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VAN DE VOORZITIER 
HANDHAVEN! 

U komt ze regelmatig tegen: auto's
geparkeerd op een fietsstrook, want 
voor automobilisten is een fietsstrook 
een reuze handige (dubbel-) 
parkeerstrook. Of de automobilist die 
zijn auto in of uit wil stappen, juist op 
het moment dat jij daar op je fiets
strook wilt passeren. Uit onderzoek 
blijkt dat steeds meer automobilisten 
fietsstroken zien als veilige in- en 
uitstapplaatsen, waar je dus niet zo 
op het verkeer hoeft te letten. Als er 
een fietser aankomt, dan kan deze er 
toch 'gewoon' omheen rijden!? 

Vrijliggende fietspaden zijn ook niet 
veilig meer, omdat door de hoge 
parkeerdruk in steeds meer wijken 
automobilisten zich genoodzaakt zien 
hun auto deels op het fietspad en de 
buffer tussen fietspad en autorijbaan 
te parkeren. Dat het fietspad daar
door gevaarlijk smal wordt, is niet de 
zorg van de automobilist. 
Op deze manier kan de stilstaande 
auto een moordenaar van fietsers 
worden. Het wordt tijd om hiertegen 
op te treden. Naar de fietser luistert 
de automobilist niet of nauwelijks, 
naar de politie wei, want die heeft 
machtsmiddelen. De politie heeft ech
ter helemaal geen tijd om hier te 
handhaven. Zij heeft andere prioritei
ten. De Fietsersbond vindt dat de 
politie toch tijd hiervoor vrij moet rna
ken, want nu gaat het van kwaad tot 
erger. 

Nu de andere kant van het verhaal: 
handhaven dus, maar dan ook han
den uitsteken door fietsers bij veran
dering van richting, wachten voor een 

Steeds vaker worden 
er creatieve oplossin
gen gevonden voor 
het stollen van fietsen, 
zoals hier op het dak 
van een school 
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rood verkeerslicht, een goede verlich
ting op de fiets, maar bovenal niet 
spookrijden. Spookrijden op fietspa
den en fietsstroken neemt hand over 
hand toe. Dat is pas echt gevaarlijk. 
Wij begrijpen wei waarom dit gebeurt, 
maar kunnen het niet goedpraten. 

Tja, aan handhaven zitten dus twee 
kanten: het gedrag van de ander en 
het gedrag van jezelf. Ook voor 
handhavingsklachten ga je naar: 
www. fietsindeknel. nl. 

Daan Goedhart 
voorzitter Fietsersbond 
Haagse regio 
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MET DE FIETS 
MINDER FILE 
Eind 2006 is het project 'Met de Fiets 
minder File' gestart. Dit is een project 
van de Fietsersbond in opdracht van 
het ministerie van Verkeer en Water
staat. Voor dit project wordt op file
gevoelige trajecten bekeken of auto
mobilisten verleid en gestimuleerd 
kunnen worden om de fiets te gebrui
ken. 

Het gaat om de korte trajecten (min
der dan vijftien kilometer), waarbij 
fietsgebruik in de spits mogelijk tot 
filevermindering kan leiden. Op basis 
van criteria en op basis van een op
roep onder vrijwilligers van de 
Fietsersbond zijn tien kansrijke fiats
routes 'langs de file' vastgelegd. Het 
gaat daarbij om zowel nieuwe routes 
en missing links als het verbeteren 
van bestaande routes. 

Z.OETERMEER • DEN HAAG 
In januari van dit jaar stand in Den 
Haag de route Zoetermeer - Den 
Haag op de agenda. De toenmalige 
Haagse verkeerswethouder (en 
portefeuillehouder van het stads
gewest Haaglanden) Pieter van 
Woensel gaf aan dat er in deze regia 
veel kansen liggen. Hij benadrukte de 
noodzaak van het oplossen van de 
fietsknelpunten; inmiddels is Haag
landen daar druk mee bezig, onder 
andere in A 12-
verband. Van Woensel wees ook op 
t1et belang van het 'in de markt zet
ten' van regiofietsroutes. De relatie 
met gezondheid en innovatie zijn 
hierbij van groat belang. Ook het be
lonen van goed gedrag is kansrijk 
voor de fiets. 

Brennen: Fietsberaad nr. l-2007 
•3n De Ketting nr. 185 
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AlGEMENE.·.LEDENVERGADERING 
Hiert>ij bent u uitgenbdlga voor de 
a\gemene' ledenvergac,teting van de 
Fi4:!tser$bond van de afd$Ung Haagse 
Regia 9P 22 mel2001 inHOF, Rivier
vismarkt 2 te Den Ha~. aanvang 
20:.00 uur. 

Agenda• 

1. Opening en welkom 
2. Mededelingen 
3. Notulen vorige ALV 
4. Jaarverslag 2006 

a. bespreking 
b. goedkeuring 

5. Finan~.vei'Siag2006 
a. be&t>fe~in:g 
. b.ver&ag·J<aeeommissie 
c. ·go~kel,lrin:g 

mensen, neem nu toch gewoon de fiets! 
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6. Sameastellin:g regiobestuur: de 
huidige bestuurtleden zijn herkies
baar; avemuele tegenkandidaten 
kunnen zich opgeven bij de secreta
ris mits hun kandidatuur aantoon
ooar door ten rninste twee laden 
gesteund wordt. 

7. Beleidsvisie 
a. brainstorm 
b. wensenf!deeen van leden 

8. Rondvraag 
9. Sluitlng, metaansluitend een hapje 

en drankje 

De ve.rgadering vindt plaats op de 
ee.rste etage.·Er is een bewaakte 
fietsenstalling op de Grote Markt. 
Bovendien staal'l er fietsbeugel voor 
de deur. 
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DE FIETSERSBOND AFDELING HAAGSE REGIO IN 2006 
ORGANISATORISCH 
De Fietsersbond afdeling Den Haag 
en omstreken onderging dit jaar een 
naamswijziging. We heten nu 
Fietsersbond afdeling Haagse regio. 
De naam Fietsersbond afdeling 
Haaglanden, die de voorkeur van 
velen had, stuitte op onoverkomelijke 
bezwaren van de afdeling Delft. Die 
gemeente ligt wei in Haaglanden, 
maar valt niet onder de afdeling die 
deze naam wilde gaan dragen. De 
afdeling Zoetermeer had daarente
gen geen enkel bezwaar en met de 
contactpersoon van deze afdeling, 
Theo Hebing, zijn gesprekken ge
voerd over toetreding van Zoeter
meer. Dit betekent dat de leden in die 
gemeente voortaan De Fietsbel krij
gen en dat de onderafdeling daaraan 
in redelijke mate financieel bijdraagt. 

Daan Goedhart werd van interim
voorzitter formeel tot voorzitter van de 
afdeling verkozen. Jan Hees trok zich 
in het derde kwartaal van het jaar 
terug uit het afdelingsbestuur. Willem 
Teerlink vertegenwoordigt nu de afde
ling in de Raad van Toezicht van het 
Haags Milieucentrum. De herhaalde 
oproepen tot versterking van de 
werkgroep Gemeentepolitiek hebben 
eindelijk vruchten afgeworpen. Dirk 
Jan Sloot, de voormalige directeur 
van het Haags Milieucentrum, heeft 
aangeboden om toe te treden tot de 
werkgroep Gemeentepolitiek. Een 
betere medewerker is haast niet 
denkbaar. De oproep in de Vacature
bank voor redactieleden ten behoeve 
van de Fietsbel leidde tot twee se
rieuze reacties. De hoofdredacteur 
heeft met beiden contact opgeno
men. Een van hen heeft veel ervaring 
als vormgever. 

Helaas konden we in 2006 slechts 
een Fietsbel uitbrengen, in het voor
jaar. Het nummer dat voor het najaar 
was gepland raakte door omstandig
heden behoorlijk vertraagd en lag ten 
tijde van de jaarwisseling nog bij de 
drukker. Wei verschenen twee edities 
van Het Fietsbelletje. De secretaris, 
die er veel werk aan had, heeft te 
kennen gegeven zich niet meer met 
papieren Fietsbelletjes te kunnen en 
willen bezighouden. Om die reden en 
uit het oogpunt van kostenbesparing, 
besloot het afdelingsbestuur om in 
het vervolg aileen nog maar elektroni-

sche Fietsbelletjes uit te geven. Via 
aile mogelijke kanalen zullen we le
den oproepen om hun mailadres aan 
ons door te geven. 
De website ging in 2006 de Iucht in. 
Die is heel fraai geworden, al moet er 
nog aardig wat aan gebeuren. De 
webmaster is tevreden over de 
bezoekersaantallen. De afdeling 
Haagse regio prijst zich gelukkig met 
zo'n deskundige webmaster die onze 
site kosteloos heeft ontworpen en 
onderhoudt. 

