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De redactie valt helemaal stil door de 
variatie in dit nummer. Het tekent ook 
waarom wij kiezen actief te zijn in de 
fietswereld, deze heeft veel boeiende 
aspecten, van techniek, landschap, 
gezondheid en bestuur, om er een 
paar te noemen. Gezondheid speelt 
een rol bij onze langjarige Columnist, 
Julius Pasgeld, hij heeft zijn fiets aan 
de wilgen gehangen en stopt met zijn 
bijdragen aan de Fietsbel. Ik dank hem, 
ook vanaf deze plaats voor zijn rake 
en grappige stukjes.

Ook Jonkheer Zeskamers is gestopt 
met schrijven voor de Fietsbel. 

Doordat hij ander werk kreeg, paste 
concentratie op verkeersomgang niet 
meer in zijn denken. Hij schreef over 
fietsers vanuit het perspectief van de 
verwoede autorijder. Hij hield ons de 
spiegel voor. Jammer dat hij stopt, 
want hij beschreef onze blinde vlek. 
Ik plaatste zijn stukjes graag. 

Willem Ruitenberg

De Fietsersbond zet zich al 45 jaar 
in om van Nederland een veiliger 
fietsland te maken. Word nu lid op 
fietsersbond.nl/word-lid en maak kans 
op een luxe elektrische fiets van 
Batavus. 
Verder ontvangt u als lid van de 
Fietsersbond:
• Twee keer per jaar de “Fietsbel”
• Elk kwartaal de “Vogelvrije 

Fietser”
• Korting op fietsproducten, fiets-

kaarten en -gidsen
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naast de auteurs:
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De foto’s zijn gemaakt door de 
auteur van het artikel, tenzij anders 
aangegeven
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UITNODIGING ALV en FIETSDEBAT  

U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering (alv) van 
de Fietsersbond afdeling Haagse regio met het thema: 
“Ruim baan voor de fiets, ook de komende vier jaar”.

De alv vindt plaats op 8 december in het Koorenhuis, 
Prinsegracht 27. De dichtstbijzijnde Biesieklette aan 
de Laan, is op 5 minuten lopen. De locatie is ook goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer.

De agenda bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel start om 19.30 uur.

 • Mededelingen
 • Verslag alv 8 juni 2021 jl. (staat op de website)  
 • Voortgang jaarplan 2021 en activiteiten
 • Korte rondvraag

Het tweede deel vanaf 20.15 uur (tot 21.45 uur) 
is een fietsdebat en gedachtewisseling met 
vertegenwoordigers van deelnemende politieke 
partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Wat zijn de plannen voor de verdere stimulering van 
(veilig) fietsen in de binnenstad en in woonwijken? 
Hoe kijken de partijen aan tegen snorfietsers op het 
fietspad? Hoe kijken zij aan tegen de invoering van een 
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de 
bebouwde kom? (Als het in Utrecht kan waarom dan 
niet in Den Haag?). Als er tijd over is kunnen we ook 
vragen wat vindt men van helmplicht voor elektrische 
fietsen.

 

•  Ronde 1: korte pitches van deelnemers onder leiding 
van de voorzitter 

 • Ronde 2: debat met de zaal
Wij zijn benieuwd naar de verschillende opvattingen 
en kijken uit naar het onderlinge debat en met de 
leden van de Fietsersbond.

De alv wordt afgesloten met een drankje.

Bij het ter perse gaan van deze Fietsbel gelden voor 
de alv de volgende coronamaatregelen. Wanneer de 
maatregelen wijzigen wordt hier melding van gemaakt 
op onze website. Voor toegang tot evenementen in 
het Koorenhuis wordt een coronatoegangsbewijs 
vereist voor bezoekers van 13 jaar en ouder, 
bijvoorbeeld in de vorm van een QR-code in de 
CoronaCheck-app. Voor bezoekers vanaf 14 jaar 
geldt ook een legitimatieplicht.

In verband met mogelijke beperking van het aantal 
aanwezigen in de zaal, verzoeken wij jullie aanwezig-
heid vooraf de melden op denhaag@fietsersbond.nl.

Bij de onderstaande werkplaatsen en winkel kunt u een fiets kopen of laten repareren 
of een recycle-fiets kopen:

Werkplaats Vesteplein, Vesteplein 32, Delft
Werkplaats Grote Markt, Laan 9, Den Haag

Winkel, Heeswijkplein 78, Den Haag

Woont u in de regio Den Haag dan kunt u ook gebruik maken van onze 
mobiele fietsenservice. Bel ons.

Voor meer informatie kijkt u op www.biesieklette.nl of 
belt u naar 070 - 394 22 11.

advertentie

advertentie

Het artikel over stalling en strandop-
gang (Fb 2020 najaar) heeft succes 
gehad.  Er is nu iets gedaan aan 
stalling op de strandopgang, 
waarschuwingsborden. Of het helpt? 

Laten we het hopen. Jammer dat de 
fietsenstaling bij deze strandopgang 
nog uit rul zand bestaat. Voor het 
natuurlijk aangezicht mooi, maar om 
te stallen lastig.

Willem Ruitenberg

Stuur uw reactie of bijdrage voor het volgende nummer 
voor 15 april 2022 naar fietsbel.denhaag@gmail.com.
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nieuwe rotondes worden ingericht 
met vierkante fietspaden. Daarnaast 
kunnen gevaarlijke rotondes met 
ronde fietspaden worden omgebouwd 
naar vierkante fietspaden.

Uit Zoetermeerse Fietsvisie, 
Fietsersbond

Hieronder een voorbeeld van een 
rotonde met vierkante fietspaden in 
de Zoetermeerse wijk Noordhove.

Zoetermeer zou hier verder mee kun-
nen gaan. In de eerste plaats kunnen 
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VIERKANTE FIETSPADEN OP ROTONDES
Er gebeuren veel ongevallen met 
fietsers op rotondes. Mede door het 
tweerichtingenverkeer van fietsers is 
het voor de automobilist soms lastig 
om al het verkeer tegelijkertijd te 
overzien.

Op verschillende plekken in Neder-
land wordt geëxperimenteerd met 
rotondes waar de fietspaden, die om 
de cirkelvormige rijbaan heen lig-
gen, meer een vierkant vormen. Dat 
betekent dat de fietser die de rotonde 
volgt een bocht van 90 graden maakt 
voor elke oversteek. Het idee hierach-
ter is dat automobilisten en fietsers op 
de rotonde elkaar beter kunnen zien 
waardoor het aantal ongevallen zou 
moeten afnemen. 

FIETSEN MET BEHULP VAN KNOOPPUNTEN

regioregio

Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=KCs9PBOqYck&ab_channel=NOS.

Ik rijd meestal rondjes, variërend van 
50 tot 80 km in lengte. In de route-
planner-app kies ik voor “natuurroute” 
en zet de knooppunten eroverheen. 
Meestal blijkt dat je dan wat meer 
kilometers maakt, maar dat mag de 
pret niet drukken natuurlijk. De knoop-
punten en het kaartje print ik dan uit 
en doe ik in mijn stuurtas.

Pakje brood en flesje mee, vol 
vertrouwen naar het startpunt...  en 
naar het volgende knooppunt… maar 
eh… maar waar staat dat witte bordje 
met het groene knooppuntennummer 
dan?… zeker gemist… even een 
stukje terug….

Ik denk dat veel fietsers met mij dit 
ondervinden. De ene keer staat het 
bordje rechts van de weg  
(... momenteel al dan niet tussen de 
hoge bermbegroeiing...) enkele 
meters voor een kruising, dan weer 
links van de weg na het kruispunt 
hoog aan een paal, dan weer bij een 
T-splitsing links in het midden... en zo 
zijn er wel meer plekken verzonnen. In 
Amsterdam zag ik knooppuntennum-
mers op handwijzers staan tussen de 
regionale fietsroutewegwijzers.

Ik ben blij met alle knooppuntenroutes 
en met de mogelijkheid om zelf zo’n 

route samen te stellen hoor, laat daar 
geen twijfel over bestaan. Het is een 
fantastisch systeem! De mensen (lees: 
ook weer vaak vrijwilligers) die veel 
tijd en energie steken in het onderhou-
den en maken van het knooppunten-
netwerk verdienen allen heel veel lof!

Wat fijn zou het toch zijn (voor zowel 
de fietsers als de vrijwilligers die aan 
het systeem werken) als de bordjes 
met de knooppuntennummers duide-
lijker zichtbaar zouden zijn, op meer 
uniforme plaatsen langs de weg. Het 
zou voor velen de fietstocht een stuk 
aangenamer maken.

Vol spanning wacht ik dan ook op de 
nieuwe routeplanner-app van de Fiet-
sersbond. Ik vind de huidige al prima 
hoor, maar ben reuze benieuwd naar 
de verbeteringen.

Wim Hinsen
Zoetermeer

[De nieuwe Routeplanner-app 
staat inmiddels op Google Play 
en in de App Store.]

Kijk ook eens op:
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regioregio
GOED EN SLECHT  
IN LEIDSCHENDAM-VOORBURG
In de gemeente Leidschendam-
Voorburg zijn goede en slechte zaken 
te melden voor fietsers. Laten we de 
wereld zien als een halfvol glas! Onder 
het tweerichtingenfietspad langs de 
Spinozalaan ligt een detectielus die 
werkt! Als ik ’s avonds richting het 
kruispunt met de Mgr. Van Steelaan 
fiets, krijg ik met regelmaat een groen 
verkeerslicht te zien. Dat moet — we 
zijn natuurlijk allemaal nette burgers 
— op jaarbasis aardig wat wacht-
tijd schelen voor fietsers. Voor al die 
andere, minder nette burgers zou 
het een paar gesprekjes met toevallig 
passerende agenten kunnen schelen. 
Over het algemeen zijn die gesprekjes 
nogal eenzijdig en belerend.

In Leidschendam is het mooiste, 
grootste en beste winkelcentrum van 
Nederland gerealiseerd: the Mall of 
the Netherlands. Niets is te min om pu-
bliek te trekken, toch? Er zijn tientallen 
miljoenen euro’s uitgetrokken om vol-
doende parkeerplaatsen voor auto’s 
te realiseren. Er zijn twee parkeerda-
ken, een parkeergarage, een groot 
parkeerterrein en diverse kleinere 

parkeergelegenheden. Dat is nog niet 
genoeg op topdagen; men zoekt nog 
mogelijkheden om de parkeerdruk te 
verminderen. Het woord fiets schijnt 
daarbij te zijn gevallen. Helaas is er de 
constatering dat het mooiste, grootste 
en beste winkelcentrum er nog niet 
in is geslaagd overdekte stallingen of 
een bewaakte stalling te realiseren. 
Er schijnt nog wel een overdekte én 

bewaakte stalling te komen, misschien 
zelfs met oplaadmogelijkheden voor 
elektrische fietsen! Of die er komt en 
wanneer die er komt, ligt helaas nog in 
de toekomst besloten. Dat is toch wel 
jammer. Fietsers zijn blijkbaar geen 
klanten die men hoeft te koesteren.

Rob Kniesmeijer
Fietser

Kruispunt Spinozalaan/van Steelaan                     GOED

Mall of the Netherlands, fi etsenstalling Banninglaan/Heuvelweg                                                              FOUT X
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klussen, gebruik je een deelbusje om je 
materialen te kopen en als je naar een 
locatie wat verder weg wil, gebruik je 
een deelscooter. In sommige buurten 
zijn deelvoertuigcoöperaties opge-
richt. Hierdoor is ruimte op straat 
ontstaan voor meer speelplekken en 
plantsoentjes of andere groenvoorzie-
ningen.”

