzelfde geldt voor 
de secretaris, die had aangeboden 
bij het beheer van de site te helpen 
maar daar nooit toe gekomen is. 

2008 IN DE MEDIA 
Als het om fietsen ging, wisten de 
media ons regelmatig te vinden. Met 
name journalisten van de Posthoorn, 
de AD/Haagsche Courant en lnfoT
huis vroegen onze mening als er iets 
op fietsgebied te gebeuren stond. 
Onder meer werd aandacht besteed 
aan de Grote Marktstraat, de N223 
en ontwikkelingen op stallingsge
bied. De secretaris werd door de 
AD/Haagsche Courant telefonisch 
ge"lnterviewd over de staat van de 
openbare verlichting; toevallig een 
onderwerp waarmee hij zich inten
sief bezighoudt. Onder meer zijn 
kritische uitlatingen werden door de 
gemeente zeer hoog opgenomen, 
zoals een ambtenaar hem liet weten. 
Momenteel staat het item straatver
lichting hoog op de agenda. 

Bob Molenaar, met medewer
king van Roelof van der Groat, 
Han Bik, Jan Stoop en Dick 
Breedeveld 
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f=INANCIEEL JAAROVERZICHT EN BEGROTING 
A.FDELING HAAGSE REGIO 

beginsaldo bij landelijk bureau 

beginstand andere (spaar)rekeningen 0,00 beginstand andere rekeningen 

kas 20 kas 2,20 

totaal bezit 1 januari 2.386,93 totaal bezit 1 januari 5.354,09 

INKOMSTEN INKOMSTEN (BEGROOT) 

landelijke afdracht 6.728,80 landelijke afdracht 6.750,00 

overige inkomsten 997.00 advertenties blad 

totaal inkomsten 7. 725,80 subsidies 

UITGAVEN verkoop info- en actiemateriaal 100,00 

ingehouden doof lanCiefijk: bureatl donaties I giften 

afdelingswebsite 0,00 diversen 

actiematerialen 0,00 totaal inkomsten 6. 850.00 

overig 0,00 UITGAVEN (BEGROOT) 

I eclaraties t>ij landelljk: buf'e~u afdelingsblad 7. 600. oo 
afdelingsblad 334,24 berichten aan leden I (bestuurs)vergaderingen 200,00 

berichten aan ledenl(bestuurs)vergadering 0,00 landelijke en plaatselijke campagnes 250,00 

landelijke en plaatselijke campagnes 0,00 evenementen en acties 600,00 

evenementen en acties 149,54 ledenbinding en -werving 100,00 

ledenbinding en -werving 0,00 afdelingswebsite 300,00 

secretariaat, administratie, reiskosten 81,31 onderafdelingen 

onderafdelingen 145,00 secretariaat, administratie, reiskosten 500,00 

overig 0,00 overig 100,00 

I etaald via fl!jker:ting afdetio:Q totaal uitgaven 9. 650. 00 

afdelingsblad 2.519,17 

berichten aan leden I (bestuurs)vergaderingen 132,50 

landelijke en plaatselijke campagnes 130,86 

evenementen en acties 788,46 

ledenbinding en -werving 0,00 

secretariaat, administratie, reiskosten 230,36 

onderafdelingen 0.00 

afdelingswebsite 180,00 

overig 67,20 

totaal uitgaven 4.158,64 

SALDO per 31 december 

eindsaldo rekening afdeling 6. 061.98 

eindsaldo bij landelijk bureau -710.09 

eindsaldo overige rekeningen 

kas 2.20 

totaal SALDO 31 december 5. 354.09 

VERMOGEN per 31 december 5. 354. 09 
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VAN DOORBRAAK NAAR DOORBRAAK 
FIETSEN IN DE HAAGSE GROTE MARKTSTRAAT 

De Grote Marktstraat in Den Haag 
ontstond ruim 80 jaar geleden als 
doorbraak door een wirwar van 
historische straatjes. Voorzitter Daan 
Goedhart van de Haagse afdeling 
van de Fietsersbond schrijft over een 
tweede doorbraak: de erkenning van 
aile betrokkenen dat de fiets onmis
baar is voor het goed functioneren 
van de Grote Marktstraat als winkel
gebied. 

De Grote Marktstraat is een drukke 
winkelstraat in hartje Den Haag. Aile 
grate warenhuizen zijn er te vinden, 
net als een groat aantal andere 
winkels die veel fietsende klanten 
aantrekken. Ondanks zijn ligging is 
de Grote Marktstraat historisch ge
zien geen oude straat. Hij ontstond 
in de jaren '20 van de vorige eeuw 
na een doorbraak door een wirwar 
van historische straatjes. Een vorm 
van stadssanering werd gecombi
neerd met ruimte maken voor het 
toenemende verkeer. Juist in die tijd 
werden overal in Nederland waren
huizen gebouwd, dus oak in Den 
Haag. De nieuwe Grote Marktstraat 
bood ruimte aan warenhuizen als de 
Bijenkorf, V&D, HEMA, C&A en Peek 
& Cloppenburg. 