DE ONDERAFDELINGEN 
In de onderafdeling Wassenaar is 
helaas maar een lid actief, maar wei 
iemand die van aanpakken weet. 
Roelof van der Graaf heeft goede 
contacten met ambtenaren opge
bouwd en stortte zich al meteen op 
het dossier van de bij Den Deijl ge
plande fietstunnel. Het eerste ant
werp van die tunnel toonde een knik 
onder aan de oostelijke helling. Zowel 
B& W als de raad van de gemeente 
Wassenaar werd per brief gewezen 
op de gevaren van een dergelijke 
constructie, met (aan B&W) de sug
gestie om bij een herziening van het 
antwerp de richtlijnen van het CROW 
in acht te nemen. 
Aile Wassenaarse leden van de bond 
werden per brief gevraagd om fiets
knelpunten te melden. Een samen
vatting van hun reacties werd naar 
het gemeentebestuur gezonden. Een 
bespreking daarvan met de 'vakgroep 
verkeer'staat in het vooruitzicht. 

Bij de onderafdeling Westland heeft 
onder Ieiding van Ben de Nijs een 
bijeenkomst plaatsgevonden met vijf 
Westlandse ge"interesseerden. Daar
van is uiteindelijk een actief lid over
gebleven, Jos Rullens. Helaas kan hij 
door een wijziging van werkzaamhe
den veel minder tijd in de Fietsers
bond steken dan hij een jaar geleden 
verwachtte. Gelukkig zet Jeannet 
Hubbeling zich nog onverdroten in 
voor de Westlandse fietsers op het 
gebied van inspraak en bezwaar
schriften. 

De onderafdeling Rijswijk verrichtte in 
2006 een steekproefsgewijze inven
tarisatie van de verkeerslichten in de 
gemeente. De cycli werden nauwge
zet in kaart gebracht en, vergezeld 
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van aanbevelingen, naar de gemeen
telijke verkeersambtenaren gestuurd. 

In 2006 kwamen in Leidenschendam
Voorburg enkele projecten met een 
lange adem gereed: de fietsbrug over 
de Vliet en twee fietsbruggen over de 
A4. Verder zag de Fietsersbond als 
lid van de Begeleidingscommissie 
Randstadrail met tevredenheid de 
ontwikkeling van het fietspad langs 
het parkengebied (Spinozalaan-Carel 
Reinierskade). Met de gemeente zijn 
gesprekken gestart over het creeren 
van recreatieve fietspaden tussen 
Leidenschendam-Voorburg en 
Wassenaar en de verbrokkelde regio
nale fietsroute langs de NoraH. 
Vertegenwoordigers van het Platform 
Duurzaam Leidschendam-Voorburg 
en de Fietsersbond bespraken met 
de wethouder de plaatselijke milieu
problematiek. Wij pleitten voor het 
nog meer stimuleren van het fiets
gebruik, ondermeer door het 
faciliteren van kleine afsluitbare fiets
stallingen in wijken met weinig 
stallingsmogelijkheden. 

INHOUDELIJK 
Bij het in 2005 gestarte landelijke 
Meldpunt Mijn Slechtste Fietspad 
druppelen nog steeds klachten bin
nen. Het effect van dit meldpunt on
der politici in de Haagse regio was 
groot. 

Fiefs in de knel 
Een specifiek Haagse variant op het 
meldpunt is Fiets in de knel. Dit meld
punt heeft een breder oogmerk: niet 
aileen slechte fietspaden, maar fiets
onvriendelijke situaties in de breedste 
zin des woords kunnen worden aan
gemeld. De site is ontworpen door 
het bedrijf van Wouter Olde Weghuis 
en is een samenwerkingsverband 
van de Fietsersbond en het Haags 
Milieucentrum. In de pers is er veel 
aandacht aan besteed, wat er onder 
meer toe leidde dat het meest ge
noemde knelpunt (de Grote Markt
straat) met prioriteit aangepakt is. Op 
dit moment zijn er ruim driehonderd 
knelpunten gesignaleerd, waarvan 
veel ook al via het meldpunt 'Mijn 
Slechtste Fietspad' bekend waren. 
De Fietsersbond kaart de knelpunten 
aan bij de gemeentelijke contact
ambtenaren in de regio. 
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JAARVERSLAG 2006 (VERVOLG) 

Fietsbalans II 
Een activiteit die in 2006 veel energie 
vergde is de Fietsbalans. De tweede 
ronde van deze landelijke activiteit 
deed in oktober Den Haag weer aan. 
Thea Ferguson, Marc Seek en Bob 
Molenaar fietsten mee met de meet
fietser, terwijl Ank de Jong als bijrijder 
in de meetauto fungeerde. Voor het 
fietsparkeeronderzoek, dat onderdeel 
vormde van de Fietsbalans ronde 2, 
meldden zich flink wat leden als vrij
williger aan. Niet iedereen heeft zich 
ook daadwerkelijk hiervoor hoeven in 
te zetten, afhankelijk van de te onder
zoeken locaties. Het onderzoek is bij 
het schrijven van dit verslag nag niet 
voltooid. 

Wijken voor de fiets 
Dit is een project dat gesubsidieerd 
wordt door het ministerie van VROM. 
Op het landelijk bureau is een mede
werker gestationeerd die zich als 
projecthouder zal bezighouden met 
het bevorderen van het fietsgebruik in 
een vijftal Nederlandse wijken. Voor 
Den Haag is Transvaal geselecteerd. 
Daan Goedhart begeleidt de lande
lijke medewerker voor zover het zijn 
taken in Den Haag betreft. Het was 
de bedoeling om in oktober met het 
project te starten, maar door omstan
digheden, waaronder de geringe res
pons op een oproep voor vrijwilligers, 
bleek dit niet mogelijk. De officiele 
start vindt nu voorjaar 2007 plaats. 
Wei zijn er met diverse organisaties 
contacten gelegd en besprekingen 
gevoerd, zoals de gemeente Den 
Haag (fietscoordinator), de politie, 
Staedion, de straatmanager van de 
Paul Krugerlaan en het bestuur van 
de winkeliersvereniging van deze 
laan. 

Verkeerscirculatieplan 
Samen met ROVER en het Haags 
Milieucentrum organiseerde de afde
ling een discussieavond over het 
Vmkeerscirculatieplan dat de ge
meente wil invoeren. De Fietsers
bond is voorzichtig v66r, maar heeft 
ook oog voor de nadelen. Het realise
ran van transferia is een belangrijke 
voorwaarde om volumebeperking te 
realiseren, nodig voor het welslagen 
van het plan. 

AAN TAFEL 
Het afdelingsbestuur bestond in 2006 
uit Daan Goedhart (voorzitter), Thea 
Ferguson (penningmeester), Bob 
Molenaar (secretaris), Ben de Nijs 
(lid) en Jan Hees (lid). Het bestuur 
werd enthousiast en kundig onder
steund door Ank de Jong, Astrid van 
Vliet, Wouter Olde Weghuis, Willem 
Teerlink en Cees de Jong. Het be
stuur en de ondersteuners kwamen 
vijfmaal bij elkaar. Er werd een alge
mene ledenvergadering gehouden. 

Verder namen vertegenwoordigers 
van de afdeling deel aan verschil
lende overlegsituaties: de landelijke 
Ledenraad (tweemaal), de provinciale 
raad van de Fietsersbond in Zuid
Holland (overleg tussen de verschil
lende Zuid-Hollandse afdelingen, 
driemaal), het platform Fiets van het 
Stadsgewest Haaglanden (eenmaal) 
en de Raad van Toezicht van het 
Haags Milieucentrum (tweemaal). 

Een apart verhaal is het Consumenten
platform openbaar vervoer. Dit kwam 
in 2006 elf maal bij elkaar. Ben de 
Nijs vertegenwoordigt de afdeling 
daarin en is tevens vice-voorzitter 
van dat platform. Als zodanig heeft hij 
in 2006 tweemaal met de secretaris 
voorvergaderd. 

Ben is verder nog geweest naar een 
milieubijeenkomst, georganiseerd 
door het Stadsgewest Haaglanden 
geweest, en naar een vergadering 
van de werkgroep Verkeer van de 
Haagse gemeenteraad over de 
tweede fase van de Randstadrail. 

De secretaris is door de afdeling af
gevaardigd in de Adviescommissie 
Duurzaamheid en Milieu (ADM). 
Deze commissie adviseert het col
lege van B&W over genoemde 
beleidsterreinen en komt tienmaal 
per jaar bij elkaar. 

Daan Goedhart was in zijn hoedanig
heid als voorzitter aanwezig in Milieu
cafe De Derde Dinsdag, onder an
dere om mee te discussieren over de 
afstelling van verkeerslichten in Den 
Haag. 
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Advertentie 

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 

IN DE MEDIA 
TV-interview op TV West in opdracht 
van de gemeente Den Haag over de 
omzetting van betegelde fietspaden 
in geasfalteerde paden; TV-interview 
door Hugo Hooijkaas voor Info Thuis 
over de Grote Marktstraat; reportage 
door Info Thuis n.a.v. Meldpunt; re
portage door TV West n.a.v. Meld
punt; aandacht in Posthoorn voor 
Meldpunt; ingezonden brieven in AD/ 
HC (Grote Marktstraat/Neherkade/ 
Thorbeckelaan) en redactionele aan
dacht. 

