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Weer zo’n fietssituatie die leuk is om 
naar te kijken omdat wat je ziet niet 
klopt met hoe het zou moeten zijn. 
Dit zijn kwesties waarover de echte 
fietser zich heel druk kan maken 
terwijl de gewone weggebruiker 
zijn schouders ophaalt

Foto:	Willem	Ruitenberg
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Toen ik oude nummers van de Fietsbel 
doorkeek, viel mij op hoe veel 
activistischer de de inhoud van de 
Fietsbel was. Dit nummer bevat 50% 
activisme als je een ruime definitie 
gebruikt. Dit lijkt me een teken van 
tijden die veranderen. De Fietsbel 
was (en is) spreekbuis van de 
afdeling en er was vroeger veel 
om voor te strijden. Nu hebben 
wethouders de neiging de 
Fietsersbond te vragen : heeft u 
nog wensen want de fiets staat bij 
mij op nummer één. Onze strijd is 

nu meer met de technici over details. 
Dan valt het activisme grotendeels 
weg. Laten we dus onze zegeningen 
tellen dat we slechts 50% activisme in 
het blad hebben.

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

De Fietsbel is een periodieke uitgave van de 
Fietsersbond afdeling Haagse Regio, die de 
gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, 
Wassenaar en Zoetermeer bestrijkt.

 website:  Haagseregio.fietsersbond.nl
 redactieadres: p/a Wagenstraat 185a

2512 AW  Den Haag 
 e-mail: fietsbel.denhaag@gmail.com
 redactie: Willem Ruitenberg (hoofdredactie)
 oplage: 2350 exemplaren
 druk: Edauw & Johannissen, Pijnacker
 issn: ISSN 0920-03633
 abonnement: minimaal €30,- per jaar. Zie 

voor de betalingsvoorwaarden 

fietsersbond.nl/word-lid

Aan dit nummer werkten mee, 
naast de auteurs:

Thomas Hood 
Jaap Lemstra (illustraties blz 3 en 9) 

De foto’s zijn gemaakt door de 
auteur van het artikel, tenzij anders 
aangegeven
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UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Datum	:		 15	juni	2022
Tijd	 :		 19:30
Plaats	 :		 Stayokay,	Scheepmakersstraat	27,	Den	Haag

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 
 8 juni 2021*
4. Verkiezing bestuursleden
   –  Jacob Tammens heeft zijn taken als secretaris 

neergelegd. Nol Witte stelt zich kandidaat.
  –   Wil Bianchi verlaat het bestuur. 
   Rowdy Boeyink stelt zich kandidaat.
5. Vaststellen inhoudelijk en financieel 
  jaarverslag 2021*
6. Vaststellen jaarplan 2022*
7. Rondvraag
8. Sluiting

*  De stukken zijn te vinden op 
 https://haagseregio.fietsersbond.nl/
 

Na de pauze willen we graag in gesprek over de 
belangrijkste maatregelen om de verkeersveiligheid 
in de Haagse regio te verbeteren. We doen dit aan de 
hand van de tien punten die de Fietsersbond heeft 
opgesteld:

 1. Snelheid auto’s omlaag brengen
 2. Fietspaden beter inrichten
 3. Verkeersstromen ontvlechten
 4. Autodruk verminderen
 5. Inrichten voor iedereen
 6. Beter onderhoud
 7. Ruimer inhalen
 8. Duidelijker richtlijnen voor inrichting
 9. Bewust zijn van ongevallen
10.  Fietsvaardigheid vergroten

Toelichting op deze punten is te vinden op 
https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsers-en-
veiligheid/top-10-maatregelen-verkeersveiligheid/

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

Stuur uw reactie of bijdrage voor het volgende nummer 
voor 15	oktober	2022 naar fietsbel.denhaag@gmail.com.
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FIETSERSBOND RIJSWIJK DENKT MEE 
BIJ HET ONTWERP VOOR DE VERNIEUWDE 
PRINSES BEATRIXLAAN

In samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), rijk en provincie worden plannen ontwikkeld 
om de Prinses Beatrixlaan opnieuw in te richten. De gemeente Rijswijk wil de doorstroming van het autoverkeer 
bevorderen, de ruimtelijke kwaliteit van de weg verbeteren en ruimte creëren voor woningbouw. Daarbij gelden een 
aantal ambities waarvan de volgende voor fietsers belangrijk zijn. 

• oversteekbaarheid Prinses Beatrixlaan verbeteren voor fietsers en voetgangers
• verbeteren fietspaden
• versterken van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit

regioregio
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Ook voor de Steenlaan gaat de ge-
meente plannen voor reconstructie 
maken. De Fietsersbond heeft als 
volgt de bewonersenquête ingevuld. 
    •  Het fietspad moet aan beide zij-

den breder. Dat kan door een stuk 
van de redelijk brede stoep op te 
offeren.

    •  Het fietspad moet geasfalteerd 
worden zodat het goed aansluit 
op het geasfalteerde fietspad 
in Den Haag. Voor een goede 
aansluiting is het ook, mede voor 
de veiligheid, gewenst dat de 
fietspaden in Rijswijk en Den Haag 
even breed zijn. Overleg hierover 
met Den Haag is wenselijk.

    •  Het groen is voldoende maar 
slecht onderhouden.

    •  Omdat er onvoldoende ruimte is 
voor alle functies (verkeer, parke-
ren...) raadt de Fietsersbond de 
gemeente aan de prioriteit sterk 
te verleggen van autoverkeer naar 
fietsverkeer.

het Marshallplein gaan fietsers uit drie 
richtingen naar drie richtingen met 
krappe opstelplaatsen. We hebben 
daar op drie dagen tijdens de ochtend-
spits tellingen gedaan: iedere dag tus-
sen 450 en 550 fietsers per uur. In het 
algemeen konden alle fietsers in één 
keer doorrijden als er in hun richting 
groen was, maar als het drukker wordt 
gaat dat niet meer. Onze wens tot ver-
breding van de eenrichtingsfietspaden 
langs de Churchilllaan tot 3,60 meter 
rond de oversteek met de Prinses 
Beatrixlaan is nog niet gehonoreerd.
De gemeente heeft grote waardering 
uitgesproken over de inbreng die de 
Fietsersbond heeft geleverd. Duidelijk 
en adequaat. Van onze kant is er veel 
waardering voor de manier waarop de 
Fietsersbond is betrokken en voor het 
constructieve overleg dat is gevoerd. 
De opmerkingen over verbreding van 
de opstelstroken zal de gemeente nog 
intern bespreken. Ook zal nog geke-
ken worden of de tijden dat het groen 
licht is voor de fietsers kan worden 
verlengd. Uitvoering wordt in 2024 
verwacht.

