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VAN DE VOORZITTER 
Er wordt wat afgemopperd over 
fietsers 'die maar doen'. Hoe vaak 
heb ik dat al niet moeten aanho
ren. Soms is dit volkomen terecht. 
Je stalt je fiets niet op het trottoir 
zodat de voetgangers er niet meer 
door kunnen. Je ketent je fiets niet 
vast aan het gietijzer waarmee een 
voordeur versierd/beveiligd is. Ja, 
dit komt voor. Je fietst niet hard door 
een voetgangersgebied waardoor 
mensen schrikken, oak al is fietsen 
daar toegestaan. En natuurlijk is het 
verstandig om je hand uit te steken 
als je van richting verandert. Laat 
aan anderen zien wat je doet. En 
eigenlijk zou je nooit door rood Iicht 
moeten (hoeven) rijden en zeker niet 
als je een kind bij je hebt. 
Wat echter te den ken van fietsers 
die hun fiets niet in de nieuwe 
fietsenvleugel zetten bij het Cen
traal Station van Den Haag? Moet 
er dan meteen gemopperd worden 
op die fietsers: 'Ze zien niet eens 
het aanwijzingsbord!' Of zouden de 
ambtenaren zich niet eerst moeten 
afvragen of zij iets niet helemaal 
goed hebben gedaan? Het bard is 
namelijk veel te klein. Oak de Fiet
sersbond vindt het geen gezicht als 
er her en der fietsen staan en liggen, 
al dan niet vastgemaakt aan allerlei 
soorten palen. Maar als een situatie 
(on)regelmatig verandert, dan moet 
de informatie vroegtijdig bekend zijn 
bij de gebruikers van het gebied. 
De Fietsersbond heeft bijvoorbeeld 
voorgesteld om op de aanrijroutes 
duidelijk aan te geven (Fietsers CS 
volg pijl) waar fietsers hun fiets kun
nen/moeten stallen. Oat kon niet, 
omdat er al te veel verkeersborden 

OP DE VOORKANT 
Den Haag deed op 20 september 
weer eens serieus mee aan de Euro
pese Autovrije Zondag. De Fietsers
bond stand op het Rabbijn Maars
senplein, met tal van activiteiten. 
Zoals bijvoorbeeld fietsen 'pimpen'. 
De meisjes op de foto maakten daar 
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in de stad zouden staan (wat natuur
lijk wei waar is). Over de rijdende en 
gestalde fiets in de Grote Marktstraat 
zijn oak heel veel zegjes gedaan die 
niet bepaald lovend waren voor de 
fietsers. 

Natuurlijk ga je als fietser niet 600 
meter omrijden als op de Mient het 
fietspad wegens werkzaamheden is 
afgesloten. Vooral niet als je voorbij 
de Valkenboskade in de Weimars
traat op een rijbaan komt die net zo 
breed is als het voor fietsers verba
den stuk op de Mient en waar het 
wei heel gewoon is (nou ja gewoon) 
om gemengd met het autoverkeer 
verder te fietsen. En tach, 'die fiet
sers doen maar' ... 
En dan heb ik het nag niet gehad 
over al die andere fietsonvriende
lijke verkeerssituaties die verkeerd 
verkeersgedrag uitlokken. 

Oak onder fietsers is er helaas een 
'harde kern' die zich niets aantrekt 
van regeltjes en fatsoen. Oat be
treuren wij zeer. Die groep moet 
aangepakt worden. Maar wees blij 
met de rest die tach maar mooi zorgt 
voor meer duurzaamheid en gezond
heid in een stad die dit zo hard nodig 
heeft. 

Er is Iicht aan de horizon. Een on
derzoek heeft onlangs uitgewezen 
dat de fiets tach meer status heeft 
onder de Nederlandse bevolking dan 
de auto. Misschien een reden voor 
de overheid om meer over te hebben 
voor een fietsvriendelijk fietsbeleid? 

Daan Goedhart 

werk van. Op het plein en verderop 
in de Grote Marktstraat konden 
bezoekers duurzame alternatieven 
voor de auto uitproberen. Lees meer 
over de Autovrije Zondag verderop in 
dit nummer. 
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NIEUW BESTUUR GEKOZEN 
De algemene vergadering van de 
Fietsersbond afdeling Haagse regia 
van 8 oktober 2009 werd goed 
bezocht. Er waren 25 aanwezige 
leden aanwezig. Onder dankzegging 
is afscheid genomen van de aftre
dende bestuursleden Bob Molenaar, 
Thea Ferguson en Ben de Nijs. De 
ledenvergadering heeft ingestemd 
met de samenstelling van een nieuw 
bestuur. Dit bestaat nu uit devol
gende vijf leden: 
Daan Goedhart, voorzitter 
Willem Miedema, secretaris 
Yde van der Burgh, penningmeester 
Wil Bianchi, lid 
Jac Wolters , lid 

Wouter Olde Weghuis blijft web
master van onze afdelingsite 
www.fietsersbondhaagseregio.nf en zal 
hierbij geholpen worden door Bob 
Molenaar. 
Een beleidsmedewerker bij de ge
meente Den Haag gaf een presenta-

tie over het fietsen in de binnenstad 
in het kader van het verkeerscircula
tieplan. Na de pauze werd een zeer 
geanimeerde discussie gevoerd over 
met name de fietsparkeervoorzie
ningen in de stad. Hierbij kwamen 
onder meer de problemen van het 
stallen van fietsen in de Grote Markt
straat, het Hofkwartier, bij het Cen
traal Station en het station Hollands 
Spoor aan de orde. Daan lichtte 
het standpunt van de Fietsersbond 
toe: stallingruimte aan de kop en de 
staart van de Grote Marktstraat en 
in het Hofkwartier (totaal minstens 
3000 plaatsen). Oak het ontbre-
ken van een fietsenstalling bij het 
ziekenhuis Westeinde en de illegale 
fietsenstalling op het trottoir voor 
het Rode Kruisziekenhuis werd in 
de vergadering genoemd en werd er 
aandacht gevraagd voor voldoende 
stallingruimte tijdens uitgaanstijden. 

Willem Miedema 

Bob in voile actie in de kraam van de Fietsersbond tijdens de autovrije zondag 

()REN EN OGEN IN DE WIJK GEZOCHT 
Fietsers in Den Haag zitten niet 
overal op rozen. Over welke wijk we 
het oak hebben, overal valt wei iets te 
verbeteren. Via Meldpunt Mijn Slecht
ste Fietspad, via www.fietsindeknel.nf en 
via ons algemene mailadres ont
vangen we regelmatig klachten en 

suggesties voor verbetering. 
Het is voor het bestuur helaas on
doenlijk om overal ter plekke te gaan 
kijken wat er precies laos is. Daarom 
zoeken wij oren en ogen in de wijk. 
Heeft u zin en tijd om wijkcontactper
soon te worden? Concreet betekent 
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BEDANKT! 
De Fietsersbond is een vrijwilli
gersorganisatie en kan aileen maar 
functioneren door de belangeloze 
inzet van mensen in bestuur en 
activiteiten. We zijn verheugd dat 
er een nieuw bestuur is gekozen en 
wensen hen succes. Nu het nieuwe 
bestuur is aangetreden, betekent dit 
oak afscheid nemen van drie oud
bestuursleden. Op deze plek wil de 
redactie hen bedanken voor hun 
inzet. 
Bob Molenaar was secretaris en 
daarnaast jarenlang eindredacteur 
van de Fietsbel. Gelukkig blijft hij 
actief als vertegenwoordiger van de 
Fietsersbond bij vele gelegenheden. 
Hij verzorgt nag steeds de Fietsflits, 
onze digitale nieuwsbrief en schrijft 
nag regelmatig bijdragen voor de 
Fietsbel. Oak in dit nummer weer, 
in zijn 'eigen-wijze' stijl. De redactie 
van de Fietsbel hoopt dat hij dat blijft 
doen! 
Ben de Nijs was jarenlang lid van de 
werkgroep gemeentepolitiek. Nu is 
nag actief in het zogeheten Buren
overleg Den Haag Centraal. Oak 
daarover staat in deze Fietsbel een 
artikel. 
Thea Ferguson, onze penningmees
ter, hield de financien in de gaten, 
maar was oak regelmatig actief als 
vertegenwoordiger van de Fietsers
bond bij activiteiten. 