Bob Molenaar 
secretaris Fietsersbond 
Haagse 
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VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2006 
Om de activiteiten in de afdeling uit te 
kunnen voeren hebben we enthou
siaste vrijwilligers en geld nodig. 
Jaarlijks ontvangt de afdeling een 
financiele bijdrage van het landelijke 
bureau van de Fietsersbond. De 
hoogte hiervan hangt af van het aan
tal leden in de afdeling en van de 
activiteiten die de afdeling ontplooit. 
Een slapende afdeling ontvangt geen 
bijdrage. Den Haag slaapt niet en kan 
dus op de jaarbijdrage (in Fietsers
bondterminologie: 'afdracht') reke
nen. Voor elke actieve onderafdeling 
krijgen we een (kleine) extra bijdrage. 
De afdracht moet voldoende zijn om 

de reguliere activiteiten te dekken. 
Zijn we bijzondere of extra activiteiten 
van plan, dan kunnen we daarvoor 
een projectsubsidie bij het landelijk 
bureau aanvragen. In 2006 hebben 
we van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt; in dit geval om een extra 
uitgave van De Fietsbel te bekosti
gen. 
Uit de cijfers moge duidelijk zijn dat 
de uitgave van De Fietsbel de groot
ste kostenpost vormt. Om kosten te 
besparen heeft het bestuur besloten 
dat Het Fietsbelletje voortaan uitslui
tend per e-mail wordt verspreid. Ove
rigens zijn Fietsbel en Fietsbelletje 

ook op de afdelingswebsite te bekij
ken. Voor 2007 zijn twee nummers 
van De Fietsbel begroot. 
In verband met het CBF keurmerk 
moest het 'overschot' aan geld 
(8888,54 euro) teruggestort worden 
naar het landelijke bureau. De boek
houding wordt gecontroleerd door de 
kascommissie, bestaande uit Willem 
Teerlink en Loes Jalink. 

In de ledenvergadering kan ik zo no
dig toelichting geven op de cijfers. 

Theo Ferguson, penningmeester 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT AFDELING HAAGSE 
REGIO, JAAR 2006 

BEGROTING 2007 

BEZIT per 1 januari 2006 BEZIT per 1 januari 2007 

beginsaldo girorekening 10.138,54 beginsaldo girorekening 3.518,95 

beginsaldo ASN-rekening 130,54 beginsaldo ASN-rekening 270,89 

kas 0,44 kas 29,84 

totaal bezit 1 januari 2006 1();~1.52 totaal bezit 1 januari 2007 ·3;J:Jfl~· 

INKOMSTEN 

landelijke afdracht 9.706,80 INKOMSTEN (BEGROOT) 

verkoop info- en actiemateriaal 0,90 landelijke afdracht 6.700,00 

diversen (o.a. rente) 248,35 advertenties blad p.m. 

totaal inkomsten 9-856~0$ subsidies p.m. 

verkoop info- en actiemateriaal p.m. 

UITGAVEN donaties I giften p.m. 

De Fietsbel en Het Fietsbelletje 5.281,96 totaal inkomsten ••J.~·. 
berichten aan de leden I 

367,99 
jbestuur&vergaderingen 

evenementen en acties 891,43 UJTGAVEN (BEGROOT) 

onderafdelingen 584,22 
de Fietsbel en het Fietsbelletje 7.500,00 

secretariaat, administratie, reiskosten 75,35 
berichten aan de leden I 100,00 (bestuurs)vergaderingen 

overig (waarvan 8888,54 overschot 
9.204,94 

retour naar landelijk bureau) 

totaal uitgaven . ·11.d,.,.~ . 
SALDO per 31 december 2006 

eindsaldo girorekening 3.518,95 

eindsaldo ASN-rekening 270,89 

evenementen en acties 900,00 

onderafdelingen 600,00 

secretariaat, administratie, reiskosten p.m. 

overig 100,00 

totaal uitgaven . ··~e~·»o 
kas 29,84 

totaal SALDO 31 december 2006 3.119~ 
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TRIEST RECORD VOOR TRANSVAAL 
FIETSERSBOND VRAAGT RUIMTE VOOR LANGZAAM VERKEER IN DE HERSTRUCTURERINGSWIJK 

'Wijken voor de Fiefs' is een door het 
ministerie van VROM gesubsidieerd 
project in vijf wijken in vijf verschil
lende gemeenten. In Den Haag is de 
wijk Transvaal uitgekozen. De uitvoe
ring van het project ligt in handen van 
het Landelijk Bureau van de Fietsers
bond. Tijdens de start van het project 
op 28 maart heeft de Fietsersbond 
Iaten zien waarom in Transvaal het 
fietsgebruik het laagste van Neder
land is. 

Doel van het project is het creeren 
van een veilige en gezonde wijk, die 
uitnodigt om te bewegen. Bij veilig
heid gaat het om sociale en verkeers
veiligheid. Bij gezond gaat het om 
bewegen, lopen, fietsen en spelen, 
maar oak om een goede lucht
kwaliteit.Uitgangspunt is dat de straat
inrichting duurzaam veilig wordt. 

BOUWSTEEN 
Waar het in de plannen voor 
Transvaal aan ontbreekt, is een inte
graal langzaam verkeersplan voor de 
wijk en de verbindingen naar de di
recte omgeving. Dit is niet aileen be
langrijk om de fietsers ruimte te ge
ven om veilig te fietsen. Het gaat oak 
om voorzieningen voor voetgangers 
Eln buiten spelende kinderen. Ruimte 
voor langzaam verkeer is een belang
rijke bouwsteen voor een gezonde 
wijk: fietsers en wandelaars veroorza
ken geen lawaai of stank en nemen 
bij het parkeren weinig tot geen 
ruimte in. Oak omdat fietsers en wan
clelaars meer bewegen helpt dit tegen 
allerlei aandoeningen en over
~Jewicht. Fietsers en wandelaars dra
gen oak bij aan de sociale veiligheid 
omdat ze elkaar zien en gezien wor
<ien. En tenslotte blijkt uit diverse 
wetenschappelijke onderzoeken dat 
het verkeer in de wijk veiliger wordt 
als het fietsgebruik toeneemt. 

FIETSVRIENDELIJK 
Transvaal is een probleemwijk die 
een prachtwijk wil worden. De 
verkeerssituatie voor fietsers in 
Transvaal is nu nag op veel punten 
slecht en zeer onveilig . Oak om deze 
reden is het fietsgebruik door de be
woners van Transvaal waarschijnlijk 

het laagste van heel Nederland! In 
het recente onderzoek 'Fietsgebruik 
allochtonen nader belicht' van het 
Fietsberaad staat namelijk dat daar 
waar goede fietsvoorzieningen zijn, 
zelfs allochtonen meer fietsen. En 
Transvaal kent behalve de 80% al
lochtone bewoners oak zeer slechte 
fietsvoorzieningen. Toch zijn er vooral 
op marktdagen veel fietsers die door 
de wijk rijden. De Fietsersbond wil 
met het programma 'Wijken voor de 
Fiets' gaan werken aan een fiets
vriendelijkere inrichting van 
Transvaal. 

KANS 
Op 28 maart reed een delegatie van 
de Fietsersbond met enkele raadsle
den door de wijk. Onderweg wees de 
delegatie op een aantal pijnpunten. 

De Steijnlaan is een in de praktijk 
steeds vaker gebruikte doorgaande 
fietsroute door de wijk. Het vereen
voudigen van de verkeerssituatie op 
het Paul Krugerplein, en daarmee 
ook het verbeteren van de 
bereikbaarheid van deze belangrijke 
winkelstraat voor de fietser, moet in 
de planvorming en uitvoering veel 
meer aandacht krijgen. 
Het gedeelte van de Kempstraat tus
sen De La Reyweg en de Schalk 
Burgerstraat wordt opnieuw ingericht: 
hier komen fietspaden. Maar met het 

vervolg, het gedeelte tussen de 
Schalk Burgerstraat en het 
Hobbemaplein, wordt niets gedaan. 
De route is momenteel zo gevaarlijk 
dat de gemeente deze niet eens als 
doorgaande fietsroute op de Stads
plattegrond voor fietsers durft te zet
ten. Terwijl uit tellingen blijkt dater op 
gewone dagen 4.000 en op marktda
gen soms wei 8.000 fietsers door 
deze 50-kilometerweg fietsen! 

De gemeente Den Haag heeft in haar 
tien puntenplan "Van Probleemwijk 
naar Prachtwijk" het Rijk gevraagd 
aandacht te besteden aan kind
vriendelijke wijken, maar kan daar 
door een fietsvriendelijke inrichting 
zelf oak veel aan doen. Wethouder 
van Verkeer Peter Smit, grijp uw 
kans! 

