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OP DE VOORKANT: 

De fietsvleugel op station Den 
Haag CS, die voor enkele jaren 
een oplossing moet bieden voor 
de parkeerperikelen op en rond 
het station. 
Zie ook pagina 5. 

WINTER 

VAN DE VOORZITIER 

Op 29 oktober is Houten uitgeroepen 
tot Fietsstad 2008. Dit gebeurde aan 
het slot van het succesvolle Fietsers
bond symposium 2008 dat het Lande
lijk Bureau van de Fietsersbond die 
dag in Utrecht hield onder de naam 
'lnvesteren in de fiets: gegarandeerd 
rendement'. Er waren meer dan 250 
deelnemers aanwezig, waaronder 
ambtenaren van diverse overheden, 
vertegenwoordigers van het bedrijfs
leven, de Nederlandse Spoorwegen 
en andere organisaties. De dag had 
iets feestelijks. Er speelt zich heel 
veel af op fietsgebied. Succes
verhalen werden verteld en aange
hoord, ervaringen uitgewisseld, aan
trekkelijke filmpjes vertoond. De 
workshops waren inhoudelijk interes
sant en werden met enthousiasme 
gegeven en aangehoord. 
Veel extra kennis heb ik er niet opge
daan, wei heb ik veel plezier beleefd 

aan de contacten met andere deelne
mers, hun motivatie en inzet voor de 
goede zaak. Eigenlijk was de dag 
een groot fietsfamiliefeest. Die saam
horigheid, allemaal hetzelfde willen: 
Nederland, nog meer fietsland! Van 
zo'n dag neem je iets mee, je staat er 
niet aileen voor, je motivatie krijgt een 
oppepper. 
Houten verdient terecht de titel Fiets
stad 2008. Het is de stad van harte 
gegund. Zover zijn we in onze regio 
nog lang niet, maar we zien wei een 
stap (fietstrap) in de goede richting. 
De Fietsersbond blijft benadrukken 
dat de fiets in onze stedelijk gebieden 
het vervoermiddel van de toekomst 
is, al is het aileen maar om ons 
woongebied gezond en leefbaar te 
houden. 

Daan Goedhart 

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIE: DIT 
NOOITWEER 
Wat wa.ren we trots dat we erin ge
slaagd waren vrijliggende fietspaden 
op de Laan van Nieuw Oost-lndie te 
realiseren. Het resultaat is, zacht 
gezegd, echter niet om naar huis te 
schrijven. Dat het fietspad smal zou 
worden wisten we, maar doordat het 
straatmeubilair er zo pal langs staat 
is het elkaar passeren een heikele 
onderneming. De lantaarnpalen kun
nen niet verplaatst worden, maar de 
gemeente onderzoekt of aan de an
dere kant wat meer ruimte kan wor
den geschapen. 

Bob Molenaar 
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loan van NOI: obstakels aan het fietspad 
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FIETSENHANDEL VERDIENT AAN FIETSDIEFSTAL 

Afgelopen zomer toerde de cam
pagne Fietsdiefstal.nl van het minis
terie van Binnen/andse Zaken door 
het land. Vier vrachtwagens brachten 
vijfhonderd fietsen en dozen vol 
voorlichtingsmateriaal naar achttien 
dHelnemende gemeenten. De op 
markt- of stationspleinen opgestelde 
fietsen gaven een goed beeld van de 
duizend fietsen die wekelijks door de 
politie worden teruggevonden. Fiet
SHn waarvan geen aangifte gedaan 
wordt, zodat de politie deze niet kan 
t€rugbezorgen. Het publiek dat de 
opstelling in grote getale kwam bekij
ken, verbaasde zich niet aileen over 
de zichtbare /aksheid van fiets
bezitters, maar ook over de fraaiheid 
van sommige karretjes. Hoe kan het 
toch dat de voormalige bezitter van 
een twee jaar oude Gazelle Orange 
van 850 euro geen moeite doet om 
het eigendom terug te krijgen? 

Met veel plezier heb ik aan de cam
pagne van minister Ter Horst meege
werkt. Verkleed als fietsendief laat ik 
zien hoe eenvoudig het de dieven 
gemaakt wordt. Fietsers hebben een 
groot vertrouwen in zwakke sloten en 
vaak een slordige wijze van stallen. 
Maar zolang er op elke straathoek 
nog geen agent staat, is het de taak 
van elke fietser zelf om de fiets goed 
vast te zetten. Wanneer ik de eige
naar van een bij stelers en helers 
gewilde fiets aansprak op deze eigen 
verantwoordelijkheid, kreeg ik meer
dere malen het antwoord: ·ach, de 
fiets is verzekerd'. In een enkel geval 
had iemand bij de aankoop van een 
fiets gevraagd om een extra ketting
slot, maar had de fietshandelaar ge
antwoord: 'hoeft niet, u heeft al een 
verzekering ·. 