VERKEERSRIOOL 
In de jaren '70 en '80 was de Grote 
Marktstraat verworden tot een 
verkeersriool met aile nadelen die 
daarbij horen. De eerste plannen 
werden gemaakt om onder de straat 
een tunnel aan te leggen voor het 
tramverkeer. De (groot)winkelbedrij
ven wilden graag een parkeergarage 
onder de straat. De combinatie van 
tramsporen met daarboven twee 
parkeerlagen zou landelijk berucht 
worden als de 'Haagse tramtun-
nel' door de ernstige problemen 
die er tijdens de bouw waren met 
het grondwater. Na voltooiing van 
het tunnelproject kreeg de straat in 
het voorjaar van 2006 een tijdelijke 
inrichting en de status van voetgan
gersgebied. Omdat de belangrijkste 
doorgaande fietsroute van Den Haag 
door de Grote Marktstraat loopt 
(7000 fietsers per dag) werd in het 
midden een tweerichtingen-fietspad 
aangelegd. Voor deze route is geen 
alternatief. 

Toegegeven, op bepaalde tijden van 
de week, vooral op zaterdag- en 
zondagmiddag, zijn er zoveel voet
gangers op straat dat veilig fietsen 
niet goed mogelijk is. De norm wordt 
dan duidelijk overschreden. Vanaf 
het begin van de inrichting regende 
het klachten: de fietsers zouden de 
voetgangers omver rijden. De pers, 
veel ambtenaren, ondernemers en 
bewoners van de Grote Marktstraat 
spraken erover, maar bij navraag 
kon niemand een geval van aanrij
ding noemen. Er zal best wei eens 
wat voorgevallen zijn, maar ernstige 
ongevallen hebben zich niet voorge
daan. 

WILD GESTALDE FIETSEN 
De gemeente plaatste fietsbeugels 
voor het stallen van ruim 250 fietsen, 
terwijl de vraag naar stallingen af
hankelijk van het weer varieerde van 
800 tot 1800 plaatsen. Veel ruimte 
werd dan oak ingenomen door wild 
gestalde fietsen. Oak daarover 
kwamen veel klachten binnen. Ze 
zouden de voetgangers in de weg 
staan. 
In de zomer van 2007 besloten B&W 
om de Grote Marktstraat te Iaten 
inrichten tot 'de mooiste winkel-

het is nog even wachten op de stalling ..... 
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straat van Nederland'. Daar hoard en 
volgens het college geen fietsen bij, 
rijdende noch gestalde. Een alterna
tief werd niet geboden, en bestaat 
oak niet. 
Naar aanleiding van de eerste be
richten in de pers stuurde de Fiet
sersbond een brief aan aile raads
leden waarin duidelijk gesteld werd 
dat fietsen door de Grote Marktstraat 
toegestaan zou moeten blijven. De 
gemeenteraadsleden lieten daarop 
unaniem weten dat wat hen betreft 
de fietser er mocht blijven rijden, 
maar niet Ianger stallen. Met moeite 
legden B&W zich bij dit standpunt 
neer. 

GEWAARDEERDE PARTNER 
De Fietsersbond mocht aanschui
ven bij een klankbordgroep om mee 
te praten over de herinrichting van 
de Grote Markstraat. Een positieve 
ontwikkeling, want zo kreeg de 
Fietsersbond niet aileen de gelegen
heid om beter kennis te maken met 
de andere betrokkenen, waaronder 
ondernemers, maar oak om invloed 
uit te oefenen. In die klankbordgroep 
werden aanvankelijk de meest vre
selijke dingen over fietsers gezegd 
(stadsanarchisten, moet verboden 
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worden en dergelijke ), maar met 
behulp van van wat geduld en 
goede informatie zijn tach de meeste 
betrokkenen min of meer bekeerd. 
lndividuele gesprekken deden de 
mst. De Fietsersbond werd een 
gewaardeerde partner. 
Om zowel de politiek als de betrok
kenen goed te informeren schreef de 
afdeling een nota met de titel 'Kiezen 
en delen, Fietsparkeren in de Grote 
Marktstraat' (zie onze website 
www.fietsersbondhaagseregio.nl). 
Deze nota werd positief ontvangen, 
zowel door de politiek, de ambtena
mn als door de ondernemers. Kart 
samengevat staat erin wat voor soar
ten fietsparkeerders er zijn en wat je 
ervoor moet doen om die goed van 
dienst te zijn. 

VRIENDELIJKE ONTVANGST 
De Fietsersbond wil eigenlijk dat 
fietsers net zo'n vriendelijke ont
vangst krijgen als de gebruikers 
van het openbaar vervoer en auto
mobilisten. Daarom durfden wij het 
voorstel te doen om een deel van de 
ondergrondse parkeergarage in te 
richten als gratis bewaakte fietsen
stalling. Op de plaats van een auto 
kunnen minstens tien fietsen wor
den gestald. Op vijftig autoplaatsen 
dus 500 fietsen, in twee lagen zelfs 
1000 fietsen. Probleem is dat geen 
enkele openbare parkeergarage 
gemeentelijk eigendom is, dus oak 
deze garage niet. Frappant is verder 
dat de projectontwikkelaar van het 
enkele jaren geleden geopende 
Spuimarktcomplex de afspraak om 
daarin een stalling voor duizend fiat
sen te realiseren niet is nagekomen. 
Hij koos voor drie supermarkten. De 
gemeente heeft verzuimd hiertegen 
op te treden. 
De architect die de nieuwe inrich
ting van de Grote Marktstraat mag 
verzorgen heeft opdracht gekregen 
e'r een fietspad aan te leggen. B&W 
willen hoe dan ook een afscheiding 
in de vorm van randjes om duide
lijk aan te geven waar mag worden 
gefietst. Wij zijn tegen randjes, want 
daarover kan zowel de fietser als de 
voetganger vallen. Ons argument is 
clat voetgangers daar helemaal niet 
op letten, die zijn bezig met winke
len. De randjes komen er wei, maar 
clan schuin aangelegd. Een com-

promis waar een fietser nauwelijks 
over kan vallen, maar de winkelende 
voetganger nog steeds. 

