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Deelnemers aan de Dansparade 
ter gelegenheid van het Holland 
Dance Festival rijden op zondag 
30 oktober over het Buitenhof 
(to to: Astrid van Vliet). 

WINTER 

VAN DE VOORZITTER 

Onder dit stukje zou de naam van 
Jan Hees moeten staan , de in juni jl. 
gekozen voorzitter van de afdeling 
Den Haag en omstreken van de Fiet
sersbond. Maar in augustus heeft Jan 
zich om gezondheidsredenen moeten 
terugtrekken als voorzitter. Oat be
treuren wij zeer, maar positief is dat 
Jan als gewoon lid deel blijft uitmaken 
van het bestuur. Ondergetekende 
neemt op verzoek van het bestuur het 
voorzitterschap tijdelijk waar. Het be
stuur bestaat verder uit Bob Molenaar 
(secretaris), Theo Ferguson (penning
meester) en Ben de Nijs (lid ). 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk 
voor het goed functioneren van de 
Fietsersbond in onze regio, waaron
der de financien , het uitgeven van de 
Fietsbel en een nieuwsbrief, het bij
houden van de regionale website, het 
bijstaan van de onderafdelingen en 
het afleggen van verantwoording over 
al ons doen en Iaten aan onze !eden 
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering . 

Daarnaast zijn we in gesprek met 
de politiek en de ambtenaren . De 
gemeenten in onze regio hebben het 
over het algemeen goed voor met de 
fietsers. Oat is terug te zien in hun 
beleidsvoornemens. Zij ondernemen 
dan ook acties om fietsers tegemoet 
te komen , zoals de bouw van fiets
bruggen over de A4 . Er is echter 
ook heel veel mis met de bestaande 
fietsvoorzieningen , zoals de landelijke 
actie Mijn s/echtste fietspad (zie pa
gina 4) aan het Iicht bracht. 

30 JAAR fiETSERSBOND 

Het zal wein ig mensen ontgaan zijn : 
de Fietsersbond bestaat dertig jaar. 
Een groep Haagse fietsers stond aan 
de wieg van de Fietsersbond. Zij wa
ren actief in de actiegroep Dooievaar 
en vonden dat er- in navolging van 
de ANWB - een bond moest komen 
die de belangen van de tweewieler
berijders behartigde. De ANWB be
kommerde zich immers vrijwel uitslui
tend om voertuigen met het dubbele 
aantal wielen . En zo ontstond dan in 
1975 de (eerste enige) Echte Neder-
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De Fietsersbond voorziet de gemeen
ten van informatie die zij kunnen 
gebruiken om hun fietsbeleid te verbe
teren . Zo hebben wij in het kader van 
de komende gemeenteraadsverkie
zingen aile Haagse politieke partijen 
onze wensen op fietsgebied voor Den 
Haag toegestuu rd (zie het artikel op 
pagina 15). De partijen kunnen ervoor 
kiezen onze informatie of een deel 
ervan in hun verkiezingsprogramma 
op te nemen. Lees die programma's! 

Op aile stadhuizen van de regio ont
werpt men fietsvoorzieningen volgens 
bepaalde regels en voorbeelden die 
in de handboeken staan . Ook de 
juridische kant wordt bekeken . De 
Fietsersbond is erbij betrokken om 
mee te denken vanuit de fietsers . Een 
voorziening moet logisch zijn , zoveel 
mogelijk passen bij de praktijk en eer
lijk zijn ten opzichte van de overige 
verkeersdeelnemers. Per slot van 
rekening worden in onze regio drie 
van de tien verplaatsingen per fiets 
uitgevoerd. Fietsers vormen dus een 
grote groep dagelijkse verkeers-deel
nemers. Die kun je moeilijk over het 
hoofd zien . 

Wij blijven ons daar hard voor maken, 
in de wetenschap dat u ons daarin 
steunt! 

DAAN GOEDHART 

landse Wie/rijdersbond (ENWB). 
De eerste Fietsbel, 'een eenvoudig 
blad van de Haagse afdeling', ver
scheen in oktober 1976. Nog net geen 
dertig jaar geleden , dus, maar tach 
reden genoeg , vonden wij, om het 
blad voor een keer met een feestelijk 
full-colour omslag uit te voeren . 
Dit nummer wordt oak toegestuurd 
aan de !eden in Zoetermeer. Wij wen
sen iedereen veel leesplezier! 

DE REDACTIE 
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NIEUWE REDACTIE REDT FIETSBEL 

Diverse oproepen om de redactie van 
de Fietsbel te redden hebben succes 
gehad! Een kersverse redactie van 
maar liefst vier !eden meldde zich 
aan. Met ondersteuning van de oud
gedienden gingen ze met vee! energie 
en enthousiasme aan de slag. De 
/eden stellen zich even voor. 

Ruuo 
Ruud Grosmann is een fietser in hart 
en nieren en sinds zo'n tien jaar lid 
van de Fietsersbond . 
Zijn interesses zijn muziek, natuur, mi
lieu en hout. Redactiewerk was dat tot 
voor kart niet, maar dat heeft hem er 
niet van weerhouden om te reageren 
op een oproep in het Fietsbelletje om 
de redactie te versterken. Ruud heeft 
nag nooit een gemotoriseerd voertuig 
bereden en denkt dat zo te houden. 
Als zijn fiets is ontvreemd kijkt hij een 
beetje als een patient wiens been per 
abuis is afgezet. Ruud voelt zich dan 
oak zo , zegt hij .... 

ASTRID 

Astrid van Vliet is een enthousiaste 
fietser. Ze fietst regelmatig van Den 
Haag, waar ze woont, naar Leiden, 
waar ze werkt. Oak tijdens korte va
kanties in Frankrijk en ltalie is de fiets 
favoriet. Ongeveer vijf jaar geleden 
werd ze lid van de Fietsersbond . Het 
leuke van een regionaal blad zoals 
De Fietsbel, vindt ze, is dat je op de 
hoogte bent van een aantal zaken 
die direct in je eigen 'fietsomgeving' 
spelen. Ze reageerde dan oak meteen 
op de oproep om lid te worden van de 
redactie . Als redactielid combineert ze 
haar voornemen om zich in te zetten 
als vrijwilliger met de wens de erva
ring die ze als redacteur een paar jaar 
geleden opdeed, bij te houden. 

CoNNY 
Conny Voordendag woont sinds begin 
jaren tachtig in Den Haag. Wat haar 
als fietser in het begin vooral opviel 
was dat je door de politie nooit werd 
gestopt als je Iicht niet brandde. Oat 
was ze in het dorp waar ze vandaan 
kwam anders gewend. lnmiddels is 
het trouwens hier in Den Haag oak 
weer opletten dat je Iicht brandt. 
Gaandeweg ontwikkelde Conny 
steeds meer oog voor prettige en 

onprettige verkeersomstandigheden 
vanuit fietsersperspectief. Ze is pas 
kart lid van de Fietsersbond. Schan
de natuurlijk, want - zoals ze zelf op
merkt - iedere fietser moet lid zijn. 

De verbijsterende fietssituatie bij het 
Centraal Station gaf bij haar de door
slag om maar eens lid te worden. Het 
viel haar direct op dat de mensen nag 
veel actiever zijn dan ze had kunnen 
vermoeden. Wat een inzet en wat een 
kennis! En vooral wat een enthousi
asme weten sommige actieve leden 
al jaren op te brengen. 'Ais je in de 
redactie komt, kun je veel leren over 
allerlei ontwikkelingen in Den Haag 
en je hoeft niet veel te kunnen' , stand 
er in een Fietsbelletje. Oat trok haar 
over de streep en .... Conny fietst nu 
al met compleet andere ogen door 
Den Haag. 

QUERINE 
Querine de Vas is geboren en geto
gen in Den Haag. Ze heeft een paar 
jaar een uitstapje gemaakt naar Zwol
le om daar de opleiding jourmalistiek 
te volgen . De fiets staat centraal in 
haar dagelijkse Ieven omdat ze geen 
rijbewijs heeft. Waarom niet? Omdat 
ze dan nooit de BOB hoeft te zijn, er 
in de straat waar ze woont tach geen 
parkeerplek is en de meeste bestem
mingen oak heel goed met het open
baar vervoer te bereiken zijn . Momen
teel werkt ze nag bij Postbus 51 en is 
er laatst pas achter gekomen dat je 
met alcohol op niet mag fietsen. Want 
oak voor fietsers geldt namelijk dat het 
alcoholgehalte van het bloed niet ha
ger mag zijn dan 0,5 promille. 
Querine meldde zich als redacteur 
omdat ze graag haar opleiding in de 
praktijk wilde brengen . 

De nieuwe redac tie. Van links naar rechts Querine de Vos. Astrid van Vliet. Ruud Grosmann 
e n Conny Voordendag. 

NIEUWE VOORZITTER GEZOCHT! 

U heeft het op pagina 2 al kunnen le
zen: onze voorzitter heeft zijn functie 
helaas op medische gronden moeten 
opgeven. Daan Goedhart neemt deze 
functie nu tijdelijk waar, maar die heeft 
zijn handen al val aan de Werkgroep 
Gemeentepolitiek. Kart en goed : wij 
zoeken een nieuwe voorzitter! 
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De kandidaat die wij in gedachten 
hebben is natuurlijk een fietser in hart 
en nieren en beschikt over een rele
vant netwerk. 
Hebt u interesse of wi lt u meer infor
matie? Bel dan Bob Molenaar (362 15 
42) of Daan Goedhart (397 51 16) of 
mail naar denhaag@fietsersbond.nl. 
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INTERNETMELDPUNT LEVERT KLACHTENREGEN OP 
ALLEEN AL OVER DEN HAAG BIJNA TWEEHONDERD KLACHTEN 

Dertig jaar is het a/weer geleden dat 
de Fietsersbond werd opgericht. Oer
tig jaar, waarin de fietser promo veer
de van een loser op een antiquarisch 
vervoermiddel tot zo'n beetje de hoop 
der natie op verkeersgebied. 

De toenemende aandacht voor de 
fiets in beleidsnota's en op straat 
heeft echter niet geleid tot doorbre
king of zelfs maar bedreiging van de 
autohegemonie. Vooral Den Haag 
is een echte autostad. Het aandeel 
verplaatsingen per fiets bedroeg hier 
volgens het CBS in 2001 niet meer 
dan 21 procent van het totaal aantal 
verplaatsingen. Op landelijke schaal is 
dit een lage score. 

Oat zou best eens te maken kunnen 
hebben met de kwaliteit van de fiets
voorzieningen . Bleek uit de Fietsba
lans al dat het daarmee niet best ge
steld is, uit het landelijke internetmeld
punt Mijn slechtste fietspad komt een 
niet minder zwart beeld naar voren. 
Sinds 10 mei jl. kan iedereen hier zijn 
beklag doen over een fietsvoorziening 
die die naam niet verdient. En van die 
mogelijkheid wordt massaal gebruik 
gemaakt. 

CADEAUT JE 
De Fietsersbond zorgt dat de mel
dingen automatisch doorgestuurd 
worden naar de gemeenten waarop 
ze betrekking hebben, met kopie aan 
de lokale afdeling. De bond verzoekt 
de gemeenten de klachten met voor
rang aan te pakken, als een soort ca
deautje voor zijn dertigste verjaardag . 
Op het moment dat wij dit schrijven 
bedraagt het aantal klachten specifiek 
over Den Haag 193. Waarover maken 
die klagers zich druk? 

Zo bont als die ene mevrouw maakt 
niet iedereen het. Zij schrijft: "Er is 
vrijwel geen plek in Den Haag waar 
je normaal kunt fietsen . Overal zitten 
gaten en scheuren in het wegdek. ( ... ) 
Als je aan al deze klachten begint, 
heb je niet genoeg aan een formulier, 
ben ik bang!" 
De meeste klagers spitsen hun mel
ding echter toe op een bepaalde 
straat of een bepaald weggedeelte, 

maar alles bij elkaar bestrijkt dit een 
flink deel van de stad (waarbij het 
veen overigens oververtegenwoor
digd is). Ze signaleren omhoogste
kende, losliggende en ver uiteenwij
kende tegels, gaten, hobbels, naden, 
meterslange gleuven, kuilen en wat 
dies meer zij . Enkele punten die er 
duidelijk uitspringen zijn de Moerweg/ 
Middachtenweg en de Mient. 