De Rijswijkse Fietsersbond is om een 
inbreng gevraagd, die we graag leve-
ren. Daarbij letten we op de oversteek-
baarheid van de Prinses Beatrixlaan, 
op voldoende ruimte op het fietspad, 
op voldoende opstelruimte bij ver-
keerslichten en op het comfort van 
het wegdek.
We hebben in verschillende fases 
wensen ingebracht (“klanteisen” in 
de terminologie van het project). Een 
aantal zijn meteen ingewilligd, zoals 
het minimaliseren van wachttijden 
voor fietsers wanneer het fietspad 
de inrit van een parkeergarage kruist, 
verkorting van de wachttijden voor 
fietsers langs de Churchilllaan, en 
het tijdens de werkzaamheden niet 
gelijktijdig afsluiten van de kruisingen 
van de Beatrixlaan met de Admiraal 
Helfrichsingel en de Churchilllaan. 
Er zijn ook klanteisen afgewezen 
zoals een tweerichtingenfietspad 
tussen de Prinses Beatrixlaan en de 
Minister Van den Tempellaan (langs 
het HBG-gebouw); maar de tweerich-
tingenoversteek voor fietsers van de 
Beatrixlaan op de Generaal Spoorlaan 
is wel gehonoreerd.
De oversteekbaarheid van de Prin-
ses Beatrixlaan hangt mede af van 
de instelling van de verkeerslichten. 
De Fietsersbond heeft gevraagd om 
“aanwijsbare verkortingen” van de 
wachttijd voor fietsers. De gemeente 
gaat uit van het bevorderen van het 
langzame verkeer en wil dat ook bij de 
regelingen tot uitdrukking brengen. 
Maar dat heeft zijn grenzen, waar-
schuwde men ons. Per slot blijft de 
Prinses Beatrixlaan een verkeersader 
voor auto’s. De instelling van de rege-
lingen is nu nog niet aan de orde; met 
onze wens zal in het verdere verloop 
rekening worden gehouden.
Wat betreft de opstelruimte: op de 
kruising van de Prinses Beatrixlaan 
met de Churchilllaan aan de kant van 

Krappe opstelplaatsen Churchilllaan oversteek Beatrixlaan                     GOED
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Rotonde Churchilllaan/ Schaapweg. Fietsers in twee richtingen. 
Wel waarschuwing, toch ongevallen    

Mall of the Netherlands, fi etsenstalling Banninglaan/Heuvelweg                                                              FOUTKrappe opstelplaatsen Churchilllaan oversteek Beatrixlaan                     GOED

O���������������
We zijn nagegaan of we voor locaties waar in de laatste jaren fietsersongevallen plaats hebben gevonden, aanbevelingen 
hebben. De basis daarvoor is de website	www.star-verkeersongevallen.nl. Onze bevindingen gaan we binnenkort 
bespreken met de gemeente. We hebben daar een geïllustreerd overzicht van gemaakt. Geïnteresseerden kunnen het 
bij ondergetekende opvragen ( erwinfietst@xs4all.nl ).   

N�����	�������������	�����
In januari heeft het bestuur van de Rijswijkse onderafdeling aan de leden die jonger zijn dan 75 een 
brief gestuurd omdat het behoefte heeft aan aanvulling en vervanging. Aanvulling is belangrijk om ons 
scherp te houden. Een manco van ons bestuur is gebrek aan zichtbaarheid in de sociale media. 
Niet dat we die zichtbaarheid niet willen, maar we hebben er niemand voor. Enkele bestuursleden 
(zoals ondergetekende) worden door privéomstandigheden beperkt of gaan op termijn verhuizen. 
We hebben op deze brief een reactie gekregen waar we erg blij mee zijn, maar meer versterking is nodig. 

Graag	contact	opnemen	met	Joleen	Weststeijn	op	telefoonnummer	06	49952885	
of	per	e-mail	op	Rijswijk@fietsersbond.nl.

Erwin Ruitenberg 

schade, zwart voor dodelijk ongeval. 
Hoe groter het balletje, hoe meer 
ongevallen. Als je op een balletje klikt 
verschijnt er een grafiekje met een 
onderverdeling per jaar vanaf 2017. Op 
deze manier kun je een goed overzicht 
krijgen van de ongevalsontwikkeling 
op een bepaalde plek.

De Fietsersbond is bij STAR betrokken 
als deelnemer van het “stakeholders-
overleg”.Voor het publiek zijn de 
gegevens over aantallen per locatie op 
de kaart op de website toegankelijk. 
Voor andere belanghebbenden zoals 
verkeerskundigen, verkeersveiligheids-
specialisten en planners, is uitgebrei-
dere informatie beschikbaar.

Wij hebben bij ons onderzoek naar 
ongevalslocaties gebruikgemaakt 
van de kaart. Daar filterden we op 
kwetsbare verkeersdeelnemers 
(fietsers, voetgangers, bromfietsers); 
je kunt ook filteren op leeftijdscate-
gorie. Ter illustratie de uitsnit van een 
stukje van Rijswijk (Steenvoorde-N), 
met de ongevalslocaties als rood-
blauw-zwarte balletjes; rood voor ge-
wonden, blauw voor alleen materiële 

Voor	de	geïnteresseerde	lezer	
een	toelichting	op	die	website.
STAR staat voor Smart Traffic Accident 
Reporting. Het idee erachter is, dat 
voor een integraal ongevallenbeleid 
betrouwbare ongevallengegevens 
nodig zijn. De belangrijkste bronnen 
zijn ongevalsrapporten van de politie 
en meldingen van burgers, meestal via 
de schadeverzekeraar. Verschillende 
datasets van o.a. politie, verzekeraar 
en ziekenhuizen worden gekoppeld 
en gesynchroniseerd. Daarmee 
worden dubbeltellingen voorkomen. 
De verzekeraars ontwikkelden een 
app MobielSchadeMelden, waarmee 
burgers zélf schade kunnen melden 
bij hun verzekeraar, inclusief foto’s.  
De gegevens van de meldingen 
worden doorgestuurd naar de 
nationale ongevallendatabase. 

Erwin Ruitenberg

Ongevalslocatie Churchilllaan met fi etsstroken    
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men langs de Via Donizetti met steile 
hellingen van ongeveer 5%. De barrière-
werking van deze stedelijke hoofd-
wegen voor kruisende fietsers neemt 
daarmee toe.

Rijkswaterstaat vindt dat de voorge-
stelde maatregelen voldoende zijn 
als functioneel herstel. De gemeente 
en de Fietsersbond zijn het hiermee 
oneens en hebben daarom in hun 
zienswijzen bezwaar gemaakt tegen 
de voorgestelde verkeerstechnische 
oplossing. De Fietsersbond vindt dat 
het uit oogpunt van fietscomfort het 
beste is om de bestaande oversteek-
plaatsen te handhaven. 

Als verwijdering van de oversteek-
plaatsen voor de verruiming van de 
capaciteit voor het autoverkeer het 
uitgangspunt blijft, dan stellen de 
gemeente en de Fietsersbond voor 
om een fietspad op de tunneldaken 
aan te leggen, dat verbonden is met 
fietsviaducten. De Fietsersbond heeft 
in zijn zienswijze aangegeven dat er 
bij de belangenafweging in het OTB 
onvoldoende aandacht is voor de be-
langrijke betekenis van de fiets bij het 
verbeteren van de bereikbaarheid van 
de Haagse agglomeratie.

Op de ingediende zienswijzen heeft 
de minister nog niet gereageerd in 
het kader van de vaststelling van het 
tracébesluit. Hiervoor is vertraging op-
getreden in verband met de stikstof-
problematiek.

O������	R��������������	��	
��������	����	��������	��������	
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In verband met de behandeling van de 
zienswijzen is in de afgelopen periode 
overleg geweest tussen de gemeente 
en Rijkswaterstaat over het voorge-
stelde fietspad op de tunneldaken. 
Daarbij is gebleken dat deze fietsroute 
zowel financieel als technisch haalbaar 
is en een betere oplossing biedt dan 

regioregio

Ook wordt de oversteekplaats voor 
tramlijn 19 verplaatst in de richting 
van het winkelcentrum. In plaats van 
de (gelijkvloerse) fietsoversteekplaats 
op de Noordsingel is een fietsviaduct 
gepland met een (te) steile helling aan 
de zuidzijde van 4,6%. De streefwaarde 
voor een helling onder normale 
omstandigheden is ongeveer 2%. Bij 
de Heuvelweg komt geen vervanging 
voor de oversteekplaats. Doorgaande 
fietsers moeten daar omrijden en klim-

Dit artikel gaat over de ontwikkeling 
van de Fietsroute N14 Sijtwende. 
Het traject ligt parallel aan de N14 
en de weg die eerder de N469 heette 
tussen Zoetermeer en Den Haag 
Mariahoeve. De uitvoering van het 
plan A4 Haaglanden-N14 van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport (MIRT) heeft 
gevolgen voor deze fietsroute. 