FIETSCONSUMENT BELANGRIJK 
Regelmatig heeft de Fietsersbond 
overleg met de voorzitter van de 
Ondernemersvereniging Grote 
Marktstraat, tevens storemanager 
van de Bijenkorf. Oat heeft ertoe 
geleid dat de fietsconsument nu ook 
gezien wordt als heel belangrijk voor 
de omzet. De vereniging denkt mee 
over een oplossing voor het fietspar
keerprobleem die voor aile partijen 
acceptabel is, inclusief ons eerder 
genoemde voorstel. Het voorstel van 
de gemeente om voor de gestalde 
fiets ruimte te scheppen in een aan
tal te ver weg gelegen parkeergara
ges wordt ook door de vereniging als 
niet reeel gezien. Erkend wordt dat 
een fietsenstalling aan een door
gaande route moet liggen en de fiets 
gestald moet kunnen worden vlakbij 
het doel van de fietser. Dit mogen 
wij zeker de tweede grate doorbraak 
noemen op deze plek in de stad. 
lnmiddels is het overleg uitgebreid 
met ondernemers in de rest van de 
binnenstad. Gezamenlijk proberen 
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wij de politiek te be"lnvloeden om 
tot een goede inrichting van de 
Grote Marktstraat en uiteindelijk 
de hele binnenstad te komen. De 
uitdagingen zijn groat. Volgend jaar 
wordt een verkeerscirculatieplan 
ingevoerd. De bedoeling is om het 
doorgaande autoverkeer zoveel 
mogelijk te weren uit de binnenstad. 
Die binnenstad moet meer een 
gebied worden voor voetgangers en 
fietsers. De Fietsersbond ontvangt 
uitnodigingen om deel te nemen aan 
workshops, discussiebijeenkomsten 
en dergelijke om gezamenlijk te 
komen tot voorstellen die van Den 
Haag een aantrekkelijke, maar ook 
goed bereikbare stad maken. 
De Fietsersbond beschikt over ken
nis die ondernemers aanspreekt. Nu 
B&W nag! 

Daan Goedhart, met dank aan 
Bob Molenaar 

De fietsen in het hek van de ingang van de tramhalte zijn tekenend voor de situatie: bij 
gebrek aan voorzieningen zijn de fietsers aangewezen op hun creativiteit 
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IS VOORZIENING FIETSPARKEREN ONVOLDOENDE? 
VOORZITIER ONDERNEMERSVERENIGING PLEIT VOOR GOEDE OPLOSSING 

De Fietsersbond Haagse Regia praat 
met vee/ partijen over de inrichting 
van de Grote Marktstraat. De onder
nemersvereniging van deze straat is 
een van die partijen. 

De Fietsbel interviewde de voorzit
ter, Eric van den Elshout, tevens 
storemanager Bijenkorf Den Haag. 
Hij heeft een realistische kijk op de 
situatie. 

Eric, je bent storemanager van de 
Bijenkorf Den Haag. Kun je in twee 
zinnen uitleggen wat dat is en wat 
het leukste is aan deze baan? 
Als storemanager ben je eindverant
woordelijk voor alles water binnen 
de vier muren van het filiaal gebeurt. 
Omdat de Bijenkorf veel verschil
lende producten verkoopt en er veel 
personeel werkt, is het een zeer 
afwisselende baan. 

Waf voor fietser ben je? 
lk ben een echte mooiweer-fietser! 
In mijn woonplaats Bergen op Zoom 
gebruik ik regelmatig de fiets . Hier 
in Den Haag zit ik zo 'n tien keer per 
jaar op de fiets . Oat is een dienstfiets 
van de Bijenkorf. lk gebruik de fiets 
meestal als ik naar een overleg ga in 

de binnenstad. Dan is het een mijl op 
zeven om met de auto te gaan. 

Waf is voor jou belangrijker, de be
reikbaarheid of de aantrekkelijkheid 
van het stadscentrum? 
De aantrekkelijkheid. Het is bekend 
dat als je maar aantrekkelijk genoeg 
bent de mensen wei komen, al moe
ten ze bij wijze van spreken een berg 
oversteken. Aangezien de aantrek
kelijkheid van Den Haag zondermeer 
een feit is, zetten we nu in op be
reikbaarheid en parkeergelegenheid. 
Als ondernemers-vereniging is dat 
ook ons standpunt in de klankbord
groep van het Verkeerscirculatieplan 
(VCP). 

