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Bij de omslag: 
Een flink deel van het toekom
stige Fietspad 10 loopt over 
wat nu nog wandelpaden zijn. 
Zoals hier bij de ingang van het 
duineikenbosje. Het zandpad 
verandert volgens de plannen in 
een 2,25 brede klinkerweg. 
(Foto 's Sandra Kamphuis en Bob 
Molenaar, fotomontage Bob 
Molenaar) . 

FEBRUARI 

BLIJVENDE TWIJFELS OVER FIETSPAD 10 
PoLDEREN IN DE DuiNEN 

De Provincie Zuid-Hol/and heeft de 
knoop doorgehakt: Fietspad 10, de 
omstreden verbinding tussen Den 
Haag en Meijendel via de Vlakte van 
Waa/sdorp, moet er komen. Oak het 
trace staat nu vast. Op pagina 9 van 
dit blad wordt het beschreven. 

Veel leden van de Fietsersbond zijn 
niet bepaald tevreden over het besluit 
van Gedeputeerde Staten om te kie
zen voor de aanleg van een fietspad 
via de Waalsdorpervlakte. De redenen 
voor die ontevredenheid lopen echter 
sterk uiteen. 

Een deel van de leden vreest aan
tasting van de natuur door de aanleg 
van Fietspad 10. Maar vertegen
woordigers van de Fietsersbond 
in het overleg voorafgaand aan de 
tracekeuze zijn overtuigd geraakt 
van de geringe negatieve invloed 
van de aanleg van het fietspad op de 
natuur. Bij de gebieds- en planstudie 
constateerden zij bovendien dat het 
fietspad het overgrote merendeel van 
de natuur rand de Vlakte van Waals
dorp, het militaire oefengebied en de 
duinwaterleidinggebieden , volkomen 
met rust laat. En dat niet zozeer de 
verplaatsingswijze van de gebruikers 
in het gebied een bezwaar is, maar 
veel meer diegenen die de natuur 
niet goed gebruiken (honden uitlaten, 
crossen met terreinwagens en naast 
de paden lopen of fietsen). Maar 
vooral vonden zij dat zonder fiets
voorzieningen de ruimteverslindende 
behoefte aan een betere ontsluiting 
voor het autoverkeer, zoals het besluit 
om de Landscheidingsweg te verbre
den, nag eerder zal toenemen. 

Voor andere leden van de Fietsers
bond gaat het nu vastgestelde trace 
juist niet ver genoeg: het voorgestelde 
fietspad wordt een smal en bochtig 
wanproduct met een hoge omrijfactor. 

Door de vele compromissen lijkt het 
fietspad inderdaad een deel van het 
vooropgestelde doel, aantrekkelijk
heid voor fietsende recreanten , te 
gaan missen. Met die compromissen 
tracht de Provincie de grootste juridi-
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dische en financiele bezwaren voor 
te zijn . De allesbepalende toetsing 
aan de Habitatrichtlijn moet immers 
nag plaatsvinden en de zandhage-
dis kan hierbij dwars gaan liggen. 
Het pad is bovendien smal gemaakt, 
omdat zo de kosten van het elders 
compenseren van de geringe natuur
aantasting beheersbaar blijven . Oak 
maakt het pad veelvuldig gebruik van 
reeds bestaande paden. Het meest 
opvallende daarvan is wei de fikse 
omweg die fietsers komende vanaf 
het ecoduct moeten gaan maken om 
het lelijke TNO-terrein heen. Verte
genwoordigers van de Fietsersbond 
zijn met deze keuze akkoord gegaan 
omdat we verwachten dat deze aan
looproute na de aanleg van de Huber
tustunnel veel aantrekkelijker gemaakt 
kan worden . Of het verstandig was 
om met de voorgestelde wegbreedte 
akkoord te gaan , zullen we acheraf 
moeten zien. Bijvoorbeeld wanneer 
er net zoals op de van Alkemadelaan 
op zomerse stranddagen vechtende 
files op het fietspad zullen ontstaan of 
er regelmatig pijnlijke ontmoetingen 
plaatsvinden tussen elkaar tege
moetkomende fietsers . Misschien dat 
minister Brinkhorst voorafgaande aan 
de opening het fietspad kan testen? 

De Fietsersbond denkt dat het voor
gestelde fietspad een slim compromis 
is, dat zijn recreatieve doel aileen zal 
kunnen bereiken als in de beginfase 
en later oak, op zomerse dagen, 
parkwachters voor handhaving zor
gen. Zouden er echter helemaal geen 
nieuwe alternatieven voor de recre
atieve fietser in onze regia geboden 
worden, dan zal er absoluut meer 
groen onder het asfalt van autowegen 
en parkeerplaatsen verdwijnen . 

MARC BEEK 

Lid Klankbordgroep Fietspad 10 
namens de Fietsersbond Den Haag 

Op pagina 8 en 9 vindt u een artikel 
over Fietspad 10, inclusief de ziens
wijze van de Fietsersbond Zuid-Hol
land op het concept-trace waarover 
afgelopen najaar ingesproken kon 
worden. 



Fietsersbond 
Leidschendam-Voorburg 

Beste fiets(t)er, 

Secretariaat: Jan Stoop, Veenkade 4 
2271 VW Voorburg, 070- 3861 681 

stoop.quist@wanadoo.nl 

Voorburg, februari '05 

Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2004 van de Fietsersbond Leidschendam-Voorburg. Wij 
hopen dat uit dit verslag voor u opnieuw zal blijken dat de Fietsers-bond op lokaal niveau veel 
doet om de belangen van fietsers te behartigen. Het verslag is uitgebreider dan de vorige ver
slagen; iedere secretaris heeft zo zijnlhaar eigen manier van werken. 
Tevens ontvangt u een aantalledenwerf-folders. Het is de bedoeling, dat u deze aan kennissen 
geeft met het verzoek om lid te worden. 
De activiteiten worden verricht door de hieronder genoemde vrijwilligers. Onze werkwijze 
staat op de achterkant van deze brief. 

U kunt door het jaar heen volgen wat wij doen, door zo nu en dan eens een kijkje te nemen 
op onze website www.fietsersbond.nl/leidschendam-voorburg. Als u op onze activiteiten wilt 
reageren, kan dat. Onze adressen staan hieronder. 

Om het werk van de afdeling echt goed te doen, hebben we onvoldoende mensen in de werk
groep. Dat wil zeggen, dat we steeds keuzen moeten maken en bepaalde nuttige zaken niet 
doen. Zo hebben we niet kunnen meedoen met de landelijke actie voor reparatie van fietslich
ten, hoe belangrijk we goede verlichting ook vinden. Het zou heel prettig zijn voor bepaalde 
activiteiten een speciaal werkgroepje op te kunnen zetten. Echter we kennen onze leden nau
welijks en uw relevante deskundigheid al helmaal niet. Als u denkt op een of andere manier 
wel iets voor de Fietsersbond te kunnen doen, neemt u dan a.u.b. eens met een van ons con
tact op of stuurt u ons een mailtje. Verder vinden we het ook prettig de mogelijkheid te heb
ben om leden per mail te kunnen benaderen. Als u prijs stelt op zo'n bericht, mailt u dan even 
uw e-rnailadres. 

De Werkgroep Fietsersbond Leidschendarn-Voorburg bestaat nu uit: 

Dick Breedeveld 't Hert 61 2266 NC 

Jan Diekema Virulylaan 21 2267 BR 

Anneke Hauber Zijdesingel 23 2261 CA 

Henk Marius Van Deventerlaan 21 2271 TT 

Jan Stoop Veenkade 4 2271 vw 
Monique van Veen Wulplaan 7 2261 DG 

Met onze beste wensen voor een goed fietsjaar. 

Narnens het bestuur, 

Jan Stoop 

Leidschendam 

Leidschendam 

Leidschendam 

Voorburg 

Voorburg 

Leidschendam 

breedeveld@wanadoo.nl 

diekema@freeler.nl 

anneke.hauber.prive@xs4all.nl 

hrmarius@xs4all.nl 

stoop.quist@wanadoo.nl 

m. vanveen@dsb.denhaag.nl 



Werkwijze Fietsersbond Leidschendam-Voorburg 

De Fietsersbond Leidschendam-Voorburg is een onderdeel van de afdeling Den Haag en 
Omstreken. De Fietsersbond Leidschendam-Voorburg stelt zich ten doel de belangen van de 
'normale' fietsers binnen de gemeente te behartigen. De afdeling zet zich dus niet specifiek 
in voor racefietsers, mountainbikers en organiseert geen toertochten. Bijzondere fietsers zijn 
ook vaak gewone fietsers. 
De Fietsersbond doet dat door onder meer: 
• Open te staan voor ideeen van leden en niet-leden; de afdeling is bereikbaar onder 

leidschendam-voorburg@fietsersbond.nl; 
• Zelf initiatieven te ontplooien; 
• Vier keer per jaar overleg te voeren met de gemeen-teambtenaar die met het fietsbeleid 

belast is en zoveel vaker indien daar aanleiding toe is; 
• Twee keer per jaar overleg te voeren met de wet-houder die met het fietsbeleid belast is en 

zoveel vaker indien daar aanleiding toe is; 
• De commissies van de gemeenteraad waar belangen van de fiets aan de orde komen, 

kritisch te volgen en zonodig in de commissie in te spreken en eventueel overleg te 
voeren met de verschillende fracties uit de gemeenteraad; 

• Contact te onderhouden met het landelijk bureau van de Fietsersbond in Utrecht en waar 
zinvol cursussen hiervan te volgen; 

• Mee te doen aan plaatselijk of landelijk gelnitieerde activiteiten en manifestaties voor
zover deze passen in de doelstellingen en er enthousiasme en menskracht voor is op te 
brengen; hiervoor kunnen werkgroepen worden opgericht waar ook niet-bestuursleden in 
zitten; 

• Contact te onderhouden met (onder)afdelingen van gemeentes in de buurt; 
• Het onderhouden van een website, deze is te vinden onder www.fietsers-bond.nl/leid

schendam-voorburg, hierin staan de gegevens van de afdeling, de behaalde successen, het 
jaarverslag van het vorige jaar en het voorlopige, voortschrijdende jaarverslag van het 
lopende jaar en eventuele nieuwtjes; 

• Via de locale media begrip te kweken voor de belangen van de fietsers; 
• Tenminste een maal per jaar een schriftelijke mailing te zenden aan alle leden; 
• Ledenwerving te organiseren. 

Om dit in goede banen te leiden, vergadert het bestuur doorgaans de laatste dinsdagavond van 
de maand. Injuli niet in verband met vakantie en in december iets eerder. 

Februari '05 
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Fietsersbond 
Leidschendam-Voorburg 

Jaarverslag 2004 

Hier ziet u het jaarverslag 2004 van de Fiet
sersbond Leidschendam-Voorburg. Het is 
een bewerking van de info die op de website 
stond. De namen van de leden van de werk
groep staan onder dit verslag. 

Overleg met ambtenaar en wethouder 
De gemeente en de Fietsersbond hebben 
normaal vier keer per jaar overleg op ambte
lijk niveau en twee keer bestuurlijk met de 
wethouder. Helaas is een keer het overleg met 
de heer Beenakker niet doorgegaan. In 
november is wethouder Beenakker opge
volgd door mevrouw Zwartepoorte. Veel van 
wat er in dit verslag staat, is aan de orde 
gekomen in deze gesprekken. Het overleg 
gaat in een prettige, ongedwongen sfeer. 

Contacten met de pers 
De werkgroep deed zijn best regelmatig 
stukjes te Iaten verschijnen in de pers en zo 
nu en dan op radio Midvliet te komen. We zij 
er blij om, als het goed gaat, maar helaas 
waren we een keer zeer bedroefd, omdat een 
positieve insteek van de Fietsersbond en de 
gemeente negatief was verwoord. We be
schouwen dit dan maar als een 'lekke band' 
en zoals u weet is dat eerst balen, daarna 
plakken en dan opgewekt weer doorfietsen. 