Astrid van Vliet, 
met dank aan Marc Beek 

VAN PIETER NAAR PETER 
Oprecht betreuren wij het dat de wet
houder van Verkeer, Pieter van 
Woensel, zich gedwongen voelde 
terug te treden als wethouder. Aan 
het fietsbeleid heeft het niet gelegen. 
In ongeveer een jaar tijd heeft hij ge
probeerd een fietsbeleid op paten te 
zetten dat toekomstgericht is. Oat wij 
daar nag allerlei op- en aanmerkin
gen op hebben, doet nu niet ter zake. 
Zijn inzet om het fietsen meer en be
ter te faciliteren waarderen wij. 
Op 18 april hebben wij afscheid ge
nomen van hem. Wij baden hem een 
lidmaatschap aan van de Fietsers-
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bond voor een jaar, een fraai fiets
t-shirt en, voor na het fietsen, een 
fles klare wijn. Wij wensen hem aile 
goeds toe voor de toekomst! 
En nu is er een nieuwe wethouder 
van Verkeer, Peter Smit. Hij is een 
oude bekende van ons. Wij kennen 
hem uit zijn Haagse raadsperiode. 
Oak hij is een fietser, maar of dat van 
invloed is op zijn komende fietsbeleid 
zal de toekomst leren. Wij wensen 
deze wethouder veel aandacht voor 
en succes met zijn fietsbeleid toe. 

Daan Goedhart 
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VISIE OP HET HAAGSE FIETSBELEID 
WAAR EEN WIL IS, IS EEN FIETSROUTE 

De Fietsersbond, afdeling Haagse 
regio, vindt dat de fiefs zo vee/ voor
delen heeft dat dit vervoermiddel in 
het gemeentelijke verkeersbeleid 
meer aandacht verdient. Meer posi
tieve aandacht voor de fiefs kan de 
stad gezonder en veiliger maken. Oat 
wil de Fietsersbond uitdragen. Daar
toe heeft het bestuur zijn visie daar
over op papier gezet. 

Die visie bestaat uit twee delen: 

-een eerste, beknopt, deel dat alge
meen, theoretisch is; 

-een tweede deel dat aangeeft hoe wij 
het een en ander in de praktijk ge
realiseerd willen zien. 

Bijgaand volgt een samenvatting van 
de beide delen. Dit discussiestuk is 
bestemd voor de leden van de 
Fietsersbond in de Haagse regio en 
iedereen die zich betrokken voelt bij 
het fietsen in Den Haag. Let wei: de 
visie en vooral de ideeen voor de 
praktijk zijn bij lange na niet com
pleet, maar een eerste aanzet. Uw 
mening en ideeen kunt u kwijt op 
onze website : 
www. fietsersbondhaagseregio.nl. 
We horen graag van u! 

DE FIETS DUIDELIJK IN BEELD 

Wat heeft de fiefs de stad te bieden? 
Ruimte, want de fiets neemt zowel 
rijdend als gestald weinig plaats in. 
Oat maakt Den Haag leefbaar 

Een betere volksgezondheid, omdat 
fietsen gezond is. 

Een betere luchtkwaliteit, fietsen ver
oorzaakt immers geen luchtvervui
ling. Een groter aandeel fietsers in 
het verkeer betekent een schonere 
Iucht en minder C02-uitstoot. 

Betere bereikbaarheid en daarmee 
een economische impuls. De fiets is 
namelijk het meest efficiente vervoer
middel in Den Haag. Fietsers zijn 
economisch interessant, want zij zijn 
ook werkers en kopers. 

Veiligheid, onderzoek van de 
Fietsersbond toont aan dat in ge
meenten met een hoog fietsgebruik 
spanning, op fiets kan je tot rust ko-

men, op een ontspannen manier van 
je omgeving genieten of intensief aan 
je conditie werken. 

Waf is daar voor nodig? 
Goede en veilige fietsinfrastructuur 
en een overheid die dit voor de fiets 
wil bereiken. 

Te denken valt aan een fijnmazig 
netwerk van geasfalteerde fietspaden 
in de stad, ontsluiting van de groene 
ruimte in en rond de stad voor de 
fietsers, overzichtelijke stalling
mogelijkheden bij belangrijke bestem
mingen, toegankelijke en betaalbare 
buurtstallingen en openbaar vervoer 
dat aansluit op de behoefte van fiet
sers. 

De overheid 'neemt' bij ruimtelijke 
planvoorbereidingen altijd de fiets 
'mee'! Oat zal merkbaar zijn in de 
keuzes die ze maakt en het budget 
daarvoor op de begroting. 

Hoe gaan we dat bereiken? 
Zelf een positief fietsbeeld uitdragen 
door oplossingsgericht bezig zijn en 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Prioriteiten stellen bij de volgende 
drie thema's: belangen
vertegenwoordiging, veiligheid en 
stimulering van het fietsgebruik. 

Duidelijke, consequente keuzes rna
ken, zoals een inventarisatie van 
knelpunten en daarvoor oplossingen 
aandragen. Ook be"lnvloeding politiek 
en acties bij stagnatie passen hierbij. 

Wat is ons eindbeeld? 
Een in aile opzichten fietsvriendelijk 
Den Haag, waar je meetelt als fietser! 

FIETSROUTEPLUSPLAN ( FRPP) 

Elke dag rijden grote aantallen fiet
sers door Den Haag. Een op de vier 
Hagenaars kiest voor de fiets als hij/ 
zij ergens naar toe moet (werk, 
school, winkel). De dagelijkse fietser 
heeft vaak zijn vaste route, maar er 
zijn ook steeds meer fietsers, die 
zoeken naar de beste route. Dat is 
een route die voldoet aan de vol
gende eisen: veilig, snel, comforta
bel, met zo min mogelijk verkeerslich-
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ten, stank en herrie. Dat valt niet mee 
in Den Haag. 
Speciaal voor het fietsverkeer ont
worpen routes zijn er nauwelijks. Van 
de fietsers wordt verwacht dat zij sa
men oprijden met het drukke auto
verkeer, want daarlangs liggen vrijwel 
aile (soms niet eens) fiets
voorzieningen. Dat is historisch zo 
gegroeid. Het wordt tijd voor een om
slag in het denken over fiets
voorzieningen in Den Haag. Daarbij 
dient men dan uit te gaan van de 
fietser die een voorkeur heeft voor 
routes die voldoen aan de eerder 
genoemde eisen. Zulke routes ver-

DE NE 

1. De Escamproute (Westland·Pen 
Haag zuidwest/Centrum) 
£$campfaan, Apeldoomselaan, 
Oierenselaan, Steynlaan, 's Graven
zandelaan, Prinsegracht, Grote 
Marktstraat. · 

2. Het Trekfletstrace (Den Haag .. 
Ypenburg/Centrum) 
Bitterzoetpad,. Zomertafinglaan, 
Postenkade, viaduct A4, fangs Drie
vliet, Hoekweg; Cromvlietkade, Trek
wag, Bontekoekade, Van Maanen
kade, Rijswijkseplein (eventueel 
langs de BinckhorsttJjde van de Trek .. 
vliet of aan J::)eide, .zijden van de Trek
vliet). 

3; De Strandwalro~-. (I:Mfl Haag 
zuldwest-Kijkdt;ain!Centr~) 
Ockenburgl'l&lraat, ·N;euwWat~k. 
Albardastraat, ~ppels:traai, Mi~nt, 
Weimarstraat, Celsi~$tf:aat, .Newton
plain, Newtomstraat,Conra<fkade, De 
Constant Rebicqlilestraat, ·Koning in 
Emmaplein,.NOOrQwal, Prinse$1taat. 
Noor~nde, ~l.ll"tral!lt; · 

4. Del Nassauroute (D~n Haag-
nOOI'doQstfetnvam) · 
TMrese 5chwart%~traat, . 
SreHae~n.•Wei~~~~iraat, 
Jan vfan :Na~usnat Na$8au · 
OdiJckstraat, Ko1li!lQ$~Qe. · 

$. De. ~route (Den 11•ag, 
.Se~Jeventn•nlf;erllmm) · .·.·. 
Badnulst<ade, tiarmskad&~Dr, Afetta 



2007 

groten de concurrentiepositie van de 
fiets ten opzichte van de auto. Meer 
rnensen kan dit ertoe brengen de 
fiets te nemen in plaats van de auto. 

NEGEN ROUTES 

Om de dagelijks fietsstromen door de 
s1ad in stand te houden is het nood
zakelijk om op een termijn van bij
voorbeeld vijf jaar een aantal echte 
fietsroutes te ontwikkelen en uit te 
voeren. Op deze fietsroutes zal het 
belangrijkste deel van het door
gaande Haagse fietsverkeer afgewik-

OUTES 

Jacobsweg, Bankastraat, 
Nassauplein, Schelpkade, Prinses 
Mariestraat, Frederikstraat, 
Denneweg. 