Astrid van Vliet 

dit dat u de schakel gaat vormen 
tussen het bestuur en leden die over 
een bepaalde wijk aan de bel trek
ken. lnmiddels zijn er aanmeldingen 
uit Benoordenhout, Duinoord en 
Zeeheldenbuurt. Aanmeldingen uit 
andere wijken zijn welkom. II 
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REACTIE OP VERKEERSCIRCULATIEPLAN EN 
HAAGSE NOTA MOBILITEIT 
De Fietsersbond heeft kennis gena
men van het voorontwerp Haagse 
Nota Mobiliteit. Tevens komt het 
Verkeerscirculatieplan binnenkort in 
uitvoering. Bij beide plannen maakt 
de Fietsersbond wei een aantal 
kanttekeningen. Deze betreffen de 
haa/baarheid van de plannen en de 
vraag of de fietser hier nu we/ mee 
gediend is. Bijgaand de officiiHe 
reactie aan de gemeente. 

HET VERKEERSCIRCULATIEPLAN 
Het binnenkort in uitvoering te 
nemen Verkeerscirculatieplan Ievert 
voor het fietsverkeer weinig winst 
op. Het staat wei mooi: 'De Haagse 
binnenstad moet meer een gebied 
worden voor voetgangers en fietsen', 
maar concreet Ievert dit nog niet 
zo veel op. De Elandstraat krijgt er 
voor de helft een vrijliggend fietspad 
bij. Half werk is geen (goed) werk. 
Het plan voor de herinrichting van 
de kruising Torenstraat/Noordwal 
betekent voor de fietser een achter
uitgang in veiligheid. Een duidelijk 
aangegeven fietsroute over het Spui 
komt er niet, omdat deze de ruimte
lijkheid aantast. Daarnaast vraagt de 
Fietsersbond zich af of het door
gaand autoverkeer zich toch niet via 
sluipwegen een weg weet te banen 
door het stadscentrum. De Prinse
straat is hiervan een voorbeeld. De 
centrumring wordt meer dan voor
heen een barriere voor het kruisende 
fietsverkeer. 

DE HAAGSE NOTA MOBILITEIT 
Opvallend is dat de auto in de nota 
pas na het openbaar vervoer en de 
fiets aan de orde komt. De indruk 
dat het openbaar vervoer en de fiets 
daarmee belangrijker of op z'n minst 
net zo belangrijk zijn voor de stad als 
de auto, wordt echter door de inhoud 
van dat hoofdstuk meteen teniet 
gedaan. Zo leest de Fietsersbond 
dat 'de bereikbaarheid (met de auto) 
van toplocaties prioriteit krijgt' en 'om 
de positie van (inter)nationale stad te 
versterken is een goede bereikbaar
heid - let wei, met de auto (FB-WG) 
- over de weg een essentiele voor
waarde'. Oat leest de Fietsersbond 
veel minder in de hoofdstukken over 
openbaar vervoer en de fiets. 

De investeringen die daarvoor nodig 
zijn, zullen het gebruik van de auto 
juist stimuleren. Dit is een van de 
belangrijkste redenen die het auto
bezit en -gebruik doen toenemen. De 
doorstroming wordt bevorderd (goed 
voor het milieu), waardoor er meer 
autoverkeer naar toe gezogen wordt 
(slecht voor het milieu). 
Er wonen en werken in Den Haag 
talloze mensen langs routes waar 
het autoverkeer zogenoemd gebun
deld wordt. Deze hebben uitzicht 
op heel veel rijdende en stilstaande 
auto's met aile ongezonde narigheid 
die daar bij hoort. Het gevolg is dat 
Den Haag er niet leefbaarder op 
wordt. Is het nog wei van deze tijd 
om dergelijke grate stromen auto's 
toe te Iaten in bebouwde kommen? 
Er mag wei eens onderscheid ge
maakt worden tussen noodzakelijk 
en niet noodzakelijk autoverkeer. 
Bruno Bruins, voormalig wethouder 
van Verkeer, sprak er al over: wie 
fietst, zit niet in de auto en maakt 
ruimte voor het noodzakelijke auto
verkeer. Maar ja, wat is noodzakelijk 
autoverkeer. Een onderzoek hierna 
kan wei eens heel zinvol zijn. 

Er worden mooie woorden gewijd 
aan het openbaar vervoer en de 
fiets, maar voelbaar is dat deze op 
de tweede plaats komen ten opzichte 
van het autoverkeer. De Fietsers
bond vindt dat voor de bereikbaar
heid het openbaar vervoer en de 
fiets uitermate belangrijk zijn, ja, 
essentieler dan het autoverkeer. De 
voordelen zijn duidelijk. 
Ketenmobiliteit is een belangrijke 
variant in de mobiliteit. Van de fiets 
overstappen op het OV, maar ook 
vanuit de auto. De nota gaat daar 
wei op in, maar de garantietijden die 
de gemeente wil geven aan auto
mobilisten zullen de meeste auto
mobilisten doen besluiten de P&R
terreinen voorbij te rijden. Kan de 
gemeente die garanties wei geven 
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of is dit een utopie? Het is veel beter 
groats in te zetten op P&R-terreinen 
aan de rand van de stad, maar oak 
op P&B (Park en Bike). Daarnaast is 
van groat belang dat de fiets onder 
voorwaarden meegenomen kan wor
den in het OV. 

STIMULEREN OF VERGROTEN? 
De indruk wordt gewekt dat het fiets
verkeer heel belangrijk gevonden 
wordt. De Fietsersbond gelooft oak 
dat de gemeente het meent, maar 
gezien de ervaringen uit het verleden 
heeft de Fietsersbond tach zo zijn 
bedenkingen. In plaats van 'stimu
leren' zou de titel van het hoofdstuk 
over de fiets net als bij het openbaar 
vervoer mogen heten: 'Vergroten van 
het marktaandeel fiets'! Een sternet 
(gebaseerd op een voorstel van de 
Fietsersbond: FietsRoutePiusPian) 
zal zeker een aanwinst zijn voor 
fietsend Den Haag, mits dit als zoda
nig wordt aangelegd: veilig, com
fortabel, snel, geen barrieres (een 
enkele keer kort oponthoud is niet te 
voorkomen). Oat wil zeggen: als een 
rode Ioper door autoluwe stadsdelen. 
Als het over het wegdek voor fietsers 
gaat is een zin als 'Ais basiskwaliteit 
geldt uitvoering in tegels' veelbete
kenend. 

Qua afmetingen, met een doorsnede 
noord-zuid/oost-west van ongeveer 
8 km, kan Den Haag een echte 
fietsstad zijn. Met de komst van de 
elektrische fiets wordt de actieradius 
minstens 15 km. In de nota komt 
de potentie van de elektrische fiets 
nauwelijks aan bod. 

Den Haag wil een accent leggen op 
een gezonde stad. Dit om het fietsen 
en lopen te stimuleren. Maar een 
gezondere en leefbaardere stad dan 
nu wordt Den Haag niet als ook het 
autoverkeer toeneemt. Die groei zou 
autonoom zijn. Die groei kan echter 
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bedwongen worden als OV en fiets 
meer kansen krijgen. Daar moet 
volgens de Fietsersbond veel meer 
in ge"investeerd worden dan in het 
rijdend houden van het autoverkeer. 
Het aandeel OV en fiets moeten veel 
meer omhoog dan nu wordt voorge
steld. Dit kan als de gemeente dat 
wil. 
De bereikbaarheid van de stad is het 
allerbelangrijkste op mobiliteitsgebied, 
niet de bereikbaarheid met de auto. 