Bezwaar tegen bet ADO-stadion 
De Fietsersbond heeft op 23 januari 2004 bij 
de gemeente Den Haag bezwaar gemaakt 
tegen de bouwvergunning van het ADO-sta
dion en wei om de volgende redenen: 
• Bij de keuze voor de locatie voor een 

nieuw stadion in de oksel van het Prins 
Clausplein is onvoldoende rekening 
gehouden met de belangen van de fiet
sers. 

• De fietsende supporter wordt het zeer 
onaantrekkelijk gemaakt, omdat de 
fietstunnel onder de A4 in de kortste 

route naar het stadion, voor, tijdens en 
na een wedstrijd wordt afgesloten. Zij 
moe-ten kilometers omfietsen of zij 
maken geen gebruik van de fiets. 
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• Ook de fietsers die niet naar het stadion 
willen, kunnen in die periode geen ge
bruik maken van het regionale, druk be
reden fietspad Zoetermeer-Voorburg. 

Verkeers- en Vervoersplan (VVP) 
Enige leden van de werkgroep hebben 
gesprekken gehad met fracties van CDA, 
VVD, PvdA en D66 voor de behandeling van 
het VVP in de Commissie Openbaar Gebied 
van de gemeenteraad. 

Bij de wethouder of de betrokken ambtenaar 
heeft de Fietsersbond de volgende punten 
aan de orde gesteld naar aanleiding van de 
Nota van Antwoord van het Verkeers- en 
Vervoersplan (VVP): 
• Kan er een begin worden gemaakt met 

het verzamelen van kwantitatieve gege
vens? Doelstellingen kunnen dan kwan
titatief worden geformuleerd. Wat is de 
ambitie van de gemeente? 

• Voor fietsenstallingen bij OV-haltes en 
woningen is weinig geld beschikbaar. 
Wij dringen aan op een heroverweging. 

• Hetzelfde geldt voor de beschikbare gel
den voor asfaltering dan wei aanleg met 
rode tegels van fietspaden. 

• We begrijpen niet dat in een VVP geen 
plaats is voor een onderhoudsplan. De 
veiligheid is hier direct in het geding. 

• De kruisingen van de Norah zowel bij de 
Noordsingel als bij de Heuvelweg heb
ben onveilige gedeelten. Wij bepleiten 
afscherming van de steile taluds. 

• Wanneer is de regionale fietsroute langs 
de Norah gereed? 

• Ons is nog niet duidelijk wat er nu con
creet in 2004 zal worden uitgevoerd? 

• De evaluatie van de verkeerslichten bij 
Antoniushove is nog niet gebeurd. 
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• De Fietsersbond acht het bedrag van 
€ 30.000 voor fietsvoorzieningen veel te 
laag, zeker in het licht van de bedragen 
ten behoeve van het autoverkeer. 

Uit de antwoorden van de gemeente bleek 
onder meer: 
• Het plaatsen van "nietjes" (voorzienin

gen om de fiets vast te zetten) bij haltes 
van het OV en bij wooncomplexen staat 
hoog op de rol. 

• De vertraging die het fietspad langs de 
Norah met de brug over de Vliet oploopt, 
is het gevolg van enerzijds onenigheid 
over wie de eigenaar van de brug wordt 
en anderzijds de bouwactiviteiten die 
plaatsvinden langs het traject van het 
beoogde fietspad. 

• De Stompwijkseweg wordt opnieuw 
ingericht met extra brede fietsstroken. 

Blik op Leidschendam-Voorburg 
De gemeente werkt aan een toekomstvisie 
voor Leidschendam-Voorburg. Een bureau 
heeft een analyse van de gemeente gemaakt 
en deze is op 18 februari getoetst aan de 
mening van vertegenwoordigers van instel
lingen, organisaties en sleutelfiguren uit de 
gemeente. Henk Marius en Jan Stoop waren 
voor de Fietsersbond aanwezig op deze zo
genaamde expertmeeting. 

Op 18 mei was het vervolg. In een creatieve 
sessie dienden de aanwezigen ideeen voor de 
toekomst te bedenken en dat was een kolfje 
naar de hand van Jan Stoop: Heel Leid
schendam-Voorburg autoluw en alles goed 
per fiets bereikbaar, creches, huisartsenpos
ten en bejaardencentra gelntegreerd vlakbij 
buurtwinkels en schone werkgelegenheid in 
het gebied met hoge bebouwingsdichtheid en 
villa's, landgoederen, boerderijen en recrea
tieterreinen in het gebied met lage bebou
wingsdichtheid; het geheel ontsloten met een 
redelijk beschut, fijnmazig fietspadennet. 
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Het team van de gemeente ging met een 
bundel mogelijke en onmogelijke ideeen 
naar huis. 

Op 8 juni kon iedere Leidschendam-Yo or
burger in bet Veurs College zijn/haar mening 
geven over de verdere uitwerking en ge
meenteraadsleden reageerden op het inge
brachte. De discussie stood onder leiding van 
Ferry Mingele; zo iemand is altijd weer goed 
om de politici tot wat concretere uitspraken 
te verleiden. De conclusie was, dat de aan
wezigen Leidschendam-Voorburg groot ge
noeg vonden voor van alles wat. Zowel 
betaalbare woningen voor beginners als 
luxueuze appartementen voor gepensioneer
den, zaaltjes voor amateurtoneel en een 
megabioscoop, buurtwinkels en winkelcen
tra, kortom van alles wat. Alleen milieu
onvriendelijke bedrijven wilde men niet. 
Uiteraard dient wel alles zowel per fiets, als 
per auto en openbaar vervoer bereikbaar te 
zijn. Is dat wel een keuze? Het woord is aan 
B& W en de gemeenteraad. 

Begeleidingscommissie Schenkstrook 
Randstadrail 
Bij de aanpassing van de Hofpleinlijn en de 
Zoetermeerlijn aan de Randstadrail moet in 
en vlakbij Voorburg veel worden verbouwd. 
Nu komen de treinen vanaf Station Voorburg 
Het Loo op de twee middensporen bij het 
Station Laan van NOI. Voor de Randstadrail 
dienen deze sporen te worden verlegd naar 
de Haagse kant, waarvoor Prorail een onge
lijkvloerse, dubbelspoors kruising in het 
volkstuingebied het Groene Oor ten noord
oosten van het Station Laan van NOI maakt. 
Zowel voor het aan- en afvoeren van materi
alen als voor de verbeterde bereikbaarheid 
maakt Prorail twee tunneltjes. Als het project 
gereed is, ontstaat er via deze tunnels een 
fietsverbinding tussen de Spinozalaan in 
Voorburg en de Carel Reinierszkade in Den 
Haag. Door alle bouwactiviteiten zal de tun
nel vermoedelijk pas in 2007 voor de fietsers 
te gebruiken zijn. 
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Buiten het spitsuur kan de fiets in de Rand
stadrail worden meegenomen en een vouw
fiets kan in principe altijd mee. Het is de 
bedoeling, dat de Randstadrail op het traject 
Den Haag Zuid - Zoetermeer met tramach
tige voertuigen rijdt en dat metroachtige 
treinen de verbinding van Den Haag Centraal 
met Rotterdam zullen verzorgen. Verder wor
den de stations zo aangepast, dat je op 
gelijke hoogte van het perron de trein in en 
uit kunt stappen; dat is met de fiets of rol
stoel natuurlijk wei makkelijk. 
In de Begeleidingscommissie Schenkstrook 
Randstadrail zit Jan Stoop voor de Fietsers
bond en Albert Hauber is zijn plaatsvervan
ger. De commissie vergadert ongeveer om de 
twee maanden. Verder informatie kunt u 
krijgen via www.randstadrail.nl. 

Fietsersbond Den Haag en Omstreken 
Op 17 maart waren Henk Marius en Jan 
Stoop aanwezig op de jaarvergadering van 
de afdeling Den Haag en Omstreken. Zoals 
wellicht niet iedereen weet, is de Fietsers
bond Leidschendam-Voorburg een onder
afdeling van de afdeling Den Haag en Om
streken. 
De vergadering was in mineur, omdat de 
meeste aftredend bestuursleden niet meer 
herkiesbaar waren en zich geen nieuwe kan
didaten hadden gemeld. De afdeling is in 
'zomerslaap' gegaan, waarin er naarstig naar 
bestuursleden werd gezocht. Verder werd het 
wei en wee van de andere onderafdelingen 
besproken. 
Gelukkig duurde de zomerslaap niet zo lang, 
want op 14 juni was er een vergadering met 
Jan Hees als kandidaat-voorzitter en Theo 
Ferguson als kandidaat-penningmeester. Aat 
de Waal vertegenwoordigde Leidschendam
Voorburg op deze vergadering. 
Op 21 december zijn drie leden van de 
werkgroep aanwezig geweest op de vergade
ring van Den Haag en Omstreken voor ken
nismaking. Daar zijn ook de financien 
besproken. Het bleek heel nuttig inzicht te 
krijgen in elkaars werkwijze. Ook afspraken 
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over wat je zelf kan beslissen en over welke 
bedragen je toestemming van de penning
meester nodig hebt, zijn heel nuttig. 
Op www.denhaag.org/-enfb kunt u meer in
for-matie vinden over de afdeling Den Haag 
en Omstreken. 

Routekeuring en fietsbalansen 
Op 28 april presenteerde de landelijke Fiet
sersbond in Utrecht de Fietsersbond Route
keuring. Deze nieuw ontwikkelde keurings
methode maakt gebruik van de meetfiets met 
computer, videocamera en GPS. De provin
cie Utrecht is de eerste die het hele provin
ciale fietsnetwerk door de Fietsersbond laat 
keuren. Jan Stoop was bij de officiele ope
ning. Tevens werd daar het resultaat van 120 
fietsbalansen op cd-rom aangeboden. 

Website van de afdeling 
Na de zomervakantie is de website van de 
afdeling op het net gegaan. Hij is te vinden 
onder www.fietsersbond.nl/leidschendam
voorburg. Het is lastig om hem 'up to date' 
te houden. 

Aat de Waal treedt terug als voorzitter
secretaris van de afdeling 
Eind augustus heeft Aat de Waal zijn taken in 
de Fietsersbond Leidschendam-Voorburg 
overgedragen aan Jan Stoop. Niet aileen 
kreeg hij veel dank van mensen van de eigen 
afdeling, ook het landelijk bureau en de af
deling Den Haag en Omstreken gaven blijk 
van waardering voor het vele werk wat Aat 
jaren lang heeft gedaan voor de Fietsersbond. 

"Leidschendam Leeft" 
Als gebruikelijk organiseert "Leidschendam 
Leeft" een manifestatie op de derde zaterdag 
in september; dit jaar was het dus op 18 
september. Veel mensen hebben in de stand 
van de Fietsersbond opgegeven waar zij in 
de gemeente knelpunten ervaren voor de 
fietser. De werkgroep wil deze knelpunten 
analyseren en zonodig fotograferen om de 
knelpunten goed gedocumenteerd met de 
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gemeente te bespreken. Knelpunten kunnen 
nog steeds worden doorgegeven op leid
schendam-voorburg@fietsersbond.nl. 
Tevens besteedden we op de manifestatie 
aandacht aan de actie 'Op de fiets naar de 
winkel' en het promotiemateriaal werd aan 
het eind van de dag verloot. 

Gratis, bewaakte fietsenstalling 
Daar de Fietsersbond zich al jaren inzet voor 
gratis bewaakte fietsenstallingen bij grote 
winkelcentra, hebben wij dit jaar op de mani
festatie "Leidschendam Leeft" een gratis, be
waakte fietsenstalling georganiseerd. Ruim 
170 mensen hebben van de stalling gebruik 
gemaakt. 

Studiedag "Meer succes met je afdeling" 
Op 9 oktober was Jan Stoop op de themadag 
in het kantoor van de Fietsersbond in 
Utrecht. Er werden in een plezierige sfeer 
heel goede zaken geleerd om minder amateu
ristisch om te gaan met de afdeling. Als je 
het echt goed wilt doen, dan kost het heel 
veel tijd. Dit wil zeggen, dat we bewuster pri
oriteiten moeten gaan stellen en voor bepaal
de activiteiten vrijwilligers dienen te werven, 
want ook de werkgroep heeft niet aile tijd. 