In een eerder artikel in de Fietsbel 
— van voorjaar 2020 — zijn nadelige 
gevolgen van het plan voor fietsers 
beschreven. Inmiddels is het plan 
aangepast naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen.

O������������������	(OTB)	2020
In mei 2020 heeft de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat het ont-
werptracébesluit (OTB), milieueffect-
rapport en ontwerpsaneringsbesluit 
A4 Haaglanden-N14 bekendgemaakt. 
Het besluit gaat over maatregelen om 
de bereikbaarheid van de Haagse regio 
te verbeteren — in dit geval door ver-
betering van de doorstroming op de 
A4 en de N14. Bij de N14 in Leidschen-
dam-Voorburg zullen daarvoor de 
kruisingen van de N14 met de stede-
lijke hoofdwegen gedeeltelijk ongelijk-
vloers worden. Het autoverkeer op de 
Prins Bernhardlaan / Noordsingel en 
de Monseigneur Van Steelaan / Heu-
velweg gaat met een tunnel onder de 
N14 door. Voor capaciteitswinst voor 
het autoverkeer op de kruisingen, 
zullen de met verkeerslichten gere-
gelde fietsoversteekplaatsen bij het 
Burgemeester Den Haan- Groenpark / 
Via Verdi en de Lavendel / IJsvogelweg 
daarbij komen te vervallen. 

Wagenstraat 185A                         

FIETSROUTE N14 SIJTWENDE

Oversteekplaats 
Heuvelweg / IJsvogellaan                  
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Oversteekplaats 
Prins Bernhardlaan / Via Verdi                    

Oprit
Via Donizetti westzijde                   
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het functioneel herstel uit het OTB. 
De ingediende zienswijzen hebben 
dus wat opgeleverd.

Er zijn afspraken over de kostenver-
deling gemaakt tussen het Rijk, de 
Metropoolregio en de gemeente. 
Begin 2022 zullen Rijkswaterstaat en 
de gemeente een bestuursovereen-
komst sluiten over de fietsroute N14 
Sijtwende. Voor de tussenliggende 
fietspaden bereidt de gemeente een 
bestemmingsplan voor.

V������������	�������	
F���������	N14 - S��������
De gemeente is in april 2022 gestart 
met overleg met de bewoners die 
direct aan de fietsroute wonen. Als 
eerste stap zijn hiervoor ontwerp-
ateliers georganiseerd. Hier kunnen 
bewoners meedenken over het stuk 
fietspad dat vlak bij hun huis komt. 
Meegedacht kan worden over de 
precieze ligging van het fietspad 
en hoe het eruit komt te zien. 

De gemeente neemt daarin wensen 
en aandachtspunten mee. De avonden 
zijn ingedeeld per straat. Om een zorg-
vuldige afweging te maken is eind 2019 
een bewonersenquête gehouden. 
Veel respondenten waren positief en 
noemden veiligheid en een meer logi-
sche fietsroute als positieve punten. 
Ongeveer een derde van de direct 
aanwonenden van de toekomstige 
fietsroute vulde de enquête in. Hier-
van stond 76% negatief tegenover het 
fietspad. Zorgen zijn er over verwach-
te overlast — o.a. hinder van brom- en 
snorfietsen — aantasting privacy, 
onveiligheid en afname van groen.

Rijkswaterstaat werkt het ontwerp 
van de viaducten verder uit.

Fietsers kunnen het fietspad op het 
tunneldak bereiken via minder steile 
hellingen bij de aansluiting op 
de Veurselaan en op het Zijdepad 
(Velostrada).

Voor doorgaande fietsers is de route 
N14 Sijt N14 Sijtwende direct (geen 

omwegen), snel (geen wachttijd bij
verkeerslichten) en veilig (vrij van 
autoverkeer). Bij de kruispunten zijn 
er geen beperkingen voor doorgaande 
fietsers. Wel voor fietsers die het 
fietspad op het tunneldak verlaten 
of oprijden. Aandachtspunten zijn 
de steilheid van de hellingen en de 
verkeerssituatie bij het snelle afdalen.  

Dick Breedeveld

Het schetsontwerp 
fi etsviaduct Prins Bernhardlaan                   

Tunneldak 
bij Via Donizetti / Via Verdi                 

regioregio

Oversteekplaats 
Heuvelweg / IJsvogellaan                  

Oprit fietspad 
tunneldak bij Veurselaan                

Oprit fietspad 
op tunneldak bij Zijdepad                 
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ZOETERMEER FIETSSTAD 2022 
BESTE GROTE GEMEENTE

regioregio
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De prijzen worden om het jaar 
toegekend op basis van de resultaten 
van  enquêtes. In het najaar van 2021 
zijn in totaal maar liefst 48.000 
enquêtes ingevuld, verdeeld over 
alle 350 gemeenten. Zoetermeer 
heeft in deze enquête vooral op drie 
punten goed weten te scoren:
•  het Nachtnet Fiets met daaraan 
  gekoppeld goed verlichte paden
•  de (op diverse locaties overdekte)  

 fietsparkeerplaatsen
•  de aanwezigheid van vrijliggende  

 fietspaden en -stroken

Na deze bekendmaking zijn bij de 
afdeling Zoetermeer vele reacties 
binnengekomen. Deze kunnen worden 
onderverdeeld als afkomstig van drie 
typen fietsers.

1. fietsers met uitsluitend korte   
 verplaatsingen binnen de directe,  
 vertrouwde en veilig geachte 
 omgeving
2. fietsers die langere afstanden 
 afleggen, veelal in combinatie met  
 bewustzijn over gezondheid, 
 ontspanning, voordeligheid en 
 bereikbaarheid
3. fietsers die (noodzakelijk) vaker en  
 verder onderweg zijn, bijvoorbeeld  
 scholieren en forenzen

Verder moeten we de mensen niet 
vergeten die met een aangepaste fiets 
een belangrijke onafhankelijkheid 
terugkrijgen.

Deze verschillende typen fietsers 
hebben behoefte aan verschillende 
faciliteiten, hebben verschillende 
belevingen en geven dan ook verschil-
lende antwoorden. Wat de een als 

Top noemt blijkt voor een ander soort 
fietser weer een duidelijke Flop.
De fietsgebruikers uit categorie 1 
bleken het meest enthousiast over de 
gewonnen prijs met de kanttekening 
nog wel dat ze bezorgd zijn over de 
inrichting van schoolzones.

Naast wat enthousiaste reacties vanuit 
categorie 2, toch enige verbazing over 
fiets(on)veilige situaties binnen de 
Zoetermeerse gemeentegrenzen.

Tenslotte de meest kritische fietsers, 
uit categorie 3: de veelgebruikers. 
Deze geven gedetailleerd lijstjes van 
verbeterpunten mee.

We zijn vanzelfsprekend blij met de 
onderscheiding en ook opgetogen 
over de vele positieve en kritische 
reacties hierop. Ook voor de toekomst 
is er genoeg werk aan de winkel!