Er is vee/ te doen over de inrichting 
van deze winkelstraat. A Is jij mocht 
beslissen hoe de Grote Marktstraat 
zou worden ingericht met betrekking 
tot het verkeer, hoe zou dat dan zijn? 
Dan zou de straat auto- en fiets-
vrij zijn en aileen toegankelijk voor 
voetgangers. Maar ik ben realistisch 
genoeg om te weten dat dit niet 
mogelijk is. Er zullen altijd fietsers 
door de straat blijven rijden . Ervaring 
leert dat handhaving (de politie Iaten 
controleren of er toch geen fietsers 

Fietsen voor de Bijenkorf. De storemanager ziet fietsers als goede klanten 
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Eric van den Elshout, storemanager bij 
Bijenkorf 

rijden - AW) in de Randstad in der
gelijke situaties niet werkt. Daarom 
ben ik van mening dat de fiets zoveel 
mogelijk gefaciliteerd moeten wor
den. 
Het grootste spanningsveld in deze 
straat is echter tussen voetgangers 
en fietsers. Confrontaties tussen 
deze twee weggebruikers vormen 
een risico. Het ontwerp voor de her
inrichting van de Grote Marktstraat 
is naar de mening van de onderne
mersvereniging nog niet ideaal op 
dat punt. Wat ons betreft mag het 
onderscheid tussen voet- en fietspad 
nog duidelijker worden benadrukt en 
kunnen de fietspaden nog duidelijker 
herkenbaar worden. Hoe, dat laat ik 
graag aan de ontwerpster over. 

Zoals bekend zal fietsparkeren op 
de Grote Marktstraat zoveel moge
lijk worden ontmoedigd. Er zullen 
direct in de buurt van de straat wet 
parkeermogelijkheden komen. De 
Fietsersbond is van mening dat deze 
zo dicht mogelijk bij de straat zelf 
moeten komen. Zodra fietsparkeer
gelegenheden iets verder weg lig
gen, maken namelijk minder mensen 
gebruik ervan. Wat zijn volgens jou 
de beste plekken? 
Aan het begin en het eind van de 
straat, dus bij het Spui en de Grote 
Markt. • 
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Ill• vervolg van 

De Fietsersbond heeft een idee 
daarover. Er zijn berekeningen ge
maakt die uitgaan van 1500 tot 2000 
fietsparkeerplaatsen om aan de 
vraag te vo/doen. De bond wit graag 
dat in de parkeergarage van het 
Souterrain, aan de kant van de Grote 
Markt, a/s proef 50 parkeerplaatsen 
worden ingericht a/s fietsenrek. Op 
die manier kunnen daar, in twee 
rUen boven e/kaar, zo'n 1000 fietsen 
staan. Waf vind je hier van? 
Aangezien de parkeergarage prive
eigendom is, zou dat wat mij betreft 
aileen als tijdelijke oplossing kun
nen, want dat gaat anders veel geld 
kosten. lemand moet die ruimte dan 
gaan huren. Maar als dit een proef 
zou zijn om te kijken of grootschalige 
fietsparkeerkelders een oplossing 
is, dan steun ik dit idee. Uiteindelijk 
rnoet er natuurlijk een goede per
manents oplossing komen voor het 
fietsparkeren in of rand de Grote 
Marktstraat. 

Dan a/s /aatste, weet je hoe vee/ 
procent van jullie klanten met de fiefs 
komt? 
Nee, dat zou ik dan uit moeten Iaten 
zoeken. Maar de Bijenkorf richt zich 
met name op publiek dat je kunt 
omschrijven als 'convenience'-klant. 
Deze klant wil graag in de buurt 
parkeren. Daarnaast zullen voor de 
grate aanschaffen mensen oak de 
auto in de buurt willen hebben. We 
hebben hier wei een bezorgservice, 
maar het is niet echt gebruikelijk in 
Nederland om dat te doen. Daar lijkt 
de internetwinkel daar steeds handi
ger op in te spelen. 

Astrid van Vliet 

DE FIETSBEL 

TRANSVAAL OOK OP DE FIETS 

De Haagse wijk Transvaal telt onder 
haar bewoners mogelijk het laagste 
aantal fietsers van Nederland. Er 
zijn drie belangrijke oorzaken aan te 
wijzen. Ten eerste kan niet ieder
een fietsen! Daarom worden er op 
scholen en buurthuizen fietslessen 
gegeven en kunnen kinderen bij de 
Haagse Hopjes fietsjes lenen. Ten 
tweede is de verkeerssituatie voor 
fietsers slecht. Probeer eens tijdens 
de openingstijden van de winkels 
door de Paul Krugerlaan te fietsen 
of vanuit de Hobbemastraat naar het 
Hobbemaplein over te steken. Zelfs 
voor geoefende fietsers is dit lastig. 
Deze slechte situatie wordt aange
pakt, mede dankzij adviezen van de 
Fietsersbond, maar de uitvoering 
laat nag even op zich wachten. Ten 
derde hebben de bewoners van de 
wijk Transvaal meestal een niet
westerse achtergrond: Turks, Marok
kaans of Surinaams. In die Ianden 
wordt weinig gefietst. Men loopt, oak 
langere afstanden die wij aileen per 
fiets zouden afleggen, maakt veel 
gebruik van het openbaar vervoer of 
gebruikt de auto. Want net als in de 
chique wijken van Den Haag haal je 
als het even kan je kind op met de 
auto. Dan kunnen de andere ouders 
zien hoe goed het met je gaat. In 
Transvaal koopt men zelfs liever een 
nieuwe auto, dan dat men een eigen 
huis koopt. 