Fietsvoorzieningen bij de Norah gaan 
niet zo vlot 
Bij de behandeling van de Norah (Noor
delijke Randweg Haaglanden - Sijtwende
tunnel) in de commissie Openbaar Gebied 
van de gemeenteraad op 12 oktober heeft Jan 
Stoop ingesproken. Hij betreurde het, dat het 
stelsel van fietspaden langs de tunnel nog 
lang niet af is, terwijl de autotunnel al maan
den in gebruik is. Tevens gaf hij aan, dat de 
hellingen in de fietspaden de Norah kruisen, 
voor velen erg stijl zijn. In de stukken staat, 
dat de fietsbrug over de Vliet in september 
2006 gereed is. Vermoedelijk is dit een tik
fout en Jan hoopt dat 2005 is bedoeld. 
Hoewel bijna aile fracties het met de Fiet
sersbond eens waren, dat de fietsvoorzienin-
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gen achterblijven bij de verwachtingen, deed 
het gemeentebestuur geen concrete toezeg
gmgen. 

Ongeluk op de Weigelia 
Een heel naar onderwerp is het dodelijke 
ongeluk op de Weigelia in Leidsenhage in 
november. Een fietser is overreden door een 
afslaande vrachtwagen. We zijn verschillen
de keren wezen kijken en hebben de situatie 
met de gemeente besproken. We weten niet 
wat de gemeente hier zou moeten doen om 
een dergelijk ongeluk te voorkomen. Abso
lute veiligheid bestaat niet en een fietser is 
altijd een zwakke partij bij een aanrijding. 

Ten slotte 
Natuurlijk kunnen we niet alles vermelden 
wat we namens u gedaan hebben. Er is te 
veel om op te noemen zoals het Damcen
trum, fietsvriendelijke verkeersdrempels, 
fietsers zonder Iicht, spookfietsers, ontbre
kende of onlogische wegwijzers en derge
lijke. Als u vindt, dat wij de prioriteiten 
anders zouden moeten leggen, dan lezen wij 
dat graag. Ons adres is: leidschendam-voor
burg@fietsers-bond.nl. 

De Werkgroep 
De Fietsersbond Leidschendam-Voorburg 
wordt 'bestuurd' door de werkgroep 
bestaande uit: 
Aat de Waal, voorzitter-secr. tot 31 augustus, 
Jan Stoop, voorz.-secr. vanaf 31 augustus, 
Dick Breedeveld, 
Jan Diekema, vanaf 30 maart, 
Anneke Hauber, 
Henk Marius, 
Monique van Veen. 

februari 2005 
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LIGHTRAIL EN FIETS OP DE LEYWEG 
Onlangs kon de Werkgroep Gemeen
tepolitiek kennisnemen van de p/an
ne·n van de gemeente Den Haag om 
de Leyweg tussen de Escamplaan en 
de Meppelweg opnieuw in te richten. 

Do plannen hebben lang op zich Iaten 
wachten, maar dat had te maken met 
de~ aanleg van lijn 6 van RandstadRail 
(RR6). Tegen het einde van 2006 
gaat deze rijden tussen de Uithof en 
Zoetermeer via het Centraal Station. 
Langs de Leyweg ter hoogte van het 
Ziekenhuis Leyenburg (nu Haga-zie
kenhuis geheten) wordt een zoge
noemd transferium aangelegd. De 
meeste bussen uit de richting West
land zullen daar hun Haagse eindpunt 
hebben. Passagiers kunnen daar 
overstappen op RR6 om hun reis rich
ting centrum voort te zetten. Met deze 
opzet worden (vervuilende) bussen 
zoveel mogelijk uit het Haagse cen
trum geweerd. 

DE GEVOLGEN 
Wat betekent dit alles voor het weg
profiel? 

Voor het autoverkeer wordt de Ley
wag versmald tot een rijbaan per rich
ting. Aan weerskanten worden vrijlig-
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Tegenover ziekenhuis Leyenburg (par-
don, het Hogo-ziekenhuis) hebben auto's 
aon twee rijbanen niet genoeg. Gelukkig 
worden de fietssuggestiestroken vervangen 
door echte fietspaden. (toto: Ank de Jong) 

gende fietspaden aangelegd in rood 
asfalt. Naast de weg wordt een ruim 
bemeten transferium aangelegd. Het 
doorgaande (fiets)verkeer zal hiervan 
nauwelijks tot geen hinder ondervin
den, zeker niet meer dan in de huidige 
situatie. Elke tussenliggende zijstraat 
is voor fietsers goed bereikbaar via 
een duidelijk aangegeven uit-/inrit 
langs het fietspad. 

OvERSTAPPEN 
Wij hebben twee opmerkingen 
gemaakt: 

1. Volgens de huidige plannen is de 
Benschoplaan vanaf de overzijde van 
de Leyweg (Florence Nightingaleweg) 
niet bereikbaar. Wij hebben voorge
steld om op de Leyweg aan de zijde 
van de Benschoplaan een stukje fiats
pad uit te voeren in twee richtingen. 

2. Er zullen straks ongetwijfeld ook 
fietsers zijn die willen overstappen 
op bus of RR6. De plannen geven 
niet aan of er rekening is gehouden 
met het- veilig! - stallen van hun 
fietsen. Wei is bij het ziekenhuis een 
bewaakte (Biesieklette) en een onbe
waakte stalling, maar deze liggen te 
ver van het transferium af. 

Bij de verdere uitwerking van de plan
nan en uiteraard bij de uitvoering van 
het geheel zullen wij de punten goed 
in de gaten houden. 

DAAN GOEDHART 
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LICHT VERPLICHT 

Hoewel fervent lid van de Fietsers
bond en gebruikster van het openbaar 
vervoer, zwichtte ik voor het aanbod 
van mijn jongste zoon om mij vanuit 
Zoetermeer naar huis te brengen. 
Maar wat ben ik - eenmaal binnen de 
bebouwde kom van Den Haag - twee 
keer ontzettend geschrokken op die 
donkere avond. Beide keren door een 
fietser zonder verlichting die boven
dien door rood reed. 
Beste lezeressen en lezers, ik heb 
nu eens vanuit een auto ervaren hoe 
gevaarlijk het is als je niet zichtbaar 
bent in het verkeer. Ga daarom niet 
zonder verlichting op de fiets op pad. 

Om jullie van dienst te zijn heb ik nog 
maar eens op een rijtje gezet waaraan 
moet worden voldaan. 

WAT IS VERPLICHT? 
1. Reflectie: 
Voor en achter reflectoren, banden
reflectie (ring) en pedaalreflectoren. 
Een Iichte kleur kleding verhoogt de 
veiligheid. 
2. Voorlicht: 
Wettelijk is een 2,4 watt gloeilamp 
voorgeschreven die 8 tot 15 meter 
dient te verlichten. Moderne halo
geenverlichting verlicht nog beter. Nog 
veiliger is het als de lamp ook brandt 
als u stilstaat. 
3. Achterlicht: 
Wettelijk is een 0,5 watt gloeilamp 
voorgeschreven plus een zoge
naamde spiegeloptiek (lichtbundeling 
door een holle spiegel). Beter is Top
light gemonteerd op de bagagedrager, 
en nog veiliger is het als de lamp ook 
brandt als u stilstaat. 
4. Batterijverlichting: 
MTB'ers, racefietsen en hybrides 
mogen batterijverlichting voeren met 
dezelfde lichtopbrengst als de tradi
tionele verlichting. Een knipperlicht 
achter wordt gedoogd, maar voor is 
bundellicht echt verplicht. 

En bedenk wei: behalve dat je 
onzichtbaar bent.. .... de boete kan bij 
een kapot voor- en achterlicht oplopen 
tot zeker 25 euro. 

ANK DE ..JONG 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP GEMEENTEPOLITIEK 
fiETSEN IN DE GROTE MARKTSTRAAT 

Een laatste blik op de tramrails in de Grote 
Marktstraat vanuit vogelperspectief. 
(toto: Fred Daane). 

sinds de herinrichting van het gebied 
tussen de Torenstraat en de Hofweg 
voor fietsers en voetgangers niet 
beter op geworden. De nieuwe keitjes, 
rails, wissels en randjes zijn voor fiet
sers en voetgangers een ramp. Over 
het Westeinde geldt 66k voor fietsers 
slechts eenrichtingsverkeer. De route 
Buitenom - Gedempte Gracht is te 
smal en (deels) eenrichtingsverkeer. 
De Grote Marktstraat blijft daarom 
voor fietsers de belangrijkste door
gaande route in de binnenstad. lets 
om rekening mee te houden. 
lnrichting van de Grote Marktstraat 
overeenkomstig het plan De Kern 
Gezond betekent dat aparte fietspa
den daar vanuit ruimtelijk opzicht niet 
wenselijk zijn. Aan het begin van de 
straat wordt een bord geplaatst om 
duidelijk te maken dat fietsen is toege
staan. Fietsers zullen moeten laveren 
tussen heel veel voetgangers door, 
zoals dat op de Turfmarkt het geval 
is. Vanuit een oogpunt van verkeers
veiligheid stelt de Fietsersbond voor 

om voor in het midden van de straat 
een fietspad voor twee richtingen met 
passende belijning aan te leggen. 
Uit te voeren in asfalt in de kleur van 
de straatklinkers, zonder opstaande 
randjes. Hier en daar een fietssym
bool maakt extra duidelijk dat het hier 
een fietsvoorziening betreft. 

En dan nog dit. In de 'Tramtunnel'-uit
gave van de Haagsche Courant van 8 
oktober 2004 schreef redacteur Victor 
Schildkamp dat de Grote Marktstraat 
de allure moet krijgen van de Cool
singe! in Rotterdam of het Damrak in 
Amsterdam. Wij zijn het helemaal met 
hem eens. Maar dan wei allure en 
fietsvoorzieningen. 
Wat wethouder Bruins betreft begin
nan de werkzaamheden aan de Grote 
Marktstraat na Nieuwjaar en zullen 
deze afgerond zijn voor Koninginne
dag 2005. Wij zijn erg benieuwd naar 
het resultaat. 

0AAN GOEDHART 

Het zal niemand ontgaan zijn: de 
tramtunnel en bovengelegen parkeer
garage zijn in gebruik genomen en er 
rijden geen trams meer door de Grote 
Marktstraat. De gemeenteraad heeft 
besloten dat de rails kunnen worden 
verwijderd, waarna de straat kan wor
den heringericht volgens het plan De 
Kern Gezond. 

VEJLIG STALLEN OP EEN VERNIEUWD STATION DEN HAAG CS 

Wat betekent dat voor het fietsver
keer? Hoe welkom blijft de fietser in de 
Grote Marktstraat? In de raadscom
missievergadering SWB (Stedelijke 
ontwikkeling, Wonen en Binnenstad) 
heeft de Fietsersbond haar zienswijze 
naar voren gebracht. Daan Goedhart 
bericht. 