UITWERKING
Bij de uitwerking staat nog over de 
fiets:
“De afgelopen jaren is ingezet op een 
fijnmazig fietsnetwerk, met geasfal-
teerde fietspaden. We verbeteren 
het fietsnetwerk van Rijswijk verder. 
Fietspaden van mindere kwaliteit en 
missende schakels worden aangepakt. 
Onveilige routes en locaties worden 
opgeknapt. 

We zorgen voor meer fietsparkeerge-
legenheid. In het bijzonder bij wonin-
gen die geen eigen fietsparkeergele-
genheid hebben en bij bestemmingen 
zoals station, OV-haltes en winkel-
centra. Veilig fietsparkeren, met een 
minimale kans op fietsdiefstal. Fietsers 
(en voetgangers) krijgen prioriteit in 
geval van wegwerkzaamheden. Dat 
betekent dat zij veilig en met minimaal 

MOBILITEITSPROGRAMMA RIJSWIJK
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de straat delen. Voor veel gebieden 
waar de auto en de fiets de straat 
delen, geldt een maximumsnelheid 
van 30 of 15 kilometer per uur. Het is 
de bedoeling dat dit in alle gebieden 
gaat gebeuren, afhankelijk van het 
tempo van reconstructie van wegen. 
Het tweede niveau is het stedelijk 
netwerk. Deze fietsroutes ontsluiten 
wijken en verbinden die met voorzie-
ningen zoals winkelcentra en kantoor-
locaties. De routes zijn geasfalteerd, 
goed verlicht en hebben voorrang op 
autowegen in het basisnetwerk. De 
kern van de stedelijke routes is dat 
ze de grote autoroutes ontwijken en 
minder verkeerslichten hebben. Ze zijn 
sociaal veilig en je kunt er onbezorgd 
fietsen. Het derde netwerk bestaat 
uit hoofdroutes. Het zijn doorgaande 
snelfietsroutes, onderdeel van een 
regionaal fietsnetwerk, naar aangren-
zende gemeenten en NS-stations. Ze 
zijn breed, goed verlicht en hebben 
waar mogelijk een groene golf en 
strak asfalt. Op drukke plaatsen zijn 
ongelijkvloerse kruisingen aangelegd.”

In een gesprek tussen het bestuur van 
de onderafdeling en fietsambtenaren 
werd ook een kaart getoond met inge-
tekende hoofd- en stedelijke routes. 
Met name een nieuwe hoofdroute van 
Sion naar Ypenburg waaraan gedacht 
wordt (niet meer dan dat!) is interes-
sant. 

DEELMOBILITEIT
Interessant zijn ook de voornemens 
ter bevordering van deelmobiliteit.
De bedoeling is dat “inwoners er ook 
voor kiezen om te reizen met een 
vervoermiddel dat niet hun eigendom 
is. Op loopafstand van hun huis staan 
deelscooters,  fietsen,  bakfietsen en  
auto’s. Het gebruik is simpel dankzij 
apps waarmee je je reis kunt plannen, 
het vervoermiddel kunt reserveren en 
betalen. Wie met de kinderen op pad 
wil, leent een bakfiets. Als je wilt 

HOOPVOL STUK
De gemeente werkt aan het Mobili-
teitsprogramma 2040. Het concept is 
te vinden op https://www.rijswijk.nl/
sites/default/files/mobiliteitsprogram-
ma_rijswijk_2040.pdf. Voor fietsers 
is dit een hoopvol stuk, omdat bij het 
inrichten van de openbare ruimte voor 
het eerst prioriteit wordt gegeven 
aan lopen en fietsen. Er wordt een 
aanzienlijke groei van de mobiliteits-
behoefte voorzien. Daaraan kan alleen 
worden voldaan wanneer andere vor-
men van vervoer gestimuleerd worden 
dan de auto. Doorgaande groei van 
het autogebruik levert grote proble-
men op. De Fietsersbond Rijswijk deelt 
de visie dat met name op kortere 
afstanden beter gefietst dan autoge-
reden kan worden en denkt dat met 
het uitvoeren van dit programma, veel 
voor fietsers zal verbeteren.
Overigens zal dit per wijk worden 
bezien: in een woonwijk is een andere 
verkeersbehoefte dan in een bedrij-
vengebied. Het doel is dat bewoners 
en bedrijven verschillende vormen van 
vervoer kunnen kiezen. De gemeente 
wil de keuze vergroten door alterna-
tieven te bieden en te bevorderen. De 
ene keer kunnen inwoners dan de fiets 
pakken of in de bus stappen en de an-
dere keer kiezen voor een (deel-)auto. 
Dit is dus precies wat de bewuste 
fietser altijd al doet! 

ROL VAN DE FIETS
“Voor verplaatsingen binnen de ge-
meente Rijswijk en naar omliggende 
gemeenten wordt gebruikgemaakt 
van de (elektrische) fiets, speedpe-
delec en E-bike. Binnen de gemeente is 
fietsen de snelste manier van verplaat-
sen. Veilige, verlichte, geasfalteerde 
fietsroutes met slimme verkeerslich-
ten waardoor de wachttijden bij over-
steken minimaal zijn. Voor fietsritten 
naar Delft en Den Haag wordt gebruik-
gemaakt van de snelle metropolitane 
routes of de ‘groene routes’ door de 
parken. Op drukke routes zijn groene 
golven voor fietsers ingericht met 
regensensoren bij neerslag. Het stallen 
van een fiets is geen probleem, want 
daarvoor zijn bij woningen en voor-
zieningen goede mogelijkheden. Ook 
zijn er minder ongelukken, omdat de 
fietspaden zijn verbeterd.

“We zien in 2040 drie verschillende 
niveaus van netwerkinfrastructuur 
voor fietsers. Er is een basisnetwerk 
dat bestaat uit straten in woonwij-
ken, waar de fiets en de auto samen 

Wie met de kinderen op stap wil, 
leent een bakfi ets

Netwerk

Basisnetwerk

Stedelijk netwerkt

Hoofdnetwerk Langs hoofdroutes

Straten in woonwijken
doorsteekjes naar andere
netwerken

Waar Functie

Ontsluiting adressen

Verbinden voorzieningen

Verbinden voorzieningen en
aangrenzende gemeenten

Snel, breed, vrijliggend, goed
verlicht, asfalt

Comfortabel, aantrekkelijk
vrijliggend, goed verlicht, asfalt

Kenmerken

Veilig, toegankelijk

Schematisch ziet de nerwerkstructuur voor fietsers er als volgt uit.

Straten in woonwijken langs
gebiedsontsluitingswegen
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VERVOLG
De volgende stap is het maken van 
een mobiliteitsstrategie op stads- 
en wijkniveau. Bij deze uitwerking 
worden bewoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke organisaties en partners, zoals 
buurgemeenten, vervoerders 
en ontwikkelaars betrokken. Met de 
vastgestelde strategie als basis kan 

een uitvoeringsagenda worden opge-
steld, waarin concrete voorstellen met 
een planning en een financieel kader 
worden opgenomen. 
Zoals gezegd: een hoopvol stuk voor 
fietsers, We zullen graag meedenken 
met de uitwerking.
Erwin Ruitenberg

Erwin Ruitenberg

VAN 50 NAAR 30 KM/UUR
Kort voor de zomer heeft de Fiet-
sersbond een beleidsnotitie met haar 
belangrijkste wensen voor de nieuwe 
raadsperiode, 2022-2026, aan alle 
Wassenaarse politieke partijen aan-
geboden. Daarop heeft onder meer 
D66 gereageerd, waarop ons lid Fieke 
Versluys de beleidsnotitie voor de 
komende jaren heeft toegelicht.

Wassenaar wil dat binnen de be-
bouwde kom een maximumsnelheid 
van 30 km/uur gaat gelden, ook en 
in het bijzonder voor de doorgaande 
wegen zonder vrijliggende fietspaden 
waar de automobilisten nu 50 km/uur 
mogen rijden en niet zelden nog wat 
steviger op het gaspedaal trappen. In 
het verlengde hiervan heeft de Fiet-
sersbond er bij de verkeerswethouder 
Caroline Klaver-Bouman op aange-
drongen om de fietsstrook van de 
drukke Prinsenweg te vervangen door 
vrijliggende fietspaden — daar is vol-
doende ruimte voor. Nu de weg toch 
op de schop gaat, kan de gemeente 
het profiel gemakkelijk en soepel wijzi-
gen op deze drukke (scholieren)route.

STOEPRANDEN OMLAAG EN
 NIETJES OMHOOG
Enkele weken geleden heeft de Fiet-
sersbond opnieuw met de wethouder 
overlegd en tal van kleine, weinig 
kostende verbeteringen voor de fiet-
sers aan de orde gesteld. (Direct na de 
verkiezingen van maart 2022 brengt de 
Fietsersbond haar grotere wensen 
in bij de formerende partijen.) Twee 
kleine maar niet onbelangrijke punten 
zijn het verlagen van de stoepranden 
ter hoogte van fietsparkeerplaatsen, 
vooral op enkele drukke plekken in het 
centrum en bij de supermarkten en 
winkels in aanpalende straten. Daar-
naast heeft de Fietsersbond een warm 
pleidooi gehouden voor het plaatsen 
van nietjes bij appartementen omdat 
de bewoners daar zelden een eigen 
ruimte hebben om hun fiets te bergen. 
Bovendien kunnen bezoekers hun 
fiets ook gemakkelijker en beter kwijt. 
Dergelijke voorzieningen stimuleren 
ongetwijfeld het gebruik van de fiets 
door de bewoners.
Tot de komende verkiezingen richt 
de onderafdeling zich op intensieve 
contacten met de politieke partijen en 

volgt zij hun campagnes op de voet. 
Voor nu staat bovendien het derde 
nummer van de digitale nieuwsbrief 
De Versnelling op de rol. Ook u kunt 
zich daar gratis op abonneren — stuur 
een e-mailbericht met uw naam en 
adres naar wassenaar@fietsersbond.nl.

Antoon Claassen
Antoon Claassen is aangetreden als 
de nieuwe contactpersoon voor de 
Fietsersbond Wassenaar waarmee hij 
in de voetsporen van Ada Meltzer is 
getreden. Zij leidde de Wassenaarse on-
derafdeling ruim tien jaar en blijft aan 
als lid van de actieve kerngroep. Arno 
Odijk is onlangs de kerngroep komen 
versterken, die daarmee bestaat uit Ada 
Meltzer, Antoon Claassen, Arno Odijk, 
Hans van Spronssen en Fieke Versluys.

regioregio

omrijden hun weg kunnen vervolgen. 
Door voldoende (slimme) verlichting 
langs fietsroutes en bij fietsparkeer-
voorzieningen zorgen we [ervoor] dat 
fietsers zich veiliger voelen. De kwa-
liteit van de openbare ruimte wordt 
verbeterd. Hierdoor wordt fietsen 
aantrekkelijk.”
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Kinderen kunnen overal slapen, 
zo is niet echt prettig
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NOVITEIT IN BINNENSTAD
Peter Duivesteijn van de Ooievaart 
rondvaarten en van de groengele 
Haagse Stadsfiets, is een noviteit 
begonnen in de Wagenstraat, midden 
in de Haagse Binnenstad. Het Fietsser-
vicepunt, in nauwe samenwerking met 
de Gemeente Den Haag, de ANWB en 
sinds kort de Fietsersbond.

