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Dit is een foto van een situatie waarbij de fietser die niet oplet, op het voetpad terecht komt, dan moet je even verder maar 
via het gras terug naar het fietspad. In het donker zal het wel vaker voorkomen. Misschien wennen Haagse fietsers aan de 
“lussen” op het fietspad om de op zich wenselijke opstelplaatsen voor rechts afslaande auto’s mogelijk te maken. Je ziet 
hier aan de overkant fietsvriendelijke bolbestrating en aan deze kant de keiharde stoepranden die voor ongelukken kunnen 
zorgen. Beter ook hier bolbestrating. 
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Aan dit nummer werkten mee, 
naast de auteurs:

Thomas Hood 
Jaap Lemstra (illustraties) 

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

Dit nummer geeft oud en nieuw. Ik 
heb het altijd prettig gevonden dat 
er twee Ruitenbergen aan dit blad 
bijdroegen, het gaf me een gevoel 
van trots op mijn familie, we doen 
het toch maar!. Mijn broer Erwin 
schrijft hier zijn laatste bijdrage als 
bestuurslid. Boeiend om te lezen van 
hoe ver we als actieve fietsers zijn ge-
komen in onze belangenbehartiging, 
dat zelfde lees je in het interview met 
onze oud voorzitter Daan Goedhart. 
Ook interviews met nieuw, de nieuwe 
Haagse wethouder mobiliteit, het is 
duidelijk dat we een luisterend oor bij 
hem zullen aantreffen en hopelijk 

komen we hem op de fiets tegen. 
Neem je voor dan een eindje met 
hem op te fietsen. Verder een 
kort interview met nieuw bestuurslid 
Rowdy. Ik dacht voldoende te weten, 
vermoedelijk omdat we wat betreft 
fietsen op een lijn zaten, dan heb je 
aan een half woord genoeg. Nu er 
wat weinig tekst was, heb ik het 
maar onbescheiden opgevuld met 
foto’s. De fotoserie van onze 
afdelingsvoorzitter zijn boeiend 
om naar te kijken, de ene keer krijg 
je een gevoel van tevredenheid, de 
volgende keer van verbazing. Maar 
ook de andere artikelen houden 

ons  op de hoogte en geven een 
stimulans en enthousiasme om ons 
te blijven inzetten voor het 
fietsgebruik. Dit laatste wel met 
het voorbehoud dat ook voor mij 
een moment komt om wegens 
leeftijd te stoppen met de redactie. 
Als iemand geleidelijk mijn werk wil 
overnemen, laat hij/zij contact met 
mij opnemen.

Willem Ruitenberg
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UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Datum :  7 december 2022
Tijd :  19:30
Plaats :  Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 
 15 juni 2022*
4. Vaststellen jaarplan 2023*
5. Rondvraag
6. Sluiting

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

Na de, naar verwachting korte, alv willen 
graag met de zaal in gesprek gaan over de 
coalitieakkoorden in de verschillende gemeenten 
binnen de Haagse regio. Welke kansen zien we? 
Zien we op fietsgebied voldoende ambitie? 
En zo nee, op welke punten moet het beter?

Het tweede deel van de  ALV vanaf 20.15 uur 
(tot 21.45 uur) is een fietsdebat en gedachtewisseling 
met als thema: “Hoe fietsvriendelijk zijn de college-
akkoorden in de Haagse regio? ”  Discussiepunten uit 
het nieuwste Haagse akkoord voor de ALV zijn:

De fietsroutes kunnen beter
De coalitie wil blijven werken aan het voltooien van 
het hoofdfietsroutenetwerk. Dat is goed. In aanvul-
ling op hun hoofdfietsroutenetwerken leggen bij-
voorbeeld Amsterdam en Utrecht op bepaalde tracés 
hoogwaardige fietsroutes aan voor fietsers die wat 
langere afstanden moeten afleggen — zogenaamde 
doorfietsroutes — met brede asfaltverharding en zo 

ontworpen dat fietsers niet of nauwelijks hoeven te 
wachten op kruispunten. We pleiten ervoor dat ook 
Den Haag hoogwaardige fietsroutes aanlegt, een 
doorontwikkeling van de sterfietsroutes. Daar is in dit 
akkoord nog geen sprake van. Waarom niet?

Verkeersveiligheid vergroten 
De coalitie wil de verkeersveiligheid voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers op de Benoordenhoutseweg en 
Van Alkemadelaan in Den Haag verbeteren. In het co-
alitieakkoord wordt echter niet aangegeven wat hier-
mee bedoeld wordt. Inzet op intensievere verkeers-
handhaving zien we bovendien in het akkoord niet 
terug. Snorfietsen blijven op de fietspaden rijden. Er 
gebeuren in de Haagse regio ruim meer fietsongeluk-
ken dan in andere regio’s.  Is er wel serieus aandacht 
voor verkeersveiligheid?  

De plek van de auto moet in de openbare ruimte ver-
anderen veranderen
Het Haagse akkoord heeft relatief veel aandacht voor 
de auto in de stad.  Er worden hogere parkeertarie-
ven en een uitbreiding van het vergunning parkeren 
aangekondigd, maar er worden ook parkeergarages 
gebouwd en maatregelen genomen om de doorstro-
ming van het autoverkeer te bevorderen. Als je wil dat 
bewoners meer de fiets gebruiken dan moet dat ver-
gezelt met een pleidooi voor minder auto’s. Juist dat 
laatste is nodig om aan de doelstellingen te voldoen 
van een milieuvriendelijke en leefbare stad van de 
toekomst. Moet de plek van de auto in de openbare 
ruimte niet veranderen en verminderen?

Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende nummer 
voor 15 april 2023 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com.



FIETSBEL Najaar 2022 4

RI
JS

W
IJ

K

A�����
In die beginjaren hebben we verschil-
lende acties gevoerd. In 1993 een actie 
in de Colijnlaan voor meer en betere 
fietsparkeerplaatsen onder de naam 
van “twaalf in plaats van één”, dus 
twaalf fietsrekken op één autopar-
keerplaats. De actie bestond eruit dat 
een gele opblaasauto leeg werd gelo-
pen en dat daar twaalf (gesponsorde) 
fietsrekken geplaatst werden. Ze 
hebben er jaren gestaan, maar zijn ver-
vangen door andere omdat ze slecht 
schoongemaakt konden worden. Het 
fietsparkeren is pas serieus beter ge-
worden na ons onderzoek in 2007.
Er was ook een actie waarin de Van 
Vredenburchweg bij Te Werve werd af-
gesloten omdat we vonden dat auto’s 
geweerd moesten worden en het 
wegdek beter moest. Later is daar een 
knip voor auto’s gekomen door middel 
van een fietspad. 

M�������� ��� �� ��������
De gemeente vroeg nu en dan onze 
mening over plannen. Die hebben 
we altijd graag gegeven omdat het 
beter is vooraf te zeggen wat je wilt 
dan achteraf te mopperen. Denk aan 
de voorgenomen herinrichting van 
het kruispunt op het Ruysdaelplein, 
waarbij fietsers van de Van Vredenbur-
chweg naar de Steenlaan aan de lin-
kerkant het plein omgaan en aan het 
tunneltje onder de Haagweg. Over de 
laatste werden we het onderling niet 
eens, vermoedelijk omdat het door 
fietsers niet veel gebruikt wordt. Maar 
er zijn ook grotere projecten geweest 
waarover de gemeente onze inbreng 
wilde. Het project over de Pr. Beatrix-
laan en de alliantiegesprekken over de 
stationsomgeving (2016). Bij dat soort 
projecten zijn er veel belanghebben-
den en doe je mee omdat je presentie 
het belang van fietsers op tafel legt. 

in de pijplijn en heeft de gemeente in 
zes situatie de oplossing geweigerd. 
We hebben de lijst met knelpunten 
nog tot 2014 bijgehouden en bij de 
gemeente gemeld.
In 2003 heeft Rijswijk meegedaan aan 
de “Fietsbalans”. Dat was een bench-
mark (vergelijkend-) onderzoek door 
de landelijke Fietsersbond, waarmee 
in kaart werd gebracht hoe fietsvrien-
delijk een gemeente is. Er was o.a. 
een meetfiets, waarmee snelheid en 
effenheid werden gemeten. Dus over-
koepelend aan al die losse punten: 
hoe fietsvriendelijk is Rijswijk, ook ten 
opzichte van soortgelijke gemeenten. 
Daar kwam een sterkte-zwakte 

analyse uit. Sterke punten: veilig, fiets 
sneller dan auto. Verbeterpunten: 
trillingshinder door slecht wegdek en 
veel omrijden. In de discussies met de 
gemeente over asfalteren van fietspa-
den, hebben we veel aan dit rapport 
gehad. Daarbij was een keerpunt de 
aangenomen motie van GroenLinks, 
waarin de Raad onder meer uitsprak, 
dat fietspaden waar mogelijk geasfal-
teerd moeten zijn. De Fietsbalans was 
ook een van de uitgangspunten van 
het Fietsbeleidsplan 2008-2015.

Toen we zo’n dertig jaar geleden in 
Rijswijk begonnen met een onder-
afdeling van de ENFB, kon een 
verkeersambtenaar nog zeggen:: 
“fietsers vinden hun weg wel, daar 
hoef je niet veel voor te doen” of een 
wethouder Verkeer: “Prima, al die 
fietsers, dan heb ik meer ruimte met 
de auto”. Rijswijk was een autoge-
meente. Wel had Rijswijk ook toen 
al een wegenstructuur met in de  
stadsgedeelten van na 1950 ruime 
fietspaden langs de belangrijkste 
wegen. Maar er was geen gemeente-
lijk beleid voor fietsers. In dit artikel 
schets ik wat het bestuur van de 
onderafdeling daaraan gedaan heeft 
en wat er voor fietsers verbeterd is.