De Fietsersbond vindt dat de Grote 
Marktstraat praktisch, maar ook groots 
moet worden ingericht. Haal de rails 
weg, realiseer goede voetgangers- en 
fietsvoorzieningen en zorg dat het 
geheel allure krijgt en veiligheid uit
straalt. 
Deze straat is dan wei voetgangersge
bied, maar ook een belangrijk onder
deal van een doorgaande route in het 
centrum. Goede alternatieve fietsrou
tes in de omgeving zijn er niet. 
De route Westeinde - Buitenhof is er 

Station Den Haag Centraal wordt 
aangepast aan de eisen van deze tijd. 
Diverse media berichtten daar al over. 
Het is van belang te weten welke 
plaats de fiets in het geheel krijgt. De 
Fietsersbond is nauw betrokken bij 
het maken van de plannen voor de 
fietsvoorzieningen en de uitvoering 
ervan. Frank Poppe zit in de begelei
dingscommissie, terwijl Ben de Nijs en 
ondergetekende zich Iaten gelden bij 
de politiek. Regelmatig worden wij bij
gepraat over nieuwe ontwikkelingen of 
worden wij door ambtenaren geraad
pleegd. Oat geeft ons het gevoel dat 
men zijn best doet om tot een accep
tabel resultaat te komen. 
Wij hebben naar voren gebracht dat 
het belangrijk is dat er een over
zichtelijke, veilige stalling komt. 
Voorlopig zijn wij het eens over een 
royale, fietsvriendelijke entree aan 
de Bezuidenhoutseweg. Uitgewerkte 
plannen zijn er nog niet. Wei hebben 
plannenmakers uitgerekend dat voor 
ongeveer 6000 fietsen stallingsruimte 
beschikbaar moet komen. De huidige 
ondergrondse stallingsruimte blijft 
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bestaan en wordt gemoderniseerd 
(minder fietsen in dezelfde ruimte). 
Onder het Koningin Julianaplein wordt 
een veel grotere ruimte gerealiseerd 
voor het betaald en onbetaald stallen. 
Over de indeling van de ruimte is nog 
niets bekend. 
Heel belangrijk is waar de fietsen 
gestald kunnen worden tijdens de 
jaren durende bouwactiviteiten. Zeker 
in de Rijnstraat zal het aantal stal
lingsplaatsen flink worden uitgebreid. 
Of het genoeg zal zijn wagen wij nog 
te betwijfelen. Daarom heeft de Fiet
sersbond nog enkele plaatsen voor 
stallingen geopperd. 

Ook de ruimte om te fietsen zal 
beperkt worden. Oat geeft niet als de 
veiligheid niet in het geding komt. De 
aanwijzingen voor fietsers moeten 
duidelijk zijn. Omrijden moet zoveel 
mogelijk worden vermeden. 
Op www.denhaag.org/-enfb/ vindt u 
een kaartje met daarop de te realise
ran fietsvoorzieningen. 

DAAN GOEDHART 
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DAAR ZIJN WIJ BLIJ MEE! 

De gemeentelijke plannen voor de 
fiets staan beschreven in het Meerja
renprogramma Fiefs 2003-2006. Oat 
betekent dat de uitvoering nu halver
wege is. Hoe staat ermee? 

De werkzaamheden aan de Thorbec
kEllaan zijn klaar, evenals het karwei 
aan de Harstenhoekweg. Met de 
Laan van Nieuw Oost-lndie is een 
begin gemaakt. Oat ziet er allemaal 
goed uit. 
Uit de lange lijst van wat verder op 
het programma staat een greep. 

2005 
• Op de Prinsegracht komen fietspa
den (Plan De Kern Gezond) 

• De Volendamlaan krijgt fietspaden. 

• De Noordweg krijgt eindelijk geas
falteerde fietspaden (groat onder
houd). 

• Tussen Ypenburg en de Westvliet
weg komt een fietsbrug over de A4. 

• Op de Houtrustbrug wordt het 
fietspad aan de zeezijde veranderd 
in een fietspad voor twee richtingen 
rnet goede aansluitingen op de omlig
gende straten. 

2006 
• De Valkenboslaan en het Valken
bosplein krijgen fietspaden. 
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• De Houtrustweg krijgt tussen de 
Laan van Poot en de Sportlaan een 
tweerichtingenfietspad. 

• Bij de Zwethkade in Wateringse 
Veld komt een fietspad en fietsbrug. 

2007 tim 2009 
• Een fietsvoorziening wordt voorzien 
op de Carnegielaan tussen de Tolweg 
en de Tobias Asserlaan. 

• Oat is ook het geval in het smalle 
gedeelte van de Laan van Meerder
voort tussen Metropole en de Zee
straat. 

• De 'Put' wordt aangepakt (Vaillant
laan/Parallelweg) 

• De Conradkade krijgt fietsvoorzie
ningen tussen de Chassestraat en de 
Groot Hertoginnelaan, evenals het 
smalle gedeelte van de Javastraat 
tussen de Alexanderstraat en de 
Koninginnegracht. 

Voor de projecten in 2005 is de 
financiering rand. Voor 2006 moet 
de gemeenteraad de begroting nog 
goedkeuren, alsmede de financiering. 
De projecten als zodanig zijn al in het 
Meerjarenprogramma opgenomen. 
Water na 2006 gaat gebeuren hangt 
af van de dan gekozen gemeente
raad. In 2005 wordt al wei een begin 
gemaakt met de voorbereiding op de 
projecten. 

Ten slotte nog het onderhoud van 
bestaande fietsvoorzieningen. Daarin 
komt beweging. De meeste poli
tieke partijen hebben in een onlangs 
gehouden raadscommissievergade
ring Iaten weten dat daarvoor veel 
meer aandacht nodig is en wil er geld 
beschikbaar voor stellen. 

Op www.denhaag.org/-enfb staat een 
volledig overzicht van de projecten. 

DAAN GDEDHART 
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NORMEN VAN WAARDE? 

Op een middag in augustus fietste ik 
over het Westeinde in de richting van 
de Grote Kerk. 
Niets bijzonders dus. Het viel mij ai
leen op dat het er heel erg rustig was. 
Oat komt overdag niet veel voor in 
onze drukke binnenstad. Tach bleek 
ik niet de enige in de straat te zijn: ik 
ontwaarde in de verte een voetgan
ger aan de overkant. Hij stapte stevig 
door in dezelfde richting. 
Wat ik heel natuurlijk vind, maar wat 
daar helemaal niet mag: er kwam ons 
een fietser tegemoet rijden, een keu
rige dame, type secretaresse. 
Toen de fietser en de voetganger 
elkaar passeerden was de rust ineens 
voorbij. 
In een beweging maaide de voetgan
ger zijn armen naar rechts en duwde 
dame en fiets richting wegdek. Zijn 
handeling begeleidde hij luidruchtig 
met scheldwoorden en woorden die 
zoiets betekenden als: je mag hier in 
deze richting niet fietsen. 
Direct daarna stak hij, nog steeds 
scheldend, diagonaal de weg over om 
achter de geparkeerde auto's langs 
zijn weg te vervolgen. 

lk riep hem nog iets na als: Oat doe je 
tach niet zo!! Oat had natuurlijk geen 
effect. 
Veel meer ging mijn aandacht uit naar 
de dame die er ineens niet meer als 
zodanig uitzag. 
Zij was al overeind gekrabbeld toen 
ik bij haar kwam. Zij mompelde 
wat, bekeek haar opengehaalde en 
bevuilde handen, knie en kleding. 
lk vroeg of ik haar kon helpen, liet 
weten dat ik dit geen manier van doen 
vind. Nog niet helemaal beseffend 
water gebeurd was keek zij mij aan: 
nee zij hoefde niet geholpen te wor
den, dat wist zij zeker. Terwijl wij nog 
even napraatten, maakte zij zich een 
beetje schoon. lk heb haar het beste 
gewenst, waarop zij in dezelfde verba
den richting tach weer als een dame 
haar weg vervolgde op de fiets die de 
valpartij beter had doorstaan. 

Vertwijfeld heb ik haar nagestaard. 

DAAN GOEDHART 
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NIEUWS UIT DE ONDERAFDELINGEN 
WESTLAND EN MIDDEN-DELFLAND ACTIEF 

In Westland en Midden-Delfland is 
een aantal leden van de Fietsersbond 
bij elkaar gekomen. Zij willen zich 
krachtiger gaan inzetten voor de fiet
sende medemens in deze gemeenten. 
In het onderdeel Westland van onze 
afdelingswebsite (www.denhaag. 
org/-enfb/), staan vanaf heden namen 
en mailadressen waar u problemati
sche situaties voor fietsers kunt mel
den. Deze zullen worden besproken 
met de verantwoordelijke ambtenaren 

en wethouders van de betrokken 
gemeenten. 

En in de gemeenten Westland en 
Midden-Delfland kun je zeker zaken 
tegenkomen die ongunstig zijn voor 
fietsers: gaten in de weg, slecht afge
stelde verkeersregelinstallaties, maar 
oak ronduit gevaarlijke situaties. De 
gaten in de weg kunnen rechtstreeks 
aan de gemeente worden gemeld, 
maar de andere zaken kunt u melden 

De uit 2003 daterende fietsbrug bij Westerlee: een uitdaging ... (foto: Bob Molenaar) 

ROUTEKEURINGEN IN WESTLAND EN MIDDEN- DELFLAND 

Van 20 tot en met 22 september 
2004 voerde de Fietsersbond in de 
gemeenten Westland en Midden-Delf
/and fietsroutekeuringen uit. De route
keuring is een middel om de huidige 
kwaliteit van het netwerk van regio
nale fietsroutes te inventariseren en 
op basis daarvan verbeteringen door 
te voeren. Dit al/es past in het vijfja
renprogramma Fiefs 2003-2007 dat 
het stadsgewest Haaglanden heeft 
opgesteld. Het onderzoek concen
treert zich voornamelijk op de hoofd
fietsroutes die essentieel zijn voor het 
woon-werkverkeer en de school rou
tes. Raymond Doijen doet verslag van 
de keuring op 21 september. 

Terwijl de laatste details worden 
besproken, drinken we een lekker 
kopje koffie bij de drukkerij Drukgroep 
Maasland. Daarna spoedt Michel 
Post van het landelijk bureau zich 

met Jeannet Hubbeling, de lokale 
coordinatrice van de routekeuringen, 
in de gehuurde vrachtauto naar het 
beginpunt van de eerste fietsroute: 
het kruispunt van de A20 met de 
Maassluisseweg te Maasland. Lokale 
vrijwilligers Peter Swertz en onderge
tekende zijn inmiddels per fiets naar 
datzelfde kruispunt onderweg. We 
worden vergezeld door Lydia van der 
Kieft, die als raadslid voor Midden
Delfland Verkeer & Vervoer in haar 
portefeuille heeft. Ze is oak een fer
vent fietster. 

Michel Post laadt in Maasland zijn 
speciale meetfiets uit en start zijn op 
het stuur gemonteerde laptop op. Hij 
legt ons uit dat de high-tech meetfiets 
allerlei aspecten registreert, zoals de 
kwaliteit van het wegdek, geluids
hinder, de omrijdfactor, het recht van 
voorrang, de afstelling van de ver-
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bij de onderstaande leden van de 
Fietsersbond. 

• Naaldwijk en omgeving: 
Anton Wtenweerde, email: 
aj.wtenweerde@wanadoo.nl 
• Midden-Delfland: 
Peter Swertz; email: 
pswertz@drukgroepmaasland.nl 
• Westland-west: 
Jeannet Hubbeling; email: 
hubbeling@kabelfoon.net 

keerslichten en oponthoud. De fiets is 
uitgerust met GPS-apparatuur, senso
ren, een videocamera en microfoons. 
Aile verzamelde gegevens worden 
direct opgeslagen in een database. 

VAN MAASLAND NAAR SCHIPLUIDEN 
We rijden als eerste een route vanuit 
Maasland naar Schipluiden, lekker 
met de wind in de rug. Enkele vrij
willigers rijden voorop om de route 
te wijzen. Een ander verleent waar 
nodig assistentie aan Michel Post. We 
moeten een kruissnelheid van onge
veer 20 km per uur aanhouden. Peter 
Swertz en ik hebben vooraf de routes 
verkend. 
In Schipluiden worden we door wet
houder Hanemaaijer van Midden
Delfland ontvangen en getracteerd 
op koffie en limonade. Hij blijkt zeer 
ge"interesseerd in de meetfiets. 
We besluiten vanwege de zeer sterke 
wind om de nag te keuren routes 
zoveel mogelijk met wind in de rug te 
rijden. Oat betekent dater een aantal 
verplaatsingen met de auto nodig is. 
Het voelt wei een beetje ongemakke
lijk als 'echte' fietser, maar gelet op de 
nag af te leggen afstand is dit verde
digbaar, vinden wij unaniem. 