Wanneer de fiets verzekerd is, krijgt 
men bij diefstal hetzelfde of zelfs een 
nieuwer model terug. Oat is mooi, 
maar de kosten voor het verzekeren 
van die vervangende fiets zult u vaak 
opnieuw moeten betalen. Niet de 
f1ets, maar de kosten van de fiets
verzekering bent u dus kwijt! Oak de 
accessoires die u na het afsluiten van 
cle verzekering nog op de fiets hebt 
~Jemonteerd, zult u opnieuw moeten 
kopen: de fietstassen, het zadeltasje 
rnet gereedschap, het kinderzitje of 

de speciale kaarthouder. Zolang de 
fietsenhandel door verkoop van de 
nieuwe fietsverzekering en accessoi
res verdient aan de diefstal van een 
verzekerde fiets, kan er van de han
delaar geen onbaatzuchtig anti-fiets
diefstal advies verwacht worden. De 
overheid kan met Fietsdiefstal.nl nog 
wei een miljoen uitgeven aan voor
lichting, maar het blijft mosterd na de 
maaltijd. 

De aankoop van een nieuwe fiets is 
het moment om goede voorlichting 
over de preventie van fietsdiefstal te 
geven. Bij de vakman gaat de koper 
de deur niet uit zonder goed tweede 
slot en een lesje 'stall en van de fiets'. 
In plaats van verdienen aan een ge
stolen fiets zou deze fietshandelaar 
een premie moeten krijgen, wanneer 

de fiets na drie jaar nog niet gestolen 
is. En net zoals bij de landelijke cam
pagne tegen terrorisme, waaraan 
zelfs schoonmakers een bijdrage 
leveren door alert te zijn op vreemde 
pakjes in vuilnisbakken, kan de 
fietsenhandel een belangrijke bij
drage leveren aan het terugdringen 
van veelvoorkomende criminaliteit. 
Fietsdiefstal is vaak de eerste stap in 
de verkeerde richting van een 
kruimeldiefje. Winstbejag van handel
aren en laksheid van fietsbezitters 
draagt nu nog direct bij aan het sue
cas van menig criminele loopbaan. 
Tijd voor verandering! 

Marc Beek 

Adviseur Aanpak Fietsdiefstal 
BeeWise Projecten & Advies 
06 233 68 503 I 0341 266 4 78 
beek@beewise.nl 
www.beewise.nl 