WERK, WERK EN NOG EENS WERK 
Opmerkelijk is het relatief grote aantal 
klachten over de slechte staat van 
het wegdek als gevolg van werk
zaamheden, in welke vorm dan oak: 
dagelijkse werkzaamheden, slecht 
uitgevoerde werkzaamheden , nag te 
beginnen werkzaamheden, reeds vol
tooide werkzaamheden .. . 
Schuldigen zijn zowel de groenvoor
ziening met zijn bestelwagens als be
drijven die steeds maar weer nieuwe 
kabels onder fietspaden aanbrengen 
als rioolreparateurs als geldtranspor
teurs als bouwverkeer. 

Is dit nou typisch Haags of kampen 
andere grate steden met vergelijkbare 
problemen? Onze collega 's van de 
Fietsersbond afdeling Amsterdam 
reageren verbaasd als we hierover 
bellen. Niet aileen is het totale aantal 
klachten daar veel lager, ook zit dit 
soort klachten er (nag) niet bij. 

De litanie van klachten zou ons haast 
doen vergeten dat er wei degelijk 
goede fietspaden bestaan. Aileen zijn 
ze niet altijd te gebruiken. Zeals het 
fietspad voor station Hollands Spoor 
dat zeker anderhalf jaar afgesloten is 
geweest in afwachting van de uitge
stelde bouw van Het Strijkijzer. Nu is 
de bouw dan eindelijk begonnen, met 
als gevolg dat fietsers richting Rijswijk 
oak nag eens verplicht worden om 
tweemaal de drukke Rijswijkseweg 
over te steken . 

Een opvallende categorie is die van 
'onbegrijpelijke situaties'. Onder 
die omschrijving vallen vertrouwde 
doolhoven als het Rijswijkseplein en 
het Koningin Julianaplein (voor Den 
Haag CS) maar ook een nog maar net 
voltooid kunstwerk als de Ouindorp-
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Sesam open u (toto : Bob Molenaar). 

dam is voor verbetering vatbaar. Hier 
klaagt iemand over slechte markerin
gen en voorrangsaanduidingen. 

De klachten gaan niet aileen over 
gebreken in fietspaden. Oak het 6nt
breken van een fietspad is voor som
migen reden om de muis ter hand te 
nemen. "Toen ik op de hoek kwam 
wonen in 1997 kreeg ik een mooie 
brief van de Gemeente, waarin stand 
dat er 'binnenkort' begonnen zou 
worden met de aanleg van o.a. een 
fietspad in het eenrichtingsgedeelte 
van de Javastraat. Dit fietspad is tot 
op de dag van vandaag ongereali
seerd gebleven , wat betekent dater 
daar gewoon niet gefietst kan worden 
wanneer je richting Laan van Meer
dervoort wilt" , laat iemand weten. Hij 
is niet de enige die zich ergert aan h 
ontbreken van deze voorziening, die 
nu in de definitieve ontwerpfase ver
keert. Misschien is 'binnenkort' nu dan 
toch echt 'binnenkort'. 

NIET VERRAST 
Voor onze afdeling komen de klach
ten niet als een verrassing . De ge
meente heeft immers niet structureel 
geld op de begroting staan voor het 
onderhoud van fietsvoorzieningen. 
De afdeling dringt daar daar al jaren 
op aan en oak ambtenaren hebben 
voorstellen daartoe gedaan. De poli
tiek honoreert dit echter niet. Ter gele
genheid van de raadsverkiezingen in 
maart volgend jaar hebben we maar 
weer eens aandacht voor dit belang
rijke punt gevraagd (zie pagina 15). 

Ook de relatief grate hoeveelheid 
klachten die betrekking heeft op 
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werkzaamheden verrast niet. In de 
woorden van Daan Goedhart van de 
Werkgroep Gemeentepolitiek: "Weg
beheerders controleren onvoldoende 
hoe fietsvoorzieningen erbij liggen. 
Oak na het openbreken daarvan wor
den de herstelwerkzaamheden te wei
nig gecontroleerd. Controle vindt (uit
zonderingen daargelaten) vanuit de 
auto plaats en dan voel en zie je de 
oneffenheden in een fietswegdek niet. 
Het fietsverkeer heeft niet dezelfde 
prioriteit als het autoverkeer. " 

D gemeente ontkent dat ze onvol
doende controleert op het in goede 
staat terugbrengen van weggedeel
ten nadat daar werkzaamheden heb
ben plaatsgevonden. "Aannemers 
worden aangesproken op slechte 
herstelwerkzaamheden", aldus een 
woordvoerder van de dienst Stads
beheer. Hij legt verder uit dat herstel 
niet eentweedrie gebeurd is. Stenen 
zakken altijd nag wat, dus met een 
keer betegelen ben je er nag niet. En 
asfalt zet uit, dus je kunt niet meteen 
asfalteren . 

Niettemin is inmiddels op tal van 
Haagse fietspaden het wegdek weer 
op het vereiste niveau gebracht, in 
veel gevallen voor het eerst sinds 
jaren. Het meldpunt mag dus - in elk 
geval voor Den Haag - een succes 
worden genoemd. Hoewel er natuur
lijk nag heel vee I te doen blijft ... 

BOB MOLENAAR 

0NDERTUSSEN IN: RIJSWIJK 

Nederland kent drie Rijswijken , maar 
de Zuid-Hollandse heeft de twijfelach
tige eer om als enige op het meldpunt 
te figureren. Welk Rijswijkse fietspad 
als 'mijn slechtste fietspad ' uit de bus 
zal komen is nu al overduidelijk. De 
Prinses Beatrixlaan leidt met acht 
klachten, tegen een gedeelte tweede 
plaats voor de Haagweg en de Lange 
Kleiweg (beide viermaal genoemd). 

De Prinses Beatrixlaan verbindt de 
Middachtenweg in Den Haag met 
de Provinciale Weg in Delft. Over 
beide wegen wordt geklaagd ('een 
dagelijkse bran van ergernis', schrijft 
iemand over de Provinciale Weg), 
maar de Prinses Beatrixlaan spant 
de kroon. "Kan mijn fiets dit nag veel 
Ianger aan???", schreeuwt iemand 
het schriftelijk uit. Bijna dagelijks 
voelt hij zich 'een milkshake' op de 
fietspaden langs de Beatrixlaan, of 
die nou betegeld of geasfalteerd zijn . 
Tussen de A4 en de Provinciale Weg 
is 'geen meter meer gewoon vlak en 
ongescheurd', vervolgt de klager. "En 
dan te bedenken dat ze het, er nag 
keurig uitziende asfalt op het autodeel 
van de weg tussen de A4 en de kruis
ing Sionsweg/Haantje net vernieuwd 
hebben." 

Bij die vernieuwing van de weg is 
trouwens het kruispunt gerecon
strueerd . Evenals voorheen moeten 
fietsers op een knop drukken om 
groen Iicht te krijgen, maar dat is nu 
aileen nag weggelegd voor linkshan-

0NDERTUSSEN IN: LEIDSCHENDAM- VOORBURG 

Over Leidschendam-Voorburg kwa
men tussen mei en oktober dertien 
klachten binnen. De lijst wordt aan
gevoerd door de Koningin Wilhelmi
nalaan (onregelmatige tegels) en de 
L an van Nieuw Oosteinde (stoplich
ten te lang op rood, onregelmatige 
tegels). Een klager meldde op de 
Fontijenen-burghlaan vier gebreken, 
varierend van auto's die voortdurend 
half op de weg en half op het trottoir 
staan geparkeerd tot de slecht zicht
bare opstelplaats voor fietsers bij de 
Oude Tolbrug. 

Zo'n opstelplaats zou in de Kerkstraat 
bij de Kerkbrug oak zeer wenselijk zijn , 
auto's moeten namelijk oprijden tot de 
stopstreep en nu is er geen plaats voor 
fietsers om bij de knop van het stop
licht te komen of om zich op te stellen . 
De slechte kwaliteit van de fietsroute 
langs de Vliet drijft een fietsforens tot 
wan hoop. Een ander vreest binnenkort 
de eerste dade op het fietspad langs 
de Leidschendamseweg : auto's rijden 
met veel te hoge snelheid vlak langs 
het fietspad, dat niet is afgeschermd .... 
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dige fietsers met een arm van twee 
meter lang. 

De klagers over de Prinses Beatrix
laan zijn het roerend met elkaar eens, 
en dat geldt eigenlijk oak voor de 
mensen die klagen over de Haagweg 
en de Lange Kleiweg. Op de paden 
langs beide wegen zijn de resultaten 
van een jarenlang gebrek aan onder
houd goed merkbaar. 

IN GESPREK MET DE GEMEENTE 
Over Rijswijk kwamen tot op heden 
37 klachten binnen. Het bleek niet 
eenvoudig om uit te vinden waar die 
binnen het gemeentelijk apparaat wa
ren terechtgekomen. Maar uiteindelijk 
wisten we de verantwoordelijke amb
tenaar te traceren en konden we een 
afspraak voor een gesprek maken. 
Hij bleek maar over elf klachten te 
beschikken, zodat we hem het restant 
overhandigd hebben . 
"People, do what you inspect en not 
what you expect", voegden wij hem 
toe. Met dit credo kon hij wei Ieven. 
De bereidheid om de problemen te 
verhelpen leek zeker aanwezig, maar 
de ambtenaar gaf wei aan dat de mo
gelijkheden beperkt waren . We beslo
ten om de grootste klachten samen 
per fiets te gaan onderzoeken. 

We hebben nogmaals een kopie van 
de Fietsbalans van november 2004 
aangeboden en weer gevraagd hoe 
het ermee stand . Verder hebben we 
de ambtenaar Iaten weten dat hij de 
uitkomsten van ons lopende onder
zoek naar wachttijden bij stoplichten 
tegemoet kon zien. Voetgangers en 
fietsers moeten bij sommige stop
lichten een beurt overslaan. Volgens 
de gemeente is dat goed voor de 
doorstroming van het autoverkeer. Ja, 
maar het leidt natuurlijk wei tot over
tredingen en gevaarlijke situaties! 

Conclusie : er bestaat bereidheid om 
iets aan de klachten te doen en we 
zullen erop toezien dat dit oak ge
beurt. 

HAN BIK, RIJSWIJK 
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KENNISMAKING MET NIEUWE HAAGSE FIETSCOORDINATO 
'2,3 MILJOEN EXTRA VOOR ONDERHOUD FIETSPADEN' 

Tristan Martin is sinds 1 mei van dit 
jaar de nieuwe Fietsco6rdinator van 
de gemeente Den Haag. De Fietsbe/ 
interviewde hem per e-mail om kennis 
met hem te maken en te horen wat de 
gemeente in petto heeft voor de fiet
sers in Den Haag. 

Kun je in een paar zinnen vertellen 
wie je bent en wat je doet? 

Mijn naam is Tristan Martin en ik ben 
sinds 1 mei 2004 in dienst van de 
gemeente Den Haag. lk werk voor de 
afdeling Verkeer en lnfrastructuur van 
de directie Beleid, die weer valt bin
nen de Dienst Stedelijke Ontwikke/ing 
(DSO). 
Sinds 1 mei van dit jaar ben ik voor 
ongeveer 75 procent van mijn tijd 
Fietsco6rdinator. Naast deze taken 
ben ik ook verkeersplanoloog voor 
een aantal wijken in het centrum. 
Sinds ik Fietsco6rdinator ben, heb ik 
meer contact met externe partijen, 
zoals de Fietsersbond, de stichting 
Biesiek/ette en NS Fiets (de laatste 
twee beheren in Den Haag bewaakte 
stallingen), maar ook met regionale 
overheden zoals het stadsgewest 
Haaglanden en de provincie Zuid-Hol
/and. Deze laatste twee stimuleren 
de samenwerking met onze buurge
meenten op het gebied van de fiets , 
met name voor uitbreiding van het 
regionale fietsroutenet. Ten slotte zijn 
er regelmatig marktpartijen die zich 
melden met producten ten behoeve 
van de fiets, van beugels tot verhuur
systemen of fietstaxi 's. 