MET WIND MEE NAAR 'T WOUDT 
Vanuit Schipluiden gaan we op weg 
naar cafe-restaurant De Bonte Haas 
aan de Zweth. De fietspaden blijken 
redelijk van kwaliteit. Bij De Bonte 
Haas wachten Jeannet Hubbeling 
en haar echtgenoot ons op. Per auto 
rijden we naar de gemeentegrens van 
's-Gravenzande-Hoek van Holland. 
Daar begint de keuring van de route 
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naar 't Woudt via Den Hoorn/Delft. 
Richting Westerlee zijn de fietspa
dE!n gewoon slecht: veel losliggende 
te~~els. Op de Oranjesluisweg is de 
oversteek voor fietsers gevaarlijk. En 
zo constateren we meer ongemakken 
op deze route. Michel Post moet veel 
handelingen verrichten om aile infor
matie goed vast te leggen. 
Onderweg bespreken we de plannen 
met de N223. Er zou over vrijwel het 
volledige traject tussen Westerlee 
en Den Hoorn een ventweg komen 
voor langzaam verkeer (fietsers en 
bElstemmingsverkeer). Geen verbe
tering voor fietsers. Hiervoor zou de 
Fietsersbond alternatieven moeten 
aanreiken. 

TERUG NAAR MAASLAND 
In 't Woudt gebruiken we de lunch 
alvorens naar de gemeentegrens 
van Delft te rijden. Vandaar gaan we 
pm auto naar de kruising Nieuwe 
Weg/Lozerlaan op de grens Den 
Haag-Westland (Poeldijk). Daar wacht 
voor vandaag de laatste route, die de 
N213 volgt tot aan Westerlee. Tot aan 
V\iesterlee is de route gemakkelijk te 
volgen. De kwaliteit is abominabel. 
Michel Post moet flink aanpoten om 
aile meetgegevens in het systeem 
vast te leggen. 
De fietsbrug over de Burgemeester 
Elsenweg is een uitdaging. Mooi 
gHconstrueerde brug, maar eigenlijk 
aileen te doen voor geoefende fiet
sers. Voor de meesten is het een te 
zware opgave, wij werden in ieder 
g13val ridders te voet. Na dit obstakel 
spoeden we ons richting Maasland. 

Bij aankomst in Maasland staat er 
65 km op de teller. Nu al is duidelijk 
dat er op de hoofdfietsroutes in de 
regio Westland en Midden-Delfland 
flink wat problemen voor fietsers zijn. 
Er valt nog een lange weg te gaan 
om de kwaliteit van de routes op het 
gewenste niveau te brengen. Het laat
ste woord zal aan de politiek zijn, een 
attente Fietsersbond zal zijn invloed 
rnoeten aanwenden. 

RAYMOND DDI.JEN 

DE FIETSBEL 

RECONSTRUCTIE N223 KAN EEN STUK FIETSVRIENDELIJKER 

De N223 is een drukke weg tussen 
Delft en Westerlee (bij De Lier). Hier 
komt hij uit bij de veiling en sluit hij 
aan op de nog drukkere autoweg de 
N213. Vee/ vrachtwagens maken 
gebruik van deze verbinding. Er wordt 
vaak te hard gereden en onvoldoende 
afstand gehouden. Er vinden dan ook 
vee/ ongevallen plaats. Er /iggen nu 
p/annen om op deze weg duurzaam 
vei/ig te maken. De Fietsersbond 
onderschrijft de noodzaak tot recon
structie van de N223, maar vindt 
dat de voorgeste/de maatrege/en de 
omstandigheden voor fietsers s/ech
ter maken. Alternatieve op/ossingen 
zijn niet goed genoeg onderzocht. 
De onderafdeling Westland heeft dan 
ook de vo/gende opmerkingen aan de 
gemeente Westland gestuurd. 

Langs de banen waar auto's voortra
zen loopt een strook die op sommige 
delen uit fietspad, op andere delen uit 
ventweg bestaat. Dagelijks passeren 
hier honderden scholieren en foren
sen. In het ontwerp wordt voorgesteld 
om er vrijwel helemaal ventweg van 
te maken. De Fietsersbond vindt het 
ongewenst als fietsers en plaatse-
lijk verkeer samen van de ventweg 
gebruik moeten maken, vooral omdat 
een belangrijk gedeelte van het 
plaatselijke verkeer bestaat uit zwaar 
verkeer. Er rijden bijvoorbeeld nogal 
wat tractoren, regelmatig bestuurd 
door onervaren bestuurders zonder 
rijbewijs. Fietssuggestiestroken op de 
ventweg van slechts 1.25 m. breed 
zijn onvoldoende om de veiligheid te 
waarborgen, zeker in combinatie met 
een maximumsnelheid van 60 km/u. 

Het verbaast de Fietsersbond dat 
wordt voorgesteld om de bomen langs 
de weg te verwijderen. De plannen 
voorzien in een verhoogde midden
berm uit veiligheidsoverwegingen. De 
bomen zouden moeten wijken om de 
benodigde breedte te realiseren. Maar 
deze bomen bieden de fietsers op het 
fietspad langs de weg nu juist een 
zekere bescherming. Wij bepleiten 
daarom een visuele versmalling: een 
natuurlijke manier om de snelheid te 
verlagen. 

- 7-

De voorgestelde rotonde bij de 
Hoofdstraat/Hoogweg is voor fietsers 
belemmerend en onoverzichtelijk. 
Hier zou een veilige en gemakkelijke 
oversteek moeten komen. 

FIETSVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN 
De bestaande knelpunten op de N223 
kunnen anders en wellicht zelfs goed
koper worden opgelost. Op manieren 
waarbij veiligheid en comfort voor de 
fietser gewaarborgd blijven of zelfs 
verhoogd worden. De Fietsersbond 
denkt dan aan het volgende. 

1. Een duurzaam veilige optie is het 
terugbrengen van het snelheidsre
gime op het gedeelte van de N223 
vanaf de Burgemeester van der 
Goeslaan richting De Lier tot 50 of 
60 km/u. Het is onduidelijk waarom 
deze optie niet is uitgewerkt. Ten 
gunste van dit alternatief spreekt het 
volgende: 
- De N223 is dan wei een zoge
naamde 'stroomweg', maar dat staat 
een snelheidsbeperking niet in de 
weg. Op de N466 en de N211 gelden 
ook snelheidsbeperkingen (tot 60 
resp. 50 km/u) en de ervaringen daar
mee zijn goed. Seide wegen zijn goed 
vergelijkbaar met de N223. 

- Volgens de CROW-normen is een 
ventweg een duurzaam veilige oplos
sing bij een maximumsnelheid op de 
hoofdrijbaan van 80 km/u. Door het 
verlagen van de maximumsnelheid 
tot 50 of 60 km/u kan de huidige fiets
voorziening gehandhaafd blijven en 
de N223 toch duurzaam veilig worden. 

2. Het zou een goede zaak zijn om 
de methode van de zichtbare 'groene 
golf' op (delen van) de N223 uit te 
testen; uiteraard afgesteld op 50 of 60 
km/u. 

In de analyse van alternatieven om 
de N223 duurzaam veilig te maken, 
zou ook de invloed van het vorig jaar 
ingestelde inhaalverbod op de onge
valstatistieken moeten worden mee
genomen. 

.JEANNET HUBBELING 
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FIETSPAD 10 KOMT ER! (OOIT) 
HET PROVINCIEBESTUUR HEEFT HET DEFINITIEVE TRACE VASTGESTELD 

U hebt grate behoefte aan een fiefs
pad door de duinen naar Meijendel. 
In uw behoefte aan mogelijkheden 
voor recreatief fietsen wordt slechts 
voor 33 procent voorzien. De Haagse 
agglomeratie verschaft u slechts 1, 5 
meter recreatieve fietsmogelijkhe
den, terwijl het getallandelijk op 7,4 
meter /igt. Het landelijk gebied rond 
Den Haag waardeert u met het cijfer 
4, 8, het duingebied tussen Den Haag 
en Katwijk evenwel met een ruime 
8. Het duingebied van de Vlakte van 
Waalsdorp waardeert u als fietser met 
een 7, 6. Kortom, een fietsroute zo 
aantrekkelijk als Fietspad 10 is in heel 
Haaglanden niet te vinden. 

Voor de goede orde: het betreft hier 
natuurlijk gemiddelden. Tegenover 
deze cijfers, gebaseerd op gegevens 
van het CBS en het zogeheten AVA
NAR-model (Afstemming Vraag en 
Aanbod Natuur als Recreatieruim-
te) staan andere. Zo telt het gebied 
waar Fietspad 1 0 doorheen zou kun
nen gaan 2 a 3 soorten amfibieen 
en reptielen die onder de Europese 
Habitatrichtlijn vallen, 4 tot 7 soorten 
die worden beschermd krachtens de 
Flora- en Faunawet en 2 a 3 zogehe
ten aandachtssoorten. Er nestelen ca. 
37 soorten broedvogels die onder de 
Flora- en Faunawet vallen en tussen 
de 19 en 23 soorten zoogdieren. Oak 
lopen er 2 tot 6 soorten zoogdieren 
rand die worden beschermd krachtens 
de Habitatrichtlijn. Er bevinden zich 
59,1 hectare droog duingrasland en 
0,6 hectare duindoornstruweel. De 
eikenhakhoutbossen zijn vermoedelijk 
zo'n 350 jaar oud en mogelijk nag 
ouder. 

Het tietsecoduct. (Foto: Sandra Kamphuis) 

Blik op het TNO-terrein. Het tietsecoduct ligt links. (Foto: Sandra Kamphuis) 

En zo zouden we nag wei even door 
kunnen gaan. Ecologisch adviesbu
reau Vertegaal heeft het allemaal 
keurig ge"inventariseerd en - samen 
met NL Infra Consult- de gegevens 
opgenomen in de omvangrijke Trace
nota deel 2 voor Fietspad 10. Oak is 
tot op twee cijfers na de komma uit
gezocht in welke mate en voor welke 
soorten en natuurtypen het fietspad 
een bedreiging vormt. Voorzover er 
schade dreigt, worden compensatie
maatregelen in het gebied voorge
steld. 

HET KORTSTE EIND 
Maar cijfers zeggen lang niet alles. 
Minstens zo belangrijk is de belevings
waarde, zoals telkens weer blijkt als 
Fietspad 1 0 ter sprake komt. Vooral 
onder natuurbeschermers lopen de 
gemoederen hoog op als het beeld 
van fietsende recreanten door een 
landschappelijke parel als de Oude 
Rijs geschetst wordt. En voetgangers 
vrezen in de toekomst van de sokken 
te worden gereden in wat nu nag hun 
exclusieve domein is. In de plannen 
gaat het fraaie wandelpad door het 
duineikenbosje (zie de foto op de 
voorpagina van dit blad) deel uitma
ken van de fietsverbinding. Voor wan
delaars moet dan een andere route 
worden aangelegd. 

De natuurbeschermers en de wan
delaars lijken aan het kortste eind te 
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hebben getrokken. Het provinciebe
stuur heeft eind december het trace 
voor Fietspad 10 vastgesteld. Het 
definitieve trace is exact gelijk aan het 
concept dat in september en oktober 
jl. in de inspraak gelegen heeft. Zie 
voor het vastgestelde trace het kader 
op de pagina hiernaast. 

Mede namens de afdeling Den Haag 
e.o. heeft Wim Bot van de Fietsers
bond Zuid-Holland het volgende 
commentaar op het concept-trace 
ingebracht: 

"De Fietsersbond Zuid-Holland heeft 
grate waardering voor de Tracenota. 
Er is enorm veel werk verricht om te 
draagvlak kan rekenen, waarbij met 
zeer veel verschillende deelbelangen 
rekening moest worden gehouden. 
Het uitgangspunt om te zoeken naar 
de meest milieuvriendelijke vari-
ant van het fietspad wordt door de 
Fietsersbond Zuid-Holland en onze 
achterban gesteund. Verheugd zijn 
wij over de uitkomsten van het rap
port van Alterra over het maatschap
pelijk belang van Fietspad 10, dat 
genoemd belang voor de regia Den 
Haag ondubbelzinnig aantoont. In 
het bijzonder spreken wij oak onze 
waardering uit voor de communicatie 
en informatie over het fietspad en het 
daarbij betrekken van maatschappe
lijke organisaties. 