6. De Mariaroute (Den H .. g-oost/ 
CeRtrum) 
Hofzichtlaan, Diamanthorst, VIas· 
kamp, Theresiastraat, Den Haag CS 

1. Oe Foreroute (Oen Haag
Leidschenveen/Centrum) 
Bos Oosthoeklaan, Moezei/Taag, 
zuideJijk fietsviaduct M, 
Schrepelpad, Wijkerlaan, Rembrandt
lean, St. Martinustaan, Reuvenslaan, 
Keltenlaan, lrenelaan, Nicolaas.Beet
slaan, Loolaan, IJsclubweg, Juliana 
van Stolberglaan. 

8. De Rembrandtroute (Delft-Den 
Haag-\vest!Centrum) 
Jaagpad, Populierlaan, Aembtandt
kade, Steenlaan, Oude(nanstraat, 
Slachthuisstraat, Leeghwaterplein, 
Laakplein, Den Haag HS 

9. De Florlsroutt (Den Haag zuld· 
we•t!Ceru:rum) 
Lozerlaan, Riddersdreef, Gravenweg, 
Ambacntsgaarde, De Gaarde, Steen
wijk1aan, Ahijnvis Feithlaan, Sara 
Surgerhartweg, ·Roemer 
Visscf'ietstraat, Aagje ~laan, Mr. 
P Droogleever Fortuynweg, Veluwe
plein, Scha~k.Butgerstraat, 
DeHtselaan, Herman Costerstraat, 
Steynlaan, enz. · · 

keld moeten worden. Zulke fiats
routes: 
- geven een snelle doorgaande ver

binding met zo min mogelijk bar
rieres; 

- worden niet gecombineerd met 
drukke autoroutes (dus niet in de
zelfde straat); 

- sluiten aan op fietsverbindingen van 
buiten de stad (fietsknooppunten in 
het landelijke gebied) en de binnen
stad; 

- verbinden de belangrijkste bestem
mingen met elkaar (woonwijken, 
binnenstad, werkplekken) 

- zijn duidelijk herkenbaar als fiets-

GROTE MARKTSTRAAT WEER 
FIETSDOMEIN! 

Met dezelfde voortvarendheid waar
mee er motorfietsjes op het fietspad 
van de Grote Markstraat waren ge
schilderd (zie vorige nummer) is deze 
misser weer hersteld. We vermoeden 
dat er heel wat fietsers mild glimla
chend over de nieuwste aanwinst 
heen zijn gereden. OK, we lopen het 
gevaar dat overstekers weer roekelo
zer zijn, maar daar krijg je ook wat 
voor terug: heuse fietsmarkeringen 
op het wegdek! 
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route (bijvoorbeeld aan het wegdek 
of de bewegwijzering). 

De Fietsersbond heeft een voorstel 
met negen routes gemaakt (zie inzet). 
De Escamproute, het Trekfietstrace, 
de Strandwalroute en de Zeeroute 
hebben om verschillende redenen 
prioriteit en moeten (en kunnen) als 
eerste ontwikkeld worden. Zie de 
fietskaart van Den Haag en omgeving 
met de ingetekende fietsroutes op 
onze website: 
www. fietsersbondhaagseregio. nl. 

Werkgroep Gemeentepolitiek 

stille getuige van metamorfose 
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PLAATS DE FIETS NIET IN EEN HOKJE 
OOK TURKEN WIL EEN ROOD FIETSPAD 

Wie niets met fietsen heeft, zal biolo
gisch niet de behoefte voelen om te 
gaan fietsen. Wie niet goed kan fiet
sen, zal zelf ook geen fiets kopen. En 
wie geen fiets heeft, die fietst bedui
dend minder. Zo eenvoudig is de re
latie tussen oorzaak en gevolg van 
het lagere fietsgebruik onder alloch
tonen in Nederland. Maar voor wie is 
dit eigenlijk een probleem? 

Fietsen in een stedelijke omgeving is 
een snelle, betaalbare, gezonde, 
ruimtebesparende en milieu
vriendelijke manier van verplaatsen. 
In een groene omgeving is fietsen 
behalve een goede aanvulling op het 
openbaar vervoer ook een populaire 
vrijetijdsbesteding. De fiets is na de 
auto dan ook het meest gebruikte 
vervoermiddel in Nederland. Het 
grote voordeel van de fiets boven de 
auto is dat de fiets veel minder 
verkeersslachtoffers maakt. Uit re
cente onderzoeken van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) en 
het Fietsberaad blijkt helaas dat al
lochtonen aanzienlijk minder fietsen 
dan de doorsnee Nederlander. Het 
fietsgebruik stimuleren onder alloch
tonen lijkt om meerdere redenen dus 
een zinvolle activiteit die bovendien 
eenvoudig aan te pakken is: promoot 
de fiets bij de doelgroep, geef fiats
lessen en verhoog het fietsbezit, 
eventueel door het wegnemen van de 
financiele drempel. De wijze waarop 
in Nederland beleid voor allochtonen 
wordt gemaakt, houdt echter volgens 
de auteurs stimulering van het fiets
gebruik vooral tegen. 

Nederland kent een verfijnde hokjes
geest. De neiging om onze made
mens in te delen in een bepaalde 
categorie is bijzonder sterk aanwezig. 
En wie in Nederland in een hokje is 
ingedeeld, zal het gedrag dat in een 
ander hokje thuishoort nooit gaan 
vertonen. Dit statische beeld wordt in 
stand gehouden door statistieken en 
organisaties waarvan de gesubsidi
eerde activiteit afhangt van de blij
vende hulpbehoevendheid van de 
doelgroep. 

PERSOONLIJKE PRIKKELS 
Zo zal een Surinaamse Nederlander 
nooit op de fiets naar het werk gaan. 
De fiets heeft voor deze bevolkings-

groep namelijk een te lage status; het 
is slechts een recreatief speeltje 
waarmee je met mooi weer eens rus
tig door de buurt peddelt. Maar toch 
is er die Surinaams-Nederlandse 
moeder met zeven kinderen die een 
huurwoning in een Vinexwijk toege
wezen heeft gekregen en nu heel blij 
is dat ze heeft leren fietsen, want ze 
spaart zichzelf zestig euro per maand 
uit voor het openbaar vervoer. Het 
slim inspelen op persoonlijke prikkels 
biedt op fietsgebied nog ruim vol
doende kansen om collectief geacht 
gedrag te kunnen veranderen. En de 
meeste menselijke prikkels, zoals de 
genoemde financiele prikkel, gelden 
net zo goed voor autochtonen. 

Want niet aileen de allochtone jeugd, 
maar aile jeugd fietst beduidend min
der dan vroeger. Die jeugd is volgens 
de hokjesmethode in te delen in 
buitenkinderen (hangen rond op plei
nen), de achterbankgeneratie (wor
den van voetbal naar muziekles gere
den) en binnenkinderen (spelen op 
de computer of kletsen op bed). Aile 
drie de categorieen kinderen fietsen 
om dezelfde reden minder: de ouders 
schatten de verkeersveiligheid in de 
woonomgeving laag in. De plannen 
van PvdA en SP om kinderen onder 
de twaalf jaar 'gratis' met de bus te 
Iaten reizen, zal daarom het fiets
gebruik niet bepaald stimuleren. 

FIETSVOORZIENINGEN VERBETEREN 
Het geld dat uitgegeven wordt aan 
het gesubsidieerd in stand houden 
van het openbaar vervoer zou im
mers ook aan de verbetering van de 
fysieke omgeving uitgegeven kunnen 
worden. Want na de aanwezigheid 
van veel allochtonen blijkt de aanwe
zigheid van goede fietsvoorzieningen 
een goede voorspeller te zijn voor het 
fietsgebruik. 
En wat wil het toeval: in stadswijken 
waar veel allochtonen wonen, zijn 
voorzieningen voor fietsers vaak ui
termate slecht. Hierdoor is het fiets
gebruik in een multiculturele wijk als 
Transvaal in Den Haag waarschijnlijk 
het laagste van heel Nederland! Suc
cesvolle campagnes voor allochtonen 
zoals 'Fietsvriendinnen' en 'Bewegen 
op recept' aileen zijn dan niet vol
doende, er is tegelijkertijd behoefte 
aan meer (verkeers)veiligheid op 
straat. Aan de verbetering van fiets
voorzieningen beleeft bovendien ie
dereen plezier, of je nu geboren Ne
derlander, Surinaamse Nederlander 
of Marrokaanse Nederlander bent! 