Advertentie 

~~~m?s~~Jr 
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dealer van: Giant, Batavus en Gazelle 
groot assortiment onderdelen en accessoires 

div. kinder- en bagagekarren 
elektrische fietsen 
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I LOVE MY BIKE! 
Many expats in The Hague discover 
the bike when living in Holland. 
Although biking here can be vef)f 
challenging, it's the best way to get 
around in town. Here's a stof)f from 
someone who fell in love. 

According to the RAI Association, an 
estimated 18 million bicycles are 
used regularly in the Netherlands, 
and when I moved here, I added one 
more to that statistic. This is my story 
of why I love my bike. 
As a resident of Los Angeles, I grew 
up in a car culture and proudly drove 
my car all over town. For me, my 
driver's license was a sign of 
independence. But when I moved to 
the Netherlands, I decided I would 
change my ways and immerse myself 
into the Dutch culture. One way to do 
that was to ride a bike. 

MY FIRST BIG PURCHASE 
When I arrived in the Netherlands, I 
was eager to join the Nederlanders 
on the fietspaden, and my first step to 
accomplish this was to venture into a 
bike shop to purchase a bike. I was 
surprised to see bikes in every color 
and price range but even more 
surprised to see bikes equipped with 
built-in locks! 
When the verkoper learned I was 
American, he immediately asked, 
'Have you ever ridden a bike?' I 
chuckled for a moment until I realised 
he was being serious. Of course I 
had ridden a bicycle! But the last time 
a bike had been my main form of 
transportation was when I was 1 0 
years old, when I had biked to 
elementary school. 
Besides, isn't there a saying that 
goes something like: 'Once you learn 
to ride a bike, you never forget,' or 
'It's as easy as riding a bicycle?' 
Within 15 minutes, I had proven to 
the verkoper in the store parking lot 
that I could in fact ride one, and I 
walked out of the store as a proud 
owner of a Dutch bike. 

MANY REASONS WHY I LOVE MY BIKE 
I love my bike because it allows me 
to explore neighborhoods and hidden 
streets in my adopted city. It allows 
me to bypass cars stuck in traffic 
during rush hour (except of course, 

when the bike lanes are also filled 
with commuters). I love my bike 
because it gives me a chance to 
breathe fresh air while enjoying green 
scenery, and to be able to say 'Hi!' to 
people as they walk their dogs. And 
my own two-year-old Chinese Pug, 
Pepper, also loves to ride with me on 
my bike so she can go places without 
having to walk! 
I love my bike because it keeps me 
moving and gives me an easy way to 
stay active. It allows me to quickly run 
errands and do light grocery shop
ping. And lastly, I love my bike 
because it helps me save money. 

PROUD TO RIDE A BIKE 
Even though I still enjoy getting 
behind the wheel of a car to drive on 
an open road (especially up and 
down the coast of California) I am a 
changed gal. I am proud to bike 
around town. Part of it is selfish, it 
makes me feel happy knowing I'm 
doing my small part to save the 
planet, and that in turn makes me feel 
good. 
Another reason is that it makes me 
feel I am more a part of the Dutch 
society. Each day, I join thousands of 
Dutch citizens on their bikes heading 
off to school, to work, or to visit 
friends and family. 

A FEW DOWNSIDES OF BICYCLING 
At times I am anything but in love 
with my bike. For instance, during the 
windy Dutch days when it feels that 

WINTER 

no matter in which direction I am 
traveling, I am always cycling against 
the wind, and I do not seem to be 
moving. And, even with rain gear to 
protect me, I still cannot get used to 
cycling in the rain, and arriving at my 
destination with a wet face. 

Even so, I love my bike, and it has 
become one of my most reliable 
companions. It doesn't matter if it 
rains, or if the sun shines; my bike is 
there to get me to my next 
destination. For all the places it 
carries me to, and for all the walking 
it saves me, I love my bike! 

Olivia Neri 

This article was previously published 
in the ACCESS Magazine. 
ACCESS: Free information, advice 
and support for your life in The 
Netherlands. 

website: www.access-nl.org 
helpline: 070 346 2525 
email: info@access-nl.org 

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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C)NTWIKKELINGEN R ND DEN HAAG CS 
Dit najaar is de gemeente Den Haag 
bij de stations HS en CS begonnen 
fietsen verwijderen die daar hinderlijk 
of te langdurig gestald staan. De on
bewaakte stallingplaatsen zijn be
doeld om een (brom)fiets kort te stal
len, maar ongeveer 25% van de plek
ken wordt bezet door fietsen die daar 

brommers worden weggehaald, maar 