2005 

In het voorgestelde trace kunnen wij 
ons op hoofdlijnen vinden. In de nota 
en de begeleidende brief merkt u 
terecht op dat de Fietsersbond kant
tel<eningen maakt bij de keuze voor 
tmce A 1 en een voorkeur heeft voor 
trace A2. Trace A2 realiseert immers 
een rechtstreekse verbinding tus-
sen het fietsecoduct en het eindpunt 
van de Oude Waalsdorperweg. Het 
be,hoeft geen betoog dat deze recht
streekse verbinding vanuit het belang 
van de fietsers gezien de voorkeur 
verdient. Wij waarderen het datu in 
dE! nota en in de brief schrijft dat tra
c€,variant A2 op verzoek van ANWB, 
Fi•atsersbond en gemeente Den Haag 
in beeld blijft en mogelijkheden tot het 
realiseren daarvan verder worden ver
kend. Daarbij willen we nog opmerken 
dat realisatie van variant A2 niet los 
kan worden gezien van de situatie die 
ontstaat na oplevering van de Huber
tustunnel. Uiteraard zijn wij benieuwd 
naar de inspraakreacties op dit punt 
en naar het oordeel van Provinciale 
Staten. 

Een punt van zorg dat wij voorts 
onder uw aandacht willen brengen is 
dat op delen van het trace stijgings
percentages dreigen te ontstaan die 
met name voor seniore fietsers onple
zierig zijn. Wij vragen u bij de (even-

eerder al ter sprake. Ook over de 
keuze van de verharding is wei wat te 
zeggen. Zoals het er nu naar uitziet 
wordt Fietspad 1 0 uitgevoerd in de 
'huisstijl' van het Duinwaterbedrijf: 
klinkers. Veel mensen zouden er 
liever een schelpenpad zien, omdat 
dat Fietspad 1 0 voor racefietsers 
oninteressant zou maken. A/terra gaat 
onderzoeken of en in hoeverre Fiets
pad 1 0 aantrekkelijk zal zijn voor race
recreanten. En ook wordt onderzocht 
of het mensen kan verleiden om niet 
meer met de auto, maar met de fiets 
naar Meijendel te gaan. 

DE FIETSBEL 

Het is de bedoeling van de Provincie 
om Fietspad 10 in mei 2007 in gebruik 
te nemen. In elk geval een organisatie 
heeft echter al aangekondigd bezwaar 
te zullen maken vanwege schade aan 
de natuur. Aangezien op het gebied 
de Europese Habitat-regeling en de 
Flora- en faunawet van toepassing 
zijn, zou het best eens 2010 kunnen 
worden voor het pad er ligt. Als het er 
al van komt. 

BOB MOLENAAR 
Een eerdere versie van dit artikel verscheen 
in het tijdschrift Branding. 

tuele) verdere uitwerking hiervoor oog Een blik over de Vlakte van Waalsdorp. (foto: Sandra Kamphuis) 

te hebben en te houden." 

0NAANTREKKELIJKE OMWEG 
Het pleidooi van de Fietsersbond voor 
een 'doorsteek' ten noorden van het 
TNO-terrein (de hierboven genoemde 
'P.2-variant') vond geen genade bij 
het provinciebestuur. In plaats van 
rechtdoor te kunnen rijden vanaf het 
fiets-ecoduct over de Landscheidings
weg moet u in de toekomst helemaal 
om het TNO-terrein heen - een zeer 
onaantrekkelijke omweg van 700 
meter. De reden hiervoor is de hoge 
natuurwaarde van het desbetreffende 
gebied. Het kan niet anders of men 
had daar veel minder oog voor toen 
het TNO-complex werd aangelegd. 

Nu het trace is vastgesteld kan de 
Provincie aan de uitwerking van de 
plannen gaan beginnen. De soms 
forse stijgingspercentages kwamen 

HET TRACE 

"Vanaf het fietsecoduct over de N440 
linksaf in westelijke richting parallel 
langs de Landscheidingsweg, via de 
Oude Waalsdorperweg random het 
TNO-complex over de bestaande 
asfaltweg. Vanaf de bestaande toe
gang aan de Oude Waalsdorp~rweg 
via het bestaande (half)verharde 
wandelpad In het verlengde van de 
Oude Waalsdorperweg aan de west
zijde langs de Berkenvallei richting 
het verzetsmonument. Zuidelijk ruim 
voorlangs het verzetsmonument, 
haaks door de noordpunt van de 
Berkenvallei, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een bestaande opho
ging in. de Berkenvallei. Langs de 
oostelijke rand van de Berkenvallei 
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richting het bestaande halfver
harde wandelpad. Nabij de klok
kenstoel wordt aangesloten op het 
bestaande halfverharde wandelpad 
aan de entree van het duineiken
bos. Via het bestaande onverharde 
wandelpad door het duineikenbos 
tot halverwege het duineikenbos. 
Vanaf hier in noordelijke richting 
via het bestaande ruiterpad langs 
de heuvel in Oude Rijs en via het 
bestaande ruiterpad aan het Ach
terom." 

Waar het fietspad in de plaats komt 
van een bestaand wandel- of ruiter
pad wordt er elders een nieuw pad 
voor wandelaars of ruiters aange
legd. Het fietspad gaat bestaan uit 
klinkers en wordt 2,25 meter breed. 
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VEILIG STALLEN IN DE BOMENBUURT 
Fietsenbezittende inwoners van de 
Bomenbuurt kennen het probleem 
maar a/ te goed: waar moeten ze hun 
rijwiellaten? Voor de deur, waar de (a/ 
dan niet vandalistische) elementen vrij 
spel hebben? Op balkan, wat bete
kent dat de fiefs naar boven en door 
het huis heen ges/eept moet worden? 
Op de trap, met vervelende gevolgen 
als hulpdiensten erlangs moeten? 

Dankzij de Werkgroep Fietsenstalling 
Bomenbuurt en snackbar Koemans 
hebben sinds begin dit jaar 65 fiet
senbezitters minder met die dagelijk
se kopzorg te kampen. Zij kunnen 
hun tweewieler kwijt in een inpandige 
stalling aan de Abeelstraat, die op 28 
augustus jl. officieel geopend werd. 
De stalling is gevestigd in een voor
malige opslagruimte van Koemans. 
"In zijn snackbar hoorde hij vaak ver
halen van mensen die hun fiets ner
gens konden stallen", legt Hans Ver
boom van de werkgroep uit. "Via via 
kwam hij toen bij ons terecht. Hij had 
die ruimte met gemak en tegen een 
hogere prijs aan een collega-winkelier 
kunnen verhuren, maar hij wilde iets 
voor de buurt doen." De werkgroep 
heeft er vervolgens nog een hele klus 
aan gehad om de ruimte geschikt te 
maken voor gebruik. 

Verboom is trots op de stalling, waar
aan ook de Dienst Stedelijke Ontwik-

keling een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd. "Aan toenmalig fietscoordi
nator Nico de Koning hebben we de 
fietsenrekken en beugels te danken", 
vertelt Verboom. Voor een deel is de 
stalling gelijkvloers, voor een deel 
bestaat die uit etagerekken. Omdat 
het voor veel mensen lastig is om hun 
fiets op te tillen, geldt voor de fietsen 
die in het stapelrek overnachten een 
lager tarief: zes euro per maand in 
plaats van tien. 
Verboom vindt het jammer dat het om 
financiele redenen niet mogelijk is 
om het Velopa-ophangsysteem in de 
nieuwe stalling aan te brengen. In de 
eerste stalling die de werkgroep reali
seerde, aan de Acaciastraat, functio
neert deze hijsinstallatie voorbeeldig. 
"Af en toe komen mensen er speciaal 
mensen naar kijken", vertelt Verboom, 
"laatst zelfs een groep Polen. Maar 
omdat de stalling in de Abeelstraat 
van een bedrijf is, wil de gemeente 
geen Velopa-systeem subsidieren. 
We zijn nu op zoek naar iemand 
die hier iets soortgelijks zou kunnen 
maken. lemand die het als een uit
daging ziet om iets te verzinnen met 
hetzelfde gebruiksgemak en dat ons 
niet teveel kost." 

WACHTLIJST 
Gebruikers van de fietsenstalling krij
gen een label aan hun fiets en een 
speciale sleutel, die niet nate maken 

Advertentie 
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is. De kosten van de stalling zijn dan 
wei iets hager dan de Werkgroep Fiet
senstalling Bomenbuurt eigenlijk zou 
willen, maar tach is er al een wachtlijst 
van circa een halfjaar. 

Verboom is altijd bereid om mensen 
die ideeen willen opdoen, in een van 
de twee stallingen onder beheer van 
de werkgroep rand te leiden. Zij kun
nen contact met hem opnemen via 
hyverboom@planet.nl, of telefonisch 
onder nummer 310 67 66. En dat 
geldt natuurlijk ook voor Nico's die de 
stallers van de Bomenbuurt aan een 
handige, weinig kostende fietslift kun
nen helpen. 

BOB MOLENAAR 

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 

- 10 -
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KORT NIEUWS 
lWARTEN KUN JE VOOR EEN WIPJE DOODRIJDEN 

Op 1 0 februari 2004 vie I er in de Ca
landstraat weer een dode in de onge
lijke strijd tussen fietsers en vracht
auto's. Hoewel in de bijbel David de 
reus Goliath klein weet te krijgen, 
gelden deze oud-testamentische 
regels helaas niet in het Nederlandse 
verkeer. Het zou voor de verandering 
wei eens een mooie krantenkop zijn: 
'Fietser werkt vrachtauto met chauf
feur het graf in'. Het ongeval in de 
Calandstraat was een klassieker uit 
de verkeersongevallen. Een fietser 
diEl rechtdoor ging en een vrachtauto 
diEl linksaf sloeg. Patsboem en de 
57 -jarige fietser was zo dood als een 
piElr. Ondanks aile maatschappelijke 
aandacht voor aanrijdingen tussen 
fietsers en vrachtauto's in de voorbije 
jaren, is er in de praktijk weinig verbe
terd op dit punt. De veroorzaker van 
het dodelijke ongeval in de Caland
straat bleek zelfs over een video
monitor in zijn cabine te beschikken. 
Maar die was niet goed afgesteld 
en als de techniek faalt, faalt ook de 
mens want op je eigen ogen kun je 
niHt vertrouwen. 

In de Fietsbel van zomer 2003 heb 
ik aan de hand van een praktijkgeval 
beschreven wat er met je gebeurt als 
je met de fiets onder een vrachtauto 
komt. In dat geval wist de betrokken 
fietser het ongeval te overleven dank
zij haar leeftijd en daarmee gepaard 
gaande vitaliteit. lk schreef toen dat 
fietsers niet moeten vertrouwen op 
dE! verkeersregels als het om vracht
auto's gaat. Een fietser doet er ver
standig aan om er vanuit te gaan dat 
elke vrachtauto het op zijn Ieven heeft 

fiETS MEE MET EEN MEDELANDER 

Onder nieuwe Hagenaars bestaat 
veel belangstelling om te leren fietsen. 
De twee buurthuizen die fietslessen 
aan allochtonen geven kennen een 
wachtlijst. Maar fietsen is meer dan 
voorkomen dat je omvalt en leren hoe 
je het veiligst de bocht kunt nemen. 
Fietsen is ook weten waar je moet 
voorsorteren, hoe je je fiets veilig kunt 
achterlaten bij het boodschappen 

gemunt. Dus altijd eerst kijken: wat 
gaat de vijand doen? 
Mijn gelijk op dit punt is in december 
vorig jaar bevestigd door de Haagse 
rechtbank. Daar werd de strafzaak 
tegen de vrachtautochauffeur uit de 
Calandstraat behandeld. En ja hoor: 
de rechtbank sprak de man vrij van 
dood door schuld. En waarom: 'Het 
was slecht weer die dag, de avond
schemering begon al te vallen, zijn 
videomonitor was niet goed afgesteld 
en de betrokken fietser was geheel in 
het zwart gekleed'. Pardon: DE FIET
SER WAS GEHEEL IN HET ZWART 
GEKLEED. Het was dus zijn eigen 
schuld dat-ie dood werd gereden. 
Had ie maar in een roze balletpakje 
op de fiets moeten gaat zitten, dan 
had die chauffeur hem zeker gezien. 
Enkele decennia geleden waren er in 
de beschaafde wereld nog rechters 
die vonden dat het verkrachten van 
een vrouwelijke lifter in een minirokje 
geen misdaad was. Zo'n lifter had dat 
aan zichzelf te danken. Ze had de 
chauffeur met haar kleding uitgelokt. 
Aan deze rechterlijke hersenkronkel 
heeft de vrouwenbeweging gelukkig 
een einde gemaakt. Maar volgens 
de Haagse rechtbank schuilt in elke 
fietser virtueel een schaars geklede 
jongedame. Zodra de fietser zich in 
het zwart verpakt, mag je 'm straf
feloos om zeep helpen. Straffeloos is 
natuurlijk een beetje overdreven. De 
vrachtautochauffeur moest 250 euro 
boete betalen. Laten we zeggen de 
kosten van een rechterlijke wip in wat 
duurder bordeel. 