WAAROM BEN JE DIT 
BEGONNEN? 
“Niet in alle wijken wordt evenveel 
gefietst. Doel van het Fietsservicepunt 
is dat in wijken als Transveel en Schil-
derswijk meer gaat worden gefietst. 
Wil je een wijk zoals Transvaal, de 
Schilderswijk, maar ook Ypenburg, de 

fiets laten omarmen, dan moeten er 
drie zaken in orde zijn. Mensen moe-
ten er kunnen leren fietsen, het moet 

er veilig zijn op straat en er moet vol-
doende plek zijn om je fiets te stallen”, 
aldus Duivesteijn. Een van de maatre-
gelen die moet helpen is het zogehe-
ten Fietsservicepunt, dat als proef van 
start gaat in de Schilderswijk/Stations-
buurt en bij succes ook een plek krijgt 
in andere zwakke fietswijken.

WAT KAN JE HIER ZOAL 
AANTREFFEN? 
“ Een fietswerkplaats, je kan je fietst 
laten repareren, maar ook voor een 
prikkie een opgeknapte fiets kopen. 
En je kan ook fietsenmaker- les krijgen 
op woensdag- en zaterdagmiddagen. 
Verder willen wij mensen ondersteu-
nen om de weg naar het stadhuis te 
vinden voor bijvoorbeeld de aanvraag 
van een subsidie voor een buurtstalling, 

NIEUW: FIETSSERVICEPUNT IN WAGENSTRAAT
regioregio

of waar fietslessen zijn in de buurt. 
Ook worden wij uitgeef punt van het 
ANWB-project Fiets-voor-niets “, 
volgens Duivesteijn. 

FIETSERSBOND
De Fietsersbond gaat spreekuur hou-
den bij dit nieuwe Fietsservicepunt. 
U kunt hier dan terecht voor de in- en 
outs van de Parkenfietsroute, klachten 
over onveilige fietssituaties en andere 
fietskwesties. 

Het fietsservicepunt is 
3 november j.l. geopend.

Jos de Jong
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Werkbank Fietsservicepunt en 
Peter Duivesteijn

Wagenstraat 185A                         

De wethouder en onze voorzitter 
bij de opening
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Begin december hebben we weer 
onze algemene ledenvergadering. 
Wij hebben het plan opgevat om de 
Haagse politieke partijen hierbij uit 
te nodigen om hun plannen voor de 
fiets voor de komende vier jaar toe te 
lichten. Onderwerpen genoeg om met 
elkaar het gesprek en debat aan te 
gaan. Laat ik vast een start maken.

T��������
Er gebeurt voor de fietsers in onze 
stad en regio veel. Het Uitvoerings-
programma Ruim baan voor de fiets 
bevat veel goede inspanningen voor 
de verdere aanleg van sterfietsrou-
tes, fietsparkeren in de binnenstad 
en woonbuurten en bij de strandop-
gangen. Maar ondanks voldoende 
budget duurt het wel allemaal erg 
lang. Moet er niet de komende jaren 
een sprintje worden getrokken? Het 
belang van snel en veilig fietsen in de 
stad is alleen maar aan het toenemen. 
Moeten we ons als Fietsersbond nog 
jaren inzetten voor de afronding van 
het fietsroutenetwerk en vrijliggende 
fietspaden op alle verkeersaders? Als 
het aan mij ligt niet! Of is de stad nooit af?         

H��� �����������?
Het aantal verkeersdoden in Neder-
land en ook in de grote steden daalt 
nauwelijks. Slechte zaak. In 2020 
kwamen 610 mensen om in het ver-
keer. Een derde van deze slachtoffers 
waren fietsers, 229. Daarmee werd in 
2020 het hoogste aantal fietsslachtof-
fers in 25 jaar bereikt. 74 personen 
verongelukten op een E-bike. Dit moet 
veranderen. De fiets blijft kwetsbaar 

en ook in de Haagse regio is er regel-
matig een dodelijk ongeluk of een zeer 
ernstig ongeval. Moet Den Haag niet 
overgaan tot verplichtstelling van de 
fietshelm voor (voorlopig eerst elek-
trische) fietsen. Ik verzeker u, dit gaat 
helpen voor de fietsveiligheid.
Natuurlijk zijn er bezwaren. Onze 
directeur Esther van Garderen is geen 
voorstander van het verplicht stel-
len van een fietshelm. Ze is bang dat 
vooral jongeren niet meer gaan fiet-
sen, terwijl die juist moeten fietsen. 
Ik ben er veel minder bang voor. De 
moderne fietshelmen zijn superlicht en 
zien er goed uit. De elektrische fietsen 
worden met het jaar beter, sneller en 
zijn straks niet meer weg te denken 
voor het woon-werkverkeer en naar 
school en hbo/universiteit. Er zijn over 
een paar jaar bijna geen gewone fiet-
sen meer. Gewoon invoeren. Voorde-
len wegen echt op tegen de nadelen. 
Wachten is m.i. geen optie meer.

30 ��/��� �� �� ���� ���������� �� 
���������� ������
De maximumsnelheid op bijna alle 
wegen in de stad Utrecht wordt 30 
kilometer per uur. Door van de stad 
de komende jaren een grote 30-kilo-
meterzone te maken wil Utrecht de 
verkeersveiligheid vergroten. Volgens 
het Instituut voor Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
daalt het aantal ernstige ongelukken 
door een verlaging van de maximum-
snelheid met 20 tot 30 procent.
De gemeente Den Haag hikt maar aan 
tegen het verder invoeren van de 30 
kilometer. Als het in Utrecht kan, kan 

het in Den Haag ook. Ook hiermee is 
het huidige gemeentebestuur traag.
Natuurlijk heeft het gevolgen voor 
de auto. Maar het is nu vaak al niet 
mogelijk om harder dan 30 kilometer 
te rijden. De hoofdgebruikers van de 
verkeersruimte in onze stad worden 
veel sneller als gedacht de fietser en 
de voetganger (in combinatie met 
goed en goedkoop OV) in plaats van 
de auto. Laten we de komende vier 
jaar hier stappen in zetten.
Fietsonveilige situatie? Meld het aan 
de Fietsersbond!
Als u op uw dagelijkse fietsritje of  
tochtje in de regio fietsonveilige situa-
ties tegenkomt, wilt u dat dan melden 
aan de Fietsersbond? Stuur even een 
mail aan denhaag@fietsersbond.nl . 
Wij pakken het dan op en bespreken 
het met de gemeente(n)

VAN DE VOORZITTER

Jos de Jong

Jos de Jong 
Voorzitter 
Fietsersbond Haagse regio 

josdejong75@gmail.com
06 18877993

columncolumn



Op 15 juni 2017, ruim vier jaar gele-
den, ontvingen bewoners van de 
Schilderswijk en de Stationsbuurt een 
uitnodiging voor een inloopbijeen-
komst over de “verkeersmaatregelen 
Schilderswijk/Stationsbuurt” en de 
herinrichting van de Hoefkade. Over 
de verkeersmaatregelen kan ik kort 
zijn: de vier afsluitingen (door pol-
lers en paaltjes) zijn gerealiseerd en 
hebben een einde gemaakt aan het 
niet-bestemmingsverkeer op de Oran-
jelaan/Hoefkade en op de Parallelweg 
richting Stationsplein. Terecht legde 
de gemeente in 2017 de relatie met 
de herinrichting van de Hoefkade. Zij 
stelde: met alleen minder doorgaand 
verkeer creëer je nog geen fietsvrien-
delijke route. Daar hoort een andere 
weginrichting bij, inclusief maatrege-
len om het autoverkeer af te remmen 
tot maximaal 30 km/uur. Dit idee is in 
het uitvoeringsprogramma Ruim baan 
voor de fiets opgenomen (RIS302960, 
zie pagina 27).
In december 2019 bleek uit een ge-
sprek met de toenmalige projectleider 
dat de plannen voor de herinrichting 
van de Hoefkade al behoorlijk ver wa-
ren uitgewerkt, maar daarna bleef het 
geruime tijd stil. Een klein jaar later, in 
september 2020 was het eindelijk zo-

ver: de plannen voor de sterfietsroute 
werden aangekondigd in het Leefbaar-
heidsoverleg dat bewonersorganisatie 
Buurtstation periodiek organiseert. De 
gemeente deelde mee dat het partici-
patietraject in het najaar van 2020 zou 
starten. Echter, pas in juli 2021 vonden 
de eerste bijeenkomsten voor bewo-
ners en ondernemers plaats. Duidelijk 
werd toen dat de uitvoering van de 
plannen pas in 2023 zou geschieden. 
Omdat de gemeentelijke besluitvor-
ming waarschijnlijk rond de gemeen-
teraadsverkiezingen zal gaan vallen, is 
sterk de vraag of die planning gehaald 
gaat worden. Op 12 oktober vindt 
(vond) een volgende participatiebij-
eenkomst plaats.
Vanuit fietsperspectief is de herinrich-
ting van de Hoefkade een aantrek-
kelijk project. Belangrijk is dan wel 
dat écht gekozen wordt voor de fiets 
en dat de maximumsnelheid daad-
werkelijk afgedwongen wordt door 
de weginrichting (in combinatie met 
handhaving). De ervaringen met de 
herinrichting van de Stationsweg (ook 
onderdeel van de sterfietsroute in 
wording) zijn in dat opzicht wisselend: 
het is veiliger geworden in vergelijking 
met de oude situatie van 50 km/uur en 
asfalt. Maar een écht fijne fietsroute 

is de Stationsweg nog steeds niet. De 
gemeente vindt dat er, gebaseerd op 
de befaamde/beruchte V85-norm (de 
snelheid die 85% van de automobilisten 
niet overschrijden) niet al te veel te 
hard gereden wordt, maar de ervaring 
van fietsers is anders: er wordt wél te 
vaak te hard gereden. Het gevoel van 
onveiligheid wordt ook veroorzaakt 
doordat dermate veel dubbel en op 
de straathoek wordt geparkeerd, dat 
de verkeerssituatie onoverzichtelijk 
is, zeker voor jonge weggebruikers en 
ouderen. En dus dan nog die scheu-
rende auto’s van jonge knullen. De 
fietser moet zich daar echt concentre-
ren. Tot overmaat van ramp is het in 
de namiddag en avond druk met een 
grote hoeveelheid bezorgfietsers en 
-scooters; zij maken de straat ge-
vaarlijk omdat sommigen maar matig 
rekening houden met andere wegge-
bruikers. Zolang de hoeveelheid auto’s 
op de Stationsweg en de Hoefkade 
hoog blijft, wordt het naar mijn vrees 
een sterfietsroute in name only, die 
dus niet het karakter heeft van een 
hoogwaardige fietsroute.

Nol Witte
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Impressie Sterfi etsroute (Hoefkade, nabij het politiebureau)
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De grote angst van fietsers is open-
slaande autoportieren. De Haagse fiet-
ser heeft nog een tweede angst: tram-
rails. Vanaf 1955 fietst schrijver dezes 
door Den Haag, gelukkig nooit tegen 
een portier gereden, wel minstens drie 
keer onderuit gegaan door een tram-
rail. Een paar keer ging het maar net 
goed. Ik beheers na enkele jaren leren 
de zwier die je moet maken om over 
een tramrail te rijden. Om die zwier 
te maken heb je enige bewegings-
ruimte nodig. Waar die bewegings-
ruimte ontbreekt zijn de rails extra 
riskant. De gemeente probeert meer 
ruimte te bieden aan fietsers opdat 
ze niet parallel over de rails hoeven te 
fietsen, zoals bij de herinrichting van 
de Zoutmanstraat. Er zijn nog straten 
waar het voor de fietser echt link is: de 
Goudenregenstraat en de Edisonstraat 
bijvoorbeeld. In de Goudenregen-
straat is op 1 augustus jl. nog een naar 
ongeluk gebeurd doordat het wiel van 
de fietser in de groef belandde; vrouw 
zwaargewond. Vermoedelijk wilde ze 
links afslaan naar de Thomsonlaan, 
maar de zwierruimte was te beperkt, 
plus de stress van de vele achteropko-
mende auto’s.