kan zich niet vinden in de termijn van 
een week. Die is veel te kort. Twee 
weken zou wei het absolute minimum 
zijn, vinden wij. Onze bezwaren heb
ben helaas geen effect gehad. 

FIETSVLEUGEL 

de stationshal begint, sluit de fietsen
stalling onder het station ook. De 
fietsen die hier staan kunnen terecht 
in het dan te openen betaalde ge
deelte van de vleugel. Door de bouw
werkzaamheden kunnen er in 2009 
geen fietsen meer op het Koningin 
Julianaplein staan. AI metal vreest 
de Fietsersbond dat de I veel 
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ER GAAT WAT GEBEUREN IN DEN HAAG 
Zoals in de vorige Fietsbel a/ was 
opgemerkt, krijgt de gemeente Den 
Haag steeds meer aandacht voor de 
fiefs. Niet alles is mefeen zichfbaar 
en nafuurlijk is de Fiefsersbond afde
ling Den Haag alert op zaken die on
gunsfig zijn voor de fiefs. Die me/den 
we dan ook, getuige ook andere arti
kelen in dif nummer. Maar in dif arti
kel een paar positieve onfwikkelin
gen. Waf speelf zich achter de scher
men at? 

VERKEERSCIRCULATIEPLAN 
In 2006 hebben burgemeester en 
wethouders besloten, gesanctioneerd 
door de gemeenteraad, om een 
verkeerscirculatieplan op te stellen 
voor Den Haag. Doel: het weren van 
zoveel mogelijk doorgaand auto
verkeer in het centrum van de stad. 
Nevendoel: het centrum moet veel 
meer het domein worden van voet
gangers en fietsers. Ter begeleiding 
van dit plan is door de wethouder van 
Verkeer, Peter Smit, een klankbord
groep ingesteld (kbg-VCP). Daarin 
zitten vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties, ondernemers, 
Kamer van Koophandel, het Haags 
Milieucentrum, reizigersorganisatie 
Rover en oak de Fietsersbond. Er 
zitten zowel voor- als tegenstanders 
in van het plan. Na vele vergaderin
gen met veel spraakverwarring kwa
men twee zaken bovendrijven. Ten 
eerste wil iedereen zoveel mogelijk 
het autoforensenverkeer afremmen 
(parkeerprobleem, waar Iaten we al 
die auto's in de stad, veel extra lucht
verontreiniging). Ten tweede kwam 
de fiets steeds meer in de belangstel
ling in positieve zin. Dit leidde tot 
diverse zinvolle initiatieven. De 
Fietsersbond ziet erop toe dat het 
VCP zodanig wordt uitgevoerd, dat 
het fietsverkeer er niet door belem
merd wordt. Als flankerend beleid 
worden diverse nieuwe fiets
voorzieningen aangelegd o.a. een 
vrijliggend fietspad in de Elandstraat. 
Wij hebben onze teleurstelling uitge
sproken dat dit aileen gebeurt in de 
eerste helft van de straat, het tweede 
gedeelte krijgt geen fietspad. Dat is 
dus half werk en half werk is in dit 
geval geen werk. De straat wordt er 
in zijn geheel niet veiliger op voor de 
fietser. 

FIETSPLAN CENTRUMGEBIED 
Vanaf de zomer wordt er gewerkt aan 
het plan 'Fietsen in het centrum van 
Den Haag'. De gemeente heeft het 
adviesbureau Ligtermoet & Partners 
opdracht gegeven te onderzoeken 
wat er nodig is om de binnenstad 
fietsvriendelijker maken. De Fietsers
bond is uitgenodigd om aile sessies 
bij te wonen. Onze inbreng wordt 
zeer op prijs gesteld door de ambte
naren en de adviseurs van het ad
viesbureau. De relevante punten voor 
de Fietsersbond op een rij: 
- in principe moet in aile straten van 

de binnenstad in twee richtingen 
gefietst kunnen worden; 

- tijdens de venstertijden (laden en 
lassen tot 11.30 uur) moet dit oak 
gelden voor winkelstraten die aan
gewezen zijn als voetgangers
gebied. Voorbeelden zijn de Hoog
straat en de Venestraat; 

- het autoparkeren in winkelstraten 
moet opgeheven worden als dit de 
doorstroming van het voetgangers
en fietsverkeer belemmert. Voor
beelden zijn de Prinsestraat, het 
Noordeinde en de Wagenstraat. 
Oak steeds meer winkeliers gaan 
inzien dat de geparkeerde auto in dit 
soort straten afbreuk doet aan het 
straatbeeld; 

- als de gemeente het parkeren van 
auto's tach toe blijft staan in winkel
straten, dan dienen deze auto's 
fietsveilig geparkeerd te worden, dat 
wil zeggen dat de fietser die er 
langs fietst tegen de voorzijde van 
de auto aankijkt. Goed voorbeeld is 
de Denneweg, slecht voorbeeld is 
het Westeinde; 

- bij (her)inrichting van straten en plei
nen moet de fiets vanaf het begin 
'meegenomen' worden. Bij de her
inrichting van het Lange Voorhout is 
dit niet gebeurd. In het brede deel 
van het Voorhout zijn de fietspaden 
opgeheven en rijdt het fietsverkeer 
langs geparkeerde auto's, terwijl 
achteropkomende auto's deze fiet
sers willen passeren op de te smalle 
rijbaan. De auto's hadden aan de 
andere zijde van de eenrichtings
wegen geparkeerd moeten staan. 
Dat is oak veiliger voor de uitstap
pende autobestuurder. Zie oak vo
rige punt; 
- randjes en andere rare fratsen 
moeten zoveel mogelijk vermeden 
worden. Deze leiden tot onnodige 
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valpartijen onder voetgangers en 