Op welke wijze onderhoud je contact 
met de onderafdeling Den Haag en 
omstreken van de Fietsersbond? 

AI sinds jaren is er een periodiek 
overleg tussen de Fietscoordinator, 
de Dienst Stadsbeheer en de Fiet
sersbond. Hierbij geeft de gemeente 
een stand van zaken over lopende 
fietsprojecten , maar oak over kleine 
ingrepen en beheer en onderhoud. 
Voor een deel vloeien deze maatrege
len voort uit een lijst van fietsonvrien
delijke situaties die de Haagse tak van 
de Fietsersbond tijdens dit overleg 
aanvult. 

Voor zowel de gemeente als de Fiet
sersbond is dit periodiek overleg, met 
een vast aanspreekpunt, een prettige 
manier van samenwerken. Ieder heeft 
natuurlijk zijn eigen belangen en afwe
gingen, maar meestal zijn deze prima 
in overeenstemming te brengen. 

Je bent fietscoordinator. Fiets je zelf, 
bijvoorbeeld naar je werk of in je vrije 
tijd? 

Hoewel ik in Den Haag werk, woon 
ik zelf in Breda. lk fiets dagelijks 15 
minuten naar het station en loop in 
Den Haag naar het stadhuis. Daar
naast heb ik een mountainbike die ik 
graag recreatief gebruik. In mijn optiek 
heeft Breda op het gebied van de fiets 
goede voorzieningen, zowel op mijn 
woon-werkroute als recreatief. Voor 
mijn werk als Fietsco6rdinator ben 
ik regelmatig op locatie om situaties 
waar vragen over zijn te aanschou
wen. Door hier zelf oak naartoe te 
fietsen , probeer ik zoveel mogelijk 
kilometers op het Haagse fietsrou
tenet te maken. Aileen zo kun je je 
goed inleven in de ervaringen van de 
Haagse fietser. 

Wat kunnen wij in 2006 verwachten 
van de gemeente ? 

Volgend jaar zal de gemeente een 
aantal fietsprojecten uitvoeren. De 
complete lijst is te vinden op de ge
meentelijke website www.denhaag.nl, 
en bestaat hoofdzakelijk uit de aanleg 
van fietspaden op wegen waar nu 
stroken of geen voorzieningen zijn . 
Daarnaast worden gevaarlijke kruisin
gen aangepakt (bijvoorbeeld aan de 
Erasmusweg) en worden slechte te
gelpaden omgezet naar asfalt, om het 
comfort en de veiligheid voor fietsers 
te verhogen (bijvoorbeeld de Leyweg, 
tussen de Volendamlaan en de Es
camplaan). 
Oak zal de gemeente een aantal 
ontwerpen uitwerken om de nieuwe 
stadsdelen Leidschenveen en Ypen
burg beter bereikbaar te maken voor 
de fiets . Er staan twee fietsbruggen 
gepland over de A4 naar Leidschen
veen en Ypenburg en twee tunnels 
onder de A 12. Door de complexiteit 
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van de projecten, zal de gemeente ze 
echter pas na 2006 uitvoeren. 

Natuurlijk lopen de onderdelen van 
het project Fiets Voorop! ook gewoon 
door. Ten slotte wordt op basis van 
het periodieke overleg met de Fiet
sersbond een reeks fietsonvriendelij
ke situaties aangepakt. Het betreft 
hier met name kleinschalige ingrepen 
die op relatief korte termijn kunnen 
worden ontworpen en uitgevoerd. 

Onderhoud aan fietspaden in Den 
Haag is een groat discussiepunt. In 
dit nummer van de Fietsbe/ besteden 
we aandacht aan de hoge plaats die 
Den Haag inneemt op de ranglijst van 
de actie 'Mijn slechtste fietspad'. Wat 
gaat de gemeente hieraan doen? 

De klachten over de onderhoudstoe
stand van fietspaden worden aller
eerst op stadsdeelniveau afgehan
deld. In sommige gevallen kan je met 
een kleine maatregel een onveilige of 
oncomfortabele situatie verhelpen. In 
andere (grootschaliger) gevallen wor
den de klachten waar mogelijk opge
nomen in het programma voor groat 
onderhoud. 
Overigens is het opvallend dat veel 
klachten over een beperkt aantal 
terugkerende locaties gaan. De 
komende jaren is er daarom naast 
het reguliere onderhoudsbudget 2,3 
miljoen euro extra beschikbaar voor 
onderhoud aan fietspaden. Hiermee 
wordt de achterstand ingelopen en 
pakt de gemeente een groat deel van 
de locaties waar klachten over zijn 
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aan. Naast deze extra gelden zijn er 
oak lopende projecten uit bijvoorbeeld 
Fiets Voorop!, waarbij de gemeente 
die locaties waar veel klachten over 
komen verbetert. 

Er was dit jaar in september weer op 
verschil/ende plaatsen in Nederland 
en Europa een autovrije zondag. Een 
goede gelegenheid om oak de fiets 
onder de aandacht te brengen. Den 
Haag schittert echter a/ jaren door 
afwezigheid. Hoe komt dat? 

De gemeente Den Haag richt zich in 
de aanpak van de automobiliteit en 
de stimulering van groene alterna
tieven op structurele maatregelen. 
Ondanks de goede bedoelingen blijft 
een autovrije zondag een incidentele 
aangelegenheid . In het grate geheel 
van milieumaatregelen bezien , is de 
opbrengst van een dergelijke actie 
minimaal. lnvesteringen in het fiets
routenet en OV-verbindingen hebben 
een duurzaam en hager rendement. 
Wat de gemeente wei doet is het fa
ci literen van particuliere initiatieven . 
Hierbij kun je denken aan belangen
groeperingen, die het initiatief nemen. 
De gemeente biedt deze partijen on
dersteuning , maar neemt dus niet zelf 
het voortouw. 

Waar kunnen gei'nteresseerde /ezers 
meer informatie vinden over de fiets
plannen van de gemeente? 

0 de website van de gemeente 
(www.denhaag .nl) staat uitgebreide 
informatie over de rijdende fiets (pro
jecten uit Fiets Voorop!) en stallingen 
(Fiets&Stal) . Onder 'plannen en pro
jecten ' tref je een lijst aan met projec
ten die in voorbereiding of uitvoering 
zijn. 
Daarnaast is sinds vorig jaar een 
stadsplattegrond voor fietsers (Den 
Haag op de fiets) te koop bij boek
handel en VVV, waarop het complete 
hoofdroutenetwerk voor de fiets staat 
aangegeven. Hierop staan oak aile 
m gelijkheden aangegeven om een 
fiets te stallen , te huren of te Iaten 
repareren. 

ASTRID VAN VLIET 
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HAAGSE WERKGROEP 
GEMEENTEPOLITIEK ZOEKT NIEUW LID 
Een paar jaar geleden schreef onder
getekende in De Fietsbel dat de leden 
van de Werkgroep Gemeentepolitiek 
wei versterking konden gebruiken . 
Niet omdat de leden van plan waren 
te stoppen , maar om vast iemand in 
te werken voor het geval er iemand 
zou opstappen . Daarop kwam geen 
reactie. Nu wordt het echter belang
rijk . Na de gemeenteraadsverkiezin
gen van 8 maart 2006 stop ik als lid 
van de Werkgroep Gemeentepolitiek. 
Daarom zoek ik iemand die overdag 
wat tijd over heeft en ge'interesseerd 
is in zowel politiek als in veilig fietsen , 
om mij op te volgen. 

WAT DOET DE WERKGROEP? 

De Werkgroep Gemeentepolitiek 
bekijkt met de ambtenaren de plan
nen die uitgevoerd gaan worden en 
probeert die in de voor fietsers meest 
gunstige richting om te buigen . Lukt 
dit niet, dan proberen we tijdens een 
vergadering van de Commissie Ver
keer door mid del van inspraak de 
politieke partijen achter onze inzichten 
te krijgen . Doordat er altijd een of 
twee mensen van de Fietsersbond op 
de publieke tribune zitten , weten de 
raadsleden dat ze gevolgd worden. 
Ze waarderen dat en vragen ons oak 
advies. AI met al leuk werk, want de 
commissievergaderingen zijn niet 
saai! 

HOEVEEL TIJD KOST HET? 

Een tiental dagdelen per jaar de ver
gaderingen bijwonen van de raads
commissie die verkeer in het pakket 
heeft. Ongeveer vijf of zes keer per 
jaar een ochtend vergaderen met de 
ambtenaren die het fietsbeleid behar
tigen . E€m maal per jaar een gesprek 
of fietstocht met de wethouder van 
Verkeer. 
Misschien een enkele keer 's avonds 
naar een gemeenteraadsvergadering . 

Natuurlijk moet je voor de vergaderin
gen de agenda en relevante stukken 
doornemen. Die stukken worden door 
de griffie toegezonden. Oak moet je, 
bij een eventuele inspraak, een tekst 
opstellen. Oat wordt in overleg ge
daan. Hierbij blijf ik natuurlijk helpen 
zolang dat nodig is. lk blijf namelijk 
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gewoon (bestuurs)lid van de Fietsers
bond en ben niet van plan om uit Den 
Haag te vertrekken . 
Om nag een periode van vier jaar val 
te maken , vind ik echter te lang. 

Interesse? Bel mij dan onder num
mer (070) 3099087 of mail naar 
veiligfietsen@denijs.net. 

Laat wat in zeven jaar is opgebouwd 
niet verloren gaan! 

BEN DE NI.JS 

MAIL ONS UW MAILADRES! 

Volgens onderzoeken beschikt al bijna 
driekwart van de Nederlanders over 
internet. Die zijn dus oak per mail 
bereikbaar. Hoe jammer is het dan 
dat wij van slechts een gering aantal 
leden van de afdeling het mail-adres 
kennen. Bij een actieve vereniging als 
de onze gebeurt veel , oak tussen het 
verschijnen van twee Fietsbel/en in . 
Wilt u op de hoogte gehouden wor
den van bijvoorbeeld interessante 
nieuwe berichten op onze website? 
En wilt u onze uitgave Het Fietsbel
letje elektronisch toegestuurd krij
gen? Stuur dan uw mail-adres naar 
denhaag@fietsersbond.nl. U kunt er
van op aan dat wij er uitermate zorg
vuldig mee omgaan . 

Advertentie 

BIOLOGISCHE WI NKEL 
Brouwersgracht 21 A 

Den Haag 
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IS FIETSPAD 10 SIGNIFICANT GENOEG? 

Blijft de toegang tot de Waalsdorpervlakte voor fietsers gesloten? (foto: Sandra Kamphuis) 

AI sinds 1932 wordt gedacht over 
een fietspad door de Waalsdorper
vlakte. Begin 2003 kwam dit fietspad 
opnieuw op de politieke agenda. Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland 
stemden eind 2004 in met dit trace. 
Niets leek de aanleg meer in de weg 
te liggen. Maar er is een kink in de 
kabel. 

Fietspad 10 kent zowel voor- als te
genstanders. Natuurbeschermingsor
ganisaties zijn bang voor een achter
uitgang van de natuur in de duinen als 
er meer recreanten komen. Daarom 
heeft de provincie aile betrokken 
partijen uitgenodigd dee! te nemen 
aan een klankbordgroep. Ook de Fiet
sersbond is hierin vertegenwoordigd . 
E€m natuurbeschermingsorganisatie, 
Stichting Duinbehoud, is niet verte
genwoordigd. Zij is tegen de aanleg 
en wil de handen vrijhouden . De 
Fietsersbond is daarentegen positief 
over een duurzame ontsluiting van de 
natuur en daarom voorstander van de 
aanleg van Fietspad 10. Volgens plan
ning zouden Gedeputeerde Staten dit 
jaar nog de aanlegvergunning aanvra
gen bij Wassenaar. Volgend jaar zou 
de vergunning verleend kunnen wor-

den en de aanleg kunnen starten. Het 
fietspad zou dan naar verwachting in 
2007 worden geopend . 