Ik ken de Goudenregenstraat uit 
mijn jeugd. Er stond een enkele auto 
geparkeerd, maar verder kon je langs 
de stoep fietsen. Toen was het nog 
mogelijk om met een zak patat van De 
Gouden Parapluie (ofwel, “de Plu”) in 
de ene hand door die straat te fietsen. 
Dat zou ik nu niet meer aandurven, los 
van het feit dat de verleiding er niet 

is omdat de snackbar van de familie 
Kalisvaart niet meer bestaat. Al schrij-
vend vraag ik mij af of ik wel op de 
fiets patat at, mijn moeder was nogal 
strikt dat je niet op straat eet. Dat was 
in die tijd wel de norm. Maar goed, 
het punt is duidelijk, met het huidige 
verkeer is het riskant — of liever: on-
aangenaam — om in de Goudenregen-
straat te fietsen. Je moet je daar 

echt even concentreren op autoportie-
ren en rails; je scheert bij beide er vlak 
langs.

Twintig jaar geleden zal de straat ook 
al wel dicht geparkeerd zijn geweest. 
Wat erbij gekomen is, is dat de Gou-
denregenstraat een doorgaande route 
is geworden naar de Segbroeklaan, die 
deel uitmaakt van de Noordwestelijke 

hoofdroute en dus veel verkeer aan-
trekt en afvoert uit de omringende 
wijken. Voorts is het een veel ge-
bruikte route naar Duindorp en de 
Vogelwijk.

Net als in de Zoutmanstraat lijkt de 
enige oplossing te zijn het opheffen 
van parkeerplaatsen om de fietser 
meer ruimte te geven. Het zou mij niet 
verbazen als er onder het 
Goudenregenplein een schuilkelder 
ligt; misschien dat die parkeergarage 
kan worden, of anders misschien daar 
een parkeergarage daar aanleggen, 
als de parkeerdruk in de buurt te hoog 
wordt na het opheffen van parkeren 
in de Goudenregenstraat.

Als kind was ik onder de indruk van de 
trolleybussen in Arnhem (of Nijmegen? 
of beide). Ik zou er nog steeds voor 
tekenen. Het zal wel een achterhaalde 
discussie zijn, maar vervang de tram 
op deze lijn door trolleybussen, as-
falteer de rails en is in ieder geval dát 
probleem opgelost.

Hoe dan ook, de huidige situatie is 
onverantwoord. Je kan wachten op de 
volgende valpartij en als dat gebeurt 
vlak voor een auto die niet meer tijdig 
kan remmen is dat voor alle partijen 

dramatisch.De Goudenregenstraat 
moet in 2025 worden heringericht 
wanneer het tracé van lijn 12 geschikt 
wordt gemaakt voor nieuwe trams. 
Daar ligt een gouden kans om de 
straat weer aangenaam te maken voor 
fietsers.

Willem Ruitenberg
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De liefde voor de fiets lijkt iets te zijn 
voor progressieve mensen. De afgelo-
pen vijftig jaar zag je dat vooral door 
linkse partijen de belangen van fietsers 
werd behartigd, rechts had meer oog 
voor de automobilist. Inmiddels zijn 
begrippen als progressief en links ver-
waterd, ze zijn moeilijk meer scherp 
te definiëren. Van sommige politieke 
partijen in Den Haag weten we dat we 
als fietsers op hen kunnen rekenen. 
Hart voor Den Haag zegt de autopartij 
te zijn, dus die moeten we kritisch vol-
gen. De redactie van de Fietsbel gaat 
op zoek naar de nuance en sprak met 
haar lijsttrekker, Richard de Mos.

Toen ik de heer de Mos vroeg om een 
interview was hij meteen bereid. Het 
lijkt of hij zich niet helemaal erkend 
voelt door de fietserslobby, zijn partij 
heeft wel degelijk het beste voor 
met fietsers, alleen zijn invalshoek is 
anders.

De heer de Mos wil mensen niet 
dwingen doch hen verleiden de auto 

te laten staan. Tegelijk wil hij het 
autogebruik goed mogelijk maken. Wij 
fietsers menen dat je dan een onop-
losbaar probleem hebt omdat de stad 
daardoor dicht slibt, de heer de Mos 
ziet dat anders, hij zoekt naar moge-
lijkheden dichtslibben te voorkomen, 
bij voorbeeld door gratis openbaar 
vervoer. De Mos is overtuigd fietser, 
binnen de stad gebruikt hij zo veel 
mogelijk zijn fiets of het openbaar 
vervoer. Als hij naar het stadscentrum 
gaat, gebruikt hij nooit zijn auto. 
Voor korte afstanden is de fiets het 
voor de hand liggende vervoers-
middel. 

Op de vraag waar zijn prioriteit ligt als 
er een keuze gemaakt moet worden 
tussen het belang van fietsers en dat 
van automobilisten, naar welke kant 
slaat de weegschaal door, krijg je als 
antwoord dat hij die keuze niet wil 
maken. Hij beschouwt zich liberaal dat 
voor hem inhoudt keuzevrijheid voor 
de burger. Hij wil zowel automobilis-
ten als fietsers faciliteren. Als fietser 

denk je dan: er zijn situaties waar het 
of het een of het ander is 
Uw fractie heeft tegen het meerja-
renprogramma fiets gestemd. Dat is 
nu in uitvoering. De fietsersbond ziet 
dat er goede dingen in de stad voor 
de fiets worden uitgevoerd. Hoe kijkt 
u nu aan tegen het plan? De heer de 
Mos vindt het prima dat voorzieningen 
voor fietsers verbeterd worden, zijn 
tegenstem werd veroorzaakt door 
zijn overweging dat het plan eenzij-
dig voor fietsers was en de stad met 
onwerkbare situaties opzadelde, zoals 
de afsluiting in de Schilderswijk, met 
verkeersopstoppingen tot gevolg.

Zijn partij ziet de grote voordelen van 
fietsgebruik, de partij wil dan ook waar 
mogelijk geasfalteerde fietspaden, 
veiliger fietspaden, veiliger kruisingen. 
Ook wil de partij meer stallingen, on-
dergronds en in leegstaande winkel-
panden. De Denneweg bijvoorbeeld 
is een ramp om de fiets te stallen, het 
zou mooi zijn als daar een inpandige 
fietsenstalling komt. Een aanpak moet 
ook gezocht worden om het aantal 
fietsdiefstallen te verminderen. Het 
risico op diefstal is een rem op fietsge-
bruik.

Naar zijn oordeel wordt veel geld dat 
naar mobiliteit zou moeten gaan, niet 
op de juiste wijze ingezet. Zou dat wel 
gebeuren, dan zouden veel knelpun-
ten opgelost kunnen worden.

Mijn conclusie is dat de Fietsersbond 
op Hart voor Den Haag kan rekenen 
zolang onze plannen niet ten nadele 
van automobilisten zijn.

Willem Ruitenberg

stadstad
D

EN
 H

A
A

G

HART VOOR DEN HAAG EN FIETSEN

Bestuur:

Frans Visée, voorzitter
Arjen Koene, secretaris
Wilmar Voois, penningmeester
Gerrit de Bruijn, Infra-specialist
Marja van der Ende, fietsburgemeester
Judith Boudri, communicatie
Willemien Mostert, events

Redactieadres: 
westland@fietsersbond.nl 
Telefoon: 06 82 544 053

Fietsersbond Westland zet zich in 
voor veilig en comfortabel fietsen en 
levert daarmee een bijdrage aan een 
leefbaar, gezond en actief Westland 
én aan fietsgeluk voor iedereen.
Om fietsen in en rond Westland nog 
aantrekkelijker te maken, wil de 
Fietsersbond Westland graag 

ervaringen horen van Westlanders 
die regelmatig fietsen, wat vinden 
zij belangrijk op het gebied van 
fietsen in hun gemeente.

Wil je actief meedenken en praten? 

Zoek dan contact met het bestuur 
en informeer naar de mogelijkheden! 
Je kunt het werk van Fietsersbond 
Westland ook steunen door lid te 
worden. Lid worden kan al vanaf 
€ 2,50 per maand, meld je aan via: 
Fietsersbond.nl/word-lid
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FIETSERSBOND WESTLAND STREEFT NAAR FIETSVEILIGHEID

Fietsersbond Westland is bezig om een grotere fietsveiligheid 
te realiseren. Er wordt veel gefietst in het Westland, zowel naar 
werk en school als recreatief. Het is druk op de fietspaden. 
Fietsersbond Westland heeft hierover regelmatig overleg met de 
gemeente Westland.

De bereidheid van de gemeente is groot maar het budget is 
beperkt en er zijn nogal wat “hobbels” te nemen. Één hobbel be-
treft een populaire fietsknooppuntenroute, en zal nog dit najaar 
tot het verleden behoren. Fietsknooppuntenroute 24–25 loopt 
nu over de steile brug over de Burgemeester Elsenweg. Deze 
brug is onveilig en lastig te nemen; ouderen moeten zelfs afstap-
pen. Na intensief overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente 
Westland heeft Fietsersbond Westland een veiliger route weten 
te bewerkstelligen. De route wordt ongeveer 300 meter verlegd 
en loopt dan via “de Snelbinder”, de veilige fietsbrug met een 
helling van slechts 4%.

Het Oosteinde in Wateringen wordt gerenoveerd en op uit-
nodiging van de gemeente heeft de Fietsersbond Westland 
mee mogen denken aan een zo veilig mogelijke inrichting voor 
fietsers. Het Oosteinde kan niet worden verbreed; het is dus 
puzzelen om de weg veiliger te maken voor alle vervoersmodali-
teiten. Parkeerplekken worden verplaatst; de smalle aanliggende 
fietspaden worden fietsstroken; stoepranden krijgen een lage 
overgang waardoor eenzijdige ongelukken worden voorkomen; 
de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Kwaklaan wordt vei-
liger gemaakt. De Fietsersbond Westland heeft geadviseerd om 
een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren op het gehele 
Oosteinde.

De fietspaden door de duinen worden eveneens veiliger ge-
maakt. De Provincie heeft de Fietsersbond uitgenodigd mee te 
denken over het plan van aanpak. Het betreft de parallelle fiets-
paden F370 (het recreatieve fietspad dat vlak langs zee loopt) en 
F1 (het fietspad dat meer landinwaarts ligt). Verbreding van de 
F1 is niet toegestaan omdat het in Natura 2000-gebied ligt. De 
F1 wordt in zijn geheel een voorrangsfietspad. Alle kruisingen 
worden aangepakt. De kruisende ruiterpaden krijgen bebording 
plus wegmarkeringen evenals de fiets- en voetgangersoverste-
kenpunten naar het strand. Het streven is om dit werk voor het 
strandseizoen 2022 klaar te hebben.

Er is een plan om aan de noordzijde van de Plas van alle Winden 
een fietspad aan te leggen dat aansluit op de Rijnsburgerweg. 
De gemeente wil hierin meegaan en er is een ontwerp geschetst. 
Met name de aansluiting op de Rijnsburgerweg verlangt een 
verlegging van het huidige tracé en het gebied is een zogenaamd 
stiltegebied. Dus wat eenvoudig lijkt vraagt om de nodige aan-
passingen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. De Fietsersbond 
gaat in gesprek met alle fracties over de voornoemde zaken. 
Voorts: veilig stallen van fietsen bij Slag Beukel, gezamenlijk uit-
werken van het Verkeerscirculatieplan Poeldijk, het verwijderen 
van obstakels op fietspaden en het gezamenlijk stimuleren van 
de landelijke fiscale leasefiets-regeling voor ondernemers.