fietsers. Berucht is het gebied van 
de Grote Kerk tot het Buitenhof. 
Fietsers hebben al genoeg aan
dacht nodig voor de tramrails; 

- op het hoofdfietsroutenet moeten 
altijd fietsvoorzieningen worden aan
gelegd, bijvoorbeeld op de route 
over het Spui tussen de Lange Pa
ten en de Veerkades, na de her
inrichting in het kader van het VCP; 

- het fietsparkeren moet veel meer 
aandacht krijgen. Het kan natuurlijk 
niet zo zijn dat het stadsbestuur 
besluit om de geparkeerde fiets uit 
de Grote Marktstraat te weren, ter
wijl er helemaal geen alternatief 
wordt aangeboden. Wethouder Smit 
gaat daar wei iets mee doen. De 
Fietsersbond reikt daarbij de ge
meente de helpende hand. Er is een 
nota van onze hand verschenen 
over deze problematiek (zie kader). 

STERNET 
De Fietsersbond afdeling Haagse 
regia heeft begin 2008 het 
FietsRoutePiusPian gelanceerd (zie 
kader). Dit plan houdt de aanleg in 
van snelle, veilige, comfortabele 
doorgaande fietsroutes vanuit de 
buitenwijken (of vanuit de randge
meenten) naar de binnenstad van 
Den Haag. Deze routes zijn zoveel 



2008 

rnogelijk ontkoppeld van het door
gaande autoverkeer. Dit plan is in 
politieke kringen niet onwelwillend 
ontvangen. Dat heeft ertoe geleid dat 
de gemeente het adviesbureau 
Goudappel Coffeng opdracht heeft 
gegeven onderzoek te doen naar het 
realiteitsgehalte van dit plan. Bij het 
onderzoek, waar de Fietsersbond 
volledig bij was betrokken, zijn di
verse bestaande plannen op elkaar 
gelegd, bijvoorbeeld recreatieve rou
tes, regionale routes, en dergelijke. 
Uiteindelijk werd het plan van de 
Fietsersbond uitgekozen om verder 
onderzoek naar te doen. Zo'n 80% 
van de voorgestelde routes heeft zich 
kunnen handhaven. De bedoeling is 
dat het uiteindelijke resultaat opgeno
men wordt in de nieuwe Nota Haagse 
Mobiliteit, die in 2009 gaat verschij
nen, een nota waar toekomstige plan
nan op zijn gebaseerd. 

F'IETSPARKEREN 
Zoals eerder genoemd gaat het om 
de uitbreiding van fietsparkeer
voorzieningen in de hele stad, van 
buurtstallingen tot het goed op de 
rails zetten van een fietstrommel
beleid (voor ongeveer 7 euro per 
maand staat je fiets veilig op straat) 
en het plaatsen van voldoende door 
Fietsparkeur goedgekeurde fiets-

beugels. De wethouder van Verkeer 
heeft hier grate belangstelling voor en 
wil ook het nodige geld hiervoor be
schikbaar stellen. Dit betekent niet 
dat binnen de kortste keren die voor
zieningen aanwezig zijn, omdat pro
cedures deze ontwikkeling lang op 
kunnen houden. lnitiatieven van bur
gers zijn zeer welkom. 

Zoals gezegd is de huidige Haagse 
gemeenteraad in meerderheid fiets
vriendelijk. Peter Smit, wethouder 
van Verkeer, is daadwerkelijk van 
plan meer voor het fietsverkeer te 
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doen, in het bijzonder voor de gepar
keerde fiets, maar ook voor de rij
dende fiets staan er projecten op 
stapel, bijvoorbeeld vrijliggende fiats
paden op de Valkenboslaan en het 
Trekfietstrace. Op initiatief van het 
PvdA-raadslid Koen Baart gaat de 
gemeente een website opzetten met 
de naam Den Haag Fietsstad. 
De Fietserbond afdeling Den Haag 
houdt de vinger aan de pols! 

Daan Goedhart 
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ONDER DE TRAM, DE BUS OF DE AUTO? 
DILEMMA VOOR FIETSERS OP DE LEYWEG 

In het kader van de aanleg van 
RandstadRail 4 is het kruispunt 
Leyweg- Escamplaan heringericht. 
De paging om het tietsverkeer sneller 
te Iaten doorstromen is uitgemond in 
een onveilige situatie voor tietsers. 
Fietsers op de Escamplaan richting 
centrum passeren eerst een busbaan 
zonder verkeerslichten, dan een 
trambaan met verkeerslichten, om 
daarna voor rood te wachten op het 
van links en rechts komende auto
verkeer. 

ONDER DE TRAM? 
De opstelruimte is echter nauwelijks 
groat genoeg voor twee tietsers. (zie 
toto). 
De rest staat te wachten op de tram
baan, terwijl de tram op die momen-

ten 'groen' heeft. Met gebel en 
getoeter proberen tram
bestuurders de wachtende tiet
sers van de opstelruimte te ja
gen. Voor de doorgaande tietser 
die eenmaal veilig de overkant 
bereikt heeft, is de opvang op 
het tietspad wei erg krap 
bemeten. 

OF LIEVER ONDER DE BUS? 
Fietsers die op de Leyweg rich
ting winkelcentrum rijden moeten 
kart na dit kruispunt een bus
baan oversteken. Deze over
steak is beveiligd met een ver
keerslicht als er een bus van 
rechts komt, maar niet als er een 

bus van achterlangs komt. Oak 
bij de laatste categorie zijn er 
buschauffeurs die menen voor-
rang te hebben (zie toto), zoals 
de redactie al twee maal heeft 
ervaren. 

Problemen doen zich voorname
lijk tijdens de spitsuren voor, 
vooral voor de vele scholieren 
die, door het ontbreken van mid
delbare scholen in Leyenburg, 
de wijk uit moeten. Maar oak 