ZORGPLICHT 
De gemeente Den Haag heeft ten 
opzichte van haar burgers bij wet 
een zorgplicht wat betreft duurzaam
heid en volksgezondheid. 
Welk vervoermiddel op wielen kan 
beide doelen beter dienen dan een 
(elektrische) fiets. Geef de (potenti
ele) fietser veel meer de ruimte dan 
tot nu toe het geval is om daadwer
kelijk van Den Haag een echte duur
zame en gezonde stad te maken. 

CONCLUSIES 
• In de nota is bereikbaarheid (met 

de auto) veelal belangrijker dan 
duurzaamheid. De autobereikbaar
heid weegt nag steeds zwaarder 
dan de C0

2
-doelen! 

• Het is onmogelijk om aile ambities 
waar te maken. Ze zitten elkaar 
in de weg. Realistischer is het om 
duidelijke keuzes te maken. 

• Het autoverkeer wordt te veel 
geaccommodeerd. Als de wens 
er echt is om van Den Haag een 
leefbare en gezonde stad te ma
ken, dan is het verstandig om uit 
te gaan van de menselijke maat: 
neem bij de (her)inrichting van de 
stad de voetganger en fietser als 
uitgangspunt en bundel grate stro
men mensen door middel van een 
optimaal functionerend netwerk 
van openbaar vervoer. 

• Hanteer naast een autoparkeer
norm ook een fietsparkeernorm. 

• Het autoparkeren is ruimteslur
pend. Gemiddeld staat een auto 23 
van de 24 uur stil. Dit maakt een 
benauwde stad als Den Haag nog 
benauwender als er meer auto's bij 
komen. 

Werkgroep Gemeentepolitiek 

DE FIETSBEL 

Het fietspad longs de Soestdijksekade, vanaf het Zuiderpark longs de woonboten, was 
vorig jaar weliswaar opnieuw getegeld, maar nu al ondergaat het weer een grondige 
renovatie. Bij veel fietsers was het wei berucht, maar dot was wegens de indringende 
hondepoeplucht. Volgens de uitvoerder was dot geen aandachtspunt .... 

VEILIG FIETSEN OM VREDESPALEIS 
Sinds half juli beschikt de Carnegie
laan over vrijliggende fietspaden in 
rood asfalt. Daarmee is een einde 
gekomen aan een situatie die onge
veer 35 jaar heeft geduurd. Fietsers 
mochten tijdens de avondspits geen 
gebruik maken van deze route en 
moesten in het slechtste geval ruim 
een kilometer omrijden. 

Dit betekent het einde van een van 
de motieven voor oprichting van wat 
later de Fietsersbond ging heten, in 
1975. Soms moet je een lange adem 
hebben ... 

Bob Molenaar 

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. 
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Heeswijkplein 86-87, 
telefoonnummer 070 394 2211 

www.biesieklette.nl 
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BURENOVERLEG DEN HAAG NIEUW CENTRAAL 
Namens de Fietsersbond zit ik in 
het zogenaamde 'Burenoverleg 
Den Haag Nieuw Centraa/'. Mijn 
voorganger was Frank Poppe en 
ik nam zijn werk over toen hij in de 
Haagse Gemeenteraad kwam. Zoals 
bekend wordt het Centraal Station 
en de omgeving compleet op zijn 
kop gezet. Dit nadat er vele discus
sies, inspraakrondes et cetera aan 
vooraf zijn gegaan. Uiteindelijk heeft 
de gemeenteraad met de plannen 
ingestemd en konden de werkzaam
heden aanvangen. 

Die werkzaamheden zijn voor omwo
nenden niet altijd leuk. Om voor die 
mensen de pijn zoveel mogelijk te 
verzachten stelt de gemeente 'Bege
leidingscommissies' in. Daarin kun
nen onder meer omwonenden, ver
tegenwoordigers van verschillende 
gemeentelijke diensten, winkeliers, 
gebruikers en politie hun grieven op 
tafelleggen. Oat wil niet zeggen dat 
de plannen veranderd worden, maar 
wei kan er gekeken worden of het 
ongerief minder kan. 

Voor mij als vertegenwoordiger van 
de Fietsersbond was er dus een taak 
weggelegd. 
Helaas geen dankbare taak. Auto's 
van de Bezuidenhoutseweg en uit 
de Koningstunnel weren, lukt niet. 
Nieuwbouw Babylon tegenhouden 
ook niet. Fietspad verbreden aan 

gratis stollen in de fietsenflat 

de kant van de Koekamp evenmin. 
Gemiddeld is er vier keer per jaar 
een overleg. Door de beperkte mo
gelijkheden kan ik meestal niet meer 
doen dan vragen van het bestuur en 
leden van de Fietsersbond overbren
gen. En als ik nieuwtjes hoor, die 
terugkoppelen naar het bestuur. Door 
de lage vergaderfrequentie weet het 
bestuur alles vaak eerder dan ik. Als 
het bestuur dan de zaak opneemt 
wordt er geregeld succes geboekt 
doordat de gemeente suggesties van 
de Fietsersbond overneemt. 

STALLEN OP HET PLEIN 
Onder het Koningin Julianaplein komt 
een parkeergarage en fietsenstalling 
voor 6000 fietsen en scooters. Op 
het plein komen grote gebouwen, 
ontworpen door Rem Koolhaas. 
Deze plannen zijn al jaren bekend en 
als eerste moest twee jaar geleden 
de Biesieklette stalling van het plein 
verdwijnen. Omdat de werkzaamhe
den minder vlot gingen dan gedacht 
bleef het mogelijk op het plein fietsen 
te stallen. Oat stallen moet in de 
daarvoor bestemde rekken. AI in 
2002 heeft de gemeenteraad een Al
gemene Politie Verordening goedge
keurd waarin dit werd bepaald. Ook 
kwamen er zones waarin verkeerd 
gestalde fietsen geruimd mochten 
worden. De Fietsersbond is in die 
plannen gekend, het ging toen niet 
aileen over CS, maar ook over HS. 
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Voor de herinrichting van het Konin
gin Julianaplein zijn deze bepalingen 
nog eens aangescherpt. 

FIETSENFLAT 
Om te zorgen dat er tijdens de bouw 
stallingsplaats voor de fietsen blijft, 
heeft men een fietsenflat gebouwd. 
Daarin kan de fiets gratis worden 
gestald. 
Nu het tijdstip van opbreken nadert 
moeten de fietsen van het plein weg. 
Nog steeds zijn er fietsers die hun 
fiets op het plein of tegen het stati
onsgebouw aanzetten, er daarbij niet 
aan denkend dat ze hinderlijk in de 
looproute staan of op de blindenge
leide lijn. Sinds enige tijd worden ver
keerd geplaatste fietsen weggehaald 
en in een depot gezet. Daar kan men 
zijn/haar fiets ophalen tegen betaling 
van een bestuurlijke boete van 14,75 
euro. 
Het blijkt dat maar 30 procent van de 
fietsen wordt opgehaald. Blijkbaar 
staan er veel weesfietsen. 
Sinds augustus 2009 bestaat er in 
Den Haag een weesfietsenrege
ling. Deze houdt in dat een fiets die 
Ianger dan zeven dagen ongebruikt 
in een beugel gestald staat door de 
gemeente mag worden verwijderd. 
Deze bepaling geldt ook voor het 
stallen in de fietsflat. 