Merdan Yagmur, 
ex-raadslid VVD Den Haag 

Advertentie 

-10-

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

div. kinder- en bagagekarren 
elektrische fietsen 
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PROVINCIALE WEG N223, DUURZAAM ONVEILIG? 
FIETSERS EN VRACHTAUTO'S OP EEN WEG 

Een vrij drukke rijbaan voor auto's en 
een fietspad ernaast. Zo liggen vee/ 
provinciale wegen erbij. Dit heet 
Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is 
ht~t scheiden van voertuigen die te 
VE~el verschillen van elkaar in massa 
en snelheid, in dit geval auto- en 
fietsverkeer. Merkwaardig is het dat 
onder dezelfde noemer (Duurzaam 
Veilig) ook een fietspad kan worden 
opgeheven! 

Oat dreigt te gebeuren met de drukke 
provinciale weg N223 tussen Delft en 
de A20 bij De Lier. Nu is deze weg 
duurzaam veilig ingericht, dat wil zeg
gen er zijn aparte rijbanen voor het 
autoverkeer en het langzame 
(fiets)verkeer. 
De provincia wil de N223 Duurzaam 
Veiliger herinrichten door -schrik 
niet- het bestemmings(vracht)verkeer 
van de doorgaande rijbaan af te ha
len en dit te Iaten rijden op een aan 
te leggen zes meter brede parallel
wag, die in de plaats komt van het 
bestaande fietspad. 
Ziet u het voor u, de schooljeugd die 

AUTO'S EN FIETSEN 
Mijn complimenten voor de leidsters 
van kinderopvangorganisatie Vliet
kinderen die met bakfietsen kinderen 
naar de naschoolse opvang brengen. 
Geweldig! Niet aileen goed voor het 
milieu, maar oak heel gezond: wat 
zullen de leidsters mooi slank blijven. 
Maar misschien nog wei het belang
riJkste is dat deze vrouwen het goede 
voorbeeld geven aan de volgende 
generatie. Want Iaten we wei wezen: 
onze kinderen mogen dadelijk de 
puinhopen opruimen die wij met onze 
grenzeloze onverschilligheid ten op
zichte van milieu, gezondheid en 
verkeersveiligheid in al die jaren 
zorgvuldig hebben opgebouwd. 
Dan denk ik ook aan de prachtige 
column van Ronald Lamping, uit het 
krantje van 8 maart. Hij maakt zich 
terecht kwaad over de laksheid van 
de politiek als het gaat om de 
verkeersveiligheid, terwijl de dood 
van twee jonge meisjes door een 
auto-ongeluk nog vers in ieders ge
heugen zit. 

nu Duurzaam Veilig 
over het fietspad 
naar school fietst, 
doet dat na de her
inrichting Duur
zaam Onveiliger op 
een parallelweg 
tussen vracht
verkeer in. leder
een kan voorzien 
dat het zeer onvei
lig is om fietsers en 
vrachtverkeer te 
mengen, veel on
veiliger dan het 
mengen van perso
nenauto's en 
vrachtauto's! 

Op 20 maart 2007 heeft een verte
genwoordiger van de provincia de 
raadsleden van de commissie Ruimte 
van de gemeente Westland ge"infor
meerd over de plannen. De Fietsers
bond was daar aanwezig met drie 
man sterk. Wij hebben een verslag 
van die bijeenkomst gemaakt. Oat 
verslag is toegezonden aan de leden 

Maar we moeten natuurlijk niet aileen 
de politiek de schuld geven. ledereen 
kan zelf wat doen. Zo denk ik dat het 
goed is als we ons eens ernstig bera
den over de vraag of het bezit van 
een auto werkelijk belangrijk is. Voor 
veel mensen lijkt het wei een eerste 
levensbehoefte. lk vind het vreselijk 
om te constateren dat we zwaar on-

der invloed staan van wat de auto
branche ons wil doen geloven: dat je 
zonder auto geen compleat mens 
bent, eigenlijk gewoon een loser. 
Trap er nou toch niet in mensen! 
Vooral van ouders had ik wat dat be
treft iets meer kritisch vermogen ver
wacht. 
Als we net als de leidsters van Vliet-
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van de raadscommissie. Dit verslag 
staat op onze website: 
www.fietsersbondhaagseregio.nl/ 
N223. Daar kunt u ook lezen hoe dit 
verder afloopt. 

Daan Goedhart 

kinderen allemaal de fiets pakken, 
worden we gezonder en slanker, is 
het veiliger op straat, kunnen we 
schonere Iucht inademen en zouden 
er minder doden in het verkeer te 
betreuren zijn. En voor degenen die 
niet zonder statussymbool kunnen: er 
zijn ook erg dure en stoere pronk
fietsen te koop. 

lk doe graag de volgende oproep, 
vooral aan ouders en grootouders: 
geef het goede voorbeeld en laat die 
auto wat vaker staan. Het is even 
wennen, maar uiteindelijk zult u zich 
veel beter voelen. Echt waar! Waar 
wachten we nag op, tach niet op de 
politiek mag ik hopen? 

Anne Marie Boorsma (48 en moeder 
van twee dochters van 9 en 19) 
abcurskunst@ hotmail. com 

Overgenomen uit het 
Leidschendamse krantje van 
15 maart 2007 
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POSITIEVE ONTWIKKELINGEN IN WASSENAAR 
VOORRANGROTONDES 
In Wassenaar is tijdens de 
gemeenteraadsvergadering van 12 
maart 2007 voor de eerste maal een 
voorstel van B en W besproken om 
de vier rotondes met eigen fietspaden 
(binnen de bebouwde kom) zodanig 
te reconstrueren dat fietsers binnen 
de voorrang komen. Na kort overleg 
werd besloten dit voorstel te aanvaar
den. Hiermee is een lang gekoes
terde wens van de Fietsersbond in 
vervulling gegaan! 

TUNNEL: OPLOSSING IN ZICHT 
Een voorstel tot het bouwen van een 
fiets/voetgangers tunnel onder de 
N44 bij Den Deijl had al een moeilijke 
geschiedenis van twee raads
vergaderingen achter de rug. In ja
nuari 2006 werd het eerste tunnel
voorstel gepresenteerd. Oat voorstel 
ontmoette weerstand, zowel van be
woners als van de Fietsersbond. Wij 
berichtten daar over een vorige afle
veringen van de Fietsbel. Het voor
stel werd aangehouden voor overleg 
met de betrokken bewoners. 

Een tweede voorstel in januari 2007 
bevatte twee ontwerpen. Het oude 
antwerp (tunnel met een knik), en 
een antwerp met een T-vormige wes
telijke uitgang aan het einde van de 
Lange Kerkdam. Dit tweede antwerp 
was zo duur en zo onveilig (sociaal 
en verkeerstechnisch), dat het geen 
kans maakte. Bleef over de tunnel 
met een knik, met een op het oog 
kleine wijziging in het voorziene ge
bruik: ruiters zouden met hun paard 
aan de teugel door de tunnel moeten, 
omdat anders tunnelmijdende fietsers 
met de ruiters over de bestaande 
kruising mee zouden Iitten. Paarden, 
fietsers en voetgangers in een tunnel 
die net aan breed genoeg is voor de 
laatste twee, is beslist een onveilige 
toestand. Daarom protesteerde de 
Fietsersbond met duidelijke argumen
ten tegen deze maatregel. Veel kans 
maakt deze maatregel overigens niet. 
Het centraal bureau in Utrecht wees 
ons erop dat artikel 8 van het RVV 
bepaalt dat ruiters bij afwezigheid van 
een ruiterpad gebruik mogen maken 
van de rijbaan of de berm. Dus niet 
van de stoep of het fietspad! 
Een vertegenwoordigster van het 
Rijnlands Lyceum betoogde dat leer
lingen uit de richting Voorschoten 
tussen de westelijke in/uitgang en 

hun school een nieuwe weg zouden 
kiezen, via een gevaarlijke oversteek 
van de Lange Kerkdam. Het voorstel 
van de tunnel met een knik werd aan
gehouden om een oplossing voor dit 
probleem te vinden. 

Een laatste voorstel in februari om
vatte twee delen: 
(a) een tunnel met een flauwe bocht. 
Het bleek dat een suggestie van de 
Fietsersbond was over genomen om 
de knik in het oorspronkelijke antwerp 
te vervangen door een (veel veiliger) 
flauwe bocht halverwege de helling. 
(b) een duidelijk in haast ontworpen 
reconstructie van de Lange Kerkdam, 
bestaande uit plaatsing van twee 
verkeerslicht installaties, vrij liggende 
fietspaden, en een verbreding van de 
rijweg ten koste van een groat deel 
van de stoepbreedte en van ettelijke 
bomen en parkeerplaatsen. 

Voorstel (b) werd beoordeeld als te 
ingrijpend, was in feite slechts een 
vervanging van de ene verkeerslicht
installatie door een andere, en werd 
daarom verworpen. 
Voorstel (a) kreeg nogmaals veelvul
dige aanvallen vanaf de tribune. 
Krachtig was de roep om een alge
hele aanpak van de 
verkeersproblemen door 
ondertunneling van enkele kilometers 
van de N44. De Raad antwoordde 
hierop was dat daar geen geld voor 
beschikbaar is, dat de procedure on
geveer 20 jaar zou duren, en dat aan
leg van de Rijnland-route een groat 
deel van de drukte op de N44 weg 
zou nemen. Met enkele stemmen 
tegen werd voorstel (a) door de Raad 
aangenomen. 