HANS PARS 

doen en ga zo maar door. Allemaal 
dingen waarin ras-Hagenezen aardig 
'gekneist' zijn, maar die voor nieuw
komers lang niet vanzelfsprekend 
zijn. Om hen hierbij te helpen wil de 
Fietsersbond afdeling Den Haag e.o. 
'integratiekoppels' vormen. 
Vindt u het leuk en nuttig om nieuwe 
Hagenaars wegwijs te maken op de 
fiets? Bel dan Marc Seek, tel. 
(070) 345 43 95, of mail naar 
Beekofseybel@cs.com. 
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BETER PER FIETS VAN A NAAR 8 

Mensen wonen steeds verder van 
hun werk af of werken steeds verder 
van hun waning vandaan. Dit is een 
belangrijke oorzaak van de steeds 
verder toenemende mobiliteit. De fiets 
komt dan al snel niet meer in aanmer
king als eerste vervoerskeuze, maar 
er zijn nog altijd mensen die er niet 
voor schromen om op de tweewieler 
naar een andere gemeente te rijden. 
Marc Seek is voor de Fietsersbond 
bezig met het onderzoeken van die 
intergemeentelijke fietsverbindingen 
en hij is erg benieuwd naar uw erva
ringen. Welke routes neemt u en te
gen welke problemen fietst u daar op? 
Is de bewegwijzering in orde en stuit 
u niet op onlogische omleidingen? Via 
telefoonnummer 
(070) 360 44 7 4 of per e-mail naar 
Beewise@compaqnet.nl 
kunt u het hem Iaten weten. 

fiETSEN MET OBSTAKELS 

Barrieres voor de fietser, ze zijn er in 
tal van soorten en maten. Of het nu 
waterwegen, spoorwegen, of autowe
gen zijn, het resultaat is altijd omwe
gen. Denk maar eens aan de sporen 
die van en naar Den Haag Centraal 
lopen, en waar een erkend griezelig 
tunneltje onderdoor gaat. Denk ook 
aan de Utrechtse Baan, de Vliet, de 
vrije trambanen ... Vaak zijn de moge
lijkheden om dergelijke verbindingen 
te kruisen beperkt, en moet de fietser 
zich er doorheen persen samen met 
al het overige verkeer. 
Dat kan anders. 
De Fietsersbond Zuid-Holland heeft 
de knelpunten in haar werkgebied 
in kaart gebracht en er een fraaie, 
zestig pagina's tellende brochure van 
gemaakt. 'Fietsen met obstakels, 
barrieres in Zuid-Holland' bevat een 
beschouwend deel over het verschijn
sel en zeven case-studies, alvorens 
met een aantal aanbevelingen te 
besluiten. Zo bepleit de Fietsersbond 
een fietseffectrapportage, oftewel het 
in de planvorming opnemen van een 
onderzoek naar de effecten van infra
structurale ingrepen op fietsers. 
De brochure is gratis af te halen op 
het Haags Milieucentrum. 
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Onze tweede duik in het Fietsbe/
archief doet ons bij het december
nummer van 1984 belanden. 
Concludeerden we in de eerste 
aflevering van deze serie hoevee/ er in 
die twintig jaar hetzelfde is gebleven, 
ditmaal stuiten we tach ook op 
ingrijpende veranderingen. 

Uit de tekst op pagina 2 blijkt dat de 
Fietsersbond - toen nag enfb geheten 
- eind 1984 het bestrijden van fietsen
diefstal als een speerpunt zag. We zijn 
nu twintig jaar verder, er worden nag 
steeds enorm veel fietsen gestolen en 
de bestrijding hiervan is wederom een 
speerpunt. 

Oak blijkt op pagina 2 hoe actief de 
Fietsersbond destijds was op het 
gebied van de lokale en oak provin
ciale politiek. Net als nu was een te 
klein groepje mensen op diverse ter
reinen actief. Zo werd overleg met 
maatschappelijke organisaties, werd 
een gemeentelijke nota over de vorm
geving van stedelijke fietsvoorzienin
gen becommentarieerd, werd een 
kraam op de FNV-jongerendag in de 
Houtrusthallen bemenst en werd gere
ageerd op bestemmingsplannen en 
het voorontwerp van het Streekplan 
Zuid-Holland West. 
In zijn commentaar op het Streek
plan verwijt Rik Zakee de Provincie 
dat ze zich te veel laat leiden door 
ekonomiese overwegingen ua, zo 
heette dat toen), ten koste van wat 
nu leefbaarheid wordt genoemd. "Het 
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nieuwe streekplan gaat er min of 
meer van uit, dat oak veel mensen 
die (met arbeidsplaats en al) de afge
lopen decennia naar Gelderland of 
Noord-Brabant zijn uitgeweken weer 
terug moeten naar het westen", aldus 
Zakee. Twintig jaar en enkele streek
plannen verder denkt de Provincie er 
nag precies zo over, wat leidt tot de 
trieste conclusie dat het toen gevoer
de beleid hopeloos gefaald heeft. 
0 ja, oak de verlengde A4 moest er 
nu tach echt komen, aldus het Streek
plan van 1984. 

Begin jaren '80 van de vorige eeuw 
schenkt de enfb regelmatig aandacht 
aan onveiligheid op straat voor vrou
welijke fietsers. In het decembernum
mer van 1984 wordt de werkgroep 
Onbezorgd op straat geportretteerd: 
circa vijftien oudere vrouwen uit de 
Rivierenbuurt en het Spuikwartier 
die zich daar 's avonds unheimisch 
voelen. De wijken worden omgeven 
en doorsneden door grate, drukke 
verkeerswegen en er komen steeds 
meer kantoren te staan. Als een van 
de meer ingrijpende oplossingen voor 
dit probleem bepleiten de dames 
meer woningen in plaats van kanto
ren. 
Sinds het verschijnen van hun rap
portje is er veel veranderd. Zo is het 
aantal woningen sterk toegenomen. 
Een aantal daarvan - in de Zwarte 
Madonna - dreigt zelfs alweer het 
veld te moeten ruimen. De woningen 
in de koopsector, bijeengegaard in De 
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Resident, mogen natuurlijk wei blijven 
staan, maar oak daar zijn 's avonds 
weinigen op straat te zien. 
Een erkende 'enge plek' in Den Haag 
is het voetgangers- annex fietstunnel
tje onder het Schenkviaduct. Onder 
de kop Fietsbe/emmeringen bevat de 
Fietsbel van december 1984 een toto 
van de tunnel. Dezelfde tunnel die 
anna 2004 prominent figureert in de 
brochure Fietsen met obstake/s - bar
rieres in Zuid-Hofland. "Voor moeders 
die hun kinderen op de fiets naar 
school brengen of boodschappen wil
len doen en oak voor vele ouderen 
vormt deze tunnel een onoverkome
lijke barriere", aldus Henk Ens in zijn 
bijdrage aan de brochure. Ens weet 
verder te melden dater oorspronkelijk 
roltrappen in de tunnel waren, maar 
dat die vanwege veelvuldige defecten 
zijn weggehaald. Schrijver dezes kon 
zich die roltrappen absoluut niet meer 
herinneren, maar de toto in de Fiets
bel van 1984 Ievert het bewijs van hu 
bestond. 

Maar wie pagina 3 opslaat maakt pas 
echt een reis terug in de tijd. Op die 
bladzijde luidt De Fietsbel namelijk 
de heer Van den Berge uit. Deze ging 
met pensioen na te hebben gewerkt 
op de afdeling verkeer en vervoer van 
de gemeente. De begeleidende foto 
toont een oudere, vermoeid ogende 
heer in pak en met stropdas. Zijn 
afdeling bestond destijds uit twaalf 
mensen, en de heer Van den Berge 
was zo'n twintig jaar lang belast 
geweest met het langzaam verkeer 
(fietsers en voetgangers). 
Wat een verschil met de huidige 
bemensing van de afdeling Verkeer! 
Oat zijn overwegend jonge mensen, 
waaronder een heuse fietscoordina
tor: Mark van der Jagt, 28 jaar jong. 
Hij nam al na drie jaar de fakkel over 
van Nico de Koning (31 ), die oak niet 
lang fietscoordinator is geweest. Ook 
al nemen deze ambtenaren hun werk 
ten behoeve van de fiets zeer serieus, 
het lijkt tach vooral een opstapje te 
zijn naar een meer prestigieuze tunc
tie. En wat anna 2004 66k opmerkelijk 
is: van die circa dertig verkeersambte
naren woont er maar een handjevol in 
de stad die zij dienen. 

BOB MOLENAAR 
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UIT DE AFDELING 
BELOFTE MAAKT SCHULD, MAAR VOORALSNOG GEEN BRUG 

Op 22 september 2004 heeft de Fiet
sersbond ingesproken op de verga
dering van het Algemeen Bestuur 
van het stadsgewest Haaglanden. 
Op de agenda stand een voorstel tot 
actualisering van de projectenlijst van 
het regionaal fonds Bereikbaarheids
offensief Haaglanden. Onder deze 
financieel-technische omschrijving 
biE!ek een belangrijke ingreep schuil te 
gaan: het schrappen van de reserve
ring voor een fietsbrug over de 
Utrechtse Baan tussen de Koekamp 
en het Haagse Bas. Volgens porte
feuillehouder Bruno Bruins van ver
keer en vervoer zou een dergelijke 
fietsbrug landschappelijk en steden
bouwkundig moeilijk inpasbaar 
zijn, oak vanwege het beschermde 
stadsgezicht. Daarnaast zouden de 
geraamde kosten het beschikbare 
budget verre overtreffen. 

Een stukje verderop in het voorstel 
kwam de aap uit de mouw: de porte
feuillehouder bleek het geld dat voor 
deze fietsvoorziening was opzijge
le~Jd, hard nodig te hebben voor 
RandstadRail. Bruins wil de geplande 
halte Forepark niet aileen geschikt 
maken voor de Zoetermeerlijn, maar 
daar oak de Hofpleinlijn (de verbinding 
met Rotterdam) Iaten stoppen. Dit 
kost € 2.930.000 extra. 
Als alternatief voor de fietsbrug stelde 
Bruins voor de bestaande fietsverbin
ding (achter de toren van VNO-NCW) 
tussen de Koekamp en het Haagse 
Bos te verbeteren. 

De Fietsersbond wees de afgevaar
di~]den op de oude dertig jaar oude 
belofte om de verbinding te herstellen 
die door de aanleg van de Utrechtse 
Baan verloren ging. Naar onze 
mening is de brug een goed alternatief 
voor de drukke Benoordenhoutse-
en Bezuidenhoutseweg. De brug 
vergemakkelijkt de toegang tot het 
noordelijk deel van het centrum vanuit 
diverse Haagse wijken, Wassenaar, 
Voorburg en Leidschendam. En de 
verbinding achterlangs de VNO-NCW
toren mag dan verbeterd worden, daar 
wordt de omweg echter geen meter 
korter door. Volgens ons lid Henk Ens 

is de brug te realiseren zonder dat 
men zijn toevlucht hoeft te nemen tot 
lelijke, omvangrijke betonconstructies. 