overdag is het goed uitkijken 
geblazen. 

Overigens bleek uit een korte telling 
in de spits dat, gezien de situatie 
voor fietsers, ongeveer 75% van de 
fietsers het rode Iicht negeerde. Dat 
is pas echt verontrustend. Hier moet 
snel verbetering in komen voordat er 
ernstige ongelukken gebeuren. 
De verkeersambtenaren van de ge
meente hebben inmiddels de voorzit
ter van de Fietsersbond Haagse regia 
beloofd de situatie te willen onder
zoeken. 

Daan Goedhart 
Uit de wijkkrant Actife Leyenburg juni 
2008 

WEBSITE MET ALLE STALLINGEN VAN DEN HAAG 

Bijna een jaar geleden ben ik began
nan met een website waarmee bewo
ners van Den Haag aile tietsenstallin
gen moeten kunnen vinden. Deze 
website is nu gereed. U kunt hem 
vinden op www.stallingdenhaag.nl; 
achter de link 'over deze site' vindt u 
een uitleg over het ontstaan. 

De doelstellingen van de website zijn: 
- het tonen van het stallingsaanbod 

per wijk; 
- het tonen van de stallingsbehoefte 

perwijk; 
- het stimuleren van het realiseren 

van extra buurtstallingen. 

Op de website kan de bewoner de 
volgende zaken vinden. Een lijst met 
aile buurtstallingen, inclusiet gege
vens van de stalling en contact
gegevens van de beheerder. Een 
kaart van Den Haag om snel aile 
buurtstallingen te vinden (inclusiet de 
bewaakte fietsenstallingen van 
Biesieklette etc). Een wachtlijst
formulier: bewoners vullen een elec
tronisch formulier waarmee de 
stallingsbehoefte per wijk duidelijk 
wordt. 
De komende maanden wil ik de 
website verder uitbreiden met een 
kenniscentrum voor stallingeigenaren 
(met name potentiele eigenaren/be-
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heerders). 
Het is duidelijk dat de gemeente een 
belangrijke rol moet spelen bij het 
realiseren van buurtstallingen, maar 
dat schiet niet echt op (is mijn erva
ring). Met deze website kunnen de 
bewoners een duidelijkere stem Iaten 
horen richting gemeente. Als u nag 
verdere vragen of opmerkingen hebt 
dan kunt u mij bereiken via de 
website of op dit email-adres: 
info@ stallingdenhaag.nl. 

Diederik Weve 
penningmeester en beheerder van 
twee SBOB buurtstallingen. 



2008 

OP NOTA'S KUN JE NIET FIETSEN 
VEEL MOOIE WOORDEN IN RIJSWIJKSE NOTA OVER FIETSBELEID 

De afgelopen periode heeft de onder
afdeling Rijswijk zich bezig gehouden 
met de nota 'Fietsbeleid Gemeente 
Rijswijk 2008-2015'. Belangrijk omdat 
er jaren naar deze nota zal worden 
verwezen. 
In de nota wordt voldoende vaak naar 
ons voorbereidende werk verwezen, 
maar als je dan verwacht een duide
lijke concretisering van de plannen te 
vinden, word je zeer teleurgesteld. 
Het is geen stuk waar de gemeente 
zich sterk voor maakt, geen tijds
planningen en geen kosten
overzichten, maar vele plannen en 
mooie woorden, ook voor de Fietsers
bond. In de nota staat dat het ge
bruik van de fiets gestimuleerd moet 
worden. Prima, maar het gaat om de 
invulling. 
In 2007 heeft de gemeenteraad met 
grote meerderheid een motie goedge
ke·urd waarin staat dat het asfalteren 
van fietspaden de voorkeur verdient. 

Nude fietspaden van de 
Churchilllaan en de Lange Kleiweg, 
twee belangrijke doorgaande wegen, 
gedeeltelijk een nieuw wegdek krij
gen, worden weer rustig tegels ge
bruikt. Op het stadhuis gaat er gaat 
bij niemand een lichtje branden. Con
clusie: mooie nota, veel veelbelo
vende plannen, maar op nota's kun je 
niet fietsen. Er zal hard gewerkt moe
ten worden om tenminste een aantal 
plannen ook te concretiseren. Van de 
inspraakmogelijkheden heeft de 
Fietsersbond gebruik gemaakt om dit 
nog eens duidelijk onder de aandacht 
te brengen. 
Eerder verscheen al een beleidsnota 
'Verkeersregelinstallatie'. Ook hier is 
bij de invulling nog van alles mogelijk 
en tot nu toe gaat de fietser er geen 
steek op vooruit. 
Ons onderzoek naar de toestand van 
de fietsparkeerplaatsen heeft wei 
enige aandacht gekregen en de 

DELFTSE ZOEFROUTE KRIJGT VORM 
NIEUWE FIETSROUTE DE LIER-DELFT-PIJNACKER 

Zorgeloos, onbelemmerd en eenvou
digweg fietsen. Zo introduceert Delft 
de nieuwe Zoefroute tussen De Lier -
Dolft- Pijnacker. Tot 2010 wordt op 
h€•t traject een aantal maatregelen 
gerealiseerd die ertoe moeten bijdra
gen dat meer fietsers van de route 
gebruik maken. 

Veel maatregelen zijn inmiddels al 
gerealiseerd. Zo zijn nieuwe fietspa
den aangelegd of verbeterd en 
wachttijdvoorspellers geplaatst. Ook 
is de mobiele fietsenmaker ge'introdu
ceerd. De fietsenmakers zijn overi
gens niet in dienst van Zoef. Het zijn 
zelfstandige ondernemers die zelf 
tarieven, mogelijkheden en voorwaar
den bepalen. Verder zijn de stalling
smogelijkheden uitgebreid, is de 
bewegwijzering verbeterd en zijn 
voorrangssituaties ten gunste van de 
fietsers aangepast. 

Op de planning staan nog verbreding 
van enkele fietspaden en de introduc