O�������� ��������� 
����������������� 1994; F����������
Omdat er geen vastgestelde wegen-
structuur voor fietsers was, heeft het 
eerste bestuur van de onderafdeling 
een net van wenselijke fietsverbindin-
gen gekozen, waarover de ENFB aan 
de gemeente zou rapporteren. De ne-
gen routes die zijn beoordeeld op type 
fietspad, breedte, verkeersdruk, be-
strating, verkeerslichten, verlichting, 
onderhoud, en windhinder. Daaruit 
zijn voor wegvakken en kruispunten 
lijsten met beoordelingen samenge-
steld. Deze routes zijn met ambtena-
ren van de verantwoordelijke afdeling 
besproken en gaf een basis voor vele 
jaren regelmatig en constructief over-
leg met de gemeente. 
In 2004 zijn de knelpunten uit 1994 
opnieuw onderzocht. Van de 206 
knelpunten waren er 108 opgelost; 
64 punten konden worden gesloten 
omdat het ongerief klein was, omdat 
de gemeente niet bevoegd was of 
omdat er (zoals bij windhinder) geen 
oplossing was. Van de overgebleven 
34 zaten oplossingen in 15 gevallen 

Krappe opstelplaatsen Churchilllaan oversteek Beatrixlaan                     GOED

RUIM DERTIG JAAR 
ONDERAFDELING RIJSWIJK

regioregio

Onze eerste actie 1993: “Twaalf op de plek van één”

Bestuur 2018:
vlnr  Erwin Ruitenberg, Harke Heida, Joleen Weststeijn, Ingrid Sijlbing, Johan van Popta
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regioregio

Mall of the Netherlands, � etsenstalling Banninglaan/Heuvelweg                                                              FOUT

de regionale Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag en diens 
voorganger van doorslaggevend 
belang geweest. Voor het opwaarde-
ren van fietspaden en b.v. bruggen 
zijn behoorlijke subsidies . Dat heeft 
het fietsklimaat in Rijswijk zeker 
positief beïnvloed. Een dikke tegenval-
ler was er ook. Het pontje bij Pasgeld 

raakte bij een aanvaring in 2012 
beschadigd en werd na veel ophef, 
toch niet meer in de vaart genomen.

O���������� �������������� �� 
�������� �� ��������
Omdat veel ANWB wijzers ontbraken 
en met name bij nieuwe verbindin-
gen, hebben we in 2010 alle wijzers in 
kaart gebracht en aangegeven waar 
wijzers bij moesten komen of moesten 
verdwijnen. We deden dat op verzoek 
van de gemeente omdat een onder-
zoek dat men zelf had laten doen, niet 
compleet was. 
Met onze bevindingen is jaren niets 
gebeurd, zodat we in 2016 actie heb-
ben gevoerd. Zelf “ontbrekende” 
wijzers laten maken, ter plaatse 
opgehangen en met raadsleden, 
fietsersbondleden en pers langs die 
wijzers gefietst. Uiteindelijk is in 2019 
de bewegwijzering geactualiseerd.

nieuwe bijgeplaatst. Ook bij een aantal 
tramhaltes en bushaltes waren rekken 
geplaatst. Verder zijn er grote 
tekorten in de woonwijken Cromvliet 
en Bomenbuurt geconstateerd; daar 
heeft de gemeente toen snel een 
behoorlijk aantal rekken geplaatst.
Alles bij elkaar hebben deze 
onderzoeken behoorlijk geholpen.

F��������������� 2008-2015 
�� �����������.
Al eerder had de gemeente een fiets-
beleidsplan uitgebracht, dat weliswaar 
erg pro fiets was, maar kleine doelstel-
lingen had die dikwijls niet gehaald 
werden. Het fietsbeleidsplan van 2008 
had wel een uitvoeringsplan, zodat 
we konden volgen of de geplande 
verbeteringen ook tot stand kwamen. 
Dat deden we en rapporteerden daar 
ook van 2009 t.m. 2019 elk jaar over 
aan de gemeenteraad, omdat die het 
College zou kunnen bijsturen. De ter-
reinen waarover werd gerapporteerd 
waren fietsparkeren, de directheid van 
het fietsroutenet, de wachttijden bij 
verkeerslichten, oplossing van knel-
punten bij infrahinder en asfalteren 
van fietspaden. Er is pas aan het eind 
van de planperiode reële vooruitgang 
geboekt. Geasfalteerde fietspaden, 
bruggen over de Dulder en over de 
Vliet, goede fietsparkeerplaatsen 
m.n. bij winkelcentra, bij OV-haltes en 
in woonwijken.  Onze laatste rappor-
tage betrof 2018. We zijn daar toen 
mee opgehouden omdat er geen 
concrete planning meer was en ook 
vanwege corona. We kregen vanuit de 
gemeente slechts soms een reactie op 
de rapportages (ook een geïrriteerde 
van wethouder Jense, “we houden 
zelf onze planning wel bij”) maar onze 
rapportages zullen het fietsbeleid 
wel hebben gestimuleerd. Voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur zijn 

Het inhoudelijke nut ervan? Na het 
project over de stationsomgeving was 
er wel een gratis bewaakte stalling aan 
het Eisenhowerplein!

B����������� ��� “�� ��������”
Gedurende de hele periode hebben 
we bij partijen, gemeenteraadsleden 
en colleges aangedrongen op fiets-
vriendelijk beleid. We brachten elke 
vier jaar wensen in, we vergeleken 
verkiezingsprogramma’s en gingen 
daarover in discussie met partijen. 
We hebben zelfs aan het einde van 
een raadsperiode in 2017 geanaly-
seerd hoe vaak partijen hun eigen 
verkiezingspunten in debatten hebben 
genoemd. Dat viel tegen. D66 en VVD 
hebben in de periode 2014-2017 nooit 
een fietsonderwerp aangekaart. 
We hebben elke vier jaar in het najaar 
na de verkiezingen de raadsleden 
uitgenodigd voor een kennismaking 
en een gesprek over wat voor fietsers 
belangrijk is. Voor ons waren Rijswijkse 
politici in het algemeen goed toegan-
kelijk. Uiteraard spraken we ook in bij 
raads- en commissievergaderingen.

O�������� �������������
In 2007 hebben we ons eerste 
thematische onderzoek gehouden, 
naar de capaciteit en de kwaliteit van 
fietsparkeerplaatsen. We hebben 
geïnventariseerd bij 64 locaties bij 
winkelcentra, sport- en recreatievoor-
zieningen, culturele voorzieningen, 
gezondheids- en verzorgings-
voorzieningen, kerken en nutsvoor-
zieningen. We noteerden hoeveel 
plaatsen er zijn, hoeveel daarvan 
bezet is, hoeveel fietsen er buiten 
het rek stonden en of het veilige 
rekken zijn. Van de 64 locaties waren 
er 13 vol (meer dan 85% bezet). Dat
is rondom De Bogaard (7 locaties),
bij het station (Eisenhowerplein) 
bij het winkelcentrum Irenelaan
(2 locaties) bij de zorgcentra 
Westhof(1) en Vredenburch(1) en in 
de Herenstraat (1). In het 
winkelcentrum Lindelaan zijn geen 
fietsparkeervoorzieningen 
en stonden er 15 fietsen. Er zijn 
2910 fietsparkeerplaatsen geteld 
op 64 locaties waarvan 1942 veilig, 
en 968 onveilig, dus zonder aanbind-
mogelijkheid. In 2014 hebben we 
een dergelijk onderzoek opnieuw 
uitgevoerd. Rondom De Bogaard 
en bij wijkwinkelcentra waren fiets-
klemmen vervangen door betere en 

Krappe opstelplaatsen Churchilllaan oversteek Beatrixlaan                     GOED

Pontje bij Pasgeld helaas uit de vaart genomen

Fietsersbond-wijzers bij de Oversteek
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regioregio

Wagenstraat 185A                         

Oversteekplaats 
Prins Bernhardlaan / Via Verdi                    

Oprit
Via Donizetti westzijde                   

Heida (publieksacties, bestuurlijke 
visie), Han Bik (secretariaat, publiciteit, 
publieksacties). Ian Bennett (Kennis 
over de fiets, cursuscyclus 
met het Nivon over de fiets), Ingrid 
Sijlbing (secretariaat, fietsparkeren 
inwoonwijken, inbreng in 
inspraaktrajecten, puzzeltocht bij 
Jubileum), Johan van Popta 
(kernpunten voor fietsers, inspraak 
herinrichting Beatrixlaan, onderzoek 
fietsongevallen) Joleen Weststeijn 
(fietstrommels en fietsparkeren in 
woonwijken, veiligheid fietsstraat 
Haagweg, inspraak tunneltje en 
Geestbrugweg, puzzeltocht bij 
Jubileum).

G���� ������
Dit was allemaal leuk om te doen. 
We hebben steeds een gemotiveerd 
team gehad, waarin mensen hun eigen 
belangstelling konden volgen en 
waarin onderlinge afspraken werkten. 
Als iets eens moeilijk was voor één 
van de bestuursleden, sprong een 
ander in. We hadden mensen die 
publieksacties leuk vonden en mensen 
die het leuk vonden een probleem in 
de praktijk uit te zoeken. Of met 
politici te communiceren. Of een 
administratie bij te houden. Er waren 
ook altijd gemotiveerde vrijwilligers 
van buiten het bestuur. Ingrid en ik 
gaan uit het bestuur, maar blijven nog 
wel de bezorging van de Fietsbellen 
behartigen. Gelukkig heeft het bestuur 
ook weer versterking in de personen 
van Ria Hartvelt en (waarschijnlijk) 
Quan van der Knokke. Zelf vind ik het 
bevredigend na al die jaren, resultaat 
van je werk te zien, fietsers hebben 
een serieuze plaats in het gemeen-
telijk beleid. Rond te fietsen en te 
denken: dat hebben we toch maar 
voor elkaar gekregen. In mijn geval 
gaat dat bijvoorbeeld over de heerlijk 
strak geasfalteerde fietspaden op veel 
plekken of over het tweerichtingfiets-
pad tussen de Sammersweg langs de 
Schaapweg en Mgr. Bekkerslaan naar 
de fietsbrug over de Dulder.