Theo Hebing, 
afdeling Zoetermeer

Piet Goeyenbier, kerngroeplid/adviseur Fietsersbond, afdeling Zoetermeer; wethouder Margreet van Driel; 
wethouder Jan Iedema; Roel Effting, adviseur Verkeer, Parkeren en Mobiliteit van de gemeente; Esther van Garderen, 
directeur van de Fietsersbond; Theo Hebing en Eugène Verwiel van de Fietsersbond afdeling Zoetermeer

Pas op 2 juni 2022 maakt de Fietsersbond bekend welke gemeente zichzelf Fietsstad 2022 mag noemen maar winnaars in 
bepaalde categorieën zijn al onthuld, inclusief Zoetermeer die de prijs voor beste grote fietsgemeente heeft gewonnen. 

Onderdeel van Nachtnet Fiets, routes 
met extra bewegwijzering en verlichting                   
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columncolumn
Het is altijd even zoeken een secretaris 
te vinden; hij is de motor in de machi-
ne. Helaas kan ik geen fietsgerelateerd 
beeld bedenken. Nol Witte is voor de 
functie benaderd en heeft zich met 
enthousiasme beschikbaar gesteld. 
We willen natuurlijk weten waarom.

Zijn achtergrond licht al een tipje 
van de sluier op. Zijn ouders hadden 
expres geen auto, waren al milieu-
bewust toen daar nog een beetje 
verbaasd naar werd gekeken, én 
waren lid van de Fietsersbond (toen 
nog ENFB). Hij heeft dus van kinds-

been af geleerd dat alles heel goed per 
fiets kan, als je maar weet dat het kan. 
En als je geen auto hebt, moet je wel, 
dus een praktische leerschool.

Nol is in Wageningen gaan studeren 
— bodemkunde en geo-informatie-
kunde — wat duidt op gevoel voor 
zowel wetenschap als natuur. Iets wat 
hij deelt met veel bewuste fietsers. 
Aanvankelijk werkte hij bij de provin-
cie Zuid-Holland. Zijn taken werden 
gedecentraliseerd naar een samen-
werkingsverband van gemeenten: de 
Omgevingsdienst Midden-Holland, 
die in Gouda is gevestigd. Wonend in 
het centrum van Den Haag is het een 
kleine moeite de trein naar Gouda te 
pakken.

De motivatie om secretaris te worden 
is onder andere gelegen in zijn 
kinderen. Zelf groeide hij op in 
Zwolle waar hij al vroeg zelfstandig 
naar de bibliotheek kon fietsen. Hij 
wil zich ervoor inzetten dat kinderen 
in Den Haag ook veilig naar school, 
vriendjes, de bibliotheek of de sport-
vereniging kunnen fietsen. Dus in 

bredere zin het fietsen in Den Haag 
veilig en aantrekkelijk maken, voor 
kinderen en volwassenen.

Nog even gevraagd waarover hij 
zich druk maakt. Het antwoord kwam 
direct en zonder aarzeling: de 
uitdijende auto’s. We hebben nog 
even als geestverwanten zitten praten 
over hoe irritant het is, die onnodig 
dikke auto’s in de stad, hoe ze je van 
de weg drukken om zich door smalle 
straten te persen en hoe ze uitpuilend 
op parkeerplaatsen staan, soms een 
deel van de fietsstrook overlappend. 
Je vraagt je af waar het gezonde 
verstand van die berijders is gebleven, 
je zou toch moeten begrijpen dat zo’n 
bakbeest een te grote belasting is in 
de stad (en voor het milieu).

Het is duidelijk, onze nieuwe secre-
taris gaat zich reuze inzetten voor 
de fietsers. Als ik voor de leden mag 
spreken: wij wensen hem veel succes 
en resultaat.

Willem Ruitenberg

ONZE NIEUWE SECRETARIS (NA VERKIEZING IN ALV)

Nol Witte 

Dikke auto
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Jos de Jong 
Voorzitter 
Fietsersbond Haagse regio 

josdejong75@gmail.com
06 18877993

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
achter de rug. De opkomst was laag. 
De verschuivingen in Den Haag en in 
de regio zijn niet erg groot. Wat 
betekent dit voor het fietsbeleid? 
Bij het schrijven van deze bijdrage 
voor de Fietsbel, is er in Den Haag 
nog geen nieuw college. En ook niet 
in de randgemeenten. In Den Haag 
heeft inmiddels D66 het voortouw 
genomen in de onderhandelingen. In 
onze verkiezingsprogramma-analyse 
won D66 een gouden medaille. Dit 
moet ons wel een beetje geruststellen.

Het zou toch wel heel mooi zijn als 
het nieuwe Haagse college meer 
aandacht heeft voor de afronding 
van sterfietsprojecten. Onze inzet 
is invulling van alle ontbrekende 
schakels. 

Verder moet er met meer respect 
worden omgegaan met onze hoofd-
fietsroutes. Nu wordt te gemakkelijk 
routes langdurig afgesloten.

In een nieuw akkoord in Den Haag 
moet de politiek zich ook uitspreken 
over de invoering van maximumsnel-

heid 30 km/uur binnen de bebouwde 
kom, bijvoorbeeld in het Oude Centrum. 
De invoering van “de 30-kilometer” 
heeft alles met verkeersveiligheid te 
maken. Dit is, en blijft, een belangrijk 
overkoepelend aandachtspunt.

Er vallen veel fietsgewonden door 
eenzijdige ongevallen. Daarvan is 
gebrekkige infrastructuur vaak de 
oorzaak. Fietsongevallen voorkom je 
door fietspaden vergevingsgezind 
te maken. Dat betekent dat een 
stuurfout niet meteen tot een 
ziekenhuisopname leidt. Kleine 
maatregelen helpen al. Haal paaltjes 
weg of voorzie ze van de juiste 
markering. Zorg ervoor dat 
straatmeubilair op voldoende 
afstand van het fietspad staat. 
Maak de voorrangsverhoudingen 
bij kruisingen duidelijk.



S�����	�����
De Grote Marktstraat maakt deel uit 
van één van de drukste fietsroutes in 
Den Haag. De straat is ook een druk-
bezocht voetgangersgebied. Er wordt 
veel over geklaagd, maar is er echt een 
probleem?

In 2015 heeft de Grote Marktstraat zijn 
huidige inrichting gekregen. Het was 
de bedoeling om er een zogenoemde 
gedeelde ruimte (shared space) van de 
maken: voetgangers, fietsers, taxi’s 
en vrachtauto’s krioelen er door de 
ruimte. Het verkeerskundige idee 

erachter is de objectieve veiligheid 
te bevorderen door de ruimte zo in 
te richten dat verkeersdeelnemers 
voorzichtig door de ruimte bewegen. 
Het komt erop neer dat de ruimte een 
beetje onveilig moet voelen. Uit on-
derzoek blijkt dat het principe werkt: 
in gedeelde ruimtes vinden er weinig 
ongevallen plaats. Dat geldt ook voor 
de Grote Marktstraat: met de objec-
tieve veiligheid is er geen probleem. 

Maar gevoelens van onveiligheid gaan 
niet goed samen met het doel van de 
gemeente om van de Grote Markt-
straat een winkelwalhalla te maken, of 
“balzaal”. Het probleem wordt verer-
gerd door het ontwerp van de straat. 
Tegen het principe van de gedeelde 
ruimte in wordt het fietsverkeer geka-
naliseerd op een verdiepte pad dat erg 
op een fietspad lijkt maar geen echt 
fietspad is. Op dit “fietssuggestiepad” 
krijgen fietsers de indruk dat ze hard 
mogen rijden en voorrang opeisen — 
gedrag dat tot ergernis onder voet-
gangers leidt.