tie van een beloningssysteem voor 
fietsende werknemers. Verder is het 
voornemen om meer rekening met de 
fietsers te houden bij het strooien en 
vegen en bij eventuele werkzaamhe
den op de route. 
De betrokken gemeenten Delft, 
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, 
Stadsgewest Haaglanden, de provin
cia Zuid-Holland, netwerkorganisatie 
BEREIK! en de Fietsersbond werken 
samen aan het stimuleren van het 
aandeel van de fiets in het woon
werkverkeer op deze Zoefroute. Dit 
doen zij onder andere met behulp 
van Zoef-ambassadeurs en door fiet
senstallingen bij bedrijven langs de 
route te subsidieren. 

Bron: Fietsberaad oktober 2008 
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plaatsen waar de gemeente verant
woordelijk voor is, zijn meestal rede
lijk. Maar bij sociale instellingen als 
Florence, de meeste kerken en sport
vaiden is de mogelijkheid om fietsen 
behoorlijk te parkeren slecht tot zeer 
slecht en er is daar ook geen bereid
heid om er iets aan te doen. De 
Fietsersbond werkt er aan dat de 
gemeente hier het voortouw neemt, 
want verzoeken van onze kant maken 
helaas geen enkel indruk. 
Zijn we dan ontevreden? Nee, er is in 
het afgelopen jaar het een en ander 
gebeurd, de gemeente zegt positief 
te staan tegenover het fietsgebeuren. 
Aan ons de taak om te zorgen dat 
deze woorden ook in daden worden 
omgezet. 

Han Bik 

FIETSPAD RUST
EN VREUGDLAAN 
WASSENAAR 

De gemeente Wassenaar is van plan 
een fietspad voor twee richtingen aan 
te leggen in de noordelijke berm van 
de Rust en Vreugdlaan. De werk
zaamheden starten waarschijnlijk 
begin 2009. Het fietspad sluit aan op 
het fietspad langs de Menkenlaan en 
op het ook nog aan te passen fiats
pad Backershagenlaan. Op het stuk 
tussen de Menkenlaan en de 
landgoederenroute komt een 
schelpenpad. Op het stukje tussen de 
landgoederen route en de N44 komt 
geen fietsvoorziening. Fietsers uit de 
richting Den Haag kunnen de 
Menkenlaan gebruiken. 

Roelof van der Graaf 
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ZOETERMEER MAAKT BALANS OP 
Het jaar 2008 heeft voor een groat 
gedeelte in het teken gestaan van de 
Fietsba/ans-2 2008. Zo zijn zo'n 25 
vrijwil/igers actief aan de slag gegaan 
met het fietsparkeeronderzoek en de 
praktijkmeting infrastructuur. De 
resultaten zijn nog niet bekend, maar 
de gemeente heeft door dit gebeuren 
weer een extra stimu/ans en motiva
tie-impuls ontvangen om het ge
meente/ijke fietsbeleid verder te ver
beteren. Op termijn kan Zoetermeer 
hier ongetwijfeld de vruchten van 
plukken, door verbetering van het 
fietsklimaat. 

Tijdens een eerste evaluatie hebben 
tien Fietsbalans-vrijwilligers kenbaar 
gemaakt oak op andere fietsvlakken 
voor de toekomst actief aan de slag 
te gaan. Dit biedt mogelijkheden te 
komen tot een goed plan voor geas
falteerde fietspaden. Daarnaast kun
nen oak het lokaal en het regionaal 
fietsroutenetwerk doorgespit en aan
gevuld worden. Op lokaal niveau 
vormt het gemeentelijk Fietspaden
plan de eerste basis. Voor de regio
nale fietsroutes is dat het uitbrei
dingsvoorstel van Stadsgewest Haag
landen. Fietsvrijwilligers zullen hier
binnen de ontbrekende schakels aan
leveren. 

AUTOVRIJE DAG 
21 September stand in het teken van 
de autovrije dag. Naast 'Couleur 
Locale' stonden er een aantal activi
teiten op het programma, zoals het 
autovrije 'Gekke Fietsen'-parcours. 
Op het Marseillepad was een fiets
parcours waarop allerlei gekke fiet
sen uitgeprobeerd konden worden. 
Oak waren er diverse informatie
kramen. Een deel van de Voorweg 
was afgesloten voor sport en spel
activiteiten. Verder was er de klimaat
actie bij 't Westpunt Westerpark. Hier 
konden zowel kinderen als volwasse
nen zich in een zogenaamd 'Super
heldklimaatpak' hijsen, en zich gratis 
vast Iaten leggen op de digitale foto. 
De tekenwedstrijd 'hoe ziet de mobili
teit er uit in de toekomst?' was oak 
een succes. 

FIETSSTRATEN 

plaats op de weg voor de fietser so
wieso 'in de buurt' van het midden 
van de weg ligt, is een duidelijke 
middenbelijning noodzakelijk om bij 
confrontatie of inhalen de andere 
partij op het andere wegdeel 'te hou
den'. Op die manier komt de fietser 
niet direct of indirect in gevaar en 
voelt zich niet onprettig. 

FIETSPAD A 12 
De werkzaamheden van het hoog
heemraadschap zijn uitgelopen. De 
gemeent oplevering. Voorop staat dat 
de gemeente Zoetermeer absoluut 
niet tevreden is met de gang van za
ken en er alles aan heeft gedaan om 
het Hoogheemraadschap er toe te 
bewegen dat de werkzaamheden 
sneller zijn afgerond. 

Tot slot nag wat korte positieve be
richten. In Pijnacker komt een be
waakte gratis fietsenstalling bij de 
RandstadRailhalte, in navolging van 
het succes in Zoetermeer. 
Het nieuwe fietspad langs de HSL