SIGNIFICANT EFFECT 
Door een procedurefout is er echter 
een tweede inspraakronde gekomen . 
Tijdens de bijeenkomst van de klank
bordgroep van 25 oktober 2005 is 
duidelijk geworden dat zowel de Stich
ting Duinbehoud als de Koninklijke 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV) 
van de gelegenheid gebruik heeft 
gemaakt om bezwaar aan te tekenen . 
In het kort komt het erop neer dat ze 
vinden dat de noodzaak van Fietspad 
10 niet is aangetoond en dat ze com
pensatie willen . 

In een eerder rapport werden de ef
fecten van Fietspad 10 als zelfstandig 
project in relatie tot de Habitatrichtlijn 
(een Europese natuurbeschermings
regeling) als 'niet significant' bestem
peld . Het vervelende is echter dat 
Fietspad 1 0 een van de zes projecten 
is die mogelijk effect hebben op het 
gebied Meijendel en Berkheide en dat 
de beoordeling van dit project door 
andere projecten wordt be"lnvloed . 
Deze andere projecten zijn : de aanleg 
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van een ontsluitingsweg bij Katwijk 
(Westerbaan), de regeneratie van de 
natte duinvalleien Zwarte Pan en de 
Ganzenhoek, de recreatieve herinrich
ting van Vallei Meijendel en de aanleg 
van de Hubertustunnel. 

Uit het onderzoek blijkt dat het ge
zamenlijke effect van de aanleg van 
Fietspad 1 0 en de vijf andere onder
zochte projecten tot een afname van 
1 ,2% aan droge duingraslanden in dit 
gebied leidt. Deze afname wordt als 
significant bestempeld. De effecten op 
de beide andere habitattypen (bebos
te du inen en duinen met duindoorn) 
zijn niet significant. 

HAARKLOVERS 

Dit significante effect wordt nagenoeg 
geheel veroorzaakt door het geschat
te gevolg van de aanleg van de Wes
terbaan. Het aandeel van de aanleg 
van Fietspad 10 hierin is zeer gering. 
De mogelijkheid bestaat dat juridische 
haarklovers er in slagen de aanleg 
van Fietspad 10 te verhinderen . Door 
de effecten bij elkaar op te tellen 
wordt een grens overschreden . Door 
Fietspad 1 0 niet a an te leggen blijft 
men er mogelijk net onder. 

Wij gaan er maar vanuit dat men zo 'n 
domme keuze niet maakt. 

DAAN GOEDHART 
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NIEUWE PROVINCIALE MEDEWERKSTER 
E LSBETH KLINK VOLGT WIM BOT OP ALS BELEIDSMEDEWERKER 

Per 1 juli ben ik Wim Bot opgevolgd 
als beleidsmedewerker Zuid-Holland . 
Mijn takenpakket als beleidsmede
werker bestaat uit het verzorgen van 
een maandelijkse nieuwsbrief, het 
onderhouden van de ambtelijke en 
politieke contacten op provinciaal ni
veau, het ondersteunen van de loka
le Fietsersbondafdelingen bij regiona
le aangelegenheden, het fungeren als 
secretaris van de provinciale raad van 
de Fietsersbond Zuid-Holland en het 
signaleren van kansen en mogelijkhe
den om de fiets (beleidsmatig) op de 
kaart te zetten . 

Vanaf de Fietsbalans in 2000 was 

mijn zachte g dat ik in een klein Bra
bants dorpje geboren ben . Daar fiet
ste ik al vrolijk naar de kleuterschool 
en later naar de middelbare school. In 
Leiden is alles op fietsafstand , dus is 
de fiets mijn favoriete vervoersmiddel 
gebleven. Voor mijn werk probeer ik 
zoveel mogelijk per fiets te doen. Zo 
heb ik de dossiers van mijn voorgan
ger met de fietskar in Delft opgehaald. 
Ook maak ik regelmatig een ritje op 
mijn omafiets naar Den Haag. Op 
maandag reis ik per trein naar Utrecht 
voor mijn 'landelijk bureau'-dag. Op 
dinsdag en donderdag werk ik vanuit 
huis. 

ELSBETH KLINK 

D E FIETSBEL 

(bron van de tekst en de foto: 
De Ketting van oktober 2005) 

ik actief bij de Fietsersbond Leiden . 
Gecombineerd met mijn bestuurskun
dige achtergrond en professionele er
varing als belangenbehartiger hoop ik 
voldoende in huis te hebben om mijn 
taak als pleitbezorger op fietsgebied 
te vervullen . Naast het dienstverband 
van 24 uur per week bij de Fietsers
bond ben ik werkzaam als zelfstandig 
adviseur op het terrein van fondsen
werving en promotie. 

Qp TWEE WIELEN DOOR CYBERSPACE 

Met veel plezier woon ik al 17 jaar in 
Leiden, maar gelukkig hoar je aan 

Sinds 21 september jl. is de vernieu
wde Digitale Routeplanner Zuid-Hol
land online. Dit product is ontwikkeld 
door Demis, de Fietsersbond en de 
provincie Zuid-Holland gezamen
lijk. Een groep vrijwilligers van de 
Fietsersbond heeft de routeplanner 
in de praktijk getest. De planner is 
ideaal voor het plannen van een ef-

REGIONALE NOTA MOBILITEIT 2020 VAN KRACHT 

Op 29 juni 2005 heeft het Stadsge
west Haaglanden de Regionale Nota 
Mobiliteit Haaglanden vastgesteld. 
Daarin is tot 2020 uitgestippeld wat 
nog nodig is voor het fietsverkeer. 
De fiets vereist volgens de nota wei
nig ruimte en is snel, schoon , goed
koop en gezond . Hij vormt de basis 
voor een goed bereikbare, veilige en 
leefbare regia. De nota noemt onder 
meer goede bewegwijzering en de 
mogelijkheid om fietsen diefstalbe
stendig te kunnen stallen belangrijke 
stimulansen voor het fietsgebruik. 

ENKELE HOOFDPUNTEN 

De doelstelling: meer verplaatsingen 
o de fiets 
De aanpak: het verbeteren van de 
kwaliteit van fietsroutes en fietsvoor
zieningen 
Continueren: het aanpakken van 

• 

knelpunten in het regionaal fietsrou
tenet, het subsidieren van fietsprojec
ten uit het Mobiliteitsfonds Haag/an
den 
lnnoveren: het actualiseren van het 
regionale fietsroutenet en het verho
gen van de aantrekkelijkheid 
Financiering fietsprojecten: door 
een forse bijdrage van Haaglanden. 

FIETSFEITEN EN CIJFERS 
- Circa eenderde van het totale aantal 
verplaatsingen in Haaglanden gebeurt 
met de fiets 
- De fiets is op korte verplaatsingen 
(tot 7,5 kilometer) het snelst en daar
mee vanuit reistijd bezien het meest 
voor de hand liggende vervoermiddel 
- 48% van de mensen die in Haaglan
den werken , wonen op minder dan 5 
kilometer afstand van het werk. 
- Hiervan gaat ca . 50% met de fiets 

-9-

ficiente woon-werkroute en voor 
recreatief gebruik. Op www.zuid-hol
land.nl/thema/verkeer/fietsrouteplan
ner/fietsrouteplanner.jsp kunt u uw 
begin- en eindbestemming intypen 
en eventueel een voorkeur voor een 
snelle of toeristische route aangeven . 
Aanvullingen en/of verbeteringen zijn 
nog steeds welkom. 

naar het werk, ca . 25% neemt hier
voor de auto 
- 17% van de werknemers woont 
op 6 tot 10 kilometer afstand van het 
werk. Hiervan gaat circa 25% met de 
fiets en circa 40% met de auto 
- Gemak, tijdsbesparing, sportiviteit 
en gezondheid zijn de belangrijkste 
redenen om te kiezen voor de fiets 
- In de periode tot 2007 worden 70 
knelpunten in het regionale fietsnet 
opgelost of in uitvoering genomen. 

De Fietsersbond heeft in het voorjaar 
gereageerd op de conceptnota . Daar
bij gaf de bond naast kritiek ook een 
compliment voor de aandacht, ook in 
geld, die Haaglanden geeft aan het 
fietsverkeer. Zie voor meer informatie 
www.haaglanden .nl. 

DAAN GOEDHART 
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AFDELINGSNIEUWS D EN HAAG 
NoG VEEL VRAAGTEKENS BIJ FIETSPAD GROTE MARKTSTRAAT 

Sinds begin mei ligt er een nieuw fiefs
pad in de Haagse Grote Marktstraat. 
Maar ondanks de nodige borden is 
het niet voor iedereen duidelijk dat 
daar een fietspad ligt. Ook de kruis
punten aan de uiteinden van de straat 
/everen problemen op. De Werkgroep 
Gemeentepolitiek heeft de afge/open 
tijd veelvuldig overleg gehad met de 
betrokken contactpersonen. Het laat
ste woord hierover is he/aas nog niet 
gezegd. 

De Grote Marktstraat is tegenwoordig 
ingericht als voetgangersgebied. Maar 
omdat ze onderdeel is van een be
langrijke doorgaande fietsroute door 
de binnenstad, moeten fietsers er 
oak gebruik van kunnen maken. De 
wethouder van Verkeer heeft daarom 
besloten dat er een afgebakend twee
richtingenfietspad moest worden aan
gelegd, ongeveer in het midden van 
de straat. Dat ligt er nu, maar vanaf 
het begin zijn er problemen. Om de 
situatie te verbeteren besloten B & W 
van Den Haag te komen tot een aan
scherping van de situatie en namen 
daartoe in het voorjaar een verkeers
besluit. Omdat de Fietsersbond het 
met de gevolgen van dit besluit niet 
eens was, heeft ze daartegen bezwaar 
aangetekend (zie www.fietsersbond. 
ni/Den Haag). Daarop ging een nieuw, 
verder aangescherpt verkeersbesluit 
in september de inspraak in. De Werk
groep Gemeentepolitiek heeft gespro
ken met de ambtenaren die zich met 

de inrichting van de Grote Marktstraat 
bezighouden. 

VooRSTELLEN 
Wat is er aan de hand? Er zijn fietsers 
die het fietspad zien als een weg voor 
auto's. De 'stroken' aan weerszijden 
van het fietspad zouden dan fiets
stroken zijn en daar gaan ze dus op 
fietsen. In werkelijkheid is dit echter 
het voetgangersgebied. 
Het misverstand wordt nag eens be
vorderd door het (vracht)-autoverkeer 
dat, oak buiten de 'venstertijden' (de 
tijden die voor de bevoorrading van 
de winkels gereserveerd zijn), het 
fietspad gebruikt. 

Dat er voetgangers kriskras over het 
fietspad lopen is eigenlijk niet meer 
dan logisch in een winkelgebied waar 
men geen rijdend verkeer verwacht. 
De Wg. Gemeentepolitiek heeft en
kele voorstellen gedaan om deze en 
andere problemen op te lassen: 
- De venstertijden moeten beter ge
handhaafd worden 
- Het is wenselijk om op het fietspad 
fietssymbolen aan te brengen, op re
gelmatige afstand en niet te ver van 
elkaar. Uit onderzoek blijkt dat ver
keersdeelnemers (oak voetgangers) 
meer letten op tekens op het wegdek 
dan op verkeersborden 
- Op het Spui bij de kruising met de 
Grote MarkstraaUKalvermarkt zou aan 
beide zijden een OFOS (Qpgeblazen 
fietsQpstel~trook) kunnen worden aan-

WINTER 

gebracht voor linksafslaande fietsers. 
- Verbeter de situatie aan de zijde 
van de Grote Markt. Het verkeerslicht 
staat daar nu op een eilandje en het is 
onduidelijk voor wie het bedoeld is. 