TENTOONSTELLING 
Promotiecampagnes uitgevoerd in 
het buitenland stelden de fiets in een 
positief daglicht. Deze campagnes 
behaalden zeer goede resultaten: 
het aantal fietsers steeg procen
tueel flink. Klimaatbewustzijn en 
kredietcrisis zorgden voor de nodige 
rugwind. Een soortgelijke campagne 
uitvoeren in Transvaal is volgens 
het afdelingsbestuur het proberen 
waard. In de bibliotheek in Transvaal 
aan het Hobbemaplein komt van 
19 mei tot 1 juli een tentoonstelling 
te staan bestaande uit informatie
panelen van de Fietsersbond. Op 
basis van deze panelen wordt elke 
woensdagmiddag een prijsvraag 
onder bezoekende kinderen gehou
den. Ook kunnen kinderen op een 
computer een virtueel parcours af
leggen. De behaalde punten worden 
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op het prijsvraagformulier bijgeschre
ven. Tenslotte is er ruimte op het 
formulier voor 'een fietswens': hoe 
ziet jouw ideale fiets of fietsomge
ving eruit? Wie de prijsvraag inlevert 
maakt kans op het winnen van een 
fraaie fiets. Voor volwassenen is 
er gelijktijdig een 'vragenuur' over 
onder andere de verkeersveiligheid 
voor fietsers op straat, het aanvra
gen van fietsbeugels in de straat en 
de bijzondere bijstand die scholieren 
kunnen krijgen voor het aanschaffen 
van een fiets. 

Wie op een woensdagmiddag in 
mei I juni de kinderen in Transvaal 
wil helpen met het invullen van de 
prijsvraag of vragen van volwas
senen wil beantwoorden (hiervoor 
wordt een handboek gemaakt) kan 
contact opnemen met Marc Seek, 
beek@pro- fiets. nl of bell en met 
0341 266 478/06 233 68 503. 

Marc Beek 

Staan er binnenkort meer fietsen voor het 
koffiehuis? 
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FIETSBEUGELS 
Overal in Den Haag kom je ze tegen: 
de fietsbeugels, ook wei nietjes 
genoemd. De vormgeving is onte
genzeggelijk mooi: het materiaal, de 
juiste dikte van de buis, alles in een 
goede verhouding. Daarom heeft de 
gemeente Den Haag er indertijd voor 
gekozen. Maar wat blijft er over van 
de schoonheid als er fietsen tegen
aan staan? lnderdaad, niets! Belang
rijker is hoe veilig de beugels zijn. Je 
kunt je fiets eraan vastbinden. Jawel, 
maar een diet kan de fiets met ket
ting en al naar de grand brengen en 
met een beweging (hij hangt er met 
zijn valle gewicht bovenop) zelfs de 
stevigste ketting doorknippen. Een 
tussenbalkje ontbreekt. De meeste 
fietsbeugels zijn ook niet volgens 
voorschrift geplaatst. De bovenkant 

moet tussen de 80 en 85 em verwij
derd zijn van de grand. De meeste 
beugels staan te hoog. De Haagse 
fietsbeugels hebben ook nog eens 
geen goedkeuring van 'Fietsparkeur', 
een keurmerk voor het veilig stallen 
van je fiets. 
Wei zijn ze handig om even je fiets 
tegenaan te zetten. Als u voor uw 
huis behoefte hebt aan een dergelijk 
stallingplaats, dan kunt u eventueel 
samen met uw buren een aanvraag 
daarvoor indienen bij het stadsdeel
kantoor. 

Daan Goedhart 

advertentie 

p BIESIEKLETTE 
FIETS & 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 

ROTONDE 

Er komt een rotonde op de kruising 
Plesmanweg/Nieuwe Parklaan. Vrij
liggende fietspaden worden aange
legd met de fiets in de voorrang. Oat 
is goed nieuws. De weinige rotondes 
die Den Haag rijk is, zijn volgens 
voorschrift aangelegd en functione
ren goed, uitgezonderd de rotonde 
Het Kleine Loo/Reigersbergenweg, 
maar deze is sterk verouderd. Uit 
onderzoek blijkt dat het autoverkeer 
op een rotonde minder uitlaatgassen 
uitstoot dan op eenzelfde kruising 
met verkeerslichten. 
Des te merkwaardiger is het dat bij 
de herinrichting van de De Ia Rey-

weg niet gedacht is aan de aanleg 
van een rotonde bij de kruising met 
de Dierenselaan/Steijnlaan. Op ver
zoek van de Fietsersbond wordt er 
toch nog eens 'naar gekeken'. Een 
rotonde verbetert de doorstroming 
van het fietsverkeer enorm. Deze 
kruising ligt midden in een belang
rijke, toekomstige fietsroute. 