GEDRAG VAN FIETSERS 
Als je mensen vraagt waarom ze hun 
fiets niet in de fietsenflat zetten, krijg 
je onder andere te horen dat het te 
ver en te hoog is. Oat is niet altijd 
waar, als je bij spoor 1 tot en met 4 
moet zijn loop je van de flat zo het 
perron op. De fietsenflat heeft twee 
verdiepingen. Als je op de tweede 
verdieping stalt, kun je daarvandaan 
direct naar het busplatform en oak 
via de roltrappen naar het perron van 
de trein. Naar spoor 12 is het inder
daad wei ver in vergelijking met de 
Biesieklette stalling van vroeger. 
Er zijn oak mensen die zeggen dat 
ze niet weten dat er niet meer op het 
plein gestald mag worden. Zelfs als 
ze hun fiets vastmaken aan een paal 
waarop het verbod staat. 
lk vraag mij af of mensen het echt 
niet zien of niet willen zien en bewust 
het risico van ruimen nemen. De 
plannen zijn immers al jaren oud. 
Media berichten er regelmatig over. 
Bij mij wil het er dan oak niet in dat 
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fiotsers niet weten dat er een grate 
fiotsflat gebouwd is. Een fietsflat 
nota bene door onze eigen voorzitter 
samen met de verkeerswethouder 
geopend. 
In de fietsflat is tot nu toe plaats 
genoeg, aileen moet je, als je laat 
bent, wei even een stukje doorlopen. 
Helaas zien we oak hier dat laatko
mers hun fiets aan het begin er tus
sen proberen te proppen waardoor 
de doorgang voor anderen wordt 
belemmerd. 
lk vertegenwoordig met plezier de 
Fietsersbond in het 'Burenoverleg', 
maar ik geneer me vaak voor het 
gedrag van fietsers. 

Een ander voorbeeld hiervan is de 
soms schaamteloze bejegening van 
ambtenaren die gewoon hun werk 
doen, maar de schuld krijgen van 
alles wat in het kader daarvan moet 
gebeuren. Daar kweek je geen sym
pathie mee. 
Hoewel de indruk gewekt kan zijn dat 
deelnemen aan het ' Burenoverleg' 
weinig nut heeft, vind ik dat het voor 
de Fietsersbond tach belangrijk is om 
aan dit overleg deel te nemen. 
Jl,l is het aileen maar om te weten 
met wie je contact op moet nemen 
als er iets mis gaat. 

Ben de Nijs 

wachten in de Prinsestraat 
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FIETSEN IN DE HAAGSE BINNENSTAD 
Oat de bereikbaarheid van de bin
nenstad voor fietsers geen vanzelf
sprekendheid is, zoa/s in het vorige 
artikel staat beschreven, blijkt wei uit 
onderstaand fietsverslag. 

de Raamstraat geblokkeerd 

de Sint Jacobstraat. Even puzzelen, maar 
je mag er fietsen 
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... zomaar op een doordeweekse dag 
rand lunchtijd, maar wei na het einde 
van de venstertijd (11.30 uur). 
Binnen de venstertijden mag het 
vrachtverkeer zijn vrachtje afleve-
ren bij de ondernemers. Dit verkeer 
houdt zich lang niet altijd aan de ven
stertijden. Entin, hier volgt een rondje 
fietsen op een willekeurige werkdag 
(1 september 2009) in de binnenstad 
van Den Haag. 

Vanaf de Grote Marktstraat (als regel 
staan daar nag de nodige vrachtau
to's) wilde ik de Raamstraat inrijden. 
De auto op de foto maakte dat niet 
mogelijk. Hij stand op zijn beurt te 
wachten op een vrachtwagen die in 
de Grote Marktstraat stand. De Prin
sestraat kwam ik oak al niet zomaar 
in. Het is daar sowieso te smal met 
autoparkeren aan beide zijden van 
deweg. 
De Molenstraat was een verademing. 
Deze straat is dan oak een echt 
fietspad! Maar deze straat is niet 
altijd autovrij. 's Morgans is er het 
nodige vrachtverkeer, oak daar zitten 
ondernemers. En de hele dag door 
rijden er personenauto's die daar hun 
bestemming hebben. 
De Heulstraat viel mee deze dag. 
Voor de fiets is daar nauwelijks vol
doende veilige ruimte en tach gaan 
daar dagelijks heel veel fietsers door
heen. De Kazernestraat is vaak een 
oase van rust. De straat is helaas 
geen onderdeel van een doorgaande 
fietsroute. Voordat je de Sint Jacob
straat inrijdt is het een hele puzzel 
om er achter te komen of je deze 
straat wei met de fiets in mag rijden. 
Ja, dat mag, daar kom je met enig 
geduld wei achter. lk kan mij voorstel
len dat de gemeente vindt dat er te 
veel verkeers- en andere borden zijn 
aangebracht in de stad. 

Doe dit oak eens, fietsen ergens 
waar u regelmatig komt en laat ons 
weten wat u ervan vindt. 

Daan Goedhart 
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FIETSEN IS FUN! 
PROMOTIECAMPAGNE VOOR HAAGSE PRACHTWIJK 

Om te kunnen fietsen zijn een eigen 
fiefs, voldoende fietsvaardigheid en 
de aanwezigheid van goede fiets
voorzieningen van wezen/ijk belang. 
In Nederland besteden we vee/ 
aandacht aan het 'kunnen' fietsen, 
met name aan de infrastructuur. Vee/ 
minder aandacht besteden we aan 
het 'willen' fietsen, de fietscultuur 
die we voor vaststaand aannemen. 
Tach zijn er in ons land gebieden te 
vinden waar de promotie van de fiets 
noodzakelijk is geworden. 

De Haagse 'prachtwijk' Trans-
vaal grenst direct aan het Haagse 
centrum: veel bestemmingen lig-
gen op de ideale fietsafstand. Het 
fietsgebruik in deze wijk is echter 
laag. Deels is dit te verklaren uit de 
samenstelling van de wijk: de bewo
ners zijn relatief jong en hebben vaak 
een (deels) niet-westerse culturele 
achtergrond. Het eigen fietsbezit is 
kenmerkend voor deze groep: laag. 
Ook het aantal mensen dat fiets
vaardig is, is kenmerkend laag. En 
heb je als bewoner al moeite met het 
fietsen zelf, dan zijn oak nog eens de 
fietsvoorzieningen in je wijk van een 
belabberde kwaliteit. Een voorbeeld 
hiervan was de spoorwegonder
doorgang uit de jaren twintig met de 

bijnaam de 'Put'. Op deze belangrijke 
ontsluitingsroute voor de wijk Trans
vaal deelden tot voor kart fietsers 
in het halfduister de weg met zwaar 
vrachtverkeer. 

SIGNAAL 
De dodelijke 'Put' is inmiddels 
aangepakt, maar andere knelpunten 
in de wijk volgen, nu er rijksgeld en 
Europees geld vrijkomt voor de her
structurering van dit jarenlang door 
de gemeente achtergestelde ge
bied. Ook worden er meer en betere 
fietslessen gegeven, mede dankzij 
de Fietsschool van de Fietsersbond. 
lnmiddels zijn de eerste teruggekeer
de tweedehands fietsenhandelaren in 
de wijk gesignaleerd. Kortom, aan de 
voorwaarden om te 'kunnen' fietsen 
lijkt te worden gewerkt. Het signaal 
voor de afdeling Haagse regia van 
de Fietsersbond om in Transvaal ook 
eens te gaan werken aan het 'willen' 
fietsen. Niet om onszelf werk te be
zorgen, maar om richting gemeente 
een signaal af te geven dat er met 
enige voortvarendheid ook op dit vlak 
veel te bereiken is. 