Fietsersbond Westland

Bestuur:

Frans Visée, voorzitter
Arjen Koene, secretaris
Wilmar Voois, penningmeester
Gerrit de Bruijn, Infra-specialist
Marja van der Ende, fietsburgemeester
Judith Boudri, communicatie
Willemien Mostert, events

Redactieadres: 
westland@fietsersbond.nl 
Telefoon: 06 82 544 053

Fietsbrug “de Snelbinder”
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FIETSBURGEMEESTER MARJA VAN DER ENDE VAN WESTLAND: 
‘MIJN FIETS IS NU MIJN WINKELWAGENTJE GEWORDEN’.

FIETSERSBOND WESTLAND INDUCEERT:
STAPPENPLAN FIETSAANKOOP
Waar moet je op letten als je een nieuwe fiets koopt? Om te
beginnen moet hij natuurlijk de goede hoogte voor jou hebben.
Maar hoeveel versnellingen heb je eigenlijk nodig? Hoeveel km
wil je afleggen. Fietsersbond Westland geeft de antwoorden:

Eerste vraag: Hoe wil je zitten? Met een hoog stuur zit je
rechtop en kun je goed om je heen kijken. Het is een fijne
houding voor samen fietsen. Maar als je een langere afstand
fietst is een sportievere houding comfortabeler. Bovendien
krijg je minder snel zadelpijn. Op een racefiets waarop het
stuur lager staat heb je de minste luchtweerstand en het
minste gewicht op het zadel, maar die houding is wel
zwaarder voor het bovenlichaam. Hoeveel kilometer wil je
afleggen? Volstaat een goede stadsfiets of heb je toch eerder
een tourfiets nodig? Staat je fiets veel buiten op ongure
plekken? Dan zijn kwetsbare versnellingen met loshangende
kabels niet zo handig.
Hoeveel versnellingen kies je. Een fiets zonder versnellingen
gaat minder snel stuk en je kunt het achterwiel makkelijker uit

je fiets lichten. Als je toch versnellingen wilt, kun je het best
een fiets met drie of acht versnellingen kopen. Dan hebben
we het over een nexus 3 of 8-versnellingsnaaf. De zeven
versnellingennaaf geeft veel weerstand in de versnelling die je
het meest gebruikt, dus die kun je beter links laten liggen.
Op vakantiefietsen zit vaak een Rohloffnaaf met 14
versnellingen. Tamelijk ideaal. Want met de naaf heb je altijd
genoeg versnellingen, de naaf is nagenoeg onderhoudsvrij,
duurzaam en het rendement lijkt nauwelijks slechter dan van
derailleurversnellingen. Enige nadeel is eigenlijk de prijs.
Op mountainbikes en racefietsen zit doorgaans
een derailleurversnelling: lekker licht en hoog rendement,
maar wel kwetsbaar.
De beste remmen zijn volgens TestKees hydraulische
schrijfremmen. Vroeger zaten ze alleen op mountainbikes,
maar tegenwoordig zitten ze ook op elektrische fietsen en
luxe toerfietsen. Ze werken prima onder alle omstandigheden
en de velgen slijten niet. Het grote nadeel is dat het systeem
kwetsbaar is. Ze lopen snel aan.

Focus: Op de fiets boodschappen doen

Marja van der Ende is in maart 2020 door Fietsersbond Westland 
benoemd tot fietsburgemeester en
hee> in 2017 de website fietsenvoormijneten.nl opgezet.

Wat doe je als fietsburgemeester?
‘De Fietsersbond-afdeling Westland bestaat nog maar een jaar, 
maar we hebben al best veel dingen gedaan. In januari hebben 
we bijvoorbeeld de eerste Fietsheld benoemd, Sjaak van den 
Ende, een man die gehandicapt is geraakt Ljdens het fietsen, 
maar door zijn vrienden is gesLmuleerd om te blijven fietsen. 
Ze hebben via crowdfunding een aangepaste fiets voor hem 
gekocht. Nu gaan ze in groepjes op de fiets met hem op pad, 
zodat hij kan blijven fietsen. Toen hij werd verkozen tot Fiets-
held, kon ik hem die eer geven als fietsburgemeester, in een 
echte ceremonie.’

Hoe kwam je op het idee voor fietsenvoormijneten.nl?
‘Op een kampeervakanLe in Zeeland. Ik had alleen een fiets en 
ging zo de omgeving verkennen. Ik ontdekte allerlei stalletjes 
met eten bij boerderijen en kwekerijen. Na drie weken kwam ik 
opgefrist thuis en ik bedacht: hier in het Westland is giganLsch 
veel eten te krijgen bij kwekerijen. Toen heb fietsenvoormijne-
ten.nl opgezet en die is uitgegroeid tot een plaQorm met achRen 
acLeve regio’s. Het is echt een beweging aan het worden.’

Wat kan er beter in het Westland?
‘Als Fietsersbond kunnen we goed aangeven wat voor de fietser 
verbeterd moet worden. Wij hebben het iniLaLef genomen voor 
paden langs natuur, waar nu alleen wandelpaden zijn. Omdat 
ik zelf ook veel fiets voor ‘Fietsen voor mijn eten’ kom ik veel 
situaLes tegen die onveilig kunnen zijn en die verbeterd kunnen 
worden. Er is hier in het Westland veel ruimte voor autoverkeer. 
De tuinderslanen en de wegen daarnaartoe moeten goed 

toegankelijk zijn voor vrachtverkeer, want we zijn natuurlijk een 
heel groot producLegebied van groente, fruit en sierteelt.’

Is het Westland een goede Fietsstad 2022?
‘Westland is echt een fietsgemeente. Er wordt veel gedaan voor 
de fiets, waarschijnlijk ook omdat we geen echt goede open-
baarvervoervoorzieningen hebben. De dichtstbijzijnde metro 
komt in Hoek van Holland, en voor de trein moet je naar Den 
Haag. We doen hier met de fiets ook veel dingen voor het
goede doel. We hebben bijvoorbeeld Team Westland dat elk 
jaar naar de Tourmalet gaat om daar geld op te halen voor 
kankeronderzoek binnen onze regio. En we hebben ViLs Welzijn, 
dat is een welzijnsorganisaLe die fietsprojecten organiseert voor 
statushouders, mensen met een beperking en voor 
buddyprojecten waarbij mensen die niet zelfstandig kunnen 
fietsen, wel op pad kunnen met buddy’s.’

Fietsstadscore Westland in 2020: 3,2
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Een van onze leden in Den Haag, 
Wytze van Mansum is industrieel ont-
werper. Al tijdens zijn studie in Delft 
hadden fietsproducten zijn belangstel-
ling, zo was zijn afstudeerproject het 
ontwerpen van een onderhoudsarme 
fiets. Deze hangt heel passend aan de 
muur van zijn woonkamer.

Na wat vingeroefeningen heeft Wytze 
de Urban Arrow bakfiets ontworpen. 
De arrow staat waarschijnlijk voor iets 
heel anders, doch het ontwerp is een 
schot in de roos.
Ik ben bij hem langs gegaan om te 
spreken over bakfietsen. Ik heb niet 
te veel verstand van bakfietsen maar 
ik zie de positieve kanten dat mensen 
dan geen auto gebruiken, en het is 
een aandoenlijk gezicht die kinderen 
in zo’n bak die het meestal reuze naar 
hun zin hebben en de fietser die zorg 
en liefde uitstraalt voor zijn of haar 
lading.

Ik zie ook de negatieve kanten. Die 
zijn wat mij betreft dat ze altijd buiten 
staan waardoor de opbouw sterk te 
lijden heeft. Je krijgt medelijden met 
de houten bakken en ook soms voel 
je een ergernis dat zo’n aanvankelijk 
prachtig product zo aangetast is, er 

onverzorgd uitziet. Ze blokkeren de 
stoep, dus je moet er niet aan denken 
dat er in een straat meer dan één 
enkele bakfiets is en ergens klopt het 
niet dat een enkele bewoner zich zo-
veel stoepruimte toe-eigent. Op fiets-
paden ben ik een beetje bang voor 
ze omdat je niet weet hoe ze 
bewegen. Je probeert er met een 
wijde boog omheen te gaan, maar 
daarvoor ontbreekt het veelal aan 
ruimte. Als ze langzaam rijden zit je op 
een smal fietspad erachter gevangen 
en als ze snel rijden voel je je door 
een inhaler opgejaagd en bedreigd. 

Het toeval wil dat Wytze precies de 
bakfiets die ik acceptabel vind, heeft 
ontworpen. Deze fiets is namelijk

bestand tegen weersinvloeden — hij 
blijft dus lang mooi. Voorts is hij iets 
smaller dan andere bakfietsen. Ik 
was al aanhanger van de Gazelle met 
inklapbare bak: die neemt enkele 
van mijn bezwaren weg want die is 
toch net iets meer een gewone 
fiets. Maar ik heb de indruk dat de 
Urban Arrow de Brompton onder de 
bakfietsen is.

De filosofie van Wytze bij het ontwer-
pen is modulair en refurbish-baar. Dat 
modulaire uit zich in het frame. Je zou 
kunnen zeggen, er is een achterkant 
met de belangrijkste onderdelen als 
aandrijving, zadel, trappers, stuur — 
laten we zeggen alles van een fiets 
behalve het voorwiel. Aan het bal
hoofd kan dan het transportgedeelte 
met voorwiel  worden bevestigd. Het 
gevolg is dat de fiets met verschillende 
soorten bakken kan worden gebouwd, 
een kleine bak voor wendbaarheid en 
kleine bestellingen, de kinderbakfiets 
en een nog grotere bak zoals door 
Coolblue wordt gebruikt.

Het achterdeel kan voorzien worden 
van een elektrische motor, maar kan 
ook zonder gebouwd worden en in 
gevallen de elektrische motor het zou 
begeven, kan de fiets teruggebouwd 
worden tot gewone bakfiets.

Wytze onderkent dat er knelpunten 
zijn bij het gebruik. Hij probeerde 
daarom een zo smal mogelijke bak te 
maken. De bak is 3 centimeter breder 
dan het stuur, dus eigenlijk is hij op 
een fietspad vrijwel net zo breed als 
een gewone fiets, alleen duurt het 
langer voordat de grootste breedte 

EEN GESPREK OVER BAKFIETSEN
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De bakfi ets met wit frame is een Urban Arrow

Afstudeerproject, bijzondere trapas

Wytze van Mansum
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Ik kap ermee. Dit is mijn laatste column 
voor ‘De Fietsbel’. November 2010 
schreef ik voor het eerst over de 
genoegens van het fietsen. Iedere keer 
weer met veel plezier. Want fietsen is 
en blijft een goede zaak. Daarover mag 
geen misverstand bestaan. Maar nu 
ben ik 79. Thans verplaats ik me met 
een scootertje. Nimmer meer per fiets. 
En laten we eerlijk zijn: daarmee heb 
ik m’n rechten verspeeld om over de 
genoegens van het fietsen te schrijven.

Graag zou ik hier nu de geneugten 
van het rijden op een bromscootertje 
noteren. Zo van: je hoeft maar even 
met je rechterhand aan de gashendel 
te draaien of je gaat als vanzelf met 
een vaart vooruit. Hier in Zeeland rijd ik 
makkelijk 45 kilometer per uur over de 
doodstille dijken. Terwijl ik maar 25 km/
uur mag. En nog steeds zonder helm. 
Nergens een klabak te bekennen.