Erwin Ruitenberg, 
ex-voorzitter onderafdeling Rijswijk

wegen met een toegestane maximum-
snelheid van 50 km/u veel meer 
slachtoffers onder kwetsbare 
verkeersdeelnemers vallen dan op 
30 km/u wegen. Wij bevelen aan het 
aantal wegen waar 50 km gereden 
mag worden sterk te verminderen, 
in elk geval waar geen vrijliggende 
fietspaden zijn (bijvoorbeeld Van 
Mooklaan, stukje Churchilllaan naar 
de Strijpkade,  Wethouder Brederode-
laan), waar veel oversteekplaatsen 
zijn en in de nabijheid van scholen. 
Een andere aanbeveling is het organi-
seren van educatieve programma’s  als 
“Doortrappen voor ouderen”. Verder 
moet regionaal helderheid komen over 
speedpedelecs en snorfietsen naar de 
rijbaan. 

R������������ P�. B����������
Binnenkort gaat de uitvoering van de 
herinrichting van de Beatrixlaan vanaf 
de A4 tot en de kruising met de 
Generaal Spoorlaan van start. De 
gemeente heeft hierbij een aantal 
ambities waarvan twee van betekenis 
zijn voor fietsers, namelijk het 
verbeteren van de oversteekbaarheid 
van de Beatrixlaan voor voetgangers 
en fietsers en het verbeteren van 
de kwaliteit van de fietspaden. Als 
belanghebbende werd de fietsersbond 
uitgenodigd mee te denken tijdens 
het ontwerpproces door het indienen 
van ‘klanteisen’. Onze belangrijkste 
klanteis was het verbreden van de 
fietspaden langs de Churchilllaan over 
de gehele lengte van de oversteek met 
de Beatrixlaan van 220 cm tot ten min-
ste 360 cm om de doorstroming gedu-
rende de korte tijd van groen licht zo 
groot mogelijk te maken. Dit is vooral 
belangrijk voor de drukke ochtend- en 
avondspits. Na een langdurige discus-
sie heeft de gemeente deze klanteis 
toegekend onder de voorwaarde dat 
deze ingepast kan worden. Het defini-
tieve ontwerp is nog niet 
gereed gekomen.

N����
Een paar namen van leden die veel 
hebben bijgedragen: Menno Spaan 
(secretariaat, routeverkenningen en 
William Nederpelt (opzet onderafde-
ling, routeverkenningen, relaties), 
Miel Struve (achergrondkennis, 
fietstochten en publieksacties), Henk 
Beindorff (nauwgezet secretariaat), 
Frans Botma (infrastructuur, 
verkeerssituaties), Machel Nuyten 
(Ypenburg), Frans Botma 
(verkeerskundige inbreng), Harke 

In 2014  hebben we de paaltjes op 
fietspaden geïnventariseerd. Het doel 
van die paaltjes was het voorkomen 
dat auto’s het fietspad oprijden. Het 
grootste deel kon was ons betreft 
weg, de rest moest worden beveiligd 
met ribbelstroken. Dit is in 2016 uitge-
voerd.

P�������������
Elke paar jaar hebben we geprobeerd 
het publiek te informeren met een 
kraam. Dat kon zijn op koninginnedag, 
op het strandwalfestival, op een ‘be-
wegen is gezond’ manifestatie. Naast 
de landelijke spullen maakten we 
een vouwblad met twee kolommen: 
“Bereikt” en “Te bereiken”. Daarover 
kon je leuk praten. Met medewerking 
van een scoutinggroep hebben we 
een paar keer een fietscircuitje voor 
kinderen gehad en met medewerking 
van fietshandelaren een paar keer een 
uitstalling van fietsen en fietsasses-
soires voor ouderen. Bij onze jubileum-
vieringing 2017 (op het strandwalfes-
tival, kon je je fiets op veiligheid laten 
keuren met medewerking van fiets-
handelaar Van Ruiten en “Testkees” 
van het landelijk bureau en hadden we 
een puzzelroute met prijzen uitgezet, 
Voor deze acties konden we altijd een 
beroep doen op vrijwilligers, die met 
enthousiasme aan de gang gingen. 
Deze vrijwilligers helpen ook bij de 
bezorging van de Fietsbel bij de leden.

V�����������������-O���������������
Recent hebben we een studie ge-
maakt van ongevalslocaties in Rijswijk 
en op grond daarvan aanbevelingen 
gedaan voor het Actieplan Verkeers-
veiligheid 2020-2025 van de gemeente. 
De belangrijkste gegevensbron is de 
website star-verkeersongevallen.nl. 
Daar kunnen betrokkenen bij onge-
vallen zoals hulpdiensten, maar ook 
verkeersdeelnemers, ongevallen 
melden. Opvallende concentraties van 
fietsongevallen worden een voor een 
concreet toegelicht met behulp van 
foto’s. Wij concluderen o.m. dat op 

TestKees controleert de fiets van 
de wethouder op veiligheid
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Het winkelcentrum De Julianabaan is 
verouderd. Om die reden zijn er plan-
nen in ontwikkeling om niet alleen het 
winkelcentrum maar ook de openbare 
ruimte en het groen te vernieuwen. 
Deze plannen bieden kansen voor 
verbetering van de voorzieningen voor 
fietsers maar hebben ook nadelige 
gevolgen.

B�������� �������� ���� ��������
Het gedeelte van de Koningin Juliana-
laan tussen de Mgr. van Steelaan en 
de Prins Bernardlaan is de hoofdont-
sluiting van het winkelcentrum De 
Julianabaan voor auto- en fietsver-
keer. De laan ligt in een 30 km/uur-
gebied. De fietsverbinding bestaat 
grotendeels uit een in twee richtingen 
te berijden fietspad parallel aan de 
Koningin Julianalaan. De winkels (roze 
lijnen op het kaartje) aan de oostzijde 
zijn direct bereikbaar vanaf het fiets-
pad. De fietsparkeervoorzieningen 
liggen verspreid in het winkelgebied. 
De uitvoering hiervan is divers: van 
eenvoudige voorwielklemmen, hoog-
laagsystemen met en zonder aanbind-
mogelijkheid, tot verschillende typen 
fietsaanleunhekjes.

K��������� ���� ��������
Het tweerichtingenfietspad — met 
tegelverharding — is met een breedte 
van 270 cm smal, heeft geen zijbermen 
en is onoverzichtelijk bij de voetgan-
gersoversteekplaatsen.

HERONTWIKKELING WINKELCENTRUM 
DE JULIANABAAN IN VOORBURG

Het schetsontwerp 
� etsviaduct Prins Bernhardlaan                   

regioregio
is de voorrangssituatie onduidelijk.
Vrachtwagens voor de bevoorrading 
van de winkels zorgen voor onveilige 
situaties door achteruitrijdend te 
keren.

P������
In de periode van januari tot mei 
2021 is er intensief overleg geweest 
met een klankbordgroep voor bewo-
ners. Hierin was ook de Fietsersbond 
vertegenwoordigd. Het resultaat van 
dit overleg is een concept-definitief 
ontwerp (DO). Dat ontwerp heeft 

Aan de noordzijde van het fietspad 
(bij SPORT 2000) is de verkeersituatie 
complex en onoverzichtelijk. Auto’s 
parkeren hier soms deels met hun 
voorkant op het fietspad.

Om de winkels aan de west- en 
zuidzijde van het plein te bereiken 
is de kortste weg via het 
parkeerterrein.

Bij de kruising van de Koningin 
Julianalaan met de Marcellus 
Emantslaan (woon-school fietsroute) 
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Tweerichtingen� etspad 

Noordzijde fietspad

Aanpassing noordzijde fietspad

Onduidelijke voorrangssituatie

BevoorradingFietsen over parkeerterrein
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doel is. Het ontwerp van de openbare 
ruimte wordt op basis van de ontwik-
kelvisie definitief gemaakt.In de raads-
vergadering van 8 februari 2022 over 
het voorstel om een gebiedsvisie op 
te stellen hebben we ingesproken en 
daarbij onze bezwaren tegen de wij-
ziging van de fietscirculatie opnieuw 
kenbaar gemaakt.

Q���� W���
Besloten is vooruitlopend op de ont-
wikkeling van de integrale gebiedsvisie 
kortetermijnmaatregelen te nemen 
om het gebied zichtbaar op te knap-
pen met kleine ingrepen. Naast groen-
voorzieningen gaat het daarbij om 
het vervangen van fietsklemmen door 
fietsnietjes en om het bijplaatsen van 
fietsnietjes. Totaal beschouwd zijn er 
voldoende fietsparkeervoorzieningen 
verspreid in het winkelgebied. Plaatse-
lijke tekorten zijn er bij de ingang van 
Action/Jumbo en Hema/AH.

Het concept-DO is nog niet vastge-
steld in verband met het opstellen 
van een integrale gebiedsvisie.

I�������� ������������
Naar aanleiding van een motie is 
besloten een bredere ontwikkelvisie 
voor het gebied op te stellen. Hierbij 
zal rekening gehouden worden met 
de resultaten van onderzoek naar de 
mogelijkheden:
•   om het parkeren anders in te 
 richten, bijvoorbeeld ondergronds, 
 en 
•  voor een cultuurgebouw in het 
 gebied, met in ieder geval een 
 theater en een bibliotheek.
Uitgangspunt voor de openbare 
ruimte is het concept-DO uit 2021, 
waarin vergroening een belangrijk 

nadelige gevolgen voor de afwikkeling 
van het fietsverkeer. In het gebied ten 
zuiden van het Koningin Julianaplein 
is in het ontwerp uitgegaan van het 
opheffen van het tweerichtingenfiets-
pad aan de oostzijde. In plaats daarvan 
komen er eenrichtingsfietspaden aan 
weerszijden. Ter hoogte van het 
Corbuloplein wordt het fietspad een 
fietsstrook in combinatie met een 
laad- en losstrook. Als argumenten 
voor de wijziging zijn genoemd:
•    eenrichtingsfietspaden aan 
    weerszijden zijn veiliger;
•  geen hinder meer van fietssluipver-

keer bij flatgebouw De Prinsentuin;  
•  optimaal gebruik van de vrije ruimte 

bij de gevel van Jumbo en
•  veilige oplossing voor laden en 
 lossen bij de kiosken en winkels aan 
    het Corbuloplein.