Roelof van der Groat 

FIETSPAD 10, DE NATUUR DICHTERBIJ 
De voorzitter van de Fietsersbond 
Haagse regio was natuurlijk aanwe
zig bij de feestelijke opening van 
Fietspad 10. Hierbij een korte impres
sie. 

Hoe de provincia dat voor elkaar 
krijgt weet ik niet, maar steeds als er 
een buitenactiviteit werd georgani
seerd rond het project Fietspad 1 0 
was het mooi weer. Zo ook op 8 
maart 2007, de dag dat het Fietspad 
officieel werd geopend. De provincia 
pakte flink uit. Een ontvangst in het 
pannenkoekhuis te Meijendel, een 
fietstocht met ludieke onderbrekingen 
langs de route, de nodige toespraken 
en het uitpakken van een 
aanwijzingsbord met de tekst: 'Fiats
pad 10, voor fietsers met (oog) en 
(hart) voor de natuur'. Alles werd be
geleid met hapjes en drankjes. 

Fietspad 1 0 is een onderdeel van de 
fietsroute van Zoetermeer naar Kat
wijk. Het laatste onderdeel, gelegen 
tussen het TNO-complex bij de Land
scheidingsweg en de boerderij 
Meijendel, gaat door de Vlakte van 
Waalsdorp. Dit stukje natuur tussen 
Den Haag en Wassenaar is kwets
baar. Het smalle, bochtige, uit klin-
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kers bestaande pad leent zich aileen 
voor rustig fietsgebruik en is, inder
daad, echt bedoeld voor fietsers met 
(oog) en (hart) voor de natuur, zoals 
de borden vermelden. Wie weet ko
men we elkaar daar binnenkort te
gen .... 

Daan Goedhart 

ludieke onderbrekingen longs de route 
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WERK AAN DE WINKEL IN ZOETERMEER 
De onderafde/ing Zoetermeer heeft 
een aantal p/annen om de positie van 
de fietsers en de kwaliteit van fietspa
dt:Jn te verbeteren. Thea Hebing, ver
ts,genwoordiger van de onderafdeling, 
legt uit waarom dat hard nodig is. 

een Bomendienst. Deze zal meestal 
wei een oplossing weten op het ge
bied van fundering, waardoor boom
wortels blijven waar ze thuishoren. 

ALARM 
Een vorm van kwaliteitsvermindering 
is ook te vinden langs de Van Stol
berglaan Hier zijn onlangs fiets
stroken aangelegd die zo smal zijn, 
dat twee fietsers niet naast elkaar 
kunnen fietsen of inhalen. Terwijl er 
ook nog steile hellingen in dit weg
gedeelte zitten, waardoor je bij 
bergop gedwongen kunt zijn om in te 
halen om het evenwicht niet te verlie
zen. Ook het begeleid fietsen is niet 
meer mogelijk. 
De aanleg van persrichels langs de 

DE FJETSBEL 

Van Stolberglaan doen wei aile 
alarmbellen rinkelen. De situatie 
wordt zeer gevaarlijk metals gevolg: 
valpartijen van fietsers, struikelende 
voetgangers en hogere snelheden 
van het autoverkeer!. De frequentie 
en ernst van letsel bij langzame 
verkeersdeelnemers neemt toe. Van
uit de Fietsersbond gezien ligt het 
voor de hand dat aile verantwoorde
lijkheid voor ongevallen die direct of 
indirect hieruit voortvloeien bij de 
gemeente gelegd moet worden. Het 
ongedaan maken van de maatregel 
lijkt de eerste stap. 

Theo Hebing 

Momenteel neemt de fiets zo'n 32% 
van de verplaatsingen binnen Zoeter
meer voor zijn rekening, voor de auto 
is dat 41%. Als we kijken naar de 
concurrentiepositie van de auto, 
sc:oort Zoetermeer slecht. Dit zal 
mede te maken hebben met de di
VElrse gratis parkeergarages in het 
Stadshart. Het moet toch mogelijk 
zijn dit percentage om te buigen? Om 
di1 te kunnen realiseren, komt de on
dElrafdeling met een aantal aanbeve
lingen richting politiek, zoals kwalita
tie,f hoogstaande en overdekte fiet
senstallingen en -rekken. 

GRATIS STALLINGEN ZIJN SUCCES 
ASFALT 
Zoetermeer spant in veel gevallen 
nog steeds de kroon in negatieve zin 
als we het hebben over de kwaliteit 
van het fietspadennetwerk. Vooral de 
trottoirtegelpaden zijn problematisch, 
zeker wanneer er bomen of struiken 
naast groeien. Een aantal voorbeel
den zijn de industrieterreinen Zoeter
hage en Hoornhage (Van der Hagen
straat, Edisonstraat en de Franklin
straat). Het fietspad langs de Bleis
wijkseweg spant echter nog steeds 
de kroon, je kunt hier zelfs met je wiel 
in een gleuf blijven hangen. 
Bij kwaliteitsvermindering van het 
Zoetermeers fietspadennetwerk zul
len de fietsverplaatsingen at nemen. 
Daarom zal de onderafdeling dit jaar 
een asfalteringsplan lanceren. Het 
onafhankelijk Fietsberaad in Rotter
dam stelt in een recente publicatie 
vast dat asfalt als fietspadverharding 
gewenst en mogelijk is. Zo rekent 
deze publicatie af met een aantal 
misverstanden en blijkt dat asfalt 
voordeliger is in vergelijking met te
gels of klinkers. 

De' gemeente zal met beheerders van 
openbare grand onderhouds
afspraken moeten maken over de 
werkwijze bij aanleg en onderhoud 
van kabels en leidingen. Asfalt boven 
gasleidingen kan wei; dankzij de 
open structuur van ZOAB. Asfalt bo
ven boomwortels kan ook volgens 
bomenonderzoekers. Weg
beheerders kunnen advies vragen bij 

Ketenmobiliteit is een sleute/woord 
als het gaat om openbaar vervoer. 
Elke openbaar vervoerreiziger heeft 
voor- en natransport nodig. Het 
meest gebruikte middel hiervoor is de 
fiefs. Goede fietsvoorzieningen bij 
station en bushalte zijn onontbeerlijk. 

Zoetermeer kent al enige tijd drie 
gratis bewaakte stallingen. De groot
ste (800 plaatsen) ligt bij het belang
rijkste tram/busstation, dat naast het 
winkelcentrum Stadshart ligt. De 
nieuwe stallingen zijn behoorlijk po
pulair: bij een van de stallingen is een 
verdrievoudiging waargenomen ten 
opzichte van de betaalperiode. 

VAN TIJDELIJK NAAR PERMANENT 
Sinds de ombouw aan de Zoetermeer 
Stadslijn voor RandstadRail is bij het 
hoofdstation aan de belangrijke 
spoorlijn Den Haag - Utrecht een 
tijdelijke gratis stalling neergezet, 
bedoeld voor de extra treinreizigers. 
De animo hiervoor is zo groat dat er 
al snel nog een stalling bij moest wor
den gebouwd! De bedoeling was 
deze twee stallingen te verwijderen 
als RandstadRail weer rijdt. In een 
gezamenlijke actie pleitten Milieu
defensie, ROVER en de Fietsersbond 
voor meer permanente stallingen van 
Biesieklette, om te beginnen bij het 
hoofdstation. De drie organisaties 
kregen veel bijval van reizigers die de 
fietsdiefstallen in de donkere hoekjes 
bij het station meer dan zat waren. 
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Wat bleek? De gemeente was al van 
plan een permanente stalling te ope
nen bij het hoofdstation. En dat plan 
kwam door onze media-aandacht in 
een stroomversnelling. lnmiddels is 
aan de Rokkeveen-zijde de perma
nente stalling geopend. De Fietsers
bond en ROVER moesten de ge
meente helaas wei fijntjes wijzen op 
het feit dat een fietsgoot ontbrak bij 
de toeleidende trap. Oat is inmiddels 
verholpen. Ook deze stalling verleent 
extra dienstverlening zoals OV-fiets
verhuur en is open gedurende de 
hele dienstregeling van de trein 
(05:00- 01:15). 

SUCCES IS DUPLICEERBAAR 
Het succes van de gratis bewaakte 
stallingen mag niet aileen binnen 
Zoetermeer blijven. Ook andere afde
lingen van de Fietsersbond kunnen 
dergelijke mooie voorzieningen be
pleiten bij hun gemeente, verwijzend 
naar het Zoetermeerse succes
verhaal. Oat succes is opgebouwd uit 
de volgende elementen: gratis, be
waakt, overdekt, lange openingstijden 
aansluitend op de trein, extra service 
in de vorm van fietspomp, 
huurbuggy's, OV-fiets, etc. De effec
ten? Minder fietsendiefstallen, een 
zorgeloze droge plek voor je rijwiel en 
meer mensen die de fiets en de trein 
pakken. 