In het gesprek met de ambtenaren 
zijn drie voorstellen besproken: 
- De gemeente erkent dat de ven
stertijden beter gehandhaafd moeten 
worden. Waarom dit nag steeds niet 
gebeurt is onbekend. 
- Fietssymbolen aanbrengen in het 
fietspad is juridisch niet mogelijk, oak 
niet als dat de veiligheid bevordert. 
Oat kan aileen op fietsstroken. 
- Een OFOS aanbrengen kan niet. 
Vanwege de trams op het Spui mag 
aile verkeer niet meer van die kant de 
Grote Marktstraat inrijden. Het is dus 
straks niet meer mogelijk om vanaf de 
Turfmarkt via het Spui de Grote Markt
straat in te rijden, een veelgebruikte 
fietsroute. Oat verbod wordt straks 
natuurlijk breed genegeerd. 

NIEUWE PLANNEN 
Overigens is de huidige inrichting 
van tijdelijke aard en streven zowel 
de gemeente als de winkelbedrijven 
naar een inrichting met meer allure. 
De Fietsersbond denkt echter dat de 
Grote Marktstraat de eerstkomende 
jaren niet van aanzien verandert. 
Nag een aardig detail: de meeste win
kelbedrijven waren geen voorstander 
van het fietspad. Om de belangrijkste 
tegenstander een beetje tegemoet te 
komen, heeft de gemeente het fiets
pad voorzien van het soort klinkers 
waaruit oak De Bijenkorf is opgetrok
ken. 
De gemeente werkt inmiddels aan 
een nieuw verkeerscirculatieplan voor 
de binnenstad. Er liggen vier plannen, 
waaruit er op 14 december een ge
kozen wordt. De kans is groat dat bij 
de uitvoering van het plan de kruising 
Spui/Grote MarktstraaUKalvermarkt 
verboden wordt voor gemotoriseerd 
verkeer. De verkeerslichten zullen dan 
verdwijnen en het verkeer bestaat 
aileen nag uit voetgangers, fietsers en 
trams. Linksaf verboden zijn dan niet 
meer nodig ... 

DAAN GOEDHART 
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0VERSTEEK 0CKENBURGHSTRAAT VEILIGER 

De bouw van een internationale 
school heeft de aanleg van een bevei
ligde oversteekplaats op de Ocken
burghstraat versneld. De Fietsersbond 
en de wijkbewonersorganisatie zijn 
tevreden. 

De The Hague International School 
(THIS) in het Benoordenhout groeit 
uit zijn jasje. Daarom is in het groen 
aan het einde van de Laan van Meer
dervoort, aan de overkant van de 
Ockenburghstraat, nieuwbouw gestart 
ter vervanging . De verwachte 1600 
leerlingen in de leeftijd van 3 Um 18 
jaar (en ± 200 personeelsleden) zullen 
overwegend met bussen en particu
liere auto's naar de nieuwe school 
vervoerd worden . De leerlingen die 
met het openbaar vervoer komen , 
moeten lopend de Ockenburghstraat 
oversteken . Ook de leerlingen die 
met de fiets komen moeten deze zeer 
drukke weg over. 

VEEL TE HARD 

AI in 2004, tijdens de presentatie van 
de plannen op het stadsdeelkantoor in 
Loosduinen, had de Fietsersbond ge
vraagd hoe de gemeente de nieuwe 
verkeersstromen die zuilen ontstaan 
op de Ockenburghstraat, denkt op 
te vangen. Daarnaast vragen de be
woners van de aangrenzende wijk 
(Oud-Waldeck) al tientallen jaren om 
een beveiligde oversteekmogelijkheid. 
De Fietsersbond heeft samen met de 
wijkbewonersorganisatie en de com
missie Loosduinen aangedrongen op 
maatregelen om het oversteken van 
de Ockenburghstraat veiliger te rna
ken. De straat wordt al jaren als on
veilig ervaren, omdat automobilisten 
op dit onderdeel van de brede 'rond
weg' om Den Haag gemiddeld veel te 
hard rijden . 

a inspraak door de Fietsersbond in 
de commissie Onderwijs en een ge-
s rek met de wethouder van Verkeer, 
is uiteindelijk een plan ontworpen 
waar aile partijen zich goed in kunnen 
vinden . 

V ERKEERSLICHTEN 

Het plan stelt voor de kruisingen van 
de Ockenburghstraat met de Beetho
venlaan en de Laan van Meerdervoort 

Foto: Astrid van Vliet 

fiETSKNELPUNT WORDT AANGEPAKT 

De kruising PrinsegrachUJan Hen
drikstraat ondergaat momenteel een 
broodnodige verkeerstechnische aan
passing. De situatie is hier gevaarlijk 
en onoverzichtelijk. Fietsers die van 
het centrum vandaan rijden en voor 
het stoplicht staan te wachten , wor
den links en rechts gepasseerd door 
fietsers die rechtsafslaan - en daarbij 
vaak het gebruik van het trottoir niet 
schuwen . 
Het fietspad wordt verbreed en met 
een belijning wordt het rechtdoor
gaande fietsverkeer gescheiden van 

opnieuw in te richten en te beveiligen 
met verkeerslichten. Twee doorste
ken in de straat worden dichtgezet 
(tegenover de Wijndaelerweg en het 
Teunisbloemplein) en er komt nieuwe 
belijning op de Ockenburghstraat. 
Het fietspad aan de zuidwestelijke 
kant van de straat wordt verbreed tot 
een tweerichtingenfietspad tussen de 
Beethovenlaan en de Laan van Meer
dervoort. 
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het rechtsafslaande. Het rechtdoor
gaande fietsverkeer wordt geregeld 
door een nieuw verkeerslicht, dat links 
van het fietspad geplaatst zal worden. 
Het rechtsafslaande fietsverkeer is vrij 
om altijd af te slaan . 
De indeling van de hoek wordt zo 
aangepast dat dit ook veilig kan . 
lnmiddels is oak de totale renovatie 
van de Prinsegracht in voile gang. Na 
de renovatie heeft deze gracht haar 
bomen terug en bevinden zich aan 
weerszijden vrijliggende geasfalteerde 
fietspaden . 

Dit ailes zal ertoe leiden dat iedereen 
straks (2006) met enig geduld de 
overzijde van de Ockenburghstraat 
veilig kan bereiken . De verkeerslich
teninstailatie wordt zo afgesteld dat 
fietsers en voetgangers een paar se
conden eerder green Iicht krijgen dan 
het gemotoriseerde verkeer. 

DAAN GOEDHART 
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AFDELINGSNIEUWS DEN HAAG 
VEILIG FIETSEN OP DE LAAN VAN NIEUW 00ST-INDIE? 

De Laan van Nieuw Oost-lndie (NO/) 
wordt in z'n gehee/ gerenoveerd. Het 
gedee/te dat door het Haagse Bos 
loopt is at onder handen genomen. 
Aan weerszijden van dit gedee/te /ig
gen vrijliggende fietspaden in asfalt 
van 2, 10 meter breed. Zo hoort het 
ook, vindt de Fietsersbond. Maar dat 
bleek niet vanze/fsprekend voor de 
rest van de Laan. 

Vaak wordt bij de herinrichting van 
stadswegen de uitvoering van het 
plan opgehouden door 'de gepar
keerde auto'. Hier is dat ook zo. Er 
mag langs het bebouwde gedeelte 
van de Laan geen parkeerplaats ver
loren gaan. Het is echter gelukt om 
een plan te maken voor de aanleg 
van geasfalteerde fietspaden van 2,10 
meter breed. 
Een probleem ontstaat echter als over 
een afstand van 300 meter de tram op 
de Laan rijdt, tussen de Juliana van 
Stolberglaan en de Schenkkade. Die 
heeft een eigen baan nodig . De Laan 
is daar niet breder dan elders en het 
langsparkeren moet ook gehandhaafd 
blijven , dat wil zeggen dater auto's 
langs de straat moeten kunnen par
keren. Zulke eisen gaan als regel ten 
koste van het langzame verkeer. Zo 
ook hier. In het oorspronkelijke plan 
zou het fietsverkeer het moeten doen 
met een fietsstrook van 1,75 meter 
breed . Ambtenaren met wie de Fiet
sersbond overlegt vonden (en vinden 
nog steeds) dit veilig voor het fietsver
keer (zie kader). De Bond heeft hierte
gen bezwaar aangetekend. Een route 
is zo sterk als de zwakste schakel. 
Een fietsstrook naast langsgeparkeer
de auto's op een doorgaande vijftigki
lometerweg is gevaarlijk. Dat hoef je 
een fietser niet uit te leggen . 

GOED GESPREK 
Het werd tijd voor een gesprek met 
de wethouder van Verkeer, de heer 
Bruins. De Werkgroep Gemeentepoli
tiek legde hem het probleem voor en 
stelde dat ambtenaren best wei eens 
wat creatiever mogen ontwerpen. 
Hij heeft goed geluisterd , metals ge
volg dat hij zijn ambtenaren opdracht 
gaf hoe dan ook vrijliggende fiets
paden te ontwerpen op dit deel van 

fiETSSTROKEN VERSUS SMALLE FIETSPADEN 

Waarom geven ambtenaren de 
voorkeur aan fietsstroken boven 
fietspaden die smaller zijn dan de 
norm aangeeft? Oat is om juridi
sche redenen. Op fietsstroken mag 
de politie handhaven en kan ze zo 
nodig boetes uitdelen aan bijvoor
beeld een eigenaar van een daar 
geparkeerde auto of een bestuurder 
die zonder op te letten zijn autodeur 
opent. Dit in tegenstelling tot smalle 
vrijliggende fietspaden , die door hun 
smalte al onveilig zijn . Maar gezien 
het aantal (bijna-)aanrijdingen op 
fietsstroken naast langsparkeren, 
kun je niet stellen dat fietsstroken 
veiliger zijn. En wie ziet wei eens 
een politieagent handhaven bij een 
fietsstrook? Oat heeft toch geen 

de Laan van NOI. Daarna liet echter 
tijdens een regulier overleg de toen
malige gemeentelijke fietscoordinator 
weten dat vrijliggende fietspaden op 
dat deel van de Laan niet veilig wa
ren , omdat ze te smal zouden worden. 
Hij voegde eraan toe dat fietsstroken 
wei veilig zouden zijn. 

Reden voor ons om contact te zoe
ken met de projectleider. Met hem en 
een medewerker van hem hadden wij 
vervolgens een goed gesprek. Wat 
scheelt het tach als mensen zelf fiet
sen; hij begreep wat wij bedoelden . 
Tot onze verbazing ontdekten wij in 
het vertrek waar het gesprek plaats
vond een maquette van dit moeilijke 
deel van de Laan . Daarop was de 
trambaan te zien , de geparkeerde 
auto's en ... vrijliggende fietspaden . 
Weliswaar niet echt breed, maar er 

prioriteit! Een fietsstrook met bij
voorbeeld een breedte van 1,75 
meter kun je overigens maar voor 
een deel gebruiken, want fietsers 
creeren zelf een buffer tussen hen 
en de geparkeerde auto's. Let maar 
eens op: fietsers rijden voornamelijk 
op het linker gedeelte van de fiets
strook. Op een smal fietspad van 
bijvoorbeeld 1 ,50 meter breed kan 
de fietser bijna de gehele breedte 
gebruiken. 

Op de Laan van NOI komen nu toch 
deels smalle fietspaden . Een amb
tenaar stelde: 'Oat heeft niet onze 
voorkeur, maar wij als ambtenaren 
voeren uit wat de pol itiek wil, daar 
zijn wij ambtenaren voor'. 

was moeite voor gedaan om zover te 
komen. Naar onze mening kon het 
pad nog wat breder. Dat hebben wij 
ook Iaten weten. 

Onlangs is het plan opnieuw de in
spraak ingegaan . Daarin gaat de ge
meente uit van vrijliggende fietspaden 
in asfalt van 1 ,5 meter breed. Ja, dat 
is smal , maar aan de ene kant ligt 
een voetpad en aan de andere kant, 
tussen de geparkeerde auto's en het 
fietspad , een buffer. Vergelijk de situ
atie enigszins met de fietspaden op 
de Laan Copes van Cattenburch, ook 
smal , maar, zo horen wij van fietsers, 
veiliger dan stroken. 
Hopelijk kan de fietser over niet al 
te lange tijd veilig over de Laan van 
Nieuw Oost-lndie rijden. 