0VERHEVELEN NAAR QV 
Helaas bleken aileen de afgevaardig
den van Groenlinks en de Haagse 
Stadspartij geen moeite te hebben 
met dit overhevelen van 'fiets'-gel
den naar het openbaar vervoer. Wat 
de Fietsersbond betreft is het laat
ste woord hierover echter nag niet 
gesproken. 

Momenteel wordt een bestemmings
planwijziging voor het gebied Malie
veld/Koekamp/Haagse Bas voorbe
reid. Tot onze verbazing lazen wij in 
het voorontwerp dat uit studie was 
gebleken dat een ingrijpende verbe
tering van de verbinding voor fietsers 
en voetgangers tussen de Koekamp/ 
Malieveld en het Haagse Bas over de 
Utrechtsebaan niet haalbaar was. Hier 
wordt dus erkend dat een dergelijke 
verbinding een verbetering is, ja zelfs 
een ingrijpende verbetering. Uiteraard 
hebben wij de zienswijze die wij heb
ben ingediend hierop gewezen. Wordt 
vervolgd! 

fiETSBANDEN AANHALEN 

De afdeling Den Haag en omstreken 
bestaat niet aileen uit Den Haag, 
maar oak - zoals de naam al zegt - uit 
omstreken. In deze randgemeenten 
bevinden zich onderafdelingen, waar
van de een actiever is dan de ander. 
De onderafdeling Westland is met 
nieuw elan van start gegaan en de 
onderafdeling Leidschendam-Voor
burg, met Jan Stroop als nieuwe voor
zitter, gaat er met frisse moed tegen
aan. Oak Rijswijk doet regelmatig van 
zich spreken. Maar in Wassenaar blijft 
het angstig stil. Wordt daar nag wei 
gefietst? En zo ja, valt daar dan niets 
meer te verbeteren? 
Het bestuur van de afdeling is vast
besloten de onderlinge (fiets-)banden 
wat meer aan te halen en zal op korte 
termijn een activiteit in Wassenaar 
organiseren. Via onze website 
www. fietsersbond. nl/denhaag. html 
blijft u op de hoogte! 
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DE ERGSTE ERGERNISSEN 

Een marsmannetje dat na een spoed
cursus Nederlands dit blad leest, 
moet haast wei concluderen dat fiat
sen in Den Haag een verschrikking is. 
En inderdaad valt het af en toe niet 
mee om goedgehumeurd, heelhuids 
en onbesmeurd op de plaats van 
bestemming aan te komen. Daar staat 
echter heel veel tegenover. Zoals 
de enorme vrijheid die je als fietser 
geniet, de creatieve gedachten die al 
fietsend bij je opkomen, de tijdwinst 
in een stedelijke omgeving, en ga zo 
maar door. 

Daarbij komt dater aan veel erger
nissen iets te doen is. Om dat daad
werkelijk ter hand te kunnen nemen, 
willen wij graag weten waaraan u 
zich als fietser het meest ergert. Zijn 
dat fietsendieven? Verkeerslichten? 
Losse tegels? Op het fietspad gepar
keerde auto's? Op het fietspad flane
rende voetgangers? Spookfietsers? 
Politieagenten? Meer dan een optie is 
mogelijk. 

Wij hopen op veel reacties, om in het 
volgende nummer van De Fietsbel 
de fietsergernissen-toptien te kunnen 
brengen. Bel, mail of schrijf naar het 
secretariaat van de afdeling! Zie het 
colofon op pagina 15 voor onze con
tactgegevens. 

GEZOCHT: OPSLAGRUIMTE 

Enkele keren per jaar rukt de Fiet
sersbond afdeling Den Haag en 
omstreken uit om zich in de regia te 
manifesteren op vrijwilligersmarkten 
en dergelijke. De materialen die wij op 
zo'n manifestatie gebruiken, bewaren 
wij in een fietskar. Voor deze kar zoe
ken wij een opslagruimte. 

Heeft u een garagebox of iets der
gelijks en wilt u de Fietsersbond hal
pen, neem dan contact op met Bob 
Molenaar. Oat kan per telefoon (070 
305 02 86), maar oak per e-mail: bob. 
molenaar@haagsmilieucentrum.nl 
Bij voorbaat dank! 
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CHRIS BEER: EEN GEDREVEN FIETSENMAKER 
Maatschappe/ijk verantwoord onder
nemen, de uitdrukking /igt voor op de 
tong van menig captain of industry. 
Chris Beer d6et het gewoon. 

lk ontmoette hem voor het eerst tij
dens de multiculturele fietstocht eind 
augustus. Hij fietste vrolijk met zijn 
bakfiets mee in de groep. Genoeg 
reden om hem eens op te zoeken. 
Chris vindt u op de Waldeck Pyr
montkade 116, in De Grote Pyr(de 
voormalige HBS) Hij legt zich toe op 
de verkoop, het repareren en het aan
passen van transportfietsen. Niet voor 
niets heet zijn bedrijf dan oak Beer 
Transportfietsen. 

Juist als ik hem opzoek werkt hij aan 
een aanpassing van een bakfiets die 
een klant ooit zelf bouwde. Het is de 
bedoeling dat de fiets wordt voorzien 
van dempers op de voorwielen.Terwijl 
hij zijn werk doet vertelt hij dat hij niet 
aileen Beer Transportfietsen drijft, 
maar oak nag de mensen van de 
Fietswerkp/aats even verderop bege
leidt. Deze Fietswerkplaats is een van 
de Leerwerkprojectenproject in het 
kader van de arbeidsintegratie. 
Chris' bewogenheid houdt niet op bij 
de begeleiding van deze werkplaats. 
In zijn eigen bedrijf werkt hij veel met 
stagiares van de Haagse praktijkscho
len zoals het Johan de Witt College. 
Geen gemakkelijke jongens vaak, 
maar Chris weet hun taal te spreken. 
Mede daardoor lukt het vrijwel altijd 
een stageperiode met succes af te 
ronden. 
"Waarom vind je dat belangrijk?", 
vraag ik hem. 
"Dat is simpel'', antwoordt hij, "het is 
een manier om structuur in de dag 
van die jongens aan te brengen. Het 
is belangrijk dat ze dat meekrijgen. 

Verder ervaren ze dat ze echt iets 
kunnen waarop ze trots kunnen zijn." 
Het is duidelijk dat die jongens bij 
Chris in goede handen zijn. 

Wilt u eens langs gaan bij Chris, aar
zel dan niet. Het assortiment trans
portfietsen is zeker de moeite waard. 
En wilt u het net even anders, dan kan 
dat oak. 

De openingstijden zijn: 
Donderdag 09:30- 14:00 uur 
Vrijdag 09:30- 17:00 uur 
Zaterdag 10:00- 15:00 uur 
Voor een afspraak op andere tijden 
kunt u Chris telefonisch bereiken op 
nummer 06 444 30 679. Zie oak 
www.beertransportfietsen.nllhome.htm 

FRED DAANE 

DIVERSE MERKEN 2- EN 3-WIEL BAKFIETSEN V 5TOERE TRANSPORTFIETSEN 

KJNDERTANDEMS, TWEELINGFIETSEN V lAGE INSTAPFIETSEN 

5TABIELE AANHANGFIETSEN EN BAGAGEKARRET JES 

VERKOOP EN VERHUUR 

AANPASSINGEN OP MAAT EN REPARATIES (OOK VAN 'GEWONE' FIETSEN) 

INGANG NAAST ELANDSTRAAT 200 
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RED DE FIETSBEL! 

Nee, we willen niet ondankbaar lijken. U heeft goed gehoor gege
ven aan onze oproep voor nieuwe leden van het afdelingsbestuur. 
Dankzij dat feit is ons bestuur helemaal compleet. We hebben een 
voorzitter, een penningmeester, een secretaris en zelfs nog een 
aantal 'gewone' bestuursleden. Ook hebben we een nieuwe kas
commissie kunnen optuigen . 

Maar. met de redactie van De Fietsbel blijft het tobben . De secre
taris, die het afdelingsblad jarenlang aileen gemaakt heeft, zet 
er een punt achter. Dit betekent dat redacteur Fred Daane er nu 
aileen voor staat. 

Tenzij ... tenzij u besluit dat Fred beter verdient (en dat doet hij 
ook). Dus help Fred uit de brand en treed toe tot de redactie van 
De Fietsbel! 

Bel voor meer informatie en om u aan te melden met Bob Mole
naar, tel. 362 15 42 ('s avonds) of 305 02 86 (overdag) of mail 
naar bob.molenaar@haagsmilieucentrum.nl. 

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

D Lidmaatschap met elke 2 maanden het tijdschrift Vogelvrije Fietser 
(24 euro of meer) 

D Steunlidmaatschap zonder Vogelvrije Fietser(12 euro) 

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

Achternaam: 

Tussenvoegsel: Voorletter( s) : 

Geslacht: man/vrouw* Geboortedatum (dd/mm/jj) 

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). 
Als welkomstcadeau ontvangt u de Fiets-ldeeen-Kaart: een handig overzicht 
van recreatieve fietsvoorzieningen in Nederland . 

- 15 -



D E FI ETSBEL 

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 nag niet 
verholpen, meld dit dan oak aan ons 
secretariaat. Als uw klacht wei effect 
gesorteerd heeft willen we dat natuur
lijk oak graag horen! 
Voor klachten over het beheer van 
de openbare ruimte in de gemeente 
Westland kunt u terecht bij het Meld
punt Leefomgeving. U kunt uw klacht 
telefonisch melden onder nummer 
0174 673499 of via internet: www. 
gemeentewestland. nl 

GEVAARLIJK PUNT? 

GEEF OAT AAN ONS DOOR! 

Oplettend als wij van de Fietsersbond 
afdel ing Den Haag en omstreken zijn , 
ontdekken wij met regelmaat punten 
in onze regia, waar sprake is van 
ronduit gevaarlijke omstandigheden 
voor fietsers. 
Wij vinden het onze dure plicht derge
lijke punten te melden bij de gemeen
telijke instellingen of ze onder de 
aandacht te brengen van gemeente
raadsleden of andere bestuurderen . 
Uw hulp kunnen wij daarbij goed 
gebruiken! 

Kent u een gevaarlijk punt? Geef 
dat dan aan ons door, hetzij per 
post (zie hieronder voor ons post
busnummer), hetzij per e-mail: 
denhaag@fietsersbond.nl 

Afzender: 
Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 

HANDIGE ADRESSEN 

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

Midden-Delfland 
Keenenburgweg 55 
2636 GL Schipluiden 
tel. : 015-3804111 

F EBRUARI 

www. fietsersbond . nl 

Haags Milieucentrum 

Stadsdeelkantoren Den Haag 
Algemeen telefoonnummer: 
353 30 00 

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

Gemeenten in de regio 

Leidschendam-Voorburg 
Raadhuisplein 1 
2264 BP Leidschendam 
070 - 337 83 00 

Rijswijk 
Generaal Spoorlaan 2-4 
2283 GM Rijswijk 
070- 395 99 11 

Wassenaar 
Johan de Wittstraat 
2242 LV Wassenaar 
Postbus 499 
2240 AL Wassenaar 

Westland 
Stokdijkkade 2 
2670 AD Naaldwijk 
017 4-243335 

Centrum (stadhuis) 
Spui 70 
2511 BT Den Haag 

Escamp 
Genemuidenstraat 21 0 
2545 NZ Den Haag 

Haagse Hout 
't Kleine Lao 364 
2592 CK Den Haag 

Laak 
Slachthuisplein 25 
2521 EC Den Haag 

Loosduinen 
Kleine Keizer 3 
2553 CV Den Haag 

Scheveningen 
Scheveningseweg 303 
2584 AA Den Haag 

Ypenburg/Leidschenveen 
Frits Diepenlaan 1 
2497 DN Den Haag 

Advertentie 

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

div. kinder- en bagagekarren 
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elektrische fietsen 

birdy 
dahon 

di-blasi 
batavus 

neobike 
brompton 