Wij vinden dit ontwerp een 
verslechtering. Fietsers in zuidelijke 
richting moeten de Koningin Juli-
analaan dan twee keer overstekend. 
Bovendien tussen haaks geparkeerde 
auto’s door. Verder zijn er dan meer 
conflictpunten bij de kruisingen.
Om de ruimte bij de ingang van AH, 
Hema en Kruidvat aantrekkelijk te 
maken voor voetgangers is in het 
concept-DO voorgesteld het 
fietsparkeren hier te verbieden. 
Verwacht kan worden dat dit op 
bezwaren zal stuiten in verband met 
een grotere loopafstand met (zware) 
boodschappentassen naar de fiets. 
Voor een eerder daarvoor aangelegde 
bewaakte stalling bij de McDonalds 
was om die reden geen belangstelling. 
Dit heeft geleid tot opheffing.

Wegindeling volgens concept-DO  

Fietsparkeren bestaand 

Bij AH en Hema 



9 FIETSBEL Najaar 2022

Dikke auto

regioregio
De komende jaren gaat er heel veel 
veranderen, zo zal aan weerskanten 
van de Afrikaweg en rond de Mande-
labrug de komende jaren de nieuwe 
stadswijk Entree komen. De huidige 
jubelstemming hierover vanuit de ge-
meente kunnen wij bij bestudering van 
de plannen helaas niet delen.
De huidige drukke Afrikaweg zal om-
getoverd worden tot een stadsstraat 
met aan weerszijden huizenbouw. 
De toename van verkeer door deze 
nieuwbouw in combinatie met het 
autoluw maken van de Afrikaweg zal 
ervoor zorgen dat de verkeersveilig-
heid en leefbaarheid in omliggende 
wijken er de komende jaren achteruit-
gaat. De huidige prima functionerende 
vrijliggende fietspaden aan bijde zijden 
van de Boerhaavelaan zullen groten-
deels verdwijnen. De veel nieuwe uit-
ritten voor het gemotoriseerd verkeer 
zorgen voor extra gevaar. Kortom, in 
tegenstelling tot de doelstelling gaan 
comfort en kwaliteit voor fietser en 
voetganger er veelal niet op vooruit.

Nu alles daar toch op de schop gaat, 
ligt er een kans om te kiezen voor 
aan beide zijden van de Mandelabrug 
een aansluiting van een fietspad op 
de Mandelabrug met een soort Jan 
Waaijerbrug. Deze brug kan dan mooi 
aansluiten op de bestaande en nieuw 
te realiseren fietspaden van Entree 
en bestaande wijken Driemanspolder, 
Meerzicht en Rokkeveen.

De voorstellen tot bundeling van de 
huidige fietspaden tot één route via de 
Afrikaweg gaan teveel uit van “gemo-
toriseerde fietsers” waarvoor hellin-
gen en omwegen geen probleem zijn. 
Ze houden geen rekening met groe-
pen zoals kinderen en ouderen.

Terwijl een ambitie van de gemeente is 
dat mensen zoveel mogelijk de fiets 

in plaats van de auto gebruiken, dreigt 
een fijnmazig en veilig fietsnetwerk 
vervangen te worden door straten 
met gemengd verkeer. Om de ambitie 
te realiseren zullen juist extra paden 
moeten worden gerealiseerd om veilig 
en comfortabel fietsen mogelijk te 
maken en het fietsgebruik te stimu-
leren. Ook in 30 km/uur-gebieden. 
Mede gelet op de steeds bredere en 
zwaardere (electrische) auto’s en het 
toegenomen aantal bestelauto’s blijft 
een scheiding tussen de verkeers-
soorten noodzakelijk voor een veilig 
fietsklimaat. 
Daarnaast zal de toekomstige “stads-
straat” ongeveer evenveel autover 
keer moeten verwerken als nu het 

geval is. De luchtkwaliteit zal dan 
waarschijnlijk matig zijn, mede 
omdat de bestaande hout- en struik-
wallen worden verwijderd. Dit lijkt 
geen goed uitgangspunt voor een 
interwijkverbinding waarop het 
gezond en prettig fietsen zou 
moeten zijn. De fietspaden langs Bre-
dewater en Boerhaavelaan lenen zich 
daar veel beter voor.

I������������������ �� ���� 
�� �� �� �����
De Mandelabrug vormt een belang-
rijke en — vanwege onder meer het 
uitzicht en de beschutting tegen 
weer en geluid — zeer gewaardeerde 
verbinding tussen “Noord-” en “Zuid”-
Zoetermeer. Welke “oplossing” er ook 
gekozen wordt voor de stationsomge-
ving: een volledig “gesloten” en over-
kapte brug (zoals de huidige Mande-
labrug) moet beschikbaar blijven voor 
zowel voetgangers als fietsers zonder 
verbrandingsmotor. 

Mocht besloten worden een extra 
brugverbinding aan te leggen voor 
“snellere fietsers”, dan moet er 
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ONDUIDELIJKHEDEN MET DE KOMST 
VAN ZOETERMEERSE STADSWIJK ENTREE

Dit mooie � etspad verdwijnt 

Jan Waaijerbrug                                                                                            bron foto: nationalestaalprijs.nl

Mandelabrug                                                                                                                      bron foto: indebuurt.nl



rekening gehouden worden met veel 
extra breedte die onder meer nodig 
zal zijn om snellere en langzamere fiet-
sers te kunnen scheiden. Om het fijn-
mazige fietspadennetwerk op maai-
veld rond het station te kunnen blijven 
bedienen zullen liften en roltrappen 
nodig blijven. Bij aanleg van een extra 
fietsbrug lijkt het een goede optie om 
de snelheidslimiet op de bestaande 
Mandelabrug met fiets- en voetpad te 

beperken tot 15 km/uur. Treinreizigers 
te voet of op de fiets Er moeten goede 
voorzieningen zijn voor reizigers die 
te voet of op de fiets komen met lo-
gische en korte routes die in de buurt 
van hogere bebouwing geheel beschut 
zijn tegen wind en regen. Er dienen 
fietsenstallingen te zijn die tevens (aan 
de “achterzijde”) zo dicht mogelijk bij 
stationstoegangen liggen. Dat wil zeg-
gen voor fietsers op maaiveld: 

stallingen op maaiveld (eventueel 
deels 1 niveau hoger), en voor fiet-
sers op brug-niveau stallingen op dat 
niveau. Voorpleinen met veel bomen 
en ander groen zijn vereist om de 
stationsomgeving aan beide zijden 
leefbaar te houden en beter hittebe-
stendig te maken.

Fietsersbond afdeling
Afdeling Zoetermeer
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DANKWOORD
We willen een dankwoord uitspreken 
aan ons oudst, trouwst en al meer dan 
40 jaar actief afdelingslid van de 
Zoetermeerse afdeling: Mary Louw.

Al die jaren heeft zij zich op energieke 
wijze binnen maar zeker ook buiten 
onze gemeente ingezet voor natuur 
en milieu en daarmee het opkomen 
voor de belangen van fietsers en 
voetgangers. Omdat zij ook actief is 
in de Zoetermeerse afdeling van 
Milieudefensie hadden wij maximaal 
rendement door vanaf de oprichting 
een samenwerkingsverband te 
hebben. Mary van 93 jaar heeft zelf 
aangegeven te blijven strijden voor 
toekomstgerichte klimaat- en 
milieurechtvaardigheid.

TENSLOTTE EEN VRAAG AAN DE LEZERS VAN DE FIETSBEL
hoe hij of zij hierover denkt. Moet de 
gevaarlijke situatie beter aangegeven 
worden met bebording, of moet de 
situatie worden aangepast? 
Een eerste suggestie is het wildrooster 
minimaal 25 meter verplaatsen tov het 
afslaande fietspad. Na het voorzichtig 
passeren van het wildrooster heb je 
een moment gelegenheid om je rich-
ten op de fietsers van rechts.  Kinde-
ren hebben dan ook beter zicht. 

Ideeën en suggesties kunnen 
doorgegeven worden per mail naar 
zoetermeer@fietsersbond.nl of 
per post naar Fietsersbond-afdeling 
Zoetermeer, p.a. Saloméschouw 14-a, 
2726 JT  Zoetermeer.

mers, racers, oplettends en genieters) 
elkaar tegenkomen op een T-splitsing 
en dat een wildrooster gepasseerd 
dient te worden na een bocht.
Op zich is het mooi om tussen de 
schapen, koeien en paarden te kunnen 
wandelen en fietsen maar toch ligt 
hier een probleem. We vragen de lezer 

Op fietsknooppunt 27, bij kinderboer-
derij ‘t Geertje (vlakbij het Zoeter-
meerse Plas in het recreatiegebied 
Noord Aa) gebeuren vaak valpartijen. 
Onlangs nog heeft een fietser hier bij 
zo’n val een heup gebroken. Het pro-
bleem is dat zowel wandelaars als fiet-
sers van verschillende types (doorstro

Mary staat rechts  

Fietsknooppunt 27, wildrooster vlak na de bocht 



stad

11 FIETSBEL Najaar 2022

stad

Het nieuwe college van Den Haag is 
inmiddels geïnstalleerd. Dat werd 
natuurlijk ook wel tijd. Wij hebben 
een uitvoerige analyse gemaakt van 
het nieuwe collegeakkoord. Dit kunt u 
vinden op onze website bij de nieuws-
berichten (Hoe fietsvriendelijk is het 
coalitieakkoord 2022-2026? – Fietsers-
bond Haagse regio). In het kort: gro-
tendeels wordt een voortzetting van 
bestaand beleid beoogd. De coalitie 
wil dat men vaker de fiets pakt voor 
korte ritten; er blijft gewerkt worden 
aan het netwerk van hoofdfietsrou-
tes; weesfietsen worden verwijderd; 
fietslessen worden gegeven; fietsen-
stallingen blijven bekostigd. Daar staat 
tegenover dat de tekst weinig con-
creet is en er nauwelijks nieuw ideeën 
worden gelanceerd ten opzichte van 
het vorige akkoord.