Hoewel in 2015 al evident was dat de 
inrichting dit effect had, deed de ge-
meente jarenlang niets om het 
probleem op te lossen. Er is weliswaar 
besloten om snorfietsen te verbieden. 
Maar dat besluit is pas in oktober 
2018 uitgevoerd. Er is ook besloten 
om een gedragscampagne te voeren 
om mensen bewust te maken van de 
gedragsregels. Maar daar is pas in 2021 
werk van gemaak — zes jaar na de op-

levering. Intussen kwam de gemeente 
onder politieke druk om in te grijpen.

Z�����	���������	��������,	������	
��������

Over hoe er ingegrepen moet worden 
zijn de politieke partijen het niet eens. 
In 2018 waren de Haagse StadsPartij 
(HSP), de VVD, de ChristenUnie en 
de SP voorstander van het fietsvrien-
delijker maken van een alternatieve 
route over de Gedempte Gracht en de 
Gedempte Burgwal (wat we de 
“Gedempte route” zullen noemen). 

Toen was het afsluiten van de Grote 
Marktstraat voor fietsers nog geen 
thema. In 2022 wel!  Nu pleiten D66, 
de SP, de PvdA en de ChristenUnie 
voor afsluiting van de Grote Markt-
straat voor fietsers als de winkels 
open zijn, samen met de inrichting 
van de Gedempte route als alternatief 
voor fietsers. Daarentegen kiezen 
Hart voor Den Haag, de HSP, de Partij 
voor de Dieren en het CDA ervoor 
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HOOFDBREKENS OVER FIETSEN IN 
DE GROTE MARKTSTRAAT
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“Verwarring over de verkeerssituatie hoort inmiddels bij de Grote Marktstraat. 
Het is misschien ook wel een beetje traditie geworden.” 

— Maarten de Vuyst, raadslid — 
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om de Grote Marktstraat niet af te 
sluiten, maar het fietssuggestiepad te 
upgraden tot volwaardig fietspad met 
fietsers in de voorrang. HvDH en het 
CDA  willen de Gedempte route daarbij 
niet verbeteren voor fietsers.

Alle voorgestelde maatregelen heb-
ben nadelen. Een duidelijkere marke-
ring van het fietssuggestiepad deelt 
de “balzaal” sterker op in zones en 
leidt er waarschijnlijk toe dat fietsers 
gemiddeld harder gaan fietsen. De 
Gedempte route is niet fietsvriendelijk 
want hij wordt nog intensief gebruikt 
door auto’s en vrachtwagens. Het 
begin en einde van de Gedempte 
route zijn ook niet veilig ingericht voor 
fietsers. Het is onzeker of de Gedemp-
te route een grote fietsstroom veilig 
kan verwerken. En het periodiek of 
permanent weren van fietsers vraagt 
organisatorisch het een en ander.

S��������	���	��	F�����������
Het weren van fietsers uit de Grote 
Marktstraat tijdens de drukke winkel-
tijden is voor de Fietsersbond afdeling 
Haagse regio bespreekbaar indien de 
Gedempte route wordt ingericht als 
snelle, veilige en comfortabele fiets-
route met voldoende capaciteit.

P���	���	��	��������
De coalitiepartijen hebben in 2018 en 
2019 afgesproken om te onderzoeken 

of de Gedempte route voor fietsers 
een alternatief kan zijn voor Grote 
Marktstraat. In december 2021 kwam 
het college met een voorstel om de 
meeste parkeerplaatsen op de Ge-
dempte route op te heffen en de route 
op te tuigen als fietsstraat. In de verre 
toekomst wil het college wel naden-
ken over het autoluw maken van de 
Gedempte route en omgeving.

M�����	���	��	�������
Laten we voorop stellen dat de moge-
lijkheid om door de Grote Marktstraat 
te fietsen het liefst zo weinig mogelijk 
wordt ingeperkt.

De door de gemeente voorgestelde 
herinrichting van de Gedempte route 
is op zich welkom. Een Gedempte 
route ingericht als fietsstraat met min-
der geparkeerde auto’s en met laad-
losverkeer beperkt tot venstertijden, 

zou een goede aanvulling kunnen zijn 
op de hoofdfietsroute door de Grote 
Marktstraat.

Maar de gemeente wil na de inrichting 
van de Gedempte route als fietsstraat 
al overgaan tot het afsluiten van de 
Grote Marktstraat tussen 11.30 tot 
18.00 uur. Daar zijn wij tegen. Hoewel 
het opheffen van veel parkeerplaat-
sen op de Gedempte route klinkt als 
een flinke ingreep, komt er hierdoor 

weinige extra ruimte vrij voor fietsers 
die auto’s moeten passeren. Alleen 
als de Gedempte route autoluw wordt 
gemaakt kan er sprake zijn van een 
fietsvriendelijke route die duizenden 
fietsers per dag veilig kan verwerken. 
Omdat de gemeente daar nog geen 
plannen voor heeft moet de Grote 
Marktstraat naar onze mening 
onbeperkt toegankelijk blijven voor 
fietsers.

Zoals eerder gezegd zorgt de huidige 
inrichting van de Grote Marktstraat 
voor ergernis, omdat sommige 
fietsers te snel rijden en voorrang 
opeisen. In 2018 heeft de gemeente 
delen van het fietssuggestiepad ver-
wijderd. Op de plekken waar dat is 
gebeurd is de snelheid van fietsers 
merkbaar afgenomen. Nadat de Ge-
dempte route aangepakt is, kan 
de volledige verwijdering van het

fietssuggestiepad mogelijk voor een 
vermindering van de ergernis zorgen.

Het lijkt er in ieder geval op dat de 
verwarring over de verkeerssituatie 
nog een tijdje zal voortduren.

Thomas Hood en 
Arthur Marquard

stadstad

Gedempte Gracht                
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Interview met Remco de Rijk 
en Aya Achahboun

Op 4 maart j.l. werd Remco de Rijk 
benoemd als de nieuwe fietsburge-
meester van Den Haag. Aya Achahboun 
werd op hetzelfde moment junior 
fietsburgemeester. Ik had het 
genoegen de beide fietsburgemees-
ters ter kennismaking te spreken bij 
het fietsdienstverleningspunt in de 
Wagenstraat.

Bij binnenkomst val ik met mijn neus 
in de boter: de kersverse fietsburge-
meesters worden bijgepraat over het 
Haagse fietsbeleid door Rina Adriani 
van Den Haag Fietst!, de gemeentelijke 
dienst die zich bezighoudt met 
fietsgerelateerde zaken. Op die manier 
ben ik onverwacht getuige van de 
eerste brainstorm over de invulling 
van het nieuwe burgemeesterschap. 
Enkele enthousiaste ideeën over het 
organiseren van evenementen en de 
rol die de gemeente daarbij kan 
spelen, passeren de revue. Daarna 
is het mijn beurt om wat vragen te 
stellen, maar nog voor ik een geluid 
kan uitbrengen wijst Remco de Rijk 
op mijn sokken met fietsmotieven en 
roept: “Hé, die fietsensokken heb ik 
ook!” Aya Achahboun schiet in de 
lach — het ijs is gebroken.