DAAN GOEDHART 

Deze 'fietsstrook' aan de Volendamlaan is wei heel erg smal (toto: Ruud Grosmann) 
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WESTLAND 
DE VRAAG IS: WIE IS DE WEGBEHEERDER? 

De afgelopen maanden zijn er 15 
klachten ingediend over fietspaden in 
het Westland. Oat betekent echter niet 
dat het a/tijd de gemeente Westland 
is, die de gemelde problemen moet 
verhe/pen, want meestal is de wegbe
heerder een andere overheid 

De vijftien ingediende klachtmeldin
gen kwamen viavia bij mij , vrijwilliger 
voor de Fietsersbond in Westland 
en Midden-Delfland , binnen en dus 
maakte ik een afspraak met de ge
meente Westland om te kijken wat er 
aan de klachten gedaan kon worden. 
Resultaat: tien van de klachten be
troffen fietspaden langs provinciale 
wegen, een fietspad was in beheer 
en onderhoud bij het Hoogheemraad
schap Delfland en de overige vier 
klachten gingen over fietspaden van 
de gemeente zelf. 
De klachten over provinciale fiets
paden worden door de gemeente 
voorgelegd aan de provincie. Het 
fietspad waarover maar liefst vier keer 
werd geklaagd, was het pad langs de 
Naaldwijkseweg. 'Levensgevaarlijk' 
en 'een drama' waren de kwalificaties 
voor dit fietspad . 'Goede' tweede was 
de Zwartendijk met twee klachten , 
waaronder een klacht na een onge
val. Daarnaast waren er meldingen 
over de N 223 van De Lier naar Den 
Hoorn, de Poeldijkseweg richting Wa
teringen , de Monsterseweg in 
's-Gravenzande en de heleN 213, 
van Naaldwijk naar Poeldijk. 

f IETSROUTEKEURING 
AI deze fietspaden zijn vorig jaar door 
vrijwilligers van de Fietsersbond aan 
een fietsroutekeuring onderworpen. 
De resultaten daarvan worden binnen
kort bekendgemaakt, maar de indruk 
bestaat dat de provinciale fietspaden 
lijden onder achterstallig onderhoud . 
lk heb drie klachten over de gemeen
telijke fietspaden aan de buitendienst 
doorgegeven, zodat deze snel met 
herstelwerkzaamheden kan beginnen . 
Voor een klacht over een merkwaardi
g verkeerssituatie is de gemeente in 
de archieven gedoken en toen bleek 
dat de gewraakte situatie ontstaan 
was na klachten van omwonenden en 
ongevallen ter plaatse. 

Eindelijk is de Woteringseweg weer 
befietsboor (foto Jeanne! Hubbeling) 

Binnenkort neem ik contact op met 
het Hoogheemraadschap Delfland 
over zijn fietspad door de duinen , 
waaraan ook het een en ander man
keert. Duidelijk zal worden gemaakt, 
dat een probleem niet kan worden 
opgelost door een bordje met 'slecht 
asfalt' te plaatsen! 

Ten slotte nog dit: 
Klachten over provinciale fietspaden 
(in principe aile fietspaden buiten de 
bebouwde kom) kunt u melden bij de 
provincie op telefoonnummer: 
070-4418555 of 070-4418530. 

Klachten over gemeentelijke fiets
paden kunt u digitaal melden bij het 
'Meldpunt Leefomgeving' op de web
site van gemeente Westland. 

EINDELIJK SUCCES!!! 

Jarenlang klagen over de slechte toe
stand van het fietspad langs de Wate
ringseweg heeft eindelijk succes ge
had : de provincie is bezig om het op 
te knappen. Eerst worden de uitritten 
naar de bedrijven duidelijker en daar
door veiliger gemaakt door middel van 
haaientanden en dikkere, rode tegels . 
Ook de putdeksels worden verhoogd, 
zodat ze op gelijke hoogte met het 
wegdek komen. Volgend jaar wordt de 
rest aangepakt. lk denk dat de vele 
fietsers die van het fietspad gebruik 
maken erg blij zijn, als ze niet meer 
door de plassen en de kuilen hoeven 
te rijden. Op de foto boven ziet u een 
van de eerste gebruikers. 

.J EANNET H UBBELING, 

HUBBELING@KABELFDON.NET 
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NAAR EEN NIEUWE 
ONDERAFDELING 

D E FIETSBEL 

In de nieuwe gemeente Westland is 
nog geen onderafdeling van de Fiet
sersbond. Deze gemeente is na de 
herindeling een plaats met 100.000 
inwoners en daar hoort, vinden de 
onderafdelingen Den Haag, Leid
schendam!Voorburg, Rijswijk en Was
senaar, ook een onderafdeling van de 
Fietsersbond te zijn . 
Om die reden heeft een van de Haag
se bestuursleden telefonisch contact 
opgenomen met een aantal leden in 
Westland. Daaruit bleek dater vol
doende belangstelling bestaat om een 
onderafdeling op te richten. 

We stellen ons de volgende werkwijze 
voor: 
Leden die belangstelling hebben 
bellen, schrijven of e-mailen naar 
onderstaand adres (mensen die al 
benaderd zijn hoeven dit natuurlijk 
niet meer te doen). Dan huurt de 
Fietsersbond ergens in de gemeente 
Westland een ruimte en worden de 
mensen die gereageerd hebben uit
genodigd daar te komen. Als u snel 
reageert zal deze bijeenkomst half 
januari 2006 plaatsvinden. Op deze 
bijeenkomst zullen bestuursleden uit 
Den Haag uitleg geven over het werk 
en daarna eventueel overgaan tot het 
vormen van een groep leden die zich 
als onderafdeling Westland zullen 
manifesteren. Gezien de reacties tot 
nu toe weten we bijna zeker dat die 
onderafdeling er komt. 

BEN DE NIJS, P.A. FIETSERS

BDND, PDSTBUS 11638, 
2502 AP DEN HAAG, TEL. 

(070) 309 9087, E-MAIL 

VEILIGFIETSEN@DENIJS.NET. 

Olijke strotenmokers op de Woterings~weg 
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L' D A M-V 0 0 R BURG EN Z 0 E TERM E E R 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG LEEFT OP 

Nadat de onderafde/ing tot de helft 
was teruggelopen, kunnen we nu 
gelukkig een uitbreiding me/den. En 
we/ met Philippine Hohage. Deze 
Voorburgse heeft een coaching
bureau en wordt, samen met haar 
beide kinderen, regelmatig gesigna
leerd op haar fiets. 

Op 17 september namen we dee! aan 
de manifestatie Leidschendam-Voor
burg Leeft. De bezoekers toonden 
vee! belangstelling voor het materiaal 
van de Fietsersbond. Vee! mensen 
die dachten dat hun fiets geen ge
vaar liep, huiverden bij het zien van 
de verroeste sloten die voorzitter Jan 
Stoop weer had meegebracht. Oak 
was onze voorzitter via Radio Midv/iet 
te beluisteren. 

Jan Stoop en Dick Breedeveld over
leggen regelmatig met de verant
woordelijke wethouder, mevrouw 
Zwartepoorte, en haar ambtenaren. 
Natuurlijk spraken ze daarbij uitge
breid over de aanbevelingen uit 
het rapport over de bestrijding van 
fietsendiefstal in de gemeente. De 
vraag of fietsen in de Herenstraat in 
Voorburg moet worden verboden is 
oak aan de orde geweest. Wij menen 
dat de vreedzame coexistentie van 
fietsers en voetgangers doordeweeks 
goed werkt. Aileen op zaterdag is 
deze combinatie voor beide partijen 
hinderlijk en gevaarlijk. De Fietsers
bond heeft voorgesteld om de borden 
aan het begin van de straat van een 
begrijpelijker tekst te voorzien. 

FIETSTOCHT DOOR VOORBURG 
Op 24 oktober stapte de wethouder 
op de fiets om met de ambtenaren en 
enkele vertegenwoordigers van de 
Fietsersbond en van Voorburg-West 
een tocht te maken door hun wijk. 
Zeker bij mooi herfstweer is de fiets 
het ideale middel om een inzicht te 
krijgen in de verkeers- en parkeerpro
blematiek. 

De Fietsersbond Leidschendam
Voorburg heeft de laatste tijd oak wat 
contacten gehad met de detailhandel. 
Zo werden we gewaar dat IKEA het 
goed voorheeft met de fietser. Dit be-

drijf, dat in Delft enorm uitbreidt, gaat 
daar zorgen voor 150 stallingsplaat
sen voor de fietsen van de klanten 
en oak nag eens 150 voor die van de 
medewerkers. 

LEIDSENHAGE EN DE FIETS 
Albert Heijn in Leidsenhage heeft oak 
het plan om de winkel grater te ma
ken. De directie verzekerde ons dat 
het voor de fietsers 'aileen maar beter 
gaat worden'. De centrum manager 
van het winkelcentrum, Jos Zuijd-wijk, 
mailde ons: 'Ons winkelcentrum wordt 
oak veelvuldig door fietsers bezocht 
en derhalve zijn we dan oak sterk ge
interesseerd in mogelijke verbeterin
gen voor deze doelgroep'. 

Dat is het goede nieuws. Hij heeft 

SAMEN STERK IN ZoETERMEER 

In Zoetermeer werkt de Fietsersbond 
a/ ruim vijfentwintig jaar samen met 
Milieudefensie en de Vereniging Rei
zigers Openbaar Vervoer (ROVER). 

Uiteraard stippelt elke vereniging haar 
eigen activiteiten uit; de kracht ligt 
vooral in het delen van ervaring en 
het organiseren van gezamenlijke ac
tiviteiten. De actieve kerngroepleden 
vergaderen zo'n een keer per maand. 
In breder verband bestaat er oak nag 
een overkoepelende samenwerkings
verband tussen de meeste Zoeter
meerse natuur- en milieuorganisaties. 

Enige actuele onderwerpen waar al 
deze organisaties momenteel vee! 
energie insteken zijn: het actief en kri
tisch volgen van de mogelijke realisa
tie van een wildwaterkanobaan in het 
van Tuyll-sportpark onder de noemer 
Dutch Water Dreams; de voorgeno
men bomenkap in het Westerpark ten 
behoeve van een geplande uitbreiding 
van parkeerplaatsen; en het meeden
ken en aandragen van verbeterpunten 
op de geplande Randstadrail. 

VooRUITGANG 
In september beleefde de kerngroep 
een geweldige Week van de Vooruit-
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echter weinig zin in een gesprek met 
de vertegenwoordigers van deze 
doelgroep, de Fietsersbond. Wei is hij 
bereid om samen met de gemeente 
met ons te praten, onder het motto dat 
het winkelcentrum geen eigenaar is 
van het openbaar gebied. Wij hebben 
hem gevraagd om te bevorderen dat 
de gemeente de bordjes 'verboden 
fietsen aan de hand mee te voeren' 
gaat verwijderen. Dit was al door de 
wethouder toegezegd, maar nag niet 
gereal iseerd. 

Of je nu van winkelen houdt of niet, 
hoe dichterbij de winkel je kunt afstap
pen hoe beter! 

.JAN DIEKEMA, 

LEIDSCHENDAM-VDDRBURG 

Wethouder Edo Haan (rechts) en Herman 
de Graaff (directeur van Biesieklette) ne
men de eerste OV-fietsen in gebruik. 

gang. In deze week, die in het teken 
stand van DUURZAME MOBILITEIT, 
werd in Zoetermeer de OV-fiets ge
introduceerd. Dit gebeurde op 17 
september op het Burgemeester Weg
stapelplein. De OV-fietsen verschijnen 
binnenkort op station Zoetermeer! 
Driemanspo/der en op Centrum West. 

Oak het Zoetermeers nachtnet beleef
de tijdens die week zijn introductie. 
Dit is een fietspadennetwerk door de 
stad, waarbij sociale veiligheid voorop 
staat. 