Theo Hebing 
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DERDE DRUK 'FIETSEN VANUIT DEN HAAG' NU IN KLEUR 
Sinds kort is weer verkrijgbaar: 'Fiet
sen vanuit Den Haag': 96 pagina's 
met ongeveer 400 km fietsplezier 
vlak bij huis. Dit boekje maakt dee/ uit 
van de serie 'Fietsen vanuit ...... ' van 
de Stichting ReCreatief Fietsen. 

In het boekje staan negen beschre
ven fietsroutes, de meeste met 
inkortingen of verlengingen. Het zijn 
rondritten, waarvan de lengte varieert 
van ongeveer 11 km tot 66 km. Voor 
jong en oud dus, voor een middagje 
fietsen of een sportieve dagtocht, 
kortom voor elk wat wils. 
Het boekje biedt tal van mogelijkhe
den om op een sportief-recreatieve 
manier de eigen omgeving te verken
nen. 
De routes beginnen bij het Centraal 
Station en in het Zuiderpark en waai
eren vandaar aile kanten uit. Ze voe
ren langs bekende en minder be
kende plaatsen en doorkruisen de 
duinen, bosrijke landgoederen, het 
unieke kassengebied van het West
land en de mooie poldergebieden van 
Midden-Delfland en Zoeterwoude. 
Ook natuurgebieden als de 
Ackerdijkse Plassen, het Staelduinse 
Bos en de Vlietlanden staan op het 
program. Zelfs het intieme bloem
bollengebied bij Lisse (met de 
Keukenhof) ligt binnen het bereik van 
de fietsroutes. 

In de inleiding van het boekje is een 
historische schets van Den Haag te 
vinden en wordt kort stilgestaan bij de 
ontwikkeling van het landschap in de 

wijde omgeving. Aan het begin van 
elke route staat een overzichtelijk 
kaartje en een korte typering van de 
tocht met aandacht voor de belang
rijkste bezienswaardigheden onder
weg. Voor deze derde druk zijn de 

Advertentie 

routes volledig geactualiseerd en 
vernieuwd. Ook zijn enkele nieuwe 
routes opgenomen die vrij kort zijn en 
zeer geschikt om met kinderen te 
fietsen. Het boekje is rijk ge'illustreerd 
en geheel in kleur. De route
beschrijvingen zijn helder en bondig. 
Het boekje is voorzien van een han
dige ringband, zodat het makkelijk 
gevouwen kan worden. De prijs is 
9,50 euro. 

'Fietsen vanuit Den Haag', ISBN 
978-90-77056-17-2, in Den Haag 
verkrijgbaar o.a. bij de VVV's en di
verse boekhandels. Bestellen via e
mail is ook mogelijk: info@recreatief
fietsen.nl 
Voor meer informatie en een actueel 
overzicht van aile titels en aile 
verkooppunten kan men terecht op 
de website www.recreatief-fietsen.nl 

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

Ook stallingen bij scholen. 

Heeswijkplein 86-87, 
telefoonnummer 070 394 2211 

www.biesieklette.nl 
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GROEI FIETSVERKOOP IN 2006 ...... 
De verkoop van nieuwe fietsen is 
vorig jaar met 7 % gegroeid tot 1 ,32 
miljoen eenheden. Daarmee wordt 
een dalende tendens sinds 2003 
doorbroken. 

In 2000 werden nag 1 ,52 miljoen 
fietsen verkocht. Dat aantal daalde 
tot 2005 naar 1 ,24 miljoen. In 2006 
werden 1,32 miljoen fietsen 
verkocht. Vorig jaar zijn in totaal 
bijna twee miljoen nieuwe en ge
bruikte fietsen aangeschaft. Vooral 
de elektrische fiets stijgt snel in po
pulariteit. Van de bestedingen wordt 
11 % aan de elektrische fiets uitge
geven. 
De stadsfiets of citybike is met een 
aandeel van 59 % het populairst, 
gevolgd door de hybride fiets (15%) 
en de kinderfiets (15%). De Neder
landse fietskoper is in de helft van 
aile gevallen tussen de 30 en 44 
jaar. De hybride of tracking fiets 
staat vooral in de belangstelling bij 
kopers in de leeftijdsgroep tussen 
de 45 en 64 jaar. 

•••• MAAR OOK MEER FIETSDODEN 

De ongevallencijfers over 2006 Iaten 
een algemeen dalende trend in het 
aantal ongevallen zien. Het aantal 
dodelijk verongelukte fietsers is 
echter tors gestegen. Fietsers vor
men hiermee 25 % van het totaal 
aantal dodelijke slachtoffers. De 
Fietsersbond eist dat minister Eur
lings van Verkeer stevige maatregelen 
neemt, zodat ook fietsers zich veilig in 
het verkeer kunnen verplaatsen. 

Ondanks de verplichting tot een 
dodehoekspiegel is het aantal 
slachtoffers van een rechts
afslaande vrachtwagen weer geste
gen. In 2006 zijn daarbij 19 fietsers 
overladen. De dodehoekspiegel 
helpt dus niet voldoende. De Fiet
sersbond eist dat vrachtwagens 
geweerd worden op plaatsen waar 
veel fietsers zijn, te beginnen bij 
scholen. 

bronnen: fietsberaad nr. 3, 2007 
en fietsersbond 

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

lk word lid van de Fietsersbond. lk kies voor een: 

0 Lidmaatschap met elke 2 maanden het tijdschrift Vogelvrije Fietser (24 euro of 
meer) 
0 Steunlidmaatschap zonder Vogelvrije Fietser(12 euro) 

0 Jeugdlidmaatschap met tijdschrift. lk ben jonger dan 18 jaar (9 euro) 

Achternaam: 

Tussenvoegsel: 

Voorletter(s): 

Geslacht: man/vrouw* 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): 

Straat: 

Huisnummer: 

Postcode: 

Woonplaats: 

E-mail: 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

Wilt u ons helpen de belangen van de fietsers in Nederland zo goed mogelijk te 
behartigen? Stuur dan deze bon ingevuld op naar de Fietsersbond, Antwoord
nummer 4309, 3500 GE Utrecht (postzegel niet nodig). 
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KLACHTE N 

Slecht wegdek, overhangend groen, 
glas op de weg, etc., etc.: dat bate
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 0174 
673499 of via internet: 
www.gemeentewestland. n/. 

• in Leidschendam-Voorburg: Meld
punt Openbare Ruimte, telefoon 
070-3009000, e-mail: 
meldpuntopenbareruimte@ 
/eidschendam-voorburg.nl 

• in Rijswijk: Meldpunt Openbare 
Ruimte, telefoon 070-3261 999 of 
via het meldpunt openbare ruimte 
van de gemeentelijk 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 
verschillende formulieren invullen 
met uw klachten of suggesties. 

HARTJES 

Wie veel fiets kent het verschijnsel 
maar al te goed: de geneugten wor
den vaak overschaduwd door grotere 
en kleinere irritaties die ontstaan door 
het tumult van de stad. Toch gebeurt 
het ook dat je wordt overmand door 
een bui van pret of blijheid. Bijvoor
beeld door het geniaal simpele idee 
van de foto: een zwart stickertje in de 
vorm van een hartje over het rode 
fietserslicht. Het is nog steeds niet 
helemaal duidelijk waar de op veel 
plaatsen in Den Haag opgedoken 
hartjes vandaan zijn gekomen, maar 
dergelijke positieve details fleuren de 
stadse rit echt op! 

VOORJAAR 

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 

Leidschendam-Voorbu rg 
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 

Als er een lezer is die een eind kan 
maken aan de speculaties omtrent de 
hartjes, houdt de redactie zich warm 
aanbevolen! 
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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 

WIE WIL FIETS
BELLETJE BLIJVEN 
ONTVANGEN? 
De Fietsbel verschijnt tweejaarlijks 
voor leden van de fietsersbond in de 
Haagse regio. Actueel nieuws dat 
niet kan wachten op het verschijnen 
van de volgende Fietsbel , wordt dan 
uitgegeven in een Fietsbelletje. 
Tot voor kort kregen aile leden hier
van een papieren exemplaar, tenzij zij 
hadden aangegeven de Fietsbelletjes 
per e-mail te wi llen krijgen. 

Op pagina 4 is te lezen dat de papie
ren versie wegens bezuiniging ver
valt. Wilt u voortaan de Fietsbelletjes 
toch per e-mail ontvangen en heeft u 
zich niet al eerder hiervoor aange
meld? Stuur dan een e-mail aan 
den haag@ fietsersbond. nl en vermeld 
uw naam, uw postcode en het e-mail
adres waar Fietsbelletjes aan gericht 
moeten worden . 