Daan Goedhart 
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Vanwege de esthetiek heeft de ge
meente de fietsbeugels gekozen. Maar 
er moe ten dan aileen er geen fietsen 
tegen aan staan .... 

de nieuwe lantaarnpalen longs het 
Ruychrockpad in Wassenaar (zie het 
artikel op de volgende pagina} 



2009 

FIETSEN DOOR WASSENAAR 
Onlangs was een oud-k/asgenoot 
van mij jarig. We kennen e/kaar a/ 
meer dan een halve eeuw. Elke 
maand zien we elkaar en wederzijd
se verjaardagsfeestjes worden ook 
bezocht. Zo fietste ik op 19 maart 
door de duinen via Katwijk naar 
F?ijnsburg. Terug wilde ik een fiets
vriende/ijke route door Wassenaar 
njden. Wassenaar ken ik wet, ook op 
fietsgebied, maar wat was nou een 
prettige, snelle, doorgaande fiefs
route er doorheen van Leiden naar 
Den Haag? 

De route langs de A44 en de Rijks
straatweg is niet bepaald vriendelijk 
voor fietsers: er is veel lawaai van 
het autoverkeer en dan zijn er nog 
de uitlaatgassen. Vanaf de Hol
landse Schouw fietste ik eerst nog 
enkele honderden meters langs de 
A44, maar voorbij 'het treintje van 
Valkenburg' werd de afstand tussen 
het fietspad en de A44 steeds groter. 
Dit fietspad, dat de oude trambaan 
volgt, heeft een goed wegdek en 
ligt tussen het groen. Het pad komt 
uit op de Deijlerweg. Ook hier is het 
goed fietsen, er is weinig verkeer. 
Halverwege de Deijlerweg is er 
een rotonde, het Rozenplein. Met 
de fiets in de voorrang is het veilig 
doortrappen, hoewel je altijd moet 
blijven uitkijken. lk ben de gemeente 
dankbaar dat zij nog niet zolang 
geleden besloten heeft de fietser de 
voorrang terug te geven. De Deijler
weg, die is voorzien van fietsvoorzie
ningen, gaat over in de Van Zuylen 
van Nijenveltstraat, ook met goede 
fietsvoorzieningen. 

HALF WERK 
Bij de kruising met de Wieg
manstraat wilde ik linksaf de Van 
Oldenbarneveltweg opgaan. Er zijn 
daar verkeerslichten, maar het lijkt 
erop dat fietsverkeer niet linksaf 
mag slaan. Uiteindelijk heb ik het 
zebra pad maar genomen om door te 
kunnen fietsen. Via een ventweg be
n:likte ik al gauw weer zo'n fietsvrien
delijke rotonde. Daar voorbij kwam 
ik op de Prinsenweg, die voorzien 
was van metersbrede fietsstroken. 
Als er ruimte is voor zulke brede 
fietsstroken, denk ik dan, is er ook 
ruimte voor vrijliggende fietspaden. 
Die zijn veiliger, maar ook duurder. 

De Prinsenweg gaat over in de Bac
kershagenlaan. Bij de Papegaaien
laan ben ik rechtsaf gegaan. Er was 
even verwarring waar ik moest gaan 
fietsen. Oat bleek aan de overkant 
te zijn, waar een mooi geasfalteerd 
tweerichtingenfietspad ligt. De Pa
pegaaienlaan gaat over in de Groot 
Haesebroekseweg, waar tot mijn 
verrassing het fietspad onlangs is 
opgeknapt. Oat was wei nodig ook. 
Het is heerlijk fietsen op een geasfal
teerd fietspad, vooral met de wind in 
de rug. Halverwege de weg is men 
echter gestopt met asfalteren en 
hobbelde ik over het matig betegelde 
fietspad verder. 

FIETSBRUG EN LANTARENPALEN 
Bij 'De Kievit' zijn verkeerslichten 
aangebracht en hoewel het spitsuur 
was heb ik niet lang hoeven wach
ten. Via de Buurtweg vervolgde ik 
mijn tocht. Het fietspad is krap en 
betegeld, maar het groen prachtig. 
Dan komt de verrassing: de nieuwe 
fietsbrug over de Landscheidings
weg. Ja, je moet omhoog trappen, 
maar ook weer niet z6 hoog, want 
de Landscheidingsweg is daar 
enigszins verdiept aangelegd. Over 
de brug heen kom je weer uit op de 
Buurtweg. Na het glad geasfalteerde 
wegdek op de brug is het wegdek 
van dit deel van de Buurtweg een 
afknapper. Aan het einde gaat de 
Buurtweg over in het Ruychrockpad, 
die de Buurtweg verbindt met de 
Ruychrocklaan in Den Haag. Tot mijn 
verrassing zag ik langs het pad lan
taarnpalen staan. Jaren terug heeft 
de Fietsersbond bij de gemeente 
Den Haag gevraagd om langs dit 
pad verlichting aan te brengen. Om 
een of andere reden kon dat niet. Wij 
hebben vorig jaar het Stadsgewest 
Haaglanden ge"informeerd hierover. 
Of dat geholpen heeft weet ik niet, 
maar de verlichting is er en daarmee 
is er nu ook 's avonds een redelijk 
veilige fietsverbinding tussen Den 
Haag en Wassenaar. 
lk moet zeggen dat deze route door 
Wassenaar mij uitstekend bevallen 
is. Als doorgaande fietsroute kunnen 
er nog wei wat verbeteringen aan
gebracht worden, maar menige stad 
kan jaloers zijn op zo'n doorgaande 
fietsroute. 
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PLANNEN 
Als u dit leest, is net een onderzoek 
(Fietsbalans-2) uitgevoerd naar de 
fietsvoorzieningen in Wassenaar. lk 
ben erg benieuw wat dit onderzoek 
opgeleverd heeft. Oat zullen we pas 
weten aan het einde van dit jaar. 
Misschien kan de uitslag meegeno
men worden in de volgende Fietsbel 
(november 2009) en anders leest u 
erover op onze website. 