En zo hoort het.

Maar ja. Dat soort dingen kan ik 
eigenlijk niet met goed fatsoen in een 
tijdschrift schrijven dat de belangen 
van de fietsers behartigd in plaats van 
die van de scooterrijdertjes. 
Fietsen dus. Wat heb ik dat mijn afgelo-
pen leven graag gedaan. Het is net als 
lopen. Maar dan sneller. Want laten we 
eerlijk zijn: met fietsen kom je verder 
dan met lopen.

En wat héb ik gefietst. Vooral met mijn 
zoons. Voorop. Niet alleen om hen te 
confronteren met de wereld om ons 
heen, maar vooral ook om hen kennis 
te laten maken met de geneugten van 
de verplaatsing: dan weer zie je dit, 
en dan weer dat. En wat is er eigen 
belangrijker dan steeds weer nieuwe 
dingen zien? En waar kan je dat beter 
doen dan op de fiets?

Fietsen is dus erg belangrijk voor me 
geweest. Ik had het voor geen goud 
willen missen. Maar er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan.

Zelfs op de fiets. 

Mijn fiets heb ik onlangs verkocht om 
met de opbrengst daarvan bij te dragen 

aan de aanschaf van een een elektri-
sche fiets voor mevrouw Pasgeld. 
Om toch het belang van het fietsen 
daarmee te onderstrepen. 

Maar zelf hoor ik dus niet meer bij de 
elite die zich fietsers noemt. En wat 
doe ik dan nog in ‘De Fietsbel’?

Dank voor de aandacht die u de
   afgelopen tijd voor mijn column in     
     ‘De Fietsbel’ opbracht.
    En blijf vooral fietsen.

Julius Pasgeld

is gepasseerd, dus je hebt als andere 
fietser wel een beetje last als het 
gevaarte je inhaalt.  Veroudering is bij 
deze fiets ook minder aan de orde 
omdat het frame van aluminium is 
gemaakt; roest is dus geen probleem. 
De bak is van een soort piepschuim 
dat ook lang goed blijft.
Het ruimte innemen op de stoep is 
ontegenzeggelijk een probleem, 
Wytze heeft een iets positievere in-
valshoek, dat zijn ervaring is dat 
veel kopers hun tweede auto weg 
doen als ze een bakfiets kopen. Dat je 
dus aan parkeerplaatsen wint. Hij zou 
graag zien dat op straat plaats wordt 
ingeruimd voor bakfietsen, bijvoor-
beeld door terrassen te plaatsen 
waarop ze gestald kunnen worden. 
Er is een ontegenzeggelijk voordeel 
dat kinderen door ouders met een 
bakfiets minder per auto naar school 

worden gebracht. Auto’s bij scholen 
zijn een ramp. Er zijn mensen die 
zeggen dat de bakfiets slecht is voor 
het leren fietsen van kinderen omdat 
ze door het gemak van de bakfiets 
langer per bakfiets worden vervoerd. 
Een leuk vraagstuk om eens over na te 
denken. Je ziet volgens Wytze wel 
dat buitenlanders hun kinderen langer 
per bakfiets vervoeren dan autoch-
tonen.  Het verdient aanbeveling dat 
de Fietsersbond zich beraadt over een 
standpunt in hoeverre de bakfiets ge-
faciliteerd moet worden. De redelijke 
verwachting is dat het gebruik alleen 
maar zal toenemen. En terecht want 
de bakfiets is een nuttig en milieu-
vriendelijk vervoermiddel dat echt in 
een behoefte voorziet. 

Willem Ruitenberg

NOOIT MEER FIETSEN

columncolumn
> Vervolg

Julius Pasgeld

Het scootertje van Julius

Stalling op stoep, gaat net
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De gemeente Den Haag verstuurde het 
volgende persbericht.

Den Haag wil een echte fietsstad wor-
den. In 2040 is de fiets het belangrijkste 
vervoermiddel in de stad. Want fietsen 
is gezond, schoon en gemakkelijk, én 
draagt bij aan een leefbare en bereik-
bare stad. Wie een fijne fiets heeft 
wil die natuurlijk ook veilig stallen. En 
omdat niet iedereen bij zijn eigen huis 
een goede stallingsmogelijkheid heeft, 
stimuleert de gemeente de realisatie 
van stallingsvoorzieningen in wijken en 
buurten. Wie in zijn wijk of buurt een 
fietsenstalling wil inrichten en exploite-
ren, kan gebruikmaken van de subsidie-
regeling. De gemeente geeft ook subsi-
die voor het uitbreiden van bestaande 
buurtstallingen. Verder ondersteunt 
de gemeente bij het uitvoeren van een 
interessepeiling.

S���������������
Voor de inrichtingskosten van de stal-
ling geeft de gemeente per fietspar-
keerplek maximaal € 500,- subsidie. 
Om de exploitatie rond te kunnen 
maken, vult de gemeente in de eerste 
zes maanden het abonnementsgeld 
aan tot maximaal 80% van het totale 
aantal fietsparkeerplekken (maximaal 
€ 3.500,-).

I���������������
Samen met de initiatiefnemer voor 
een buurtstalling organiseert de ge-
meente een interessepeiling. Zo wordt 

in kaart gebracht hoeveel buurtbewo-
ners er gebruik zouden willen maken 
van de stalling en wat voor soort 
voertuig(en) ze er willen stallen. 
Een buurtstalling kan naast gewone 
fietsen natuurlijk ook ruimte bieden 
aan elektrische fietsen, bakfietsen, 
(e-)scooters, scootmobielen, motoren 
en dergelijke. 

Zo weet een initiatiefnemer vooraf 
hoe hij de stalling het best kan inrich-
ten om zoveel mogelijk buurtbewo-
ners te kunnen faciliteren.

S��������������� ��� ���� 2025
De subsidieregeling loopt tot en met 
31 december 2025. Jaarlijks is € 120.000 
beschikbaar.

Meer informatie over de subsidie 
voor buurtstallingen is te vinden op 
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/
subsidies-in-de-buurt/subsidie-voor-
buurtstallingen-aanvragen.htm .
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SUBSIDIE VOOR EEN BUURTSTALLING
stadstad

Er zijn in Den Haag al verschillende mooie buurtstallingen gemaakt. 
Zoals deze in de Mandarijnstraat.

    fotograaf: Jurriaan Brobbel

N��� ��� �� ��������:
De afgelopen maanden zijn 
twee stallingen geopend, in 
de Mandarijnstraat en in de 
Zoutmanstraat. 

Prijzen van een abonnement 
variëren tussen de 6 en 15 euro 
per maand voor een gewone 
fiets. Informatie over bestaande 
buurtstallingen is te vinden op 
buurtstallingdenhaag.nl.

van Kinsbergenstraat

Mandarijnstraat
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Jarenlang konden fietsers en wan-
delaars zich tussen Wassenaar en 
’s-Gravenhage verpozen bij het pavil-
joentje aan de Buurtweg. Zeker sinds 
het voltooien van de G.J. van Heuven 
Goedhartbrug was een rustpauze wel 
verdiend.1 Na een paar jaar leegstand 
en een spectaculaire verplaatsing is er 
leven in de brouwerij. Achter scher-
men wordt hard gewerkt.

Dat de klus is toevertrouwd aan de 
firma Burgy, die is gespecialiseerd in 
het restaureren en conserveren van 
historische panden, begrijpt een leek 
bij de eerste blik. Maar wat is de ach-
tergrond van dit opvallende bouwsel?
Het is er één uit een familie van 
dozijnen chalet-achtigen, alle naar 
een ontwerp van de Scheveningse 
architect F.A. Koch (1864-1935). Veel 
ervan stonden in en rond Nijmegen; 
ze zijn daar nog steeds bekend als de 
Peeman-keetjes. Maar het eerste werd 
geopend aan de Binnenwatersloot in 
Delft.

L�������� �� �������
De limonades en wateren die daar 
onder de auspiciën van mevrouw Van 
Keeken - Roodhorst werden aangebo-
den, kwamen uit de fabriek van haar 
echtgenoot, F(redrik) J.Th. van Kee-
ken. Hij was directeur van zowel Van 
Keeken Mineraalwater- en Limonade-
fabriek als van de Volksbond tegen 

Drankmisbruik.2 De paviljoentjes 
waren een belangrijk instrument om 
de heffe des volks te behoeden voor 
de rampzalige gevolgen van overmatig 
alcoholgebruik. Dat ze tegelijk een 
omvangrijk afzetkanaal vormden voor 
de fabriek is geen toeval. De schaal 
waarop Van Keeken opereerde was 
groot: behalve in Den Haag stonden 
er fabrieken en distributiecentra in 
Scheveningen, Rijswijk, Delft, Leiden, 
Schiedam, Utrecht, Nijmegen en Zut-
phen.3 Vermoedelijk was niet zozeer 
de schaalgrootte een probleem, maar 
de concurrentie te hevig. En er zijn 
sterke aanwijzingen dat Van Keeken 
niet al te strikt was met hygiëne en 
kwaliteit. In elk geval ging de zaak in 
1908 ten onder, en werd het Nijmeegse 
deel overgenomen door Jan Aart 
Peeman die later werd opgevolgd 
door drie zoons. Het bedrijf Peeman 
Dranken bestaat meer dan 100 jaar 
later nog steeds, al heeft het zijn 
overleving mede te danken aan het 
bier dat men vanaf 1912 ging bottelen 
en verkopen.

KLEINSTE CHALET VAN WASSENAAR
regioregio



19 FIETSBEL Najaar 2021

S���������
In het Haagse hebben meer dan 25 
chaletjes gestaan. Ze waren onderdeel 
van het stadsbeeld, o.a. op het Buiten-
hof, Korte Voorhout, Hobbemaplein, 
Groot Hertoginnelaan en Nassauplein. 
Een mooi overzicht staat op de web-
stek van de Stichting Haags Industrieel 
Erfgoed.4 Vele zijn gesneuveld omdat 
ze ‘in de weg’ stonden voor het sneller 
en drukker wordende verkeer. 

F�����������
Van Keeken Mineraalwater- en Li-
monadefabriek had veel last van de 
opkomende zuivelindustrie. Naast 
een paar grote fabrieken had ook die 
talrijke afzetpunten in de stad. Zoals 
de ’s-Gravenhaagse Melkinrichting die 
later opging in De Sierkan. De Sierkan 
heeft diverse mooie sporen achter-
gelaten, vooral tegeltableaus. Die zijn 
op zich een fietstochtje waard. Het 
hoofdgebouw aan de Stadhouder-
slaan, hoek Antonie Heinsiusstraat, 
een voormalige vestiging aan de 
Frederik Hendriklaan hoek Bentinck-
straat, Elandstraat hoek Piet Heinplein, 
Valkenbosplein 24, Keizerstraat 12 en 
Koningin Emmaplein 3. Concurrent 
De Landbouw heeft sporen nagelaten 
aan de Beeklaan 377, Keizerstraat 329 
en Denneweg 3a (gevelstenen met 
kazen).5

T����� ������������
In november 2018 is het paviljoentje 
enige tientallen meters verplaatst, 
bij het herinrichten van de Buurtweg. 
Voor fietsers richting het zuiden was 
het een obstakel dat gevaar opleverde 
bij het uitwijken. Maar het verplaatsen 
gebeurde pas toen het nieuwe 
auto-tracé daarom vroeg.6 

Dat was trouwens de tweede keer dat 
het paviljoentje van locatie veran-
derde. Oorspronkelijk stond het langs 
de tramlijn naar Scheveningen, het 
verlengde van de Hofpleinlijn. Toen de 
verbinding Staatsspoor - Schevenin-
gen in 1953 werd opgeheven, verloor 
het paviljoen zijn bestaansrecht ter 
plaatse.