THED HEBING, 

ZDETERMEER 
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FIETSEN? DAAR MOET JE WAT VOOR DOEN! 
TIPS VOOR EEN FIETSVRIENDELIJK VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Op 8 maart 2006 vinden er gemeen
teraadsverkiezingen p/aats. De uits/ag 
zal voor een belangrijk dee/ bepalen of 
fietsers in Den Haag er in de komende 
vier jaar op voor- dan we/ achteruit
gaan. De Haagse afdeling van de 
Fietsersbond nam het zekere voor het 
onzekere en stuurde aile partijen een 
verlanglijstje. 

In de gemeentelijke verkeersbeleids
stukken lezen wij regelmatig dat 
het fietsverkeer gestimuleerd moet 
worden . Oak met de mond wordt dit 
regelmatig beleden. Maar als het erop 
aankomt, staat de autobereikbaarheid 
voorop. Die twee gaan niet samen . 
Meer auto's op de stadsweg betekent 
minder fietsers en omgekeerd . Het 
wordt tijd dat de waardering voor het 
fietsverkeer blijkt uit het beter facilite
re daarvan, metals uitgangspunt de 
behoeften van de fietser en met in
achtneming van het volgende: 

1 . Het wegdek van de fietsvoorzie-
ni gen in Den Haag ligt er grotendeels 
belabberd bij (enkele nieuwe geas
fa lteerde fietstrajecten uitgezonderd) 
zeker in vergelijking met het wegdek 
voor het autoverkeer. De oplossing 
van dit probleem is simpel : 
a. Zet structureel een vast bedrag op 
de begroting voor het onderhoud van 
fietsvoorzieningen . 
b. Breng het aanleggen en het onder
houden van fietsvoorzieningen onder 
een wethouderschap. 
c. Leg bij vernieuwing/renovatie de 
fietsvoorzieningen aan in asfalt. Ja, wij 
kennen de bezwaren , maar wordt het 
niet eens tijd dat fietsers de kans krij
gen beter op het verkeer te letten dan 
op het wegdek? 

2 Verkeerslichteninstallaties 
moeten zo worden afgesteld dat het 
fietsverkeer minstens in gelijke mate 
behandeld wordt als het autoverkeer 
en bij doorgaande fietsroutes met 
voorrang. Waarom niet? Auto's heb
ben datal jaren . Bij een aantal ver
nieuwde verlichtingsinstallaties is dat 
al min of meer het geval , maar bij het 
huidige tempo van aanpassing blijft 
het fietsverkeer nag tientallen jaren 
achtergesteld . 

3. Leg geen fietsstroken aan in door
gaande 50km/uur-wegen waar oak 
langsgeparkeerd wordt. Deze stroken 
worden als onveilig ervaren en zijn dat 
oak. Het botsgevaar is groat: open
slaande portieren , wegrijdende auto's, 
in- en uitstappers, dubbelgeparkeerde 
auto's, enzovoort. 
Het handboek Aanbevelingen voor 
VerkeersVoorzieningen in de Stedelij
ke gebieden (ASVV 2004) ontraadt de 
combinatie fietsstrook met langspar
keren expliciet op deze doorgaande 
stadswegen. 

4. Richt de smalle straten in de bin
nenstad fietsvriendelijker in. Die zijn 
niet aangelegd voor grootschalig 
autogebruik (rijdend en parkerend) 
en dat zal oak in de toekomst niet 
gebeuren . Maak de binnenstad echt 
autoluw. Verminder de mogelijkheden 
voor autoparkeren op de daarvoor niet 
geschikte wegen. 
a. Voetgangers-/fietsstraten zijn er al 
(o.a. de Molenstraat). Breid deze uit. 
Sta tweerichtingenfietsverkeer offici
eel toe in het Westeinde. 
b. Leg een fietsroute aan door het 
winkelcentrum Leyweg. Oat vergroot 
de bereikbaarheid van de winkels . 
c. Laat degelijk en geloofwaardig 
onderzoeken hoe mensen naar en 
van het stadscentrum en winkelcentra 
daarbuiten reizen . De meeste winke
liers nemen aan dat automobilisten 
hun grootste klanten zijn , aileen al 
omdat deze de grootste laadklep heb
ben. Je zal verrast zijn hoeveel klan
ten de binnenstad en andere winkel
centra per fiets bezoeken en hoeveel 
deze te besteden hebben . Uitkomsten 
van onderzoeken elders bleken oak 
steeds een verrassing. Faciliteer dat 
dan, dat is goed voor de economie. 

5. Alternatieve fietsroutes. Om 
drukke autoroutes te mijden (veel op
onthoud door verkeerslichten, herrie, 
vervuiling door o.a. fijn stof) zoeken 
veel (dagelijkse) fietsers naar alter
natieve routes. Die zijn er, maar ze 
zijn verre van ideaal. Onderzoek deze 
routes en waardeer ze op met een 
beter wegdek en fietsvriendelijke 
verkeersmaatregelen , zodat fietsers 
zich daar welkom en veilig voelen . Oat 
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deze routes voor een deel oak langs 
scholen en kleine winkelcentra voeren 
is een bijkomend positief verschijnsel. 

6. Ontwikkel nieuw beleid en leg 
nieuwe fietsroutes aan in de luwte 
van het autoverkeer en optimaliseer 
bestaande. Denk aan de 'demonstra
tieve fietsroute' uit de tweede helft van 
de zeventiger jaren . Op het droevige 
restant (zie pagina 16) wordt druk 
gefietst. Maar denk oak aan nieuwe 
routes, bijvoorbeeld het Trekfietstrace : 
een fietsroute vanuit de vinexwijk 
Ypenburg door de Vlietzone en langs 
de Trekvliet naar het Rijswijkseplein . 
Daartoe moet flink ge"lnvesteerd wor
den. Anders neemt het fietsgebruik 
niet toe, eerder af. 

De Fietsersbond besloot de brief aan 
de verkiezingscommissies met het 
uitspreken van een wens. En wei 
deze, dat de beloften tot stimulering 
van het fietsverkeer die al jaren in 
gemeentelijke beleidsstukken staan , 
in de komende collegeperiode oak 
waargemaakt gaan worden. 

Advertentie 

LANDKAARTEN 

REISGIDSEN 

R EISVERHALEN 

Schoolstraar 2 1 25 1 I .AW Den Haag 

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

www.dcnhaag.org/livingstone 
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IT WAS TWENTY YEARS AGO TODAY 

In de derde af/evering van de serie 
'De Fietsbel twintig jaar geleden' 
nemen we de uitgaven van oktober 
en december 1985 onder de loep. 
Samen goed voor slechts zestien 
pagina's, en niet op kringlooppapier. 
Oat zou te duur zijn. Het waren zware 
tijden voor de fietsers en hun bond. 

"Het aantal aktieve leden was ook 
vorig jaar te weinig om echt optimaal 
te draaien. Gelukkig namen enkele 
mensen het merendeel van het werk 
op zich: De Fietsbel, het politieke 
werk en het secretariaat." 
Afgezien van die lelijke 'k' in het 
woord 'aktieve' zou deze tekst ook 
vandaag geschreven kunnen zijn. 
Maar ze komt uit De Fietsbel van ok
tober 1985, die geheel in het teken 
staat van het jaarverslag. Oat verslag 
leert ons dat het groepje actievelin
gen dan klein mag zijn geweest, maar 
ze waren wei hyperactief. Ze lazen 
plannen, schreven nota's, spanden 
procedures aan en voerden acties. In 
het jaar dat verstreek tussen oktober 
1984 en 1985 was de Haagse afde
ling van de ENFB regelmatig bij de 
Raad van State te vinden, waar onder 
meer zaken werden aangespannen 
tegen de verbreding van de Zwolse
straat, de herprofilering van de Prin
segracht en de gewijzigde sluitingstij-

den van de stationsstallingen. lnder
daad, ook toen al. 
Wat toen wei kon en nu absoluut on
denkbaar zou zijn: om te protesteren 
tegen parkeren op het Binnenhof 
blokkeerde de Fietsersbond de poort 
aan het Buitenhof. Wie nu zoiets in 
z'n hoofd zou halen, zou voor de rest 
van z'n Ieven als terrorist gebrand
merkt zijn. Over arrestaties wordt niet 
gesproken, dus waarschijnlijk liep het 
goed af. En de auto's zijn er weg. 

8EZETTINGSGRAAD 
Milieubewust winkelen was de titel 
van de nota die de ENFB afd. Den 
Haag in 1985 het Iicht deed zien. De 
afdeling had diverse malen de bezet
tingsgraad van parkeergarages in het 
centrum geteld en concludeerde 'dat 
de bouw van parkeergarages tot een 
toename van het woon-werkverkeer 
leidt, maar dat het binnenstadsbe
zoek er nauwelijks door wordt be"ln
vloed.' 

Ook bemoeide de Haagse ENFB'ers 
zich met nota's van anderen. Zoals 
met het rapport van de studie die bu
reau Goudappei-Coffeng in opdracht 
van de gemeente Den Haag uitvoer
de naar be"lnvloeding van de modal
split (het omslagpunt waarbij iemand 
voor een andere vervoerswijze kiest). 
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WINTER 

Uit het bericht in De Fietsbel valt af te 
leiden dat de Fietsersbond van me
ning was dat op basis van dezelfde 
uitgangspunten veel verder gaande 
conclusies mogelijk waren. De mede
werkers van Goudappei-Coffeng ga
ven toe dat een ingrijpende wijziging 
van de modal-split mogelijk zou zijn, 
maar dat ze binnen de smalle marges 
van het gemeentelijk beleid moesten 
blijven. 

En dan was er nog de heisa om de 
demonstratieve fietsroute door de 
Weimarstraat. Veel winkeliers in die 
straat hadden een hekel aan de route 
en staken dat niet onder stoelen of 
banken. De toto op de voorpagina 
van De Fietsbel van december 1985 
spreekt wat dat betreft boekdelen. De 
ENFB bood op een hoorzitting zeven
honderd handtekeningen voor behoud 
van de fietsroute aan de wethouder 
aan, maar uiteindelijk mocht het niet 
baten. Anderhalf jaar geleden werden 
de laatste resten opgeruimd en zijn 
automobilisten weer heer en meester 
in de Weimarstraat. 

TROTS 
Als besluit van deze terugblik gaan 
we weer even terug naar de inleiding 
tot het jaarverslag, waaruit ook het 
citaat afkomstig is waarmee dit artikel 
begint: "We staan op de grens van 
het 1 0-jarig bestaan van de ENFB. 
Wei iets om even bij stil te staan. 
Vanuit Den Haag kwam ruim tien jaar 
geleden, middels de werkgroep Doo
ievaar, een van de impulsen om een 
landelijke fietsersbond op te zetten. 
De afdeling Den Haag is nog steeds 
een van de grootste in hetland, hoe
wei ook bij ons het ledental natuurlijk 
wat gedaald is. We mogen best wei 
trots zijn over wat we die tien jaar be
reikt hebben. Het is tenslotte niet niks: 
er is een grate omwenteling gekomen 
in het denken over verkeer. In Den 
Haag zijn heel wat fietsvoorzieningen 
aangelegd." 

Wie had toen kunnen vermoeden dat 
twintig jaar later een verkeersminister 
fietsers zou aanduiden als haar 'troe
telweggebruikers'? 

BOB MOLENAAR 



2005 

GOED INITIATIEF VAN DE HAAGSE VVD 

De fietsveiligheid in het winkelge
deel-te van de Fahrenheitstraat moet 
worden verhoogd. Dit was het uit
gangspunt van een projectgroep van 
de VVD, afdeling Den Haag. Ze deed 
een onderzoek in dit gebied en kwam 
uiteindelijk met twee aanbevelingen: 
leg fietsstroken aan en voer venstertij
den in. Deze aanbevelingen zijn sa
men met de resultaten te lezen in het 
rapport dat de werkgroep op 24 ok
tober aan de wethouder van Verkeer, 
Bruno Bruins, heeft aangeboden. 