Het Stadsgewest Haaglanden wil 
twee fietsroutes aanleggen tussen 
Den Haag en Leiden om de files op 
de grote weg te verminderen. Elm 
route is gepland langs de spoorbaan 
tussen Den Haag/Leidschendam
Voorburg en Leiden. Oat is een 
rustige route waar autoverkeer ver te 
zoeken is. De andere route ligt langs 
de Rijksstraatweg (N44) tussen Den 
Haag en Leiden. Deze fietsroute 
zal verre van rustig zijn, maar is 
wei rechtstreeks. Oat is wat anders 
dan snel, want er zijn onderweg wei 
de nodige verkeerslichten die veel 
oponthoud kunnen geven. De eerder 
beschreven route heeft in ieder geval 
mijn voorkeur boven die langs de 
Rijksstraatweg. lk zou zeggen: pro
beer hem eens. 

Maakt u wei eens een fietstocht over 
een route die u graag met anderen 
wil delen? Schrijf erover en stuur dit 
naar de redactie van de Fietsbel. 
Wie weet wat voor onverwachte, rus
tige, snelle of weet ik wat voor goede 
fietsroutes verborgen liggen in onze 
regio. Vooral routes met veel groen 
worden sociaal veiliger als daar 
dagelijks meer gefietst wordt. 

Daan Goedhart 

de nieuwe fietsbrug over de Landschei
dingsweg 
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BLIJVENDE OMWEG FIETSERS N213 

Onlangs was de Fietsersbond 
uitgenodigd door ambtenaren van 
de provincie Zuid-Holland voor een 
gesprek over de aanpassing van de 
fietsbrug over de N213 ter hoogte 
van de Monnikenlaan. Omdat de Vei
lingroute verlengd wordt (Verlengde 
Veilingroute) en de N213 kruist is, 
er ter hoogte van die kruising geen 
ruimte voor een fietspad. Het huidige 
fietspad fangs dit dee/ van de N213 
wordt opgeheven en de fietsers mo
gen omrijden. 

Waarom het fietspad moet ver
dwijnen is ons niet duidelijk, want 
met een eenvoudig viaduct zouden 
de fietsers over de kruising heen 
geleid kunnen worden. Daar heeft 
de provincia niet voor gekozen. Wei 
heeft men ervoor gekozen om de 
bestaande fietsbrug te verbeteren. 
Deze brug heeft aan beide zijden 
trappen. Die zijn voor fietsers niet 
bepaald vriendelijk en voor som
mige categorieen fietsers is deze 
brug een onneembare hindernis. De 
gedachten gaan uit naar de aanleg 
van opritten die langzaam stijgen. 
Maar voor deze opritten is ruimte no
dig. Aan de ene kant gaat een oprit 
dwars door kassen heen. Daarnaast 
verlengen de opritten de fietsroute 
aanmerkelijk. De fietser moet tach 
al fors omrijden. Naar onze mening 
wordt de omrijdfactor daarmee te 
groat. 

ALTERNATIEF 
Met de ambtenaren hebben we 
gebrainstormd over alternatieven. 
Een alternatief hebben we uitge
breid besproken: vanaf de brug blijft 
het fietspad liggen langs de N213, 
bij de toekomstige kruising met de 
Verlengde Veilingroute gaat dit pad 
naar rechts een kart stukje langs de 
Verlengde Veilingroute, om daarna 
over een aan te leggen viaduct 
schuin over die Verlengde Veiling
route aansluiting te vinden bij de 
Bruidsbogerd. 
De fietser heeft dan bij de brug Mon
nikenlaan een keuze: afhankelijk van 
welk doel men heeft, kan men kiezen 
voor de route over de brug of over 
de aan te leggen nieuwe brug. ldeaal 
is de situatie niet, maar de provincia 
heeft al gekozen voor het verwij-

deren van het fietspad 
langs de N213. Nu maar 
hopen dat de nieuwe 
fietsvoorzieningen er 
liggen als de Verlengde 
Veilingroute opengesteld 
wordt. Het komt te vaak 
voor dat dan nag met de 
fietsvoorzieningen moet 
worden begonnen. 

Daan Goedhart 

de fietsbrug is momenteel een uitdaging voor de avon
tuurlijke fietser. Zal hier verbetering in komen? 