Wat beweegt een mens om 
fietsburgemeester te worden? Aya: 
“Eigenlijk werd ik aan het denken 
gezet door de vorige fietsburge-
meester, Marcel Kleizen, die ik 
ontmoette bij een fietsevenement
in Den Haag, de Wheelie weken. 
Hij maakte mij ervan bewust dat het 
aandeel kinderen dat op de fiets 
naar school gaat vrij laag is omdat veel 
kinderen niet goed kunnen of durven 
fietsen, of omdat zij de weg niet goed 
kennen in de stad. Ik wilde daar iets 
aan doen en kwam toen op het idee 
om mij aan te melden voor de verkie-
zing tot junior fietsburgemeester.”

“W�	����	��	���	��������	���	
������	�������	���	���	�������	��	
��	��������	��	������	�����������	
����	���	������	�����������.	D��	
����	���	���	�������	������.”

Ook De Rijk werd geïnspireerd door 
gesprekken met voorganger Kleizen. 
Zijn ideeën hebben een sterke relatie 
met veiligheid (en sluiten naadloos aan 

bij thema’s die de Fietsersbond ook 
hoog in het vaandel heeft). Hij werd 
daardoor aan het denken gezet over 
de manier waarop wij steden inrichten, 
dat de alomaanwezigheid van auto’s 
ten onrechte als vanzelfsprekend 
worden gezien en dat we er ten 
onrechte aan gewend zijn geraakt 
kinderen te moeten waarschuwen 
voor verkeersdrukte op straat. “Ik wil 
daar iets aan doen, dat fietsen veiliger 
wordt, dat de snelheid van het 
autoverkeer omlaag wordt gebracht 
en dat het aantal auto’s wordt 
verminderd. De stedelijke ruimte is 
immer van ons allemaal.” Er zijn ook 
persoonlijke redenen die hem tot zijn 
keuze hebben bewogen: “Ik heb nu 
eenmaal een grote passie voor 
Den Haag, ben geboren Hagenees. 
En ik mag het fietsburgemeesterschap 
vrij invullen — daar houd ik van!”

V������	�����������   
Gevraagd naar hetgeen De Rijk dan als 
invulling kiest is zijn antwoord helder: 
“Ik wil mij richten op de veiligheid en 
het gemak van tijdelijke omfietsroutes 
door bijvoorbeeld bouwactiviteiten.

Die zijn nog te veel gericht of auto’s 
en vaak te onveilig voor fietsers. Of 
fietsers worden vijf minuten omgeleid, 
maar daar houdt natuurlijk niemand 
zich aan. Er valt op dit gebied nog veel 
te winnen; het heeft mijn interesse, ik 
ga er graag mee aan de gang.”

Naast de omleidingen heeft hij nog 
de nodige ideeën voor evenementen, 

activiteiten en het opzetten van een 
netwerk of kennisplatform, waar alle 
kennis over fietsen voor burgers kan 
worden  samengebracht. Gemeenten, 
ondernemers, Fietsersbond en andere 
organisaties zouden hiertoe samen 
kunnen werken. De Rijk: “Ik weet nog 
niet precies hoe het eruit zou moeten 
zien, hoor. Ik heb soms te veel ideeën 
en was al een spreadsheet aan het 
maken om deze te ordenen. Maar die 
is nu al te omvangrijk geworden om uit 
te kunnen voeren.” Lachend: “Ik zal 
keuzes moeten gaan maken.”   

S�������
Ook Aya Achahboun heeft haar 
speerpunt al gescherpt. Het sluit aan 
bij haar wens om het fietsgebruik 
onder kinderen te vergroten: “Ik wil 
graag naar basisscholen gaan om daar 
het fietsen meer onder de aandacht 
te brengen. Je moet daar op jonge 
leeftijd mee beginnen. Een gym-
docent bij mij op school vindt dit ook 
een goed idee. Hij heeft ontdekt dat 
kinderen op de middelbare school die 
nog niet fietsvaardig zijn zich daarvoor 
schamen, dit niet toe durven te geven. 

Je bent dan eigenlijk al min of meer te 
laat om ze fietsles aan te bieden.”  

De Rijk: ”Daarbij speelt de veiligheid 
van de infrastructuur natuurlijk ook 
een rol om fietsen voor kinderen 
aantrekkelijker te maken. Ik blijf erbij 
dat er wat minder blik in de stad moet 
zijn, dat de snelheid omlaag moet en 
dat verkeersstromen vaker moeten 
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FIETSBURGEMEESTER DE RIJK:
“VAN MIJ MAG ER WEL WAT MINDER BLIK IN DE STAD”
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worden ontvlochten.” Hij ziet zichzelf 
daarbij eerder als generalist dan als 
specialist: “Ik vermoed dat de echte 
expertise op verschillende thema’s te 
vinden is bij bijvoorbeeld de Fietsers-
bond. Daar zitten ook deskundigen 
op het gebied van infrastructuur; ik 
kan zelf voornamelijk helpen thema’s 
uit te dragen en onder de aandacht te 
brengen, met name waar het gaat om 
gedragsbeïnvloeding.”

Doorsnee-fietsen
Ik had verwacht dat een fietsburge-
meester tenminste over een aantal 
fietsen beschikt en dat dagelijks een 
keuze wordt gemaakt hoe wordt 
gereisd: de stadsfiets, de elektrische 
fiets, de racefiets — een ligfiets 
misschien? Niets blijkt minder waar! 
De Rijk: “Ik heb alleen een e-bike van 
Batavus, die heb ik gekocht omdat de 
dealer zei dat hij goed was — verder 
niets.” Achahboun kan ik ook al niet 
betrappen op exotisch fietsgebruik: 

“Ik rijd op een doorsnee stadsfiets!”
Graag wil ik nog weten hoe het con-
tact is met andere fietsburgemeesters. 
De Rijk heeft al contact gehad met 
Karin Zwinkels, fietsburgemeester van 
het Westland. Met haar zou hij graag 
een initiatief starten om werknemers 
in de tuinbouw te stimuleren vanuit 
Den Haag Zuidwest vaker per fiets 
naar het Westland te reizen in plaats 
van met busjes van uitzendbureaus. 
Dat zou het nodige autoverkeer 
schelen, maar het is nog slechts een 
idee. Achahboun heeft binnenkort 
een kennismaking met de junior 
fietsburgemeester van Amsterdam.

S������	�������
De Rijk krijgt nog een ingeving: “Wat 
ik eigenlijk te gek zou vinden, is om 
een sociaal netwerk te onderhouden 
van iedereen die fietsen een warm 
hart toedraagt, of om daartoe aan te 
sluiten bij bestaande structuren van 
overheden en Fietsersbond. Ik zou 

graag nog meer mensen betrekken bij 
fietsevenementen en het uitwisselen 
van ideeën. Misschien zouden leden 
van de Fietsersbond het leuk vinden 
om daarbij nog meer betrokken te 
raken?”
Het is een open uitnodiging, onder-
staand in ieder geval de mogelijkhe-
den waar vrijwilligers zich kunnen 
aanmelden. Ik kijk zelf in ieder geval 
alvast uit naar verdere samenwerking 
op breed gedeelde standpunten en 
activiteiten, met deze enthousiaste 
fietsburgemeesters.

Instagram:	
fietsburgemeester070
Twitter:	
@Fietsburgemees1
Facebook:	
Fietsburgemeester Den Haag

Arthur Marquard

BIESIEKLETTE IS WEER GOED BEZIG

Het bedrijf heeft een stalling geopend in de Korte Poten, vlak bij de kruising met de Herengracht/Fluwelen Burgwal.

stadstad
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regioregio
In het volgende nummer zullen we 
aandacht besteden aan het digitale 
archief waarin de jaargangen 
van de Fietsbel kunnen worden 
bekeken. Uiteraard grasduinde ik 
wat door die oude nummers. Wat 
mij opviel was de speelsheid die 
toen heerste. Het lijkt wel of we 
nu allemaal bureaucraten zijn ge-
worden. Misschien is dat ook wel zo. 