Alles in ogenschouw nemend con-
stateren we dat het coalitieakkoord 
nogal wat tegenstrijdigheden kent. 
Er worden hogere parkeertarieven 
en een uitbreiding van het vergun-
ning parkeren aangekondigd, maar er 
worden ook parkeergarages gebouwd 
en maatregelen genomen om de 
doorstroming van het autoverkeer 
te bevorderen. Er wordt gepleit voor 
een verandering van de modal shift en 
meer fietsgebruik voor afstanden tot 
7,5 kilometer, maar dit wordt nergens 
vergezeld van een pleidooi voor min-
der auto’s. Juist dat laatste is nodig 
om aan de doelstellingen te voldoen 
van een milieuvriendelijke en leefbare 
stad van de toekomst.

Kortom: het lijkt erop dat de nieuwe 
coalitie nog niet de juiste keuzes 
maakt.

N����� ��������������
Wel is er een nieuwe wethouder voor 
fietsbeleid en de uitvoering van het 
meerjarenprogramma fiets.  Anne 
Mulder. Geen nieuw gezicht en al jaren 
actief in het Haagse. Hij is deze 
periode wethouder voor Mobiliteit 
(incl. fiets), Buitenruimte en 
Scheveningen. U treft u in dit nummer 
een interview met hem. Een woord 
van dank willen wij richten tot Robert 
van Asten. Dank voor je enthousiaste 
inzet voor de plek voor fietser in de 
stad, in het bespoedigen van het 
Uitvoeringsprogramma Fiets en je 
open houding in de communicatie 
met de Fietsersbond. Wij kijken met 
genoegen terug op jouw periode 
als fietswethouder.

W������������ ������� 
�� ������������ 
De afgelopen tijd waren er veel 
werkzaamheden in het Centrum, 
Zeeheldenkwartier, Duinoord en 
Statenkwartier voor de verbreding van 
het spoor voor lijn 16. Veel overlast 
voor eigenlijk alle gebruikers van dit 
traject. Stevige omleidingen, onover-
zichtelijke bebording en veel verkeers-
regelaars die eigenlijk niet op hun taak 
zijn toegerust. De bedoelingen van de 
gemeente zijn goed, maar de uitvoe-
ring is minder. Zeker de vrijliggende 
fietspaden langs de Stadhouderlaan, 
de kruispunten met de Laan van 
Meerdervoort zijn ruim en fraai. Com-
plementen. Maar,.. het zit in de 
details. Zo veel schoonheidsfoutjes 
in de uitvoering. Ga zelf kijken bij de 
kruising Stadhouderslaan/ Groot 
Hertogginelaan richting LvM en 
nog specialer de Houtrustbrug/ 
Van Boetzelaerlaan. 

Deze slordigheid is eigenlijk te zien 
bij bijna alle herstructureringspro-
jecten. Wij pleiten dan ook voor een 
kwaliteitsmanager/uitvoerder, die bij 
de laatste fase van de detaillering in 
de uitvoering, namens de gemeente 
controle uitvoert op onnodige hoge 
stoepranden op de kruisingen , ver-
keerde belijning met slechte of geen 
aansluiting op bestaande situatie en 
onnodige bebording langs de routes. 
Beter en niet kosten verhogend.  

Veel leesplezier in deze 
herfst-Fietsbel!    

Jos de Jong 
Voorzitter 
Fietsersbond Haagse regio 

josdejong75@gmail.com
06 18877993
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Interview met wethouder Anne Mulder

Anne Mulder (VVD, 52 jaar) is de nieuwe 
wethouder voor Mobiliteit en Buiten-
ruimte en Scheveningen. Hij is daarmee 
de opvolger van Robert van Asten 
(D66), die de afgelopen raadsperiode 
deze functie bekleedde. Hiervoor was 
Mulder wethouder Financiën, Stadsont-
wikkeling en stadsdeel Scheveningen. 
Ook zat hij voor een periode van 10 jaar 
in de Tweede Kamer, waar hij onder-
meer verantwoordelijk was voor ar-
beidsmarktbeleid en sociale zekerheid. 
In dit beknopte interview laten wij hem 
graag aan het woord over zijn ideeën 
rondom de fiets en fietsbeleid. 

Door: Nol Witte en Arthur Marquard

Anne Mulder blijkt een veelzijdig en 
gepassioneerd fietser te zijn. “Ik heb 
een Batavus stadsfiets. Daar ga ik zelfs 
mee op vakantie naar Brabant in de 
zomervakantie, een tocht van 100 
kilometer. Ik fiets dan voornamelijk 
recreatief, niet per sé sportief, ge-
woon in spijkerbroek en met tijd voor 
een drankje onderweg. Ik gebruik dan 
de Routiq-app, waarmee ik fietsknoop-
punten kan volgen. Heen fiets ik graag 
via slot Loevestein, op de terugweg 
neem ik graag een andere route, want 
ik wil niet twee keer hetzelfde fietsen.” 
Hij vraagt of we op de hoogte zijn 
van de Routiq-app en we antwoorden 
bevestigend. Natuurlijk kunnen we het 
niet laten om ook de routeplanner van 
de Fietsersbond onder de aandacht te 
brengen en als we de app toelichten 
luistert hij met interesse. “Maar ook 
binnen Den Haag fiets ik veel,” ver-
volgt hij, “korte afstanden doe ik altijd 
op de fiets.”

R��������
Meteen brengen we een gerucht naar 
voren, dat we in de wandelgangen 
hebben vernomen: “Het verhaal doet 
de ronde dat u geen rijbewijs heeft.” 
Hij grijpt naar de binnenzak van zijn 
colbert en tovert uit zijn portemonnee 
een roze pas tevoorschijn, die hij ons 
met een wijds gebaar toont. Met een 
brede lach voegt hij eraan toe: “Maar 
ik maak er weinig gebruik van, ik rijd 
vrijwel helemaal geen auto.”

Mulder kent de fietsroutes in Den 
Haag in en in de regio. “De mooiste 
route vind ik door duinen, van 
Duindorp naar Kijkduin en vandaar 

verder door het groene gebied langs 
Madestein en de Uithof. Maar ook in 
het weekend fiets ik vaak langs aan-
trekkelijke routes naar Rotterdam of 
naar Leiden. Ik hou ervan om erop uit 
te gaan, om lekker uit te waaien.”

M�������������������
Binnen de Haagse regio ziet Mulder 
een belangrijke rol voor de fiets weg-
gelegd. “Het is een steeds belangrijker 
vervoermiddel in de mobiliteitstran-
sitie. Het is bovendien gezond en je 
komt fris aan. Ik ben van mening dat 
een stad als Den Haag verschillende 
vervoermiddelen nodig heeft. Het is 
wat mij betreft: èn de fiets èn open-

baar vervoer èn wandelen èn de auto. 
Als iedereen de auto pakt, loopt de 
stad vast. Het doel is om mensen juist 
voor kortere afstanden vaker voor de 
fiets te laten kiezen. Daarbij speelt ver-
keersveiligheid dan wel een belangrij-
ke rol, iets waar in het coalitieakkoord 
ook veel aandacht is.”

De fiets is een belangrijk 
vervoersmiddel binnen 
de mobiliteitstransitie

Hij pauzeert even, dan vervolgt hij: 
“Ik heb een dochter van elf jaar. Ze 
heeft net fietsexamen gedaan. Het 
moment is daar om haar alleen naar 
school te laten fietsen. Maar toch… 
ik twijfel, ik vind het echt spannend 
hoor. We zijn onlangs met haar door 

de straten van Bangkok gefietst, 
weliswaar onder begeleiding, maar 
ze deed het erg goed. Dan zie je dat 
Nederlanders vaardige fietsers zijn. 
Het is dus heel belangrijk dat kinderen 
vroeg leren fietsen. Ik heb begrepen 
dat er in Den Haag nog een wereld te 
winnen is. In sommige wijken hebben 
kinderen vaak niet eens een eigen 
fiets, daar moet iets aan gedaan 
worden. Dat was bij mij thuis vroeger 
anders, ik moest al om jonge leeftijd 
van mijn vader mijn eigen band 
plakken.” 

Ik moest al jong van 
mijn vader mijn 

eigen band plakken

F��������������
In het kader van de veiligheidsdiscus-
sie vragen we Mulder naar zijn groot-
ste fietsfrustratie. Daarin is hij stellig. 
“Dat is de oversteek van het Telder-
stracé via de Ver-Huellweg. Ik rijd 
daar vaak wanneer ik vanuit Belgisch 
Park naar het centrum fiets, het liefst 
door het groen. Een onmogelijke en 
gevaarlijke oversteek.” Mulder is dan 
ook voorstander van een ondertun-
neld Telderstracé: “Als je autoverkeer 
onder de grond brengt, kun je boven 
mooie dingen doen voor andere weg-
gebruikers.” Ook het aanpakken van 
de Zevensprong, de drukke kruising bij 
de Loosduinse Kade en De La Reyweg, 
staat hoog op zijn agenda.

Over het beleid van zijn voorganger 
Robert van Asten, die veel heeft 
gedaan voor de fietser, wil hij zich niet 
uitlaten (“Ik doe niet aan recensies”), 
maar hij is wel degelijk van plan om in 
zijn raadsperiode bij de opening van 
minstens zoveel fietsvoorzieningen 
betrokken te zijn. Als dat bewaarheid 
wordt, zullen we de komende tijd nog 
veel van deze wethouder vernemen.    

“IN DEN HAAG FIETS IK ALLES…”
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Rowdy Boeyink is zijn naam. Hij is 
natuurkundige, werkt als docent in 
het onderwijs, tegenwoordig op The 
International School of The Hague. 
Eerder werkte hij als docent in Singa-
pore, Hong Kong en Zurich, al met al 
twaalf jaar avontuur in het buitenland. 
Met die ervaring is zijn huidige functie 
een natuurlijk vervolg.

Als kind woonde hij op de Utrechtse 
Heuvelrug. Het was de normale gang 
der dingen dat hij dagelijks op de fiets 
tien kilometer naar de middelbare 
school in Amersfoort reed. Het leerde 
je doortrappen en gaf ongemerkt een 
gevoel van vrijheid. Fietsen is dus zoals 
bij de meeste Nederlandse kinderen 
met de paplepel ingegoten.