N223: STAND VAN ZAKEN 
De uitspraak over de vervanging 
van het tweerichtingen fietspad lang 
de N223 door een parallelweg was 
duidelijk. Volgens de rechter kan de 
parallelweg aangelegd worden waar 
volgens de onderzoekscijfers weinig 
(vracht)autoverkeer zal rijden, maar 
daar waar veel autoverkeer wordt 
verwacht moeten aan beide zijden 
van de parallelweg eenrichting fiats
paden aangelegd worden. Daarnaast 
moet de rotonda aangepast worden, 
zodat het fietsverkeer deze veilig kan 
passeren. 
De provincia Zuid-Holland heeft ons 

de herziene plannen voorgelegd. 
Daaruit blijkt dat aan beide eisen 
niet is voldaan. De fietspaden zijn 
niet compleat en aan de rotonda is 
helemaal niets veranderd. De Fiet
sersbond heeft een bezwaarschrift 
ingediend. Daarop hebben wij nag 
geen antwoord ontvangen. Nieuwe 
ontwikkelingen worden op onze web
site geplaatst. 

Daan Goedhart 

INITIATIEF VAN PROGRESSIEF WESTLAND 

Progressief Westland, een samen
werking tussen de Westlandse afde
lingen van de PvdA en Groen links, 
heeft op voorstel van de Fietsers
bond een plan gelanceerd, omdat de 
N223 gevaarlijker wordt voor fiet
sers. Dit betreft de aanleg van een 
vrijliggend tweerichtingen fietspad 
vanaf 't Woudt tot aan de Lierweg in 
de bebouwde kom van De Lier. Deze 
route ligt op enige afstand van de 
provincials weg. Op delen van deze 
route liggen al recreatieve fietspa
den. Het voorstel valt te prijzen en 
een ambtenaar van de gemeente 
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Westland heeft al Iaten weten dit 
plan serieus te nemen door er onder
zoek naar te Iaten doen. Wij zeggen 
zo vaak: waar een wil is ligt een 
veilige fietsroute. Wij hopen dat de 
gemeenteraad van Westland oak het 
belang inziet van veilig fietsverkeer. 
Wij wensen Progressief Westland 
veel succes toe met dit plan! 

Daan Goedhart 
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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 een ander bed rag, namelijk .................. euro (minimaal 2,17 euro) 

Voorletters/naam: 

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. nl/lid 

M/V 

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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KLACHTEN 

Slecht wegdek, overhangend groen, 
glas op de weg, etc., etc. : dat be
tekent werk aan de winkel voor de 
Dienst Stadsbeheer. Het algemene 
telefoonnummer, van toepassing 
op aile stadsdelen van Den Haag, 
is 14070 (precies zo ). Of mail naar 
contactcentrum@dsb.denhaag .nl. 
Als het goed is, zou DSB binnen drie 
dagen in actie moeten komen. Is het 
probleem na enige tijd nag niet 
verholpen, meld dit dan oak aan 
ons secretariaat. Als uw klacht wei 
effect gesorteerd heeft willen we dat 
natuurlijk oak graag horen! 

U kunt elders terecht met klachten 
over het beheer van de openbare 
ruimte in overige gemeenten: 

• in gemeente Westland: 
meldpunt leefomgeving; telefoon 
017 4 673499 of via internet: 
www.gemeentewestland.nl. 

• in Leidschendam-Voorburg: 
meldpunt openbare ruimte; te
lefoon 070-3009000; e-mail: 
meldpuntopenbareruimte@ 
leidschendam-voorburg.nl 

• in Rijswijk: 
meldpunt openbare ruimte; telefoon 
070 - 3261 999 of via het meldpunt 
openbare ruimte van de gemeente
lijke website www. rij swijk. nl 

• in Wassenaar: 
meldpunt openbare ruimte; tele
foon 070- 5122265; e-mail 
meldpunt@wassenaar.nl 

• in Zoetermeer: 
via de gemeentelijke website 
www. zoetermeer. nl kunt u verschil
lende formulieren invullen met uw 
klachten of suggesties. 

CREATIEF MET 
GRAFITTI 
Normaal gesproken word je niet 
vrolijk van graffiti . Lelijke, onbegrij
pelijke teksten die de boel ontsieren. 
Maar de creatieve geest die dit heeft 
gedaan, krijgt stiekem tach waarde
ring van de redactie! 

VOORJAAR 

HANDIGE ADRESSEN 
Fietsersbond, LandeUjk Bureau 
Postbus 2828 
3500 GV Utrecht 
030 - 291 81 71 
info@fietsersbond.nl 
www .fietsersbond.nl 

Haags Milieucentrum 
Groot Hertoglnnelaan 203 
2517 ES Den Haag 
070- 305 02 86 
info@haagsmilieucentrum.nl 
www.haagsmilieueentrua.nl 

Gemeenten in de regio 

Den Haag 
Spui70 
Poetbus 12 600 
2500 OJ Den Haag 
070- 353 3000 

Lflldst:IHindam-Vool'bfllg 
Koningin Wilhelminalaan 2 
2264 BM Leidschendam 
070- 300 9000 
Raadhuiestraat 478, 
2271 DG VOolburg 
070- 300 9000 

was._._. 
Johan de Wlltstra8t 45 
Postbus499 
2240 ALWaeSenaar 
070- $122222 
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RIJswiJk 
Bogaardplein 1 • 
2284 DP Rijswi 
070 - 326 10 oq 

~·: 2636'GL~ 
015-3804111 