De Fietsbel toen was een gestencild 
blaadje dat je in je studentenkamer 
drukte op een geleende stencil-
machine en met z’n allen sorteerde en 
vouwde, waarna ieder weer zijns 
weeg ging. Nu is het in kleur, met 
foto’s, een systematische opmaak 
en minder opvallende spelfouten.
Hieronder, voor de aardigheid, het 
jaarverslag 1989. Dat is toch al 

wonderlijk lang geleden, mijn dochter 
was 4, nu moeder van vier kinderen 
en mijn zoon was nog niet geboren, 
nu ingenieur bij ProRail.

Wat een kei Jac Wolters, toen in het 
bestuur en nu nog steeds!

Willem Ruitenberg

ARCHIEF 
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Bij dit artikel van Wil passen nog 
enkele “mopperfoto’s”. De eerste is 
genomen op de Kennedylaan kruising 
Valeriusstraat waar de gemeente de 
doorgang bij een kruising veiliger 
heeft gemaakt door een opstelplaats 
voor auto’s te maken. Auto’s hebben 
nu minder de neiging snel even het 
fietspad te kruisen en de doorstro-
ming voor auto’s is verbeterd. Dat is 
zeker waar, maar het kan nog beter. 
Wil schrijft over de hoge, harde stoep-
randen, die gevaarlijk zijn. Een dergelij-
ke rand gebruikt de gemeente ook bij 
de eilandjes om fietspad van de rijweg 
af te schermen. De foto geeft 

stadstad

NOG WAT OVER STOEPRANDEN 

Onlangs zijn er cijfers uitgebracht over ongeval-
len met fietsers. Vaak zijn de ongevallen eenzijdig. 
Als Fietsersbond geven wij steeds aan dat hoge 
verticale trottoirbanden een belangrijke oorzaak 
zijn van zulke ongevallen. Ook antiparkeerpaaltjes 
zijn een crime.

In het tv-programma “De rijdende rechter” kwam 
zo’n situatie voor. Een fietser uit de gemeente 
Dantumadiel had last van zulke paaltjes en diende 
een klacht in. De zaak kwam vervolgens bij de 
rijdende rechter in de aflevering “Kort door de 
bocht”. De gemeente Dantumadiel vindt dat de 
paaltjes veilig zijn geplaatst en dat deze nodig 
zijn om te voorkomen dat (vracht)auto’s op het 
trottoir komen. Aan de rechter de taak om hier 

een uitspraak over te doen. Er werd op locatie een 
schouw gehouden; er werden deskundigen geraad-
pleegd. Hoewel onveilig voor fietsers, bleken de 
paaltjes niet onwettig te zijn. De gemeente Dantu-
madiel hoeft van de rijdende rechter de onveilige 
paaltjes niet weg te halen. Het is wel positief dat 
dit soort onderwerpen worden behandeld in een 
tv-programma.

Wil Bianchi

De paaltjes staan behoorlijk dicht bij het fi etspad en 
de fi etser heeft moeite om rechts af te slaan.                

PAALTJES OP HET FIETSPAD, “RIJDENDE RECHTER”

Hoge stoeprand voor de inhalende, gehaaste, fi etser een gevaar            
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weer waar de fietser tegenaan knalt 
als hij bij het inhalen van een andere 
fietser even niet goed oplet, zeker als 
hij in zijn hoofd heeft dat hij rechtdoor 
gaat, wat in grote lijnen ook wel zo 
is, maar hier even, onverwacht, niet. 
De gemeente zou op deze plekken 
vergevingsgezinde randen moeten 
gebruiken of liever nog bolbestrating 
zoals in foto 3 op de kruising van de 
Laan Copes en de Bankastraat. 

Op de kruising Scheveningseweg-
Catslaan is nog zo’n onaangename 
situatie. De Scheveningseweg is niet 
echt auto-druk, maar de auto’s rijden 
hard en er is veel verkeer op het fiets-
pad. Kom je vanaf de begraafplaatsen, 
dan moet je vlot oversteken, ben je 
net aan de overkant met een dreigen-
de aanstormende auto en fietsers op 
het fietspad, dan heb je door de hoge 
rand geen enkele speelruimte terwijl je 
wel nog een scherpe bocht moet ma-
ken om rechtdoor te kunnen. Je ziet 
aan de geschaafde stoeprand dat al 
behoorlijk wat fietsers de rand hebben 
geraakt (met valpartijen?). Hadden ze 
maar bolbestrating toegepast zoals in 
de Bankastraat

Een zelfde soort risicovolle situatie is 
bij de Houtrustbrug, fietspad richting 
het zuiden, vlak na de kruising met 
de Houtrustweg. Vanaf het stoplicht 
steek je in een groepje over. Er is 
wellswaar een middenpadmarkering, 
maar aangezien er weinig tegenlig-
gers zijn ben je geneigd het kluitje te 
mijden door de ruimte te nemen 
op de strook voor tegemoetkomend 
verkeer. Maar dan kom je bedrogen 
uit als het fietspad plotseling versmalt 
en de versmalling wordt afgedwongen 
door een harde rand. Hier gaan bij 
ongewijzigde situatie incidenteel 

valpartijen plaatsvinden. Dus graag 
hier een verlaagde stoeprand voor het 
aankomend verkeer. Dat er verderop 
een wat hogere rand zou zijn, levert 
weinig gevaar.

We leven in een dichtbevolkt stad 
waar volgens de planning nog 100.000 
inwoners erbij komen. De gemeente 
moet eens gaan denken hoe situaties 

als op de foto te voorkomen. De foto 
is genomen bij het winkelcentrum 
op het De Savornin Lohmanplein. Je 
vraagt je af waar het verstand van 
deze stallers is gebleven. Of interes-
seert het ze gewoon niet dat ze de 
doorgang belemmeren?

Willem Ruitenberg

stadstad

De witte bolbestrating, een fi etsvriendelijke oplossing. 

Kruising Scheveningse Weg/Catslaan

Als er één asociaal is, volgen er meer

➞

Mogelijk gevaarlijke stoeprand bij Houtrustbrug
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Bij het zoeken naar interessante 
materie voor de Fietsbel richt je op 
vernieuwende ideeën of activiteiten. 
Heel veel Hagenaars fietsen door de 
Weimarstraat en zien op nummer 31
bij Beer Fietsen interessante bakfietsen 
tentoongesteld. De fietsers met 
technische belangstelling stoppen 
soms even om eens goed te kijken 
naar die bijzondere fietsen. Voor 
de Fietsbel voldoende aanleiding om 
eens nader te onderzoeken wat er 
achter dit bedrijf steekt.

Het bedrijf is opgericht door Chris 
Beer. Na enkele jaren van gestage 
groei werd Ad Borsboom mede-
eigenaar, toen het voor de continuïteit 
beter leek een tweekoppige leiding te 
hebben. Ad heeft het vak geleerd bij 
de gebroeders de Kok in de Theresias-
traat. Naast hen werken drie monteurs 
en twee winkelmedewerkers in het 
bedrijf.