Het project 'Fietsen is Fun' werd een 
promotiecampagne zoals 'Fietsen 
Scoort' of 'Met Belgerinkel naar de 

wethouder Bert van Alphen bestuurt de betjak tijdens de 'doedag' van de actie Fietsen 
is Fun 
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Winkel'. Deze campagnes verschaf
fen met behulp van attractief materi
aal informatie over de voordelen van 
het fietsen en proberen zo het imago 
van de fiets bij een specifieke doel
groep te be"lnvloeden, onder andere 
door prijzen beschikbaar te stellen. 
Het uiteindelijke doel is natuurlijk om 
het gewenste gedrag uit te Iokken: 
vaker op de fiets naar het werk of de 
winkel. 'Fietsen is Fun' wilde hetzelf
de maar hield daarbij rekening met 
de specifieke manier waarop mensen 
van (deels) niet-westerse culturen 
informatie tot zich nemen. 
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Ruim 6.000 bezoekers van de biblio
theek hebben de Fietsersbondten
toonstelling kunnen bekijken. Bijna 
500 mensen hebben meegedaan aan 
de prijsvraag. Gemiddeld waren de 
bezoekers twintig minuten bezig met 
het invullen van de prijsvraag en het 
bekijken van de tentoonstelling. De 
rnogelijkheid om een fiets te winnen 
t1eeft de jeugdige bezoekers van 
de bibliotheek vier maanden (bijna 
koortsachtig) bezig gehouden. 

Marc Beek 

fietsles tijdens de 'doedag' 

AANLEG TRAMLIJN 2 

Met de aanleg van tramlijn 2 in 1980 
kreeg, na jaren van voorbereiding, 
L.oosduinen eindelijk weer een 
tramverbinding met de binnenstad. 
Vroeger reed de stoomtram van de 
Westlandsche Stoomtram Maat
schappij (WSM) over de Haagweg 
en de Loosduinseweg. Over deze 
aanleg is vee/ gesproken. Er waren 
ll'eel voor- en tegenstanders. 

Onder de tegenstanders waren zowel 
bewoners als ondernemers. Vooral 
cle bewoners in de buurt van de 
Zwaaikom hadden bezwaren, omdat 
de buslijnen van de (toenmalige ) 
WSM van de Loosduinseweg zouden 
verdwijnen. Door extra haltes en de 
aanleg van een speelgebied werd 
hier voor een deel aan tegemoet 
gekomen. 
Maar de ondernemers bleken vooral 
bezwaren te hebben tegen de aanleg 
van de aparte fietspaden langs deze 
route. Zij waren bang dat hun omzet 
zou dalen. In die tijd, eind jaren ze
ventig, was dat geluid vaker te horen. 
Zo waren de winkeliers van de Wei
marstraat in die tijd fel gekant tegen 
de demonstratieve fietsroute. 

Toen het vraagstuk in de raadscom
missie aan de orde kwam, bleeker 
verdeeldheid tussen de commis
sieleden. Die verdeeldheid bestond 
oak in onze fractie. Zelf vond ik dat 
door de aanleg van een trambaan 
de open bare straat gevaarlijker zou 
worden voor de fietsers en pleitte ik 
voor vrijliggende fietspaden. Boven
dien subsidieerde de rijksoverheid 
deze OV-voorziening aileen als de 
veiligheid niet achteruit zou gaan en 
werden fietsvoorzieningen op prijs 
gesteld. 
Toen mijn standpunt bekend werd 
bij de wethouder en tevens bleek 
dat mijn fractiegenoot het hier niet 
mee eens was, schorste de wethou
der de vergadering en trok zich met 
zijn ambtenaren terug voor beraad. 
Na de schorsing deelde hij aan de 
vergadering mee, dat hij mijn voorstel 
overnam en er naast de trambaan 
oak vrijliggende fietspaden zouden 
worden aangelegd. 

Dit besluit kreeg later voor mij nog 
een staartje. De wethouder Economi
sche Zaken, tevens mijn partijgenoot, 
was hier niet gelukkig mee, want nu 
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zouden er bedrijven failliet gaan, zo 
verweet hij mij. Later moest hij toege
ven dat het bewuste bedrijf al eerder 
failliet was en de aanleg van fietspa
den had aangegrepen om steun van 
de gemeente te krijgen. 

De fietspaden zijn er gekomen en het 
gebruik ervan is bijzonder groot. 

Wil Bianchi, 
bestuurslid Fietsersbond Haagse 
Regio en oud-raadslid Den Haag 
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SCHONER RIJDEN KAN OP TAL VAN MANIEREN 
Den Haag deed dit jaar op 20 sep
tember na jaren weer eens serieus 
mee met de Europese Autovrije Dag. 
Een gebied met een omvang van 
een kleine vierkante kilometer was 
afgesloten voor autoverkeer. Maar 
meer dan om het tegengaan van het 
autogebruik, ging het deze dag om 
het bevorderen van schoner rijden. 

Op het Rabbijn Maarssenplein, op 
de Voldersgracht en in de Grote 
Marktstraat konden de binnenstads
bezoekers kennismaken met diverse 
alternatieven voor de benzine-auto. 
De fiets kent natuurlijk iedereen, 
want na de benenwagen is dat het 
eerste vervoermiddel waarmee 
mensen vertrouwd zijn geraakt. Maar 
haar broertje de elektrische fiets, 
een prima alternatief voor afstanden 
boven pakweg 7,5 kilometer, is nog 
altijd minder bekend. Toch is de elek
trische fiets met een ware opmars 
bezig. Op het Rabbijn Maarssen
plein konden mensen er een ritje op 
wagen. 

ALLES ELEKTRISCH 
Nog veel 'cooler' dan de elektrische 
fiets is natuurlijk de elektrische 
scooter. Die maakt geen herrie, in 
tegenstelling tot het benzinemodel; 
bovendien kan je er gigantisch snel 
mee optrekken. Ook deze kon uit
geprobeerd worden. 
Een gelukkige kon zelfs gratis in 
het bezit van een elektrische fiets 

of scooter komen. De fiets viel te 
winnen met het juiste antwoord op 
de vraag hoeveel kilometer fietspad 
er in Den Haag ligt. De scooter was 
bestemd voor degene die wist ho
eveel kilometers aile HTM-trams bij 
elkaar in 2007 hadden afgelegd. De 
eerste vraag werd op tien kilometer 
nauwkeurig correct beantwoord 
door mevrouw Kuipers (het juiste 
antwoord is 295 kilometer), het ant
woord op de tweede vraag bleek op 
internet te vinden te zijn. Een van de 
drie mensen die met het juiste ant
woord voor de dag kwamen was ... 
mevrouw Kuipers. 
Aangezien haar twee rivalen zich 
niet bij de prijsuitreiking gemeld 
hadden, mocht zij zich de gelukkige 
eigenares van zowel de elektrische 
fiets als de scooter noemen. Tot 
duidelijk merkbare grote vreugde van 
haar zoon. 

Nog meer prijzen vielen te winnen 
met behendigheid op de Segway, 
een elektrisch aangedreven eenper
soons vervoermiddel. Na een korte 
instructie was er gelegenheid om 
een parcours af te leggen, wat velen 
verrassend goed afging. 
Een hoop mensen vonden het 
ongetwijfeld jammer dat de elek
trische Lotus sportwagen, die in 
het autovrije gebied rondreed, niet 
te winnen viel. Maar gratis een 
toto Iaten maken terwijl je het stuur 
vasthoudt is natuurlijk ook al leuk, en 

een mooie betjak mocht natuurlijk niet ontbreken op de autovrije dag! 
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deze buitenkans liet menigeen zich 
niet ontgaan. 

SIMULATOREN 
Hoe rij je zo zuinig mogelijk met 
zo'n brandstofslurper? Of, meer in 
het algemeen, met elke soort auto? 
Oat kan door toepassing van Het 
Nieuwe Rijden, waarover uiteraard 
ook informatie verkrijgbaar was op 
de infomarkt. 'Maar', aldus Cindy 
Slaghuis van Ecodriving Neder-
land, 'Het Nieuwe Rijden is theorie, 
die door slechts drie procent van 
de Nederlanders wordt toegepast, 
ecodriving is de praktijk'. Ecodriving 
had daarom een aantal prachtige 
simulatoren neergezet waarop 
bezoekers zich konden bekwamen 
in zuinig rijden. 'Schake! als dat kan 
zosnelmog~ijknaareenzohoog 

mogelijke versnelling, anticipeer, 
laat de wagen uitrollen en rem zo 
weinig mogelijk', adviseert Slaghuis, 
terwijl collega's van haar elders in de 
stad de bandenspanning van auto's 
controleren. In Nederland rijdt de 
helft van de auto's met een te lage 
bandenspanning, waardoor jaarlijks 
360 miljoen kilo C02 extra uitgesto
ten wordt. Zie voor meer informatie 
www.ecodrivingnederland.nl. 