R���� ��� ��� �����:
Bij immigranten en arbeidsmigranten 
ligt dat anders en dat is een nadeel. 
Voor de kinderen zelf omdat ze de 
bijbehorende vrijheid missen en voor 
het milieu omdat alle andere vormen 
van transport het milieu belasten. Als 
natuurkundige zie ik dat de natuur te 
veel wordt belast, daarom wil ik mij 
inzetten voor een schonere omgeving; 
bevorderen van het fietsen is dan een 
van de mogelijkheden. Ik wil daarom 
vooral die groep zien te bereiken. Ik 
woon in de Schilderswijk, zie daar hoe 
de ouders hun kinderen per tram naar 
school laten gaan. Je zou hier een cul-
tuuromslag willen zien. Dit geldt ook 
voor de buitenlandse leerlingen van 
mijn school.

Door mijn vriendschap met Lobke 
Zandstra werd ik lid van de Fietsers-
bond en tijdens gemeenschappelijke 
activiteiten ontmoette ik Jos de Jong, 

onze voorzitter. Hij vroeg mij bestuurs-
lid te worden. Ik zag dit als een goede 
gelegenheid het fietsen onder jonge-
ren te bevorderen en dan vooral hen 
die het niet van huis uit meekrijgen.

Ik ben al actief in Den Haag. Als je 
ergens nieuw komt wonen ben 
je nieuwsgierig naar je nieuwe 
omgeving, dus verken je meer dan 
een geboren bewoner voor wie alles 
normaal is. En als natuurkundige vind 
ik het ook interessant om te zien hoe 
mijn wereldberoemde vakgenoten in 
het verleden in Den Haag woonden, 
hoe hun leven daar was. Huijgens, 
Cornelis de Witt als wiskundige en 
Fahrenheit bijvoorbeeld. Ik wil een 
fietsroute samenstellen langs 
plekken waar natuurkundigen een 
geschiedenis hebben.

Peter Duijvestein van De Ooievaart, 
merkte dat ik belangstelling had voor 
Den Haag. Hij vroeg mij gids te worden 

voor Ga Den Haag. Ik leid mensen 
rond, ook per fiets. Daarnaast ben ik 
zaterdags gids op de Haagse Toren. Ik 
vind dat iedereen kennis moet hebben 
van zijn directe omgeving, zo zou ik 
willen dat alle basisschoolleerlingen 
een keer de Haagse Toren beklim-
men. Ik ga mij inzetten dat te berei-
ken. Trouwens ook met vrienden van 
buiten de stad die een dagje naar Den 
Haag komen, ga ik op de fiets naar 
plaatsen waar je niet snel komt, zoals 
Meijendel.

Dat ik mij voor het fietsen wil inzetten, 
is ook doordat het fietsen milieupro-
blemen kan verminderen. Terugdrin-
gen van autogebruik is noodzakelijk; 
fietsgebruik kan daaraan bijdragen.

Als je vraagt waarover ik mij als fietser 
druk maak dan is dat telefoneren op 
de fiets, en dan vooral op de elek-
trische fiets. In het verkeer mag de 
concentratie niet verslappen om de te-
lefoon te bedienen. Telefoneren op de 
fiets is ook een gevaar voor een ander. 
Het zou mooi zijn als de gemeente een 
campagne start met op het fietspad 
geschilderde waarschuwingen tegen 
rijdend telefoongebruik. Dit bevordert 
de bewustwording. Iets wat ook zou 
helpen is dat de politie bij constateren 
van gebruik, geen waarschuwing geeft 
doch meteen een bekeuring. Als je 
weet dat er gehandhaafd wordt, neem 
je minder risico.

Ik zet mij in voor Den Haag omdat ik 
iets terug wil geven aan de gemeente 
die mij zo veel woongenot verschaft. 
En voor de Fietsersbond om het fiets-
gebruik onder jongeren te stimuleren.

Interview door 
Willem Ruitenberg

stadstad
FIJN, EEN NIEUW BESTUURSLID

Rowdy en interviewer bij een gedenkraam 
uit 1934 van een school waarop Willem zat
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Als wij voorstellen deden baseerden 
wij die altijd op de richtlijnen van 
CROW (kenniscentrum op verkeers-
gebied) en op kennis van het Fietsbe-
raad, in alles goed gesteund door het 
landelijke bureau van de Fietsersbond 
in Utrecht. Daar konden we wat mee.

Het heeft behoorlijk lang geduurd 
voordat ik daadwerkelijk kritiek durfde 
te uiten op plannen die ons voorge-
legd werden. De eerste keer dat ik 
erachter kwam dat ik echt invloed kon 
uitoefenen op de plannen van de ge-
meente was toen ons een plan voor de 
herinrichting van de Harstenhoekweg 
werd voorgelegd. Op de tekening zag 
de fietsaansluiting van deze weg op 
de Zwolsestraat er fietsonvriendelijk 
uit. Tijdens een inspraakavond kwam 
ik met een voorstel voor verbetering. 
De gemeentelijke fietscoördinator 
zag daar niets in: er lag immers al een 
Voorlopig Ontwerp klaar. Maar vanuit 
de coulissen verscheen een ambtenaar 
van DSB (Dienst Stadsbeheer) die zei: 
“Ik hoor iets heel interessants.“ En zo 
werd ons voorstel in het plan ver-
werkt. Dat smaakte naar meer.

De ambtenaren merkten allengs dat 
die Fietsersbondmensen de nodige 
kennis in huis hadden. Steeds meer 
plannen werden ons voorgelegd en 
uitvoerig met ons besproken.

In 2006 trok Ben zich terug en vanaf 
2008 volgde een flinke uitbreiding van 
zowel het bestuur als de werkgroep.
Daar bleef het niet bij. Wij kwamen 
met eigen voorstellen voor verbete-
ring van het fietsklimaat in de stad. 
Dat leidde tot o.a. geasfalteerde fiets-
paden, verbeterde hoofdfietsroutes, 
de rotonde Apeldoornselaan / 
Dierenselaan en fietstrommels.

stadstad
GESPREK MET EEN OUD-VOORZITTER 
VAN DE AFDELING

Ik heb altijd belangstelling gehad voor 
de ruimte waar ik doorheen fietste: ge-
bouwen, groen, de plek voor de fiets. 
Van huis uit heb ik een groot ruimtelijk 
inzicht meegekregen waardoor ik 
vermoedelijk sneller dan anderen zie 
wat er niet klopt aan bijvoorbeeld de 
wegindeling en hoe het beter kan.”

Halverwege de 90-er jaren ontmoette 
Daan tijdens een jaarvergadering van 
de regionale Fietsersbond Ben de 
Nijs. Met hem vormde hij tot 2006 de 
Werkgroep Gemeentepolitiek van de 
Fietsersbond Haagse regio, een leer-
zame periode.

“Er ging een fietswereld voor ons 
open. Ten eerste leerden wij van onze 
voorgangers. Die droegen een goede 
basiskennis over, maar het meeste 
leerden wij van de gesprekken met de 
ambtenaren, van de plannen die ons 
voorgelegd werden en van de praktijk 
op straat door te observeren. Met 
verkeerswethouders praten was leuk, 
maar leverde alleen maar goodwill op, 
nauwelijks resultaten.

Daan Goedhart is inmiddels 82 jaar. 
Hij is ervan overtuigd dat hij door veel 
te blijven fietsen zijn goede jaren heeft 
verlengd. Hij fietst nu nog gemiddeld 
zo’n 1000 kilometer per maand. OK, 
tegenwoordig wel op een elektrische 
fiets — hij heeft niet veel kracht meer 
— maar voor de gewrichten en orga-
nen is dat om het even.

Toen ik hem verliet en we bij het 
afscheid nog even over gezondheid 
spraken, was zijn voornaamste advies: 
blijf bewegen.

Daan was van 2006 tot en met 2014 
voorzitter van de afdeling. Zoals dat 
vaker gaat in vrijwilligerswerk was het 
niet gezocht, maar het gevolg van een 
jarenlange inzet voor het fietsen. Hij 
was op dat moment de persoon met 
de meeste ervaring.

Hoe is het zo gekomen?

“Mijn hele leven heb ik gefietst, ooit 
wel een autorijbewijs gehaald — in 
militaire dienst, ‘jullie hebben de 
verkeerde’ heb ik nog gezegd — maar 
daar nooit gebruik van gemaakt.

In het voorjaar van 1975 wilde een 
collega van mij deelnemen aan een de-
monstratieve fietstocht gericht tegen 
het grote aantal verkeersongevallen in 
die tijd: ruim 3000 per jaar, waaronder 
veel fietsers. Hij nodigde mij uit om 
ook mee te gaan. Vanaf dat moment 
was mijn belangstelling voor alles wat 
met de fiets te maken had gewekt.

In de herfst van dat jaar werd de Fiet-
sersbond (toen nog ENWB) opgericht. 
Meteen heb ik mij aangemeld als lid.

Daan Goedhart 

Opening Parkenroute met 
wethouder Peter Smit 2007 

Excursie met raadsleden 
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Wat ook meehielp waren de contacten 
met raadsleden. Zij wilden ons graag 
aanhoren en er wat mee doen.