A�����������
Het Wassenaarse paviljoentje is het 
allerlaatste dat overeind is gebleven. 
Ironisch genoeg is het eigenlijk niet 
representatief. In het ontwerp van 
Koch hadden de chaletjes als platte-
grond een kruisvorm, zoals de vlaggen 
van het Rode Kruis en Zwitserland. In 
Wassenaar is er een stukje aan toege-
voegd, zodat het er van boven eerder 
uitziet als een T. In stadstuin Emma’s 
Hof staat een replica met zo’n zelfde 

aanbouw. Deze kopie is vernoemd 
naar een van de initiatiefnemers van 
het Hof: Holke’s Huisje. Wanneer u 
langs de tegeltableaus fietst, is het de 
moeite waard om ook hier af te stap-
pen: Galileïstraat 36. 

H�� ���� ��� ������?
De gemeente Wassenaar sluit aan in 
de gênant lange lijst van schutterende 
overheden. Ze is eigenaresse van het 
paviljoen dat in 2002 tot Rijksmonu-
ment is verheven. In 2018 is besloten 
om het te verkopen met de bedoeling 
er ‘lichte horeca’ mogelijk te maken. 
Om niet bekende redenen is de eerste 
gegadigde, Luc Blok van IJsmakerij 
Luciano, afgewezen. Bij de procedure 
rond de tweede kandidaat, Paul Smul-
ders van Stoeterij In ’t Groene Hout, 
bleek de omgevingsvergunning niet te 
voorzien in verplaatsen van de terras-
functie. De gemeente is aan de beurt 
om haar huiswerk beter te doen. 

R����������
Als toegift diene dat de “Rogge Duynen” 
al vermeld staan op een kaart uit de 
zeventiende eeuw. Vermoedelijk gaat 
het om de naam van een persoon.8 
Het terrein is in de eerste helft van de 
19e eeuw afgegraven om het zand te 
verkopen t.b.v. Haagse huizenbouw. 
Dat de resterende geestgrond zo 
schraal was dat er alleen rogge zou 
kunnen groeien, is dus een stadsle-
gende.

Rob Jamin

Foto 2

regioregio

1    Gerrit Jan van Heuven Goedhart was een man van on-Nederlands kaliber over wie ten onrechte weinig bekend is, 
 zie bijv.: https://www.historischnieuwsblad.nl/het-opgejaagde-leven-van-gerrit-jan-van-heuven-goedhart/

2  Zie: https://shie.nl/bedrijven/keeken-van-firma-1898-1908/#!/overzicht

3  Bron: Peter de Wit. Keetjes en kroegen. 100 jaar Peeman Dranken. 2008, NWST NeWStories bv, Nijmegen. 
 Zie: https://www.peemankeetje.nl/Boek_Peeman.pdf

4 Zie: https://shie.nl/bedrijven/keeken-van-firma-1898-1908/#!/afbeeldingen

5  Zie https://ikgidsudoordenhaag.nl/nl/melk-in-den-haag/ en J.J. Havelaar, A.G. van der Horst-Voorn. Het leven begint  
 met melk. Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio. 2007, St Haags Industrieel Erfgoed.

6  Zie: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3730768/monumentaal-koffiehuisje-in-wassenaar-verplaatst

7  Zie: https://rijksmonumenten.nl/monument/524645/koffiehuisje-in-chaletstijl/wassenaar/

8  J.H.A Boerboom. Begroeiing en landschap van de duinen onder Scheveningen van omstreeks 1300 tot heden. z.j.  
 Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie, Wageningen. zie: https://edepot.wur.nl/393293
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De tijdelijke hobbels in de Weimars-
traat en in de Vissershavenweg roepen 
bij sommige fietsers behoorlijk wat 
irritatie op. Al was het maar omdat 
fietsers de dupe worden van maatre-
gelen die op auto’s zijn gericht. Maar 
voornamelijk omdat je de keuze moet 

maken de onaangename hobbel te 
nemen of uit te wijken en goed op 
te letten dat je niet onder een auto 
komt of, in de Weimarstraat, tegen de 
stoeprand knalt. Je vraagt je af kan 
die verkeers-onoplossing niet anders, 
fietsvriendelijker. Ik maakte een paar 
foto’s en vroeg de opmaker van de 
Fietsbel deze foto’s te bewerken om 

te laten zien hoe het ook kan. Het re-
sultaat spreekt voor zich, geen hinder 
met deze kleinere hobbels voor fiet-
sers, althans geringe, wel hinder voor 
auto’s. In mijn lange ambtelijke leven 
heb ik geleerd dat de voor de leek de 
voor de hand liggende oplossing soms 
niet mogelijk is wegens technische 
of andere bezwaren. Dus ik kan het 
bij het verkeerde eind hebben, maar 
kleinere druppels lijken een oplossing. 
Misschien ook goed voor de Grote 
Marktstraat om verspreid druppels te 
leggen om de snelheid uit het fietsver-
keer te halen. Wie dan valt heeft eigen 
schuld, hij reed te hard of lette niet 
goed op. 

Het punt van de Vissershavenweg heb 
ik aan Daan Goedhart voorgelegd. Hij 
schreef: “Het voorstel voor de Vissers-
havenweg is aardig bedacht, maar niet 
goed. Een automobilist kan toch in de 
verleiding komen om via de fietsstrook 
te passeren, zonder last te hebben van 
de drempel. Dat is bedreigend voor 
fietsers. Aanvankelijk lagen op de fiets-
strook geen drempels, maar omdat 
automobilisten de voor hen bedoelde 

drempels mijden en via de fietsstrook 
d

doorreden, heeft de gemeente korte 
drempels op de fietsstrook gelegd. 
Ook hier komen in de nabije toekomst 
sinusdrempels of plateaus”.

Ik denk niet dat auto’s over het fiets-
pad zullen rijden om aan een kant de 
hobbel te missen. Misschien kleine 
druppels toch iets voor de gemeente 
om uit te proberen.

Willem Ruitenberg

Na een pittig trainingsrondje met de 
Jongens, click ik uit en zet ik mijn voet 
aan de grond. Terwijl ik mijn helm 
afdoe, besef ik me, hoe heerlijk het 
altijd voelt om even af te zien. De zit, 
de wind en de snelheid maken me 
fanatiek en geven me het gevoel 

alsof ik vlieg. Zouden vrouwen niets 
beters te doen hebben? Dat vroeg de 
journalist zich in 1938 af toen jij, Mien 
van Bree, wereldkampioen wielrennen 
werd. Fietsen dat kon en dat wilde 
je. Maar helaas werd je toen nog niet 
begrepen. Men vond het verderfelijk, 
onsmakelijk, onvrouwelijk en te gek 
voor woorden. Alleen je buurman 
wielrenner Piet Moeskops begreep 
je en motiveerde je om door te gaan. 
Hij zag wat voor powervrouw jij was, 
pionier in hart en nieren. Ondanks 
dat het sportief fietsen voor vrouwen 
rond 1930 in Nederland verboden was, 
had je daar maling aan en richtte je 
de damesrenclub “Vooruitgang is ons 
streven” op. Je trainde om je snelheid 
te toetsen. Je fietste ‘s morgens vanuit 
Loosduinen naar België om daar in de 
middag een wedstrijd te rijden. Ik ril 
bij de woorden “Vroeger was alles be-
ter”. Zelf fiets ik sinds 1989 duizenden 
kilometers per jaar op mijn racefiets. 
Het is het gevoel van vrijheid, de ver-
slaving om meer kilometers te willen 
maken. Niet fietsen maakt me onrus-

tig. Het klinkt misschien gek maar ik 
weet net als jij hoe heerlijk de fietskrie-
bel voelt. Ze waren er nog niet klaar 
voor. Ze hebben je onteerd, nooit 
gewaardeerd voor je geweldige pres-
taties. Hoe zou jij je gevoeld hebben 
als je net als Annemiek van Vleuten 
in de jaren 80 geboren was en nu net 
als Annemiek stralend en lachend van 
het fietsen en haar overwinningen zou 
kunnen genieten. Gelukkig is er nog 
een foto van jou en buurman Piet in 
het Loosduinse museum en ze hebben 
hier een fietspad naar jou vernoemd. 
Het fietspad is kort maar zie het als 
eerbetoon; je naam blijft herinnerd.
Mien ik groet vanaf nu met het geluid 
van mijn bel als ik over het Van Bree-
pad fiets.

Patty van der End

JE BEGRIJPT HET NIET

ODE AAN MIEN VAN BREE

stadstad
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Wie vanuit de Uithof naar Madestein 
fietst, komt bij de Nieuweweg uit bij 
een vreemde Verkeerslichteninstallatie.

  

Deze lichten zijn onlangs vernieuwd.

De fietser komt dus bij de Nieuweweg 
en drukt op de knop. Het verkeer op 
de Nieuweweg heeft dan groen. Als 
na een minuut dit verkeer rood krijgt, 

krijgt de fietser nog geen groen. 
De auto’s komend van Madestein 
krijgen wél groen. Vervolgens krijgt 

het verkeer op de Nieuweweg weer 
groen. Het autoverkeer op de 

Nieuweweg raast door. Een minuut 
later stopt dat autoverkeer en krijgt 
de fietser eindelijk groen. 

De gemeente heeft wel een bord 
geplaatst.

De verkeersregeling is gewijzigd. 

De fietser moet nu twee keer zo lang 
wachten als in 2020.
Overigens hebben ruiters hetzelfde 
probleem. Zij moeten nu bijna 2 mi-
nuten naast het razende autoverkeer 
wachten.

Fietsersbond

De uitgeverij PBpublicaties stuurde 
de redactie van de Fietsbel het boekje 
“Plaatsen met een verhaal” geschre-
ven door Frans Nieuwenhuis. Frans 
heeft jarenlang gefietst en kwam 
allerlei namen tegen waarover hij zich 
verbaasde. Wij fietsers herkennen 
dat wel,je hebt de tijd en gelehenheid 
de naam van het bord waar je op af 
fietst te lezen, over na te denken en 
tot je te laten doordringen. Dat is ook 
het mooie van fietsen, het menselijke 
tempo. Vergelijk het met autorijden, je 
ziet in een flits een bord, je kan even 
zuigen op de tekst, maar al heel snel 
word je aandacht door iets anders 
geraagd

Ik weet niet goed hoe je met het 
boekje om moet gaan, het is alsof er 
een boekenkast over je wordt uitge-
stort, heel veel informatie. Maar door 
de aard, honderden verschillende na-
men is er weinig structuur mogelijk om 
het te onthouden. Je moet het boekje 
vermoedelijk nu en dan oppakken om 
een hoofdstuk te lezen. Dan beleef je 

genoegen aan het boekje. Aan de ene 
kant omdat je iets leert over namen 
die je nu en dan tegenkomt. Aan de 
andere kant omdat het je verrast. Wat 
is er leuker dan dat iets wat je voor de 
hand vindt liggen, niet juist blijkt te 
zijn.  Een boerderij die “acht is meer 
dan duizend” heet. Je denkt dan aan 
het getal acht, maar je moet denken 
aan acht slaan op.

Het boekje gaf mij ook een beetje wee-
moed, veel schetsen van een vroeger 
Nederland dat nooit meer terug komt.