Om die auto's te vinden hoefden de 
controleurs trouwens niet lang te 
zoeken. Tussen het Rabbijn Maars
senplein en de Grote Marktstraat, 
de twee plekken waar de meeste 
activiteiten zich afspeelden, konden 
auto's gewoon over de Gedempte 
Gracht en de Gedempte Burgwal 
rijden. En die kans lieten ze zich niet 
ontglippen. Over de Grote Markt
straat gesproken: een autodealer 
had daar gelegenheid gekregen om 
aardgasauto's te showen, die een 
dag Iaten met korting zouden worden 
aangeboden. Niet iedereen vond dat 
een even goede invulling van het 
idee 'Autovrije Dag'. 

Milieudefensie was vertegenwoor
digd met een vervoermiddel dat 
aanzienlijk minder kans maakt om 
de auto te verdringen. Daarvoor lag 
de kruissnelheid toch iets te laag en 
was het comfort wat te ver beneden 
de maat. Op het Kerkplein organise
erda Milieudefensie wedstrijden met 
'Haagse Hopjes', omgebouwde skip
pyballen, wat tot veel hilariteit leidde. 
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\/eel automobilisten zullen er anders 
over hebben gedacht, maar voor 
veel bezoekers van de binnenstad 
viel er op de Autovrije Dag gelukkig 
een hoop te lachen - in schonere 
Iucht dan ze gewend zijn. 

Bob Molenaar 
Dit artikel verscheen eerder in het 
tijdschrift Branding oktober 2009 
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BESTE FIETSVRIENDEN, 
lie vraag me regelmatig dingen af over 
het gedrag van mijn medefietsers. En 
aangezien het jezelf dingen afvragen 
zelden tot een bevredigend resultaat 
leidt, heb ik besloten het u maar ge
woon op de man (m/v) af te vragen. 

Zoals de manier waarop u het Val
kenbosplein oversteekt. Dit is een 
paar jaar geleden heringericht, met 
onder meer als resultaat dat fietsers 
op een aantal hoeken worden uitge
bogen. Op de bijgevoegde foto van 
Google Earth (die nag de oude situ
atie aangeeft) heb ik het zo'n beetje 
ingeschilderd. Voor uw orientatie: 
de Laan van Meerdervoort loopt van 
linksonder naar rechtsboven. Er gaat 
nogal wat fietsverkeer vanaf de Val
kenboslaan richting Scheveningen, 
over de Beeklaan/Groot Hertogin
nelaan. En elke dag dat ik hier rijd, 
verbaas ik me er weer over dat zeker 
driekwart van de fietsers doorrijdt tot 
aan het stoplicht bij de lectuurwin
kel op de hoek en daar (bij het punt 
gemerkt met het kruisje ) gaat staan 
wachten tot het Iicht eens een keer 
op groen springt. Op de foto is de 
route die auto's volgen aangegeven 
met een lichtgekleurde lijn, de route 
van het merendeel van de fietsers 
met een bolletjeslijn. 

Waarom doet u dat in vredesnaam? 
Terwijl u daar braaf staat te wachten 
zijn de auto's die op de Valkenbo
slaan nag achter u zaten al bij de 
verkeerslichten op de Conradkade 
aangeland. En u maar wachten op 

rechtsafslaand autoverkeer dat er 
vaak helemaal niet is. Zeker negen
tig procent van de automobilisten 
draait namelijk niet de Laan van 
Meerdervoort op, maar de Beeklaan/ 
Groot Hertoginnelaan. 

Zo'n fietsonvriendelijke afstelling van 
de verkeerslichten treffen we helaas 
op meer kruisingen aan. Nag niet zo 
lang geleden zijn op diverse Haagse 
kruisingen nieuwe installaties ge
plaatst. Die hebben als voordeel dat 
de ontruimingstijden veel korter zijn, 
zodat u over het algemeen minder 
lang hoeft te wachten, maar er zijn 
oak nadelen. Zo kan het gebeuren 
dat het verkeerslicht voor auto's op 
groen springt, terwijl het voor het 
parallelle fietsverkeer op rood blijft 
staan. Dan had u oak maar die knop 
moeten indrukken! lk zie fietsers 
vaak verwoed op die knop drukken, 
terwijl het autover-
keer links van hen 
lekker optrekt, maar 
dat is natuurlijk 
zinloos. Die cyclus 
is voor de fietser 
gewoon verloren. En 
Iaten we wei wezen: 
een gemeente die 
auto's wei groen 
geeft maar het pa
rallelle fietsverkeer 
niet, die vraagt tach 
om massale 'rood
lichtnegatie' ?! 

Over drukknoppen 
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gesproken: kan iemand me uitleggen 
hoe die dingen werken? Random de 
knop zit een serie gele ledjes. Zodra 
het stoplicht op de knop gedrukt 
wordt, floept er een aanzien aantal 
ledjes aan. Als het stoplicht op groen 
springt, gaan ze op twee na allemaal 
uit. Is dit soms een alternatief voor 
de verkeerslichten ten behoeve van 
mensen met een stijve nek? Of is 
het bedoeld om de wachtende fietser 
iets te doen te geven? Namelijk het 
zich afvragen waar dit in vredes
naam goed voor is? Wie het weet 
mag het zeggen. 

Er wordt veel geklaagd over anar
chistische fietsers en wijdverbreide 
burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Deels terecht, maar ik constateer 
vooral een verbijsterende braafheid. 

Bob Molenaar, 
kindermeel@gmail.com 
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HINDER VOOR FIETSVERKEER ROND A 12 
BERICHT VAN RIJKSWATERSTAAT 

Rijkswaterstaat werkt tot oktober 
2010 aan de verbreding van de A 12 
tussen Zoetermeer en het knooppunt 
Gouwe. In beide rijrichtingen wordt in 
de middenberm een spitsstrook aan
gelegd. Om ervoor te zorgen dat de 
doorstroming en de veiligheid op de 
A12, de N209, de N219, een aantal 
gemeente/ijke wegen en de fietspa
den verbetert, worden in samenwer
king met de provincie Zuid-Holland, 
Prorail en de betrokken gemeenten 
de diverse wegen en fietspaden 
aangepast. 

In de nieuwe situatie kruisen de N209 
en de N219 de A 12 en het spoor Den 
Haag-Gouda door middel van viaduc
ten en ligt er een nieuwe rondweg om 
Zevenhuizen. Door deze werkzaam
heden ondervinden de fietsers op en 
in de buurt van de A 12 hinder. In de 
eindsituatie staat alles in het teken 
van een veiligere situatie. De onder
houdsstaat van de fietspaden wordt 
verbeterd, de paden zijn of worden 
grotendeels geheel vernieuwd 
Verder komt er ook meer verlichting 
langs de fietspaden en wordt er op 
een groat aantal plaatsen de kruising 
van het fietspad met de verschillende 
wegen ongelijkvloers gemaakt. Ook 
wordt de kruising van de fietspaden 
met de spoorbaan Den Haag-Gouda 
op een aantal plaatsen ongelijkvloers 
gemaakt en zullen nog honderden 
bomen langs de fietspaden worden 
geplant. Voor het zover is moet de 

fietser nog wei het een en ander 
verduren, waarbij wij proberen de 
overlast zoveel mogelijk te beperken, 
maar ook de veiligheid in oogschouw 
moeten houden. 