Wij overlegden ook met aanverwante 
organisaties als de Vrienden van 
Den Haag, Rover, het toenmalige 
Haags Milieucentrum, bewonersorga-
nisaties, winkeliersverenigingen, de 
Bomenstichting, de AVN, de politie en 
anderen. We vroegen ze om onder-
steuning voor bepaalde fietsplannen. 
Dat kwam bijvoorbeeld goed van 
pas bij de herinrichting van de Grote 
Marktstraat. Wij kregen met hun steun 
de meerderheid van de gemeenteraad 
mee om een fietsroute aan te leggen 
door de Grote Marktstraat. Alleen jam-
mer dat ons advies om een duidelijk 
herkenbaar fietspad aan te leggen niet 
meegenomen werd. De stedenbouw-
kundigen keerden zich daartegen. Die 
hebben trouwens vind ik een veel te 
grote vinger in de fiets(pap)plannen.
In 2010 kwam welkome versterking bij 
ons binnen: een beleidsmedewerker. 
Dat werd Michiel van Esch. Op voor-
stel van de toenmalige directeur van 
de Fietsersbond heb ik aan de toenma-
lige wethouder, Peter Smit, gevraagd 
of de plaatselijke afdeling van de 

Fietsersbond een financiële onder-
steuning kon krijgen. Dat werd een 
subsidie van € 25.000 per jaar. Met 
Michiel liepen alle contacten ineens 
veel soepeler.
Den Haag vind ik niet zo’n fietsvriende-

lijke stad. Dat mag ik zeggen, omdat ik 
heel veel andere Nederlandse gemeen-
ten ken die keuzes durven maken, 
vaak in het voordeel van de fiets. Den 
Haag is een autostad, de stad met de 
grootste autodichtheid van Nederland. 
Er is altijd ingezet op “doorstroming” 
voor het autoverkeer. Doorstroming 
betekent in feite het gebruik van de 
auto stimuleren. Probeer daar maar 
eens met je fiets tussen te komen.
Wij hadden te maken met de volgende 
grote hindernissen. Bij het ontwerpen 

van wegen is het Handboek Openbare 
Ruimte (HOR) uitgangspunt, zegt de 
gemeente. Maar op fietsgebied staat 
er niet zo veel in, en wat erin staat 
wordt niet of nauwelijks toegepast. 
De richtlijnen van CROW op fietsge-
bied worden onvoldoende toegepast. 
‘Die tasten de belangen van het auto-
verkeer aan’, zo werd ons verteld.
Wat Den Haag nodig heeft zijn fiets-
vriendelijke kruispunten en doorfiets-
routes: kruispunten die eenvoudig 
ingericht zijn, zodat meteen duidelijk 
is wat de bedoeling is, en fietsroutes 
die in de voorrang zijn en voornamelijk 
door 30 km/uur-gebieden lopen. En 
dit alles in samenhang met elkaar en 
logisch aangelegd. Wat in Utrecht, 
Amsterdam, Rotterdam en veel an-
dere gemeenten kan moet toch ook
in Den Haag kunnen?

Ik wens mijn opvolgers succes. 
En bovenal veel geduld!”

Daan Goedhart

Interview door 
Willem Ruitenberg

Vorig jaar hadden we op het voorblad 
van de Fietsbel een foto van 
De Haagse Fietslichtjesparade — 
omdat het leuk was om naar te kijken. 
Gelukkig vond dit jaar op 3 november 
weer een fietslichtjesparade plaats, 
met een beetje geluk wordt het een 
Haags gebruik. De Fietsbel sprak met 
Marcel Kleizen die vorig jaar initiator 
was van het evenement en dit jaar 
medeorganisator was in samenwer-
king met de gemeente Den Haag en de 
Fietsburgemeesters.
De gemeente vond dat De Haagse 

Fietslichtjesparade goed past binnen 
haar eigen fietsverlichtingscampagne; 
de gemeente werd medeorganisator 
en nam dit jaar de kosten voor haar re-
kening. Zo werd het voor Marcel veel 
gemakkelijker: de extra inspanning om 
sponsoren te vinden hoefde dit jaar 
gelukkig niet meer. 
De motivatie van Marcel voor het or-
ganiseren is dat hij de sociale kant van 
het fietsen wil benadrukken. Dat je als

fietser contact hebt met andere fiet-
sers, oogcontact of een kort praatje 
maakt met iemand bij een stoplicht. 
Dat het kan concurreren met Xbox en 
dat kinderen uit verschillende wijken 
samen kunnen fietsen.
Voorafgaand aan de parade is er een 
activiteit om de fiets te “pimpen” en 
van lichtjes te voorzien. Halverwege is 
er een “pitstop” met chocolademelk, 
aan het eind zijn er pannenkoeken 
en soep. Er zijn derhalve de nodige 
standjes die bemand moeten worden. 
Dat moet geregeld worden alsmede 
vergunningen, elektriciteit, verkeersre-
gelaars. Voor de tocht is contact nodig 
met de politie en de Marechaussee.
Al met al veel werk. Marcel en de 
zijnen verdienen een pluim omdat ze 
bereid zijn zich hiervoor in te zetten.

Interview door 
Willem Ruitenberg

FIETSLICHTJESPARADE

Uitleg over Trek� etstracé 2011 

stadstad

Chocolademelk bij het Paleis Noordeinde

Het weer zat niet mee, stoere deelnemers 
Volgend jaar ongetwijfeld beter weer. 
Fotografe Valerie Kuypers
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stadstad

ren dat snelheid ten koste mag gaan 
van zoveel verkeersongelukken en 
mensenlevens?”

Met aandacht voor de Provo’s, de 
ENWB, en beelden van de Laan van 
Meerdervoort in de jaren dertig en 
anno nu, vindt een nuttige ideeënuit-
wisseling plaats met de zaal: over 
vrijliggende fietspaden, voorkomen 
van ongevallen, 30 km/uur-zones en de 
brede positie van de fiets. 

De avond wordt afgesloten door onze 
secretaris Nol Witte: “Ik heb geleerd 
vanavond dat ik nog radicaler mag 
zijn!” Hij bedankt Thalia voor haar bij-
drage en bedankt haar middels twee 
nummers van ons (radicale?) blad De 
Fietsbel en enkele versnapperingen.

Ook kondigt hij een vervolgbijeen-
komst aan voor leden die overwegen 
actief te worden voor onze afdeling 
van de Fietsersbond. Hij nodigt de 
deelnemers tot slot uit voor de borrel 
en een informeel samenzijn gedurende 
de rest van de avond. De deelnemers 
geven er zich met plezier aan over.

Arthur Marquard

sluit aan bij het boek dat zij samen 
met Marco te Brömmelstroet heeft 
geschreven, Het recht van de 
snelste: Hoe ons verkeer steeds 
asocialer werd, waarvoor zij in 2021 
de Brusseprijs voor best journalistiek 

boek in ontvangst mocht nemen.
Centraal staat een radicaal andere 
manier van kijken naar mobiliteit. 
“De fiets is voor mij een manier 
om te kijken wat je anders kunt 
doen in het verkeer”, stelt Verkade. 
“Ik heb lang nagedacht over wat mij 
dwars zit. Dat is niet automobiliteit an 
sich, maar het verschijnsel dat we vaak 
zo vreselijk afhankelijk zijn geworden 
van de auto. Mensen vinden mij radi-
caal als ik de vraag opwerp of het wel 
wenselijk is dat we ons altijd maar zo 
snel mogelijk willen verplaatsen van A 
naar B. Maar is het juist niet radicaal, 
dat we mensen en auto’s zo strikt 
hebben gescheiden? Dat we accepte-

Op 5 juli 2022 vond een bijeenkomst 
plaats van de Fietsersbond Haagse 
regio, met als doel nieuwe leden te 
verwelkomen en meer te betrekken bij 
activiteiten van de bond. 
De avond begint om 19.30 uur en vindt 
plaats in het sfeervolle grand café van 
brouwerij de Prael aan het Esperan-
toplein in Den Haag. Aanleiding is het 
grote aantal nieuwe leden dat zich de 
laatste tijd in de regio aanmeldde bij 
de Fietsersbond: meer dan 160!
De avond wordt geopend door onze 
voorzitter Jos de Jong. Hij staat stil bij 
de fietsveiligheid in Den Haag. Hoewel 
er veel in de infrastructuur is veran-
derd neemt het aantal fietsslachtof-
fers in de regio nog steeds toe. De 
strijd om de ruimte is volgens hem nog 
volop gaande; de Fietsersbond mag 
wat hem betreft weer wel wat activis-
tischer worden.

Bij dat activisme sluit de volgende 
spreker zich aan, niemand minder dan 
landelijk directeur van de Fietsersbond 
Esther van Garderen. In haar krach-
tige speech spoort ze de aanwezigen 
aan tot een zekere mate van rebellie, 
met als voorbeeld een vrouwelijk lid 
uit Hillegom die de onveilige paaltjes 
op fietspaden zo zat was, dat ze het 
voorstel had gedaan de paaltjes mee 
te nemen en voor het gemeentehuis 
te deponeren. “Ik heb haar mijn zegen 
gegeven”, aldus van Garderen.

De avond wordt nog geanimeerder 
met het optreden van de hoofdspre-
ker Thalia Verkade. Haar presentatie 

VERSLAG NIEUWE LEDENBIJEENKOMST 
VAN 5 JULI 2022

Landelijk directeur Esther van Garderen

 Onze afdelingsvoorzitter Jos de Jong

Thalia Verkade 
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stadstad

In dit boek gaan journalist Thalia 
Verkade en wetenschapper Marco 
te Brömmelstroet op zoek naar een 
antwoord op de vraag: van wie is de 
straat? Ze ontdekken dat het verkeer 
onze publieke ruimte heeft 
overgenomen — en laten zien dat 
een heel andere inrichting mogelijk is. 
ISBN 9789083000732

“Om opvolging te geven aan de bijeenkomst hebben we eind 
augustus nog een bijeenkomst gehad met leden die hadden 
aangegeven actief te willen worden. Dat heeft inmiddels een 
aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers opgeleverd, die zich 
onder andere in gaan zetten op het gebied van communicatie 
en het aanpakken van fietsonvriendelijke situaties.”

THALIA VERKADE: 
HET RECHT 
VAN DE SNELSTE

SECRETARIS NOL WITTE 
OVER HET VERVOLG OP DE
NIEUWE LEDENBIJEENKOMST

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
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-Rare-borden-parade rond Houtrust-
brug. Wel goed bedoeld, maar geen 
fietser gaat dit bord op tijd zien en 
begrijpen. Haal ze weg!

-Fietsstraat langs Conradkade lijkt 
er goed uit te zien, asfalt en breed 
genoeg. Toch hebben we twijfel 
over de halve meter klinkers links. Bij 
autoverkeer gaan de fietsers toch op 
die smalle strook fietsen. Liever toch 
helemaal asfalt. 