Bij veel fietsenmakers zie je wat om-
zwervingen alvorens ze dit vak gaan 

uitoefenen, zo ook Chris. Hij zag op 
zevenjarige leeftijd hoe zijn vader thuis 
fietsonderhoud deed. Hij hielp met 
banden plakken en sindsdien sleutelt 
hij graag aan fietsen. Na de LTS ging 
hij als fijnmechaniker werken bij een 
opticien, en koos na enkele jaren voor 
de vrijheid van internationaal vracht-
autochauffeur. Daarna was hij enkele 
jaren reisbegeleider bij een organisatie 
van fietsvakanties in Europa. Toen dat 
altijd-van-huis-zijn onprettig werd, 
vond hij werk als begeleider bij een 
leerwerkproject, fietsreparatie.

Inmiddels had Chris allerlei ideeën ont-
wikkeld om fietsen als transportmiddel 
te gebruiken en zo het autogebruik 
terug te dringen. En ook omdat het 
doelmatiger is in een stad. Zijn streven 
is mensen tot het inzicht te brengen 
dat in veel gevallen autogebruik niet 
nodig is, dat een fiets, desnoods aan-
gepast, een uitstekend alternatief is.

Hij begon met bouwen van fietsen met 
kratjes erop. Dat bleek een succes, ook 
voor de naamsbekendheid, want hij 
zette zijn naam in grote letters op de 
kratjes. De fietsen waren niet goed-
koop aangezien Chris producten wil 
leveren die met goed onderhoud lang 
meegaan. Bij massaproductie-fietsen 
is er te veel een beleid geweest om te 
bezuinigen, met als gevolg een lagere 
kwaliteit aldus Chris. Toen schrijver de-
zes de winkel inliep zag hij fietsen van 
het merk Azor. Dat blijkt een Neder-
lands bedrijf te zijn die dezelfde filoso-
fie heeft als Chris: oerdegelijke fietsen 
maken. Ze hebben stevige frames met 
sterke lak waarbij de klant zelf moet 
kiezen welke (kwaliteits)onderdelen 
gemonteerd worden. De dealers zoals 
Chris helpen bij het samenstellen en 
na levering monteert hij de fiets af en 
zorgt hij voor het verdere onderhoud. 
Eenzelfde concept heeft het Duitse 
merk “Velo de Ville”, ook in de winkel. 
Ik vind het flitsende modellen; Azor is 
wat klassieker. Ik heb zo mijn twijfels 
bij rechte voorvorken; Azor heeft nog 
de vertrouwde gebogen voorvork. Vol-
gens mij heeft dat een fijnere naloop. 
In ieder geval, als je eens wat anders 
wilt zien, kom je bij Beer Fietsen aan je 
trekken.

Toen hij zijn transportfietsen aan de 
man wilde brengen bleek er veel be-
langstelling voor te zijn. Na enkele ja-
ren werd hij benaderd door een andere 
ontwikkelaar van transportfietsen — 
Bakfiets.nl — en werd hij gevraagd of 

BEER FIETSEN

Ad Borsboom (l) Chris Beer (r)                   
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hij dealer wilde worden. En nog weer 
verder ontwikkelde zijn bedrijf zich tot 
bakfietsspecialist waar verschillende 
merken bakfiets te koop zijn. Voor de 
geïnteresseerde is het echt boeiend de 
verschillende ontwerpen te bekijken. 
Omdat er zo veel goede ontwerpen en 
bouwers zijn, bouwt Beer Fietsen niet 
meer eigen bakfietsen.
De toepassing van de elektrische mo-
tor heeft het gebruik van bakfietsen 
in een stroomversnelling gebracht. 
Was het vroeger met spierkracht nog 
een beperkte groep bewuste mensen, 

tegenwoordig wordt in veel bredere 
kring een overstap van auto naar trans-
port per fiets gemaakt. Je ziet dat met 
de aanschaf van een bakfiets soms de 
tweede auto de deur uitgaat, in enkele 
gevallen zelfs de eerste auto. Dat is dus 
ook wat de bedoeling van Chris is.

Het is verbazingwekkend hoe verlei-
delijk die elektrische motor is, mensen 
die maar vier kilometer hoeven te 
fietsen naar de bestemming, meestal 
de school van de kinderen, kopen 
toch de veel duurdere fiets mét hulp-

motor. De elektrische bakfiets is zo 
langzamerhand de hoofdmoot van de 
bedrijvigheid geworden, maar gegeven 
zijn jaren op de fiets in het buitenland 
heeft hij ook ervaring met adviseren 
over een fiets die een wereldreis kan 
overleven. En trouwens een degelijke 
stadsfiets blijft natuurlijk een onder-
deel van de filosofie dat de fiets een 
alternatief is voor de auto. Tenslotte 
zijn er voor de liefhebber ook sportieve 
fietsen in het assortiment.

Het past bij zijn gevoel voor tech-
niek om veel waarde te hechten aan 
onderhoud, iets waar veel gebruikers 
de noodzaak niet van inzien. Het liefst 
ziet Chris de fietsen ieder jaar even, 
het is net of hij een persoonlijke relatie 
heeft met de de transportfietsen en 
de prachtige techniek die ze bevat-
ten. Je kan ook zeggen hij liefde heeft 
voor zijn vak — dat bleek in ieder geval 
in het gesprek dat ik met hem had. 
Iemand die de ruime mogelijkheden 
van de fiets ziet en die innovatief dit 
stimuleert.

Willem Ruitenberg



dat was misschien in de beginfase. 
Schrijver dezes heeft om goede foto’s 
te maken een half uur staan kijken, hij 
schat dat zestig procent van de fietsers 
wel linksaf gaat en zo de Houtrustbrug 
neemt. Een plan dat blijkt uit het inrijver-
bod en het weghalen van de toerit naar 
het fietspad richting Centrum/Scheve-
ningen. Je begrijpt het niet aangezien 
het gemeentelijk beleid is de fietser 
tegemoet te komen. Veiligheid, zeg 
maar rubber tegelmaatschappij, heeft 
het weer gewonnen van eigen verant-
woordelijkheid. Ik zou zeggen: herstel 
de oude toerit en haal het verkeersbord 
weg, kortom herstel de oude situatie. 
Ik heb er overigens nog steeds de pest 
in dat ze rond 1960 de oude Houtrust-
brug (rechte verbinding Sportlaan-Corn 
de Wittlaan) hebben afgebroken.

Willem Ruitenberg 

Fietser trotseert de stoeprand                 

De fietser heeft enkele onderbewuste 
hoofdregels: o.a. rechtdoor fietsen en 
verkeerslichten mijden, dat wil zeggen 
niet willen stoppen. Deze zijn bij de 
Houtrustbrug geweld aangedaan. 
Kon je tot voor kort aan het eind van 
de Cornelis de Wittlaan rechtdoor 
naar de Houtrustbrug, nu probeert de 
gemeente je te dwingen dat rechtdoor 
af te breken en een extra verkeerslicht 
te nemen. Voor de fietser volkomen 
onlogisch en onaangenaam. 

De ingenieur vond het achter zijn 
bureau vermoedelijk verstandig wegens 
minder kruising trambaan en minder 
toerit naar een doorgaand fietspad, of 
heel abstact verkeersstromen concen-
treren. De voorzitter van onze afdeling 
heeft er een kwartier staan kijken, er 
was vrijwel geen fietser die aan het 
plan van de ingenieur voldeed, maar
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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

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

Fietsersbond	Haagse	regio
p/a Wagenstraat 185a
2512 AW  Den Haag
denhaag@fietsersbond.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

Stichting	Duurzaam	Den	Haag
Guntersteinweg 377
2531 KA Den Haag
 070 - 3643070
info@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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INFORMATIE VOOR FIETSERS

“GEWELD” BIJ DE HOUTRUSTBRUG
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Vrouwelijke fi etsers kiezen voor de weg naar de Houtrustbrug             