MELD KNELPUNTEN 
Rijkswaterstaat is benieuwd hoe u 
als fietser de werkzaamheden er
vaart en welke knelpunten er zijn op 
fietsgebied. Uw inzicht helpt ons ook 
in andere projecten om het werk te 
beoordelen vanuit het perspectief van 
de fietser. Hierover kunt u bellen naar 
0800-8002 om uw visie te geven. 

AFSLUITINGEN FIETSPADEN 
• fietspad tussen N209 en Ratte 

afgesloten tot uiterlijk eind vierde 
kwartaal 2009. Omleiding langs de 
Bleiswijkse kant van het spoor. 

• fietspad in viaduct Noordelijke 
Dwarsweg afgesloten tot en met 15 
november 2009. Omleiding via de 
Zevenhuizense kant van het spoor 
en via de Bredeweg. 

• fietspad random aansluiting Bleis
wijk afgesloten in tweede kwartaal 
2010 voor asfalteren, planten van 
bomen en aanbrengen van verlich
ting. Diverse omleidingen. 

• fietspad tussen Ratte en Ring
vaart afgesloten tot maximaal eind 
tweede kwartaal 2010. Momenteel 
wordt er gekeken of de duur van 
deze afsluiting fors kan worden 
verkort. Omleiding via Molenweg 
en oversteek bij de huidige N219. 

advertentie 

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

div. kinder- en bagagekarren 
elektrische fietsen 
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It LANDKAARTEN II 
II REISGIDSEN II 
II REISVERHALEN II 

Schoolstraat 21 2511 AW Den Haag 

telefoon 070- 3 65 73 06 

fax 070- 3 89 77 94 

www.travelbookstore.nl 

• fietspad tussen Noordelijke Dwars
weg en verlegde Bredeweg afge
sloten van 27 november tot uiterlijk 
19 december 2009. Omleiding via 
Noordelijke Dwarsweg en Brede
weg. 

• fietspad tussen Moerkapellepad en 
Bredeweg afgesloten van vierde 
kwartaal 2009 tot tweede kwartaal 
2010. Omleiding via 2e Bloksweg 
en Zuidelijke Rondweg. 

OPENSTELLING FIETSTUNNEL BIJ 
BLEISWIJK 
Eind november 2009 wordt de fiets
verbinding bij Bleiswijk in gebruik 
genomen. In de nieuwe situatie zul
len de fietsers in een fietstunnel, die 
plaatselijk 15 meter breed en 9 meter 
hoog is, onder de A 12, het spoor en 
de afrit van de A 12 fietsen. 

Detailinformatie is op dit moment 
nag niet te geven. Kijkt u daarom 
regelmatig op de website van RWS 
www.rijkswaterstaat.nl/a 12zevenhuizen en 
www.rijkswaterstaat.nl/a 12bleiswijk onder 
'Hinder en Maatregelen'. Ill 
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WEEK VAN DE VOORUITGANG IN WESTLAND 

\loor de eerste keer heeft de ge
meente Westland meegedaan aan 
de Week van de vooruitgang. Oat 
is zeer te prijzen. Daarom is onze 
afdeling ingegaan op het dringende 
verzoek van de gemeente om op 
zaterdag 19 september een kraam 
tH bemensen. De voorzitter was erbij 
en doet verslag. 

lk moet zeggen, de gemeente heeft 
echt haar best gedaan er iets van 
te maken. Alles vond plaats op het 
Wilhelminaplein in Naaldwijk, een 
intiem plain met een grotendeels 
historische bebouwing. 
Om de sfeer er in te brengen en te 
houden had de gemeente een aardig 
orkest uitgenodigd dat van een uur 
tot vijf uur de aanwezigen stevig in 
zijn greep hield. Het geluid werd 
oak nag eens versterkt door middel 
van geluidsboxen. Onze Fietsers-

bondkraam 
stand slechts 
op een paar 
meter afstand 
van deze 
boxen ... 

Tach heeft het 
ons niet aan 
belangstelling 
ontbroken. We 
kwamen een 
aantal leden 
tegen en nag 
veel meer niet
leden. Vooral 
onze landelijke 
uitgave met 
een test over 

de fietsersbondkraam op een zonnig Wilheminaplein 

elektrische 
fietsen trok de aandacht. 

Tegen de gemeente wil ik zeggen: 
'Biijf vooral dit soort dagen organi-

seren, maar wat de muziek betreft 
graag op een wat lager niveau'. 

Daan Goedhart 

FIETSBELEID RIJSWIJK IN DE PRAKTIJK 

Je inzetten voor de be/angen van de 
/eden van de fietsersbond is een af
wisselend bestaan. Sommige zaken 
/open gesmeerd, soms zij er bij de 
gemeente zeer knappe initiatieven 
en sommige zaken worden wei be
sloten en toegezegd en vervolgens 
zonder meer niet uitgevoerd. Omdat 
oat ook aan de burger verkocht moet 
worden, gebruikt de gemeente nog 
steeds het grate maar verouderde 
smoezenboek om er mee weg te 
komen. 

In de fietsbeleidsnota 2008 van de 
gemeente worden nuttige maat
regelen in het vooruitzicht gesteld, 
maar dan moeten die wei worden 
uitgevoerd. De breed aangenomen 
motie in de gemeenteraadsver
gadering van 17 november 2007, 
over de voorkeur van asfalteren voor 
fietspaden, heeft nog niets opge
leverd. Voorbereiding van plannen 
prima, besluitvorming voldoende, 
uitvoering in handen van techneu
ten die een eigen beleid voeren. De 
voortgang blijft nihil. De Lange Klei
weg van Delft naar Rijswijk is een 

jaar geleden opnieuw betegeld en de 
gleuven tussen de stenen zijn alweer 
duidelijk zichtbaar. Dit zal over een 
jaar of drie weer opnieuw moeten 
en de inwoners van Rijswijk betalen 
uiteraard de rekening. 

TEVREDEN 
Zeer tevreden is de Fietsersbond 
met het tijdelijk toestaan van het 
fietsen door de Herenstraat, het 
heeft weinig klachten opgeleverd en 
we nemen aan dat de evaluatie tot 
een permanent toestaan van fietsen 
(gelukkig geen bromfietsen) in deze 
straat zalleiden. De snelle fietsroute 
naar het centrum van Den Haag: 
het fietstrace met de geprojecteerde 
fietsbrug over de Vliet schijnt nu 
op bezwaren van de Provincia te 
stuiten, dit kan aileen maar weer 
vertraging opleveren. Positief is oak 
de fietseducatie in onze gemeente. 
Er komen nu drie fietsroutes voor de 
fietsexamens van scholieren, waar
mee aile scholieren in Rijswijk aan 
deze examens kunnen deelnemen. 
Het onderzoek naar de behoefte 
aan fietstrommels heeft, zoals te 
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verwachten, de vraag doen stijgen. 
Er zijn nu een aantal fietstrommels 
en de gebruikers zijn daar tevreden 
over. Aileen wordt door de groei
ende vraag naar fietstrommels de 
achterstand nag steeds grater. Het 
is duidelijk dat de gemeente in ieder 
geval hier goed bezig is om aan de 
behoeften aan stallingsruimte bij de 
inwoners tegemoet te komen. 

BEWEGWIJZERING 
Een geheel nieuwe punt is de 
bewegwijzering in de gemeente, dit 
is echt een achtergebleven gebied 
en de Fietsersbond heeft daadwer
kelijke hulp aangeboden om te hal
pen er voor te zorgen dat de juiste 
borden met de juiste tekst en de 
juiste verwijzing op de juiste plaatsen 
in de gemeente worden geplaatst. 
De halfjaarlijkse rapportage van de 
Fietsersbond aan de gemeenteraad 
is teruggebracht naar een maal per 
jaar, er gebeurt te weinig om dit zin
vol halfjaarlijks te doen. 