Jos de Jong

- Fietspad langs de Eisenhowerlaan 
richting Houtrustbrug op de kruising 
met Valeriusstraat hoge stoepranden 
in de route! Waarom zijn ze niet laag, 
dit is bij drukte gevaarlijk. Wij pleiten 
voor bolbestrating. 

-   Vreemd stukje tweezijdig fietspad 
exclusief voor bewoners nieuwe 
woongebouw de President. 
Overstekende fietsers verwachten 
dit niet. Kan dit stukje tweezijdig 
fietspad niet worden opgeheven? 

De inpassing van het tracé van lijn 16 
heeft gevolgen voor de fietsers. Dit 
zelfde geldt voor de situatie bij de 
heringerichte Houtrust brug. Het ge-
heel geeft een wisselend beeld, er zijn 
verbeteringen en situaties die beter 
hadden gekund. Hieronder enkele 
foto’s met een korte toelichting.

- Emmakade / oversteek Groot 
Hertoginnelaan is ongemakkelijk, 
grote slinger beweging, haakse bocht 
met de Groot Hertoginnelaan en geen 
voorrang van rechts komende fietsers. 
Dit kan beter.

- Emmakade / kruising Laan van 
Meerdervoort richting stad prima 
uitgevoerd met heel brede opstel-
plaats, rechte oversteek en voorrangs-
driehoeken voor fietsers van rechts. 
Complimenten! 

NIEUWE VERKEERSSITUATIES
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den, onvoorspelbaar stijgende prijzen: 
op uitstel volgde nieuwe discussies en 
nieuw uitstel.
Uit de laatste brief van de wethouder 
aan de gemeenteraad blijkt dat men 
niet blijft wachten. Als er niet voor het 
eind van het jaar begonnen wordt, 
gaat de gemeente het terrein voorlo-
pig inrichten. Dus schuttingen weg, en 
— hopelijk — een beetje behoorlijke 
inrichting en aankleding.

Opmerking redactie bij foto: Hek weg 
en laat de olifantenpaadjes maar komen 

WANNEER WORDT HET KJ-PLEIN 
WEER IETS WAT OP EEN PLEIN LIJKT?

NIEUW FIETSPAD DOOR DE KOEKAMP

Één tegenvaller blijft staan: áls de 
bouw start, zal de fietsenstalling een 
jaartje dicht moeten. Want het blijkt 
bij nader inzien te gevaarlijk die open 
te houden: het dak is niet berekend 
op het weerstaan van een per ongeluk 
vallende balk.
Dat maakt weer dat de toekomst 
van de fietsflat aan de Rijnstraat óók 
vaag blijft. De capaciteit daar is straks 
dringend nodig als de stalling onder 
het KJ-plein tijdelijk sluit. En dus kon er 
ook niet gesproken worden over plan-
nen om die door iets anders en beters 
te vervangen.
Misschien moet de gemeente dat 
straks ook maar omdraaien: we gaan 
aan de slag met de fietsflat, en zolang 
dat niet af is kan er niet gebouwd wor-
den op het KJ-plein.

Frank Poppe

de Prinsessegracht ingewijd. Dat wil 
zeggen: de naam werd bekend
gemaakt, want die haven is nog lang 
niet klaar. Het gerucht ging dat de 
wethouder (Hilbert Bredemeijer, o.m. 
Openbare Ruimte) al wist dat hij in het 
nieuwe college (de coalitie-onderhan-
delingen waren in de eindfase) een 
andere portefeuille zou krijgen. En dit 
wou hij graag nog meemaken.

De naam werd overigens de Pax-ha-
ven, verwijzend naar de wapenspreuk 
van de gemeente (Vrede en Veiligheid) 
en de naam van het fietspad rond de 
trambaan: Laan van Reagan en 
Gorbatsjov.

Frank Poppe

/ Rijnstraat is een rommelig en slecht 
verlicht geheel, en het nieuwe fietspad 
is er nog niet goed op aangesloten. 
Met de stroom fietsers die daar over-
steken van en naar de grote fietsen-
stalling onder het KJ-plein is de chaos 
compleet. De gemeente werkt aan een 
plan voor de herinrichting, maar dat 
proces duurt al een paar jaar, terwijl 
de situatie op kortere termijn verbe-
terd zou kunnen worden met eenvou-
dige maatregelen.
Ook de fietsoversteek over de Bezui-
denhoutseweg ter hoogte van 
de Prinses Irenestraat is nog niet af.
Even gedoe om hier het fietspad te 
bereiken. In de verte de nieuwe brug, 

mooi ontwerp, passend in de omgeving
Tegelijk met de opening van het fiets-
pad werd de nieuwe insteekhaven bij 

Een plein dus waar je overheen kunt 
lopen, niet iets waar je omheen moet 
lopen.

Het Koningin Julianaplein, kortweg 
het KJ-plein, ligt tussen het kantoorge-
bouw van station Den Haag Centraal 
en de Koekamp. Sinds het begin in 
2016 van de bouw van de fietsenstal-
ling onder het KJ-plein is het terrein 
afgezet met schuttingen. Wel aardig 
versierde schuttingen, maar die versie-
ring begint behoorlijk sleets te worden 
want de schuttingen staan er nu al 
heel wat jaren.
Het was de bedoeling om snel na de 
bouw van de fietsenstalling duidelijk-
heid te hebben over wat voor be-
bouwing daarboven zou komen. Die 
volgorde was al een noodgreep, want 
een kelder met fundering bouwen 
voordat je weet wat er boven komt is 
niet erg gebruikelijk. Financiële crisis, 
discussie over eisen en randvoorwaar-

Eind augustus vond de feestelijke ope-
ning plaats van het nieuwe fietspad op 
de Koekamp. Het fietspad loopt vanaf 
de Laan van Reagan en Gorbatsjov 
ligt langs de Bezuidenhoutseweg aan 
de kant van de Koekamp, vanaf de 
kruising met trambaan, steekt het 
water over via een nieuwe brug, loopt 
door een tot nu afgesloten deel van 
het bos en sluit aan op het verbrede 
viaduct over de Utrechtsebaan achter 
de Malietoren.
Daar is heel wat overleg en gepraat 
aan vooraf gegaan. De natuurorga-
nisaties waren zacht gezegd niet blij 
dat het water tussen de weg en de 
Koekamp daarvoor verlegd is, waar-
voor ook bomen op de oever gekapt 
zijn. Wij waren het met hen eens dat 
er, hoewel het maar net paste, ook 
een goede voorziening mogelijk was 
zonder die vergraving. Samen met 
verschillende andere organisaties heb-
ben we een alternatief voorgesteld. 
Maar het college en Staatsbosbeheer 
hielden vast aan de vergraving en de 
gemeenteraad volgde hen.
Gedane zaken nemen geen keer, en nu 
ligt er wel een goede nieuwe fietsver-
binding met het Haagse Bos.
Maar, helemaal tevreden zijn we nog 
niet. De kruising Bezuidenhoutseweg 

Mooie nieuwe brug, 
past subtiel in de omgeving

Hier is nog lastig oversteken.



iemand die daar al zestig jaar fietst is 
het weer zo’n verlies van het vertrouwde 
en teveel aan betutteling. De vroegere 
situatie was prettig voor iedereen. Het 
nieuwe is op papier goed maar er is 
onvoldoende rekening gehouden met 
de wensen van de gebruiker.

Onze voorzitter van de Haagse afde-
ling heeft enkele foto’s gemaakt van 
vreemde situaties rond de Houtrust-
brug. Een van de verbazingwekkende 
dingen zijn de borden die geplaatst zijn 
om de fietser te informeren over de 
route die genomen moet worden. Het 
ingewikkeldste bord staat in zijn artikel, 
er zijn meer van dergelijke borden. 

De Haagse afdeling van de Fietsersbond 
ziet het een beetje anders Zij begrijpt 
de goed bedoelde technische oplossing 
bij de Cornelis de Wittlaan richting 
Houtrustbrug en Segbroeklaan. 
Verkeerskundig moet je geen fietsers 
laten kruisen met drie banen met 
autoverkeer van rechts. Maar de nu 

gekozen oplossing is slordig en raar 
uitgevoerd. Zij hebben de gemeente 
een paar goede verbeteringen 
voorgesteld en tot de uitvoering 
daarvan, kijken we de situatie 
voorlopig aan. Al die rare borden 
moeten op korte termijn weg.

Willem Ruitenberg 

Het mooie van fietsaangelegenhe-
den is dat je je er enorm druk om kan 
maken doch dat als het anders wordt 
opgelost, je je nog steeds boos kan 
maken maar dan nog is er geen man 
overboord. Kortom je kan je prettig 
druk maken over dingen. U wilt een 
voorbeeld?

In de vorige Fietsbel schreef ik veront-
waardigd over het onmogelijk maken 
van de logische fietsroute aan het 
eind van de Corn de Wittlaan. Na het 
plaatsen van dit stuk, leerde ik dat het 
gemeentelijk beleid is geen oversteek 
mogelijk te maken van rijbanen met 
drie rijstroken. Waar veel verkeer is, 
valt daar veel voor te zeggen. Waar 
weinig verkeer is, zoals op dat punt 
van de van Boetzerlaerlaan is het 
belang twijfelachtig. Maar als je een 
lijn kiest, is het lastig een punt te 
bepalen  waar het redelijk is ervan af 
te wijken. Dan is het gemakkelijker, om 
toekomstige discussies te vermijden, 
door vast te houden aan de lijn.

Dus nadat ik over het beleid had 
vernomen, had ik tegen beter weten 
in nog een beetje hoop dat soepelheid 
zou prevaleren. Niet dus, sterker nog 
de gemeente gaat er met verdub-
belde energie in om de logische route 
onmogelijk te maken. Er is nu een hek 
geplaatst. Zo’n beetje de enige plaats 
in Den Haag waar zo’n hek staat. Voor 
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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 onderstaande 
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

FIETSONVRIENDELIJK MAKEN

Lang hek, e� ectief want geen enkele mogelijkheid door te steken

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

WORD LID