AI tientallen jaren zijn er klachten 
over de verkeersonveiligheid in de 
Fahrenheitstraat. Zo veroorzaakt het 
laden en lassen van vrachtwagens 
veel overlast, net als de dubbel gepar
keerde auto's. Daarnaast rijden veel 
fietsers over de stoep en is het kruis
punt Fahrenheitstraat/Thomsonlaan 
zeer onoverzichtelijk. Genoeg om aan 
de slag te gaan, vond de werkgroep, 
bestaande uit Lineke Reijn, Jarno 
Dakhorst, Ruud Reijn (raadslid) en 
Hans Mojet. 

De werkgroep heeft afzonderlijke 
gesprekken gevoerd met de politie, 
de Fietsersbond en de winkeliers
vereniging . De politie voelt wei voor 
fietsstroken en venstertijden voor 
vrachtauto's. De Fietsersbond heeft 

zich tegen fietsstroken uitgesproken. 
Die geven een vals gevoel van veilig
heid en de Fahrenheitstraat is zo smal 
dat passerende auto's over de stroken 
moeten rijden. Venstertijden zijn voor 
de bond een optie. De winkeliersver
eniging vindt eenrichtingverkeer uit 
den boze, maar heeft aangegeven dat 
venstertijden bespreekbaar zijn . 

Een enquete onder bewoners, winke
lend publiek, de scholen en de winke
liers leverde ideeen op zoals: 
- fietspaden scheiden van de rijbaan; 
- snelheidsbeperking (30 km-zone ); 
- venstertijden voor bevoorrading; 
- een verbod op het uitstallen van 
koopwaar/reclameborden op de 
stoep; 
- een verkeerslicht (a.m. bij scholen); 
- ouders ontmoedigen om kinderen 
met de auto naar school te brengen; 
- het verkeer gedogen, maar de voet
ganger krijgt voorrang. 

Tijdens het aanbieden van het rapport 
aan wethouder Bruno Bruins, heeft de 
Fietsersbond Iaten weten fietsstroken 
niet te zien zitten. Oak de wethouder 
liet weten dat het geen Haags beleid 
is fietsstroken in een dergelijke smalle 
straat aan te leggen. Venstertijden 
gelden, zo vertelde hij, aileen in het 
centrum. 

Advertentie 

DE FIETSBEL 

Foto: Bob Molenaar 

Tja , wat blijft er dan nag over! De 
Fietsersbond liet weten dat maar 
een maatregel echt effectief zou zijn : 
handhaven door de politie! Tja, daar 
was de wethouder het wei mee eens. 
Maar hij heeft nauwelijks invloed op 
de politie, dat is de taak van de burge
meester in zijn functie als korpschef. 
Wij wachten af, maar er moet wat 
gebeuren! 

DAAN GOEDHART 

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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KORTE BERICHTEN 

SCHADE: EIGEN RISICO OF OAT VAN DE WEGBEHEERDER? 

Als bestuurslid van de Fietsersbond 
constateer ik dat op het meldpunt Mijn 
Slechtste Fietspad van de landelijke 
Fietsersbond veel klachten binnenko
men . Ook zijn er klagers die meede
len dat zij als gevolg van het slechte 
wegdek zijn gevallen. Of zij daarbij 
schade hebben opgelopen is niet altijd 
duidelijk, maar als zij kunnen aanto
nen dat het aan de nalatigheid van de 
gemeente ligt, zou de geleden schade 
verhaald kunnen worden op de ge
meente. Het verhalen van geleden 
schade werd tot voor kort in ons land 
niet chic gevonden , men sprak van 
Amerikaanse toestanden , maar nu we 
de laatste jaren Amerika zo gewillig 
volgen , mag dit in deze gevallen ook 
wei. 

Bedacht moet worden dat een fietser 
die bijvoorbeeld in de tramrails terecht 
komt en ongelukkig valt , moeilijk aan 
kan tonen dat het de schuld is van de 

gemeente, want met dit soort obsta
kels behoort een fietser rekening te 
houden . In andere gevallen is het mis
schien wei mogelijk. 

Per 1 januari 2006 heeft iedereen een 
eigen risico bij zijn ziektekostenver
zekering. Wie door een ongelukkige 
val als gevolg van een slecht wegdek 
in het ziekenhuis belandt, is in ie-
der geval zijn eigen risico kwijt. Het 
lijkt mij daarom goed om altijd na te 
gaan of het mogelijk is de gemeente 
aansprakelijk te stellen . Dit zal zeker 
een positieve invloed hebben op de 
snelheid waarmee knelpunten worden 
aangepakt. 

Meer informatie hierover is te vinden 
op www.fietsersbond .nl. Zie De vraag
baak, categorie Random de fiefs , on
derdeel Aansprake/ijkheid gemeente. 

BEN DE NI.JS 

VEILIGHEIDSTIP: HAND UITSTEKEN OP ROTONDES 

Op meerdere plaatsen in Den Haag 
zijn rotondes waar fietsers voorrang 
hebben. Nader je nu een kruispunt 
waar je langs de rotonde rechtdoor 
moet, dan is het in theorie niet nodig 
om richting aan te geven, je gaat 
tenslotte rechtdoor. Toch geef ik v66r 
ik bij de rotonde aankom al aan dat 
ik rechtdoor wil. Achterop komende 
automobilisten die rechtsaf willen, 
denken normaal gesproken namelijk 

dat ik de rotonde blijf volgen en zul
len mij de gewenste voorrang geven . 
Evenzo bij het linksaf gaan op een 
rotonde. 
Ver van tevoren al je hand uitsteken , 
geeft de automobilist duidelijkheid en 
is voor de fietser levensverlengend. 
Het blijkt dat automobilisten het waar
deren! 

BEN DE NI.JS 

6 7 SUGGESTIES VOOR EEN FIETSVRIENDELIJKER DEN HAAG 

De derde editie van de Milieuprijs 
van het Haags Milieucentrum met als 
thema Maak van fietsen een feest! 
heeft geleid tot 67 inzendingen . Per 
inzending werd vaak meer dan een 
suggestie gedaan om het fietsen in 
Den Haag te bevorderen. De hoofd
prijs , een bed rag van 1000 euro, ging 
naar een groep bewoners van de 
Delistraat. Behalve een project om 
het fietsen door scholieren te bevor
deren kwamen zij ook met het idee 
voor Vrouwen-Fietsdagen. Allochtone 

en autochtone vrouwen trekken er 
groepsgewijs met kinderen per fiets 
op uit, de natuur in . 
Ben de Nijs van de Werkgroep Ge
meentepolitiek kreeg een prijs voor 
zijn idee om borden te plaatsen bij 
slechte weggedeelten waarvoor ver
beterplannen bestaan. Die borden 
zouden dan de datum van oplevering 
moeten vermelden . Ben won hiermee 
een set feestelijk gekleurde, degelijke 
fietstassen zoals die exclusief te koop 
zijn bij Beer Transportfietsen. 
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WINTER 

Als dot bord nou n6g dertig centimeter 
lager had gezeten, dan had deze illegale 
staller de ketting niet meer om de pool 
gekregen! (toto: Ruud Grosmann) 

'TOUGH ON CRIME' 

De gemeente Den Haag bindt op aile 
fronten de strijd aan met de fietsen
dief, zo meldt zij in een persbericht. 
Uit de 'fietsdiefstalscan' die de Fiet
sersbond op verzoek van de gemeen
te maakte, bleek dat voor Den Haag 
een gecoordineerde aanpak het beste 
werkt. 
In reactie op de scan - 'een uitstekend 
en gedegen rapport', aldus B&W 
heeft de gemeente een plan van aan
pak geschreven, met als belangrijkste 
maatregelen: 
- Een gerichte aanpak per stadsdeel 
- Bewoners bewust maken van ris 
en hen wijzen op hun verantwoorde
lijkheid 
- Het stimuleren van fietsregistratie/ 
graveren van postcodes 
- Het stimuleren van de aangiftebe
reidheid 
- Controleren van in- en verkoopre
gisters van tweedehandsfietsen bij de 
fietsvakhandel 
- Een gedragscode voor handelaren 
- Aanstellen van een speciale project-
trekker fietsdiefstal 

Fietsendiefstal , wat in Den Haag 
jaarlijks minstens vijfduizend keer 
voorkomt, staat niet in de lijst van zes 
veiligheidspriorite iten . Oat blijft zo , als 
het aan B&W ligt. Volgens het college 
heeft de huidige strenge aanpak van 
veelplegers indirect al geleid tot een 
sterke afname van het aantal aangif
ten van fietsdiefstallen . En dat terwijl 
de aangiftebereidheid gelijkgebleven 
is, weet het college. 
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DE 'BLACKSPOTS' VAN DE FIETSKOERIER 

Woonwerkfietsers weten aardig wat plekken te noemen waar het slecht fietsen 
is . Oat blijkt duidelijk uit de meldingen op het meldpunt Mijn s/echtste fietspad 
(zie pag . 4) . Fietskoeriers , die de hele dag voor hun werk op de fiets zitten , heb
ben daar natuurlijk oak uitgesproken meningen over. Hieronder de top vijf van 
gevaarlijke plekken zoals die gepubliceerd is in hun blad Follow that bike!: 

1. Lutherse Burgwal 
Files met bussen en vrachtwagens zorgen voor een grate hoeveelheid 
verstikkende uitlaatgassen. De smogstraat van Nederland! 

2. Hoefkade 
Hier rijden we altijd heellangzaam. De Hoefkade is een verzamelplaats voor 
onvoorspelbare weggebruikers. 

3. Rijswijkseplein 
Zo aangelegd dat uit aile hoeken verkeer kan komen . Maar nooit uit de richting 
die je verwacht. 

4. Parkeergarage tramtunnel 
20 % kans op een klap voor je kop van de beheerder. 

5. Grote Marktstraat 
Voetgangers nemen weer (gelukkig maar) bezit van het centrum maar vergeten 
dat oak fietsers er nag toegang hebben . 

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 (1 2 euro) 
0 Jeugdlidmaatschap met tijdschrift. lk ben jonger dan 18 jaar (9 euro) 

Achternaam: 

T ussenvoegsel : 

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 , Ant
woordnummer 4309, 3500 GE Utrecht (postzegel niet nodig). 
U krijgt dan korting bij vierhonderd fietsenwinkels in Nederland. 
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KLACHTEN 

Slecht wegdek, overhangend groen, 
glas op de weg , etc., etc.: dat be
tekent werk aan de winkel voor de 
Dienst Stadsbeheer. Het algemene 
telefoonnummer, van toepassing 
op aile stadsdelen van Den Haag , 
is (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. 
gemeentewestla nd . n I 

fiETSONVRIENDELIJKE SITUATIE? 
GEEF DIE AAN ONS DOOR! 

De Fietsersbond afdeling Den Haag 
en omstreken ontdekt in haar regia 
regelmatig punten waar het onaange
naam of zelf rondu it gevaarlijk fietsen 
is. Die melden wij bij de gemeentelijke 
instellingen of brengen ze onder de 
aandacht van gemeenteraadsleden of 
andere bestuurders. 

Uw hulp kunnen wij daarbij goed 
gebruiken! Kent u zo'n punt? Geef 
dat dan aan ons door, hetzij per 
post (zie hieronder voor ons post
busnummer) , hetzij per e-mail naar 
denhaag@fietsersbond . nl . 

Afzender: 
Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 

HANDIGE ADRESSEN 

Fietsersbond , Landelijk Bureau 
Postbus 2828 
3500 GV Utrecht 
030 - 291 81 71 

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

WINTER 

i nfo@fietsersbond . n I 
www.fietsersbond .ni 

Haags Milieucentrum 

Stadsdeelkantoren Den Haag 
Algemeen telefoonnummer: 
353 30 00 

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

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 
Postbus 499 
2240 AL Wassenaar 

Westland 
Stokdijkkade 2 
2670 AD Naaldwijk 
017 4-243335 

Centrum (stadhuis) 
Spui 70 
2511 BT Den Haag 

Escamp 
Genemuidenstraat 210 
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 