Han Bik 
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REGIONALE FIETSPADEN VERBETERD 
In de Fietsbel van najaar 2007 is ver
slag gedaan van Ianger bestaande 
kne/punten in het regionale fietsrou
tenet in het noordoostelijk gedeelte 
van de Haagse agglomeratie. lnmid
de/s zijn een aantal hiervan opgelost. 
Van andere kne/punten is de aptos
sing in zicht. 

KNELPUNTEN IN FIETSROUTES OVER 
EN ONDER DE A4 
Met de realisatie eind 2006 van de 
fietsbruggen over de A4 langs de 
noordelijke randweg (N14) en bij het 
Schrepelpad, is de kwaliteit van de 
regionale fietsverbindingen tus-
sen Leidschendam-Voorburg, het 
bedrijventerrein Forepark en Leid
schenveen aanzienlijk verbeterd. De 
A4 is hier geen onneembare barriere 
meer. Niet aile knelpunten in deze 
fietsroutes waren daarmee opgelost. 
Een belangrijk knelpunt in de route 
via de noordelijke fietsbrug over de 
A4 langs de N 14 was het ontbreken 
van de oversteekplaats op de Prins 
Bernardsingel bij de Sijtwendetun
nel in Voorburg. Dit had als nadelig 
effect 500 meter omrijden via het 
winkelcentrum Leidsenhage. Door 
de latere werkzaamheden voor de 
aanleg van tramlijn 19, werd deze 
omweg nag eens zo groat. Kart ge
leden is de oversteekplaats gereed 
gekomen in het kader van de uitvoe
ring van het tramproject . Oak de 
eerder genoemde onveilige kruising 
van de fietsroute met de Middenweg 
bij de Gamma in Leidschenveen is 
verbeterd . De doorgaande fietsroute 

langs de Landscheidingsweg (N440), 
noordelijke randweg (N14) en de 
Zoetermeerse rijweg (N469) is nu 
ononderbroken. 
Van de fietsroute via het Schrepel
pad zijn inmiddels de ontbrekende 
schakels gerealiseerd. Het gaat hier
bij om de trajecten tussen de Spino
zalaan in Voorburg en de IJsclubweg 
in Den Haag (onder de spoorlijnen) 
en het fietspad tussen de Laan van 
Leidschenveen en de A 12. De te 
krappe, steile bocht bij de Sijtwende
brug over de Vliet is aangepast. 
In 2007 is een nieuw knelpunt 
ontstaan, door de afsluiting van de 
fietstunneltjes bij het Prins Glaus
plein in de fietsroute langs de A 12. 
De afsluiting houdt verband met 
werkzaamheden voor het verhogen 
van de tunneltjes voor bussen met 
bezoekers van het ADO Den Haag 
stadion. De werkzaamheden heb
ben lang stil gelegen in verband met 
technische problemen en hieruit 
voortvloeiende procedures tussen 
de gemeente Den Haag en de aan
nemer over de schuldvraag en de 
verantwoordelijkheid voor de extra 
kosten. Deze problemen zijn inmid
dels opgelost. Eind oktober 2009 zijn 
de tunneltjes weer opengesteld . 
In uitvoering is het verlengen van 
de Spoorlaan in zuidelijke richting 
naar de Ypenburgse Stationsweg. 
Een plan voor doortrekking van de 
Spoorlaan in noordelijke richting (be
drijventerrein Binckhorst), met een 
fietsbrug over de Vliet, is in ontwik
keling. 

NAJAAR 

Na 2012 is de aanleg van de fiats
route Ypenburg - Voorburg langs het 
recreatiepark Drievliet, met fiets
bruggen over de A4 en de Vliet, te 
verwachten. 

OVERIGE KNELPUNTEN 
In de afgelopen periode zijn de fiats
tunnels in de Veenweg,de verbinding 
van Nootdorp via Leidschenveen met 
Leidschendam, opengesteld. Het be
treft de kruisingen met Randstadrail 
bij het centrum van Leidschenveen 
en het complex van onderdoorgan
gen van de A 12 en de spoorlijn Den 
Haag - Gouda in Nootdorp . 
Met de realisatie van de genoemde 
fietsprojecten, die vooral van belang 
zijn voor het woon-werk verkeer en 
woon-schoolverkeer, is de achier
stand bij de geplande verbetering 
van het noordoostelijke regionale 
fietsnetwerk grotendeels weggeno
men. Aandachtpunt is nag wei het 
compleat maken van de fietsbeweg
wijzering. 
Meer informatie over de ontwikkeling 
van het regionale fietsnetwerk is te 
vinden in het plan 'Fietsen met voor
rang 2007- 201 0' van het Stadsge
west Haaglanden en in het ' Fiats
plan 2008 Provincia Zuid-Holland'. 

Dick Breedeveld, 
afdeling Leidschendam-Voorburg 

het fietspad tussen de Ia an van Leidschenveen en de A 12 fietstunnel onder randstadrail bij het centrum van leidschenveen 
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VRIJWILLIGER FIETSLESSEN GEZOCHT 

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid
Holland Noord is een vrijwilligers
organisatie voor vluchtelingen. 
De stichting biedt begeleiding en 
ondersteuning op maatschappelijk, 
juridisch en sociaal gebied. 
Bij Vluchtelingenwerk worden op 
maandagochtend fietslessen gege
ven aan allochtone vrouwen. Zowel 
de theorie als de praktijk komen aan 

Vluchtelingen Werk 
Nederland 

de orde. De lessen worden gegeven 
in de periode september t/m decem
ber en van maart tim juni. 

Voor de praktijklessen zijn we op 
zoek naar vrijwilligers. Wij zoeken 
een enthousiaste vrijwilliger met veel 
geduld, daarnaast heeft u goede 
kennis van de verkeersregels. 

Werktijden: maandagochtend 
van 8.45 tot 12.30 uur in de peri
ode sept.-dec. en maart - juni. 
Begeleiding: ja 
Vergoeding: nee 
Locatie: Leidschendam 
Contactpersoon: Ferry Fre
driksz, 070- 3858913 I 06-
53645741, 
e-mail: liafer@hi.nf 

--de 

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 betaalliever per acceptgiro (minimaal 26 euro per jaar) 

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

Fietsproblemen in uw omgeving? De Fietsersbond helpt! Word nu lid! 
Vul de bon in een stuur deze naar de Fietsersbond, antwoordnummer 4309, 
3500 VE Utrecht (postzegel niet nodig). 
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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 ru imte van de gemeente
lijke website www.rijswijk.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. 

FIETSNIEUWS VIA 
E-MAIL 
Stelt u prijs op toezending van 
het laatste fietsnieuws via de 
e-mail? Neem een kostenloos 
abonnement op onze Fietsflits! 
Geef uw e-mailadres door via 
haagseregio@fietsersbond.nl. 

HANDIGE ADRESSEN 
Fietsersbond, Landelijk Bureau 
Postbus 2828 
3500 GV Utrecht 
030 -291 81 71 
in(O@fietsersbond.nl 
www.fietsersbond.nl 

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

Den Haag 
Spui 70 
Postbus 12 600 

Gemeenten in de regia 

Rijswijk 
Bogaardplein 15, 
2284 OP Rijswijk 
070-32610 00 2500 OJ Den Haag 

14070 I 070- 353 3000 

Leldschendam-Voorburg 
Koningin Wilhelminalaan 2 
2264 BM Leidschendam 
070 - 300 9000 
Raadhu~uaat47a, 
2271 OG Voorburg 
070 - 300 9000 

Wassenaar 
Johan de Wittsuaat 45 
Postbus499 
2240 AL Wassenaar 
070- 5122222 

llldden-Dellland 
Keenenburgweg 55 
2636 GL Schlpluiden 
015-3804111 

Westland 
Postbus 150 
2670 AD NaaldWijk 
0174- 673 673 

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

deze kleurige riksja fleurt de saaie kassen op van een tuinderij in het Westland 
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