Het boekje bevat veel speculaties, leuk 
de creativiteit van de geest. Zoals over 
de naam Goejanverwelle van de sluis 
waar Wilhelmina van Pruisen door de 
Patriotten werd aangehouden. Een 
theorie is dat het een vertrekplaats 
was voor zeelieden om in Rotterdam 
aan te monsteren en werden uitge-
zwaaid met de woorden Goede Jan, 
Vaarwel. Het kan natuurlijk ook dat 
een sluiswachter (Goe)Jan Verwelle 
heette. 

Het is een boekje voor de fietser die 
regelmatig op het platteland fietst.

www.boekenbestellen.nl

Willem Ruitenberg

BOEKBESPREKING

VERKEERSLICHTEN KRUISPUNT 
NIEUWEWEG / JAAP EDENPAD

stadstad

Deze lichten zijn onlangs vernieuwd

De verkeersregeling is gewijzigd
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Begin dit jaar is er een begin gemaakt 
met het opknappen van de Catsheu-
vel. Eerder was er geen mogelijkheid, 
omdat de Toren van Oud werd gereno-
veerd. Het was de bedoeling dat het 
opknappen van de Catsheuvel eind 
april klaar zou zijn. Tot die tijd werd 
ook het fietspad tussen de Catsheuvel 
en de Johan de Wittlaan afgesloten.
De werkzaamheden aan de Catsheuvel 
lagen echter vanaf eind februari tot be-
gin maart stil. Er was niemand die wist 
waarom en hoe lang er niet gewerkt 
zou (kunnen) worden. Op 23 april 2021 
heb ik de stadsdeeldirecteur gevraagd 
wat er aan de hand was en hoelang 
het nog zou duren voordat de werk-
zaamheden zouden worden hervat. 
Zij heeft mijn vraag “doorgezet” naar 
de projectleider. Tot op heden heb ik 
van hem/haar niets vernomen. Op 26 
april 2021 heb ik ook even aannemer 
Wallaard uit Noordeloos maar eens 
gebeld. Een vriendelijke mevrouw zei 
dat er een vergadering was en dat er 
even niemand bereikbaar was om mijn 
vraag voor te leggen. Afgesproken 
werd dat zij mij zou bellen als ze wist 
wat er aan de hand was. Binnen 48 uur 
had ik antwoord. Mij werd verteld dat 
de werkzaamheden begin mei zou-
den worden hervat. Zo hoort dat! De 
werkzaamheden zijn hervat en eind juli 
stond er een bord met de tekst: “Fiets-
pad opengesteld vanaf 06-08-21”. Voor 
alle duidelijkheid, vanaf begin 2021 tot 

6 augustus was het fietspad dus afge-
sloten. Op 8 augustus 2021 heb ik even 
poolshoogte genomen. Er was slechts 
één ding veranderd: het bord was 
omgedraaid. Op het moment dat ik dit 
allemaal optik, 5 oktober 2021, is het 
fietspad nog steeds niet te gebruiken.
Waarom deze klaagzang. Ik vind het te 
gek voor woorden dat er op geen 
enkele manier vanuit de Gemeente 
Den Haag is gecommuniceerd waarom 

de werkzaamheden zijn vertraagd. Stel 
je voor dat er aan de Hubertustunnel 
gewerkt moet worden. Weken tevoren 
grote borden, waarschuwingen etc. Als 
de werkzaamheden één dag uitlopen 
wordt alles uit de kast getrokken om 
iedereen te informeren. Bij dit fietspad 
niets van dit alles. Ik snap ook wel dat 

een fietspad iets minder belangrijk 
is dan de Hubertustunnel, maar als 
werkzaamheden om welke reden dan 
ook zo uitlopen kan er toch wel iets 
aan communicatie worden gedaan, 
bijvoorbeeld via de Stadskrant.

Koen Baart

COMMUNICATIE

BETERE FIETSPADEN.
Nu al heeft Den Haag 150 kilometer tegelpad omgezet in rood asfalt. Daar komt nog 15 kilometer bij. Ook worden 
er de komende jaren twaalf ‘sterfietsroutes’ aangelegd of afgemaakt: snelle en brede fietsroutes naar het 
centrum of naar de kust.

VEILIGE KRUISPUNTEN.
De huidige wethouder van Asten wil er de komende jaren dertig gaan aanpakken, zoals het heringerichte 
Valkenbosplein, waar fietsers meer ruimte bij kruisingen krijgen om zich op te stellen. Doorgaande fietsers 
en afslaande fietsers zitten elkaar minder in de weg dan voor de herinrichting. 

BUURTSTALLINGEN.
En het is ook wel fijn dat je je fiets nog ergens kan stallen. Dat is in de vooroorlogse wijken lastig en leidt op straat 
tot hele rommelige situaties. Vandaar dat er op 40 locaties buurtstallingen bijkomen. Bijvoorbeeld in 
lege winkelpanden of opslagruimten. Dit jaar is er al een buurtstalling in de Mandarijnstraat geopend. 

Fietsersbond roept georganiseerde bewoners op om zelf subsidie voor buurtstallingen aan te vragen. 
Indien u hulp nodig hebt, meldt u bij de Fietsersbond of het fietsservicepunt. 

BETERE FIETSPADEN.
Nu al heeft Den Haag 150 kilometer tegelpad omgezet in rood asfalt. Daar komt nog 15 kilometer bij. Ook worden 
er de komende jaren twaalf ‘sterfietsroutes’ aangelegd of afgemaakt: snelle en brede fietsroutes naar het 
centrum of naar de kust.

VEILIGE KRUISPUNTEN.
De huidige wethouder van Asten wil er de komende jaren dertig gaan aanpakken, zoals het heringerichte 
Valkenbosplein, waar fietsers meer ruimte bij kruisingen krijgen om zich op te stellen. Doorgaande fietsers 
en afslaande fietsers zitten elkaar minder in de weg dan voor de herinrichting. 

BUURTSTALLINGEN.
En het is ook wel fijn dat je je fiets nog ergens kan stallen. Dat is in de vooroorlogse wijken lastig en leidt op straat 
tot hele rommelige situaties. Vandaar dat er op 40 locaties buurtstallingen bijkomen. Bijvoorbeeld in 
lege winkelpanden of opslagruimten. Dit jaar is er al een buurtstalling in de Mandarijnstraat geopend. 

Fietsersbond roept georganiseerde bewoners op om zelf subsidie voor buurtstallingen aan te vragen. 
Indien u hulp nodig hebt, meldt u bij de Fietsersbond of het fietsservicepunt. 

ER IS MEER NODIG OM 
DE HAGENAAR VAKER TE LATEN FIETSEN.

Reactie van de gemeente 
Den Haag: 

Het fietspad is langer afgesloten 
dan oorspronkelijk de bedoeling 
was. De gemeente Den Haag 
beaamt dat het van belang is om 
hier actief over te communiceren. 
Dat is niet voldoende gedaan, 
dat vinden we vervelend. 
We nemen deze les mee. 
De reden waarom het project 
langer duurt dan verwacht komt 
omdat we onder meer afhanke-
lijk zijn van de afstemming van 
onze werkzaamheden met de 
gebruikers van de omliggende 
gebouwen. De gemeente streeft 
naar een snelle afronding van dit 
project. 

Vanaf 1 november 2021 is het 
fietspad weer permanent open.
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Sinds enige tijd staat aan het begin 
van de Dorpsstraat in Zoetermeer 
het volgende bord.

Je vraagt je af, wie tijd heeft om al 
rijdend zich te realiseren of het bord 
(volgens de ANWB) betekent: 
‘Gesloten in beide richtingen voor 
voertuigen, ruiters en geleiders van 
rij- of trekdieren of vee. Je mag deze 
weg met geen enkel voertuig inrijden.’

Wordt hier nu echt bedoeld dat je er 
niet in mag rijden of misschien toch 
wel? Met wat nadenken was er vast 
wel een duidelijker bord te verzinnen 
geweest dat uitdrukt wat de bedoeling 
is, namelijk, ‘Niet fietsen tussen 11 en 5 
op werkdagen en zaterdagen.’

Charles Citroen

EVEN CONCENTREREN

FIETSLICHTJESPARADE

De Haagse Fietsburgemeester heeft met PEPE Den Haag een Fietslichtjesparade georganiseerd. Deze vond 
plaats op 3 november. Het doet een beetje denken aan Sint Maarten, ook een lichtjesfeest. Hier een foto van 
een geslaagd initiatief. Start en eindpunt waren het op die dag geopende Fietsservicepunt in de Wagenstraat. 
Mooi ook om wat bekendheid te geven aan de promotie van het fietsgebruik door dat servicepunt.

Hopelijk volgend jaar weer deze tocht.



DEMONSTRATIE-
FIETSROUTE
In 1975 werd Den Haag samen met 
Tilburg aangewezen voor het 
fietsdemonstratieproject. Beide 
gemeenten kregen subsidie. De 
gemeente ging akkoord met een 
voorstel, waarbij het project liep van 
het centrum via de Prins Hendrikstraat, 
de Weimarstraat en de Mient naar 
Loosduinen.Het project was vooral 
bedoeld voor veilig fietsinfrastructuur 
naar het centrum. Echter de winkeliers 
waren er niet gelukkig mee. In de 
Prins Hendrikstraat hebben ze de 
straat opengebroken.

De toenmalige wethouder is naar de 
plek des onheils heen gegaan. Een 
dappere confrontatie maar het project 
werd wel deels niet uitgevoerd. 

Gelukkig ging de rest van het project 
wel door. Zelf was ik daar tevreden 
over, maar mijn fractie was niet blij 
met mijn enthousiasme.

De ondernemers in de Weimarstraat 
waren niet blij met de trottoirdrem-
pels. Laden en lossen ging moeizamer. 
Uiteindelijk is de fietsroute in de 
Weimarstraat aangepast. 

Inmiddels liggen er tijdelijke drempels 
om de verkeerssnelheid te beperken. 

Maar de fietsers krijgen er zadelpijn van.

Deze drempels worden straks wegge-
haald.

Zorgen maken wij als Fietsersbond over 
de Mient die heringericht wordt om 
meer parkeerplaatsen aan te leggen.

De Fietsersbond gaat ervan uit dat de 
fietsroute na 40 jaar intact blijft.

Wil Bianchi
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Slecht wegdek, overhangend 
groen, glas op de weg, etc.: dat 
betekent werk aan de winkel voor 
de gemeente. U kunt op onder-
staande adressen terecht met 
klachten over het beheer van de 
openbare ruimte in uw gemeente: 

Den Haag
Spui 70
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag
 14070
https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/
melding-openbare-ruimte.htm

Leidschendam-Voorburg
Servicecentrum 
Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam
 14070
Raadhuisstraat 47a
2271 DG Voorburg
leidschendam-voorburg.nl

Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
 14070
rijswijk.nl

Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
 14 070
wassenaar.nl

Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
 14 0174
gemeentewestland.nl

Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Bezoekersingang: Markt 10
 14 079
zoetermeer.nl

Fietsersbond Haagse regio
Aagje Dekenlaan 49A
2533 SG  Den Haag
denhaag@fietsersbond.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

Stichting Duurzaam Den Haag
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
 070 - 3643070
yvonne@duurzaamdenhaag.nl
duurzaamdenhaag.nl

Fietsersbond Zoetermeer
Contactpersoon: Theo Hebing 
Salomeschouw 14 A 
2726 JT  Zoetermeer 
 06 - 36501379 
zoetermeer@fietsersbond.nl 

Fietsersbond, Landelijk Bureau
Nicolaas Beetsstraat 2a
3511 HE  Utrecht
 030 - 291 81 71
info@fietsersbond.nl
fietsersbond.nl
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Wil Bianchi terug op 
de tijd dat hij zich 
als CDA-gemeente-
raadslid inzette voor 
de belangen van de 
fietser.

Verkeerstuin Hengelolaan