Zuid tussen Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen/Zoetermeer is deze zo
mer in gebruik genomen. Het twee 
kilometer lange pad begint bij het 
Westeinde in Rijnwoude en eindigt bij 
de Hoogeveense weg in Benthuizen/ 
Zoetermeer, waar het aansluit op het 
al bestaande fietspad. Het pad is vrij 

WINTER 

Advertentie 

Schoolstraat 21 2511 AW Den Haag 

telefoon 070- 3 65 73 06 
fax 070- 3 89 77 94 

www. travelbookstore.nl 

breed,omdat het oak dienst doet als 
calamiteitenpad voor de hulp
verleningsdiensten, mochten er onge
lukken gebeuren op het spoor. 

Theo Hebing 

De afdeling Zoetermeer is over dit 
onderwerp met de gemeente in ge
sprek. Het uitgangspunt van de 
Fietsersbond: daar waar de veilige wethouder Peter Smit geett startsein voor Fietsbalans II 
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Stichting 

Begin 2008 is de stichting Fiets
buddies opgericht. Doel van de stich
ting is het tot stand brengen van con
tacten tussen fietsers (voorrijders) en 
visueel gehandicapten (achterrijders) 
ten behoeve van het mogelijk maken 
van gezamenlijk fietsen op een tan
dem. 

Op de website staat een lijst van vrij
willigers (voorrijders) die bereid zijn af 
en toe met een visueel gehandicapte 
te fietsen en een lijst van visueel ge
handicapten (achterrijders) die een 
voorrijder op de tandem zoeken. Ver
meld is bovendien welke dag(delen) 
zij daarvoor beschikbaar hebben. 
Fietsers moeten dan zelf onderling 
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Fietsbuddies 

contact leggen. Het bestuur van de 
stichting bemiddelt niet; het faciliteert 
slechts. 

De visueel gehandicapte zal meestal 
een tandem hebben. Als dat niet het 
geval is, dan kan een visueel gehan
dicapte zich toch aanmelden: er zijn 
soms vrijwilligers die een tandem 
hebben. 
De vrijwilliger, maar ook de visueel 
gehandicapte, kan zich voor registra
tie aanmelden bij de voorzitter 
(Jean.Batist@hetnet.n~. 

Op internet is de stichting te vinden 
op www stichtingfietsbuddies. nl 

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

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 bankrekening af 
te schrijven: 

D 2,50 euro D 3,50 euro D 5,00 euro 

D een ander bedrag, 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: Handtekening: 

D ik betaal liever per acceptgiro (minimaal 26 euro per jaar) 

U kunt zich ook aanmelden via www.fietsersbond.nl/lid 

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 bete
kent werk aan de winkel voor de 
Dienst Stadsbeheer. Het algemene 
telefoonnummer, van toepassing op 
aile stadsdelen van Den Haag, is 
070- 353 3000. 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 nog niet 
verholpen, meld dit dan ook aan ons 
secretariaat. Als uw klacht wei effect 
gesorteerd heeft willen we dat natuur
lijk ook 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; telefoon 
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
lijk website www.rijswijk.nl 

• in Wassenaar: 
meldpunt openbare ruimte; telefoon 
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. 

FIETSBEL DIGITAAL 
Van tijd tot tijd worden wij benaderd 
met de vraag of de Fietsbel ook 
digitaal te verkrijgen is. Oat is inder
daad het geval; de Fietsbel staat op 
de website van de onderafdeling 
Haagse Regio, in PDF-formaat. Deze 
is te downloaden, met een PDF
reader te bekijken en (al of niet ge
deeltelijk) thuis te printen. 
Bovendien staat daar een archief van 
de nummers vanaf voorjaar 2006. 

WINTER 

HANDIGE ADRESSEN 

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

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

Gemeenten in de regio 

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

I Leidschendam-Voorburg 
Koningin Wilhelminalaan 2 
2264 BM Leidschendam 
070 - 300 9000 
Raadhuisstraat 47a, 
2271 DG Voorburg 
070 - 300 9000 

Wassenaar 
Johan de Wittstraat 45 
Postbus 499 
2240 AL Wassenaar 
070- 5122222 

Toch is het niet (nog) mogelijk om 
gebruik te maken van deze digitale 
Fietsbellen in plaats van de papieren 
Fietsbellen die u thuis in de bus krijgt. 
De reden is dat de verzendlijst voor 
de Fietsbellen rechtstreeks afkomt 
van de landelijke fietsersbond; er is 
geen boekhouding met betrekking tot 
Fietsbellen zeit. 
Het archief met Fietsbellen vindt u op 
www. fietsersbondhaagseregio. nl. 
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Rijswijk 
Bogaardplein 15, 
2284 DP Rijswijk 
070 - 326 10 00 

Midden-Delfland 
Keenenburgweg 55 
2636 GL Schipluiden 
015-3804111 

Westland 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 
0174- 673 673 

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

Volg de links communicatie > fietsbel
archief. 
De resolutie van plaatjes in deze 
Fietsbellen is lager dan van de ge
drukte fietsbellen om de bestands
grootte te beperken. 


