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Op 21 maart 2018 zijn gemeenteraads-
verkiezingen. Omdat de gemeenten de 
belangrijkste rol spelen bij fietsvoor-
zieningen, is het voor ons activisme 
prioriteit de gemeente politiek te 
beïnvloeden. We moeten zelf weten wat 
we willen en we moeten de politieke 
partijen het belang van fietsen duidelijk 
maken. Daarom heb ik het bestuur en 
andere actieve leden gevraagd te schrij-
ven over onze wensen op fietsgebied. 
Met een tekening hier en daar heb ik ge-
probeerd het zware karakter te verluch-
tigen. Maar het is een beetje zware kost. 
Nuttig voor ons leden om de zaak weer 
eens scherp te krijgen. Als leden zorgen 
dat het blad ook bij de politieke partijen 

komt, snijdt het mes aan twee kanten. 
Doen dus. En waar mogelijk proberen de 
politieke partijen met goede argumen-
ten aan onze kant te krijgen. 

Gelukkig heeft Daan Goedhart weer 
knelpunten beschreven, dat maakt het 
blad dan wel weer praktisch. 

Het is jammer dat zo weinig leden naar 
de pen grijpen om ook een bijdrage te 
leveren. Dus maar weer onder jullie aan-
dacht brengen dat de Fietsbel ook tot 
doel heeft discussie te bevorderen.

Willem Ruitenberg

De Fietsersbond zet zich al 40 jaar 
in om van Nederland een veiliger 
fietsland te maken. Word nu lid op 
fietsersbond.nl/lidworden en maak kans 
op een luxe elektrische fiets van 
Batavus. 
Verder ontvangt u als nieuw lid van 
de Fietsersbond:
• Twee keer per jaar de “Fietsbel”
• Elk kwartaal de “Vogelvrije 
• Fietser”
• Korting op fietsproducten, fiets-

kaarten en -gidsen
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UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 NOVEMBER 2017

THEMA: HETGEBRUIK VAN HET FIETSPAD

Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende nummer 
voor 15 maart 2018 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com.

U bent van harte welkom op  de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling regio Den Haag 
op donderdagavond 23 november 2017  in Stayokay (Scheepmakersstraat 27 Den Haag, 
zijstraat van het Rijswijkseplein).  Deze locatie heeft een fietsenstalling en is met het openbaar 
vervoer goed bereikbaar via het nabij liggend station Hollands Spoor.

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel vanaf 19.30 uur:

• Mededelingen
• Verslag ledenvergadering 23 mei 2017 (staat op website: haagseregio.fietsersbond.nl)
• Financiën met de Begroting 2018
• Jaarplan 2018
•  Jaarlijkse bestuursverkiezing:  
  De bestuursleden – Koen Baart, Wil Bianchi, Rob de Lugt, Jetse Timmers en Jac Wolters – stellen 

zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met maximaal 2 leden. 
 Reden is de toename van het werk ten gevolge van ons jaarplan 2018 
 Leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 15 november  
 2017 aanmelden bij de secretaris (haagseregio@fietsersbond.nl).
• Rondvraag

Het tweede deel, na de pauze (vanaf 20.15 uur) gaat over het gebruik van het fietspad. We zien de 
laatste jaren steeds meer een verscheidenheid aan fietsen op de fietspaden. Welke gevolgen moet 
dit hebben voor het fietsbeleid, de infrastructuur en het gedrag van fietsers? Hoe spelen wij hierop 
in ivm de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018?  

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

Werkplaats Centrum West, Nederlandlaan 26-28, Zoetermeer
Winkel, Heeswijkplein 78, Den Haag

Woont u in de regio Den Haag dan kunt u ook gebruik maken van onze 
mobiele fietsenservice. Belt u dan het nr. 06- 42 47 72 77.
Voor meer informatie kijkt u op www.biesieklette.nl of 

belt u naar 070 - 394 22 11.

advertentie

advertentie

meldpunt.fietsersbond.nl
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In de Fietsbel willen wij voortaan 
aandacht besteden aan de reacties 
die wij van onze leden en anderen uit 
de Haagse regio ontvangen. Enige 
maanden geleden stuurde ons lid 
Marc Hommes ons en de gemeente 
Den Haag een mail over het verkeers-
knooppunt Valkenbosplein. Deze was 
alsvolgt:

“Sinds de herinrichting van het Valken-
bosplein en de aanleg van de nieuwe 
tramhalte t.b.v. de Randstadrail, een 
aantal jaar geleden,  loopt al het ver-
keer dat komt van de Thomsonlaan/ 
Ieplaan in een fuik op het Valkenbos-
plein. Dagelijks zijn er tientallen auto’s 
die vanuit de Thomsonlaan / Ieplaan 
rechtsaf de Laan van Meerdervoort 
oprijden en na 10/20 meter keren 
(over de trambaan) om hun weg te 
vervolgen richting het centrum / Groot 
Hertoginnelaan. Deze sluiproute 
is de afgelopen tijd erg populair 
geworden, mede door de komst van 
de Internationale school op het einde 
van de Ieplaan, waar  ’s morgens een 
enorme congestie is van autoverkeer. 
Los van deze ochtenddrukte wordt de 
sluiproute gedurende de hele dag vrij 
intensief gebruikt (neem ik waar). 
Daarnaast nemen fietsers massaal 
de oversteek op het zebrapad dat 
tegen de tramhalte aan ligt (tussen 
Schoonenberg en de Hypotheker). 
Ook op het zebrapad dat ligt tussen 
de Goudshop en het verhuurbedrijf 
(voormalig reisbureau) wordt veel 
gebruikt door fietsers die onder-
staande rijroute niet willen nemen 
(begrijpelijk!): via het Valkenbosplein 
aan de lange kant (langs de vishandel), 
oversteken richting Valkenboslaan en 
linksaf oversteken (Beeklaan) richting 
het centrum of oversteken naar de 
Beeklaan/Groot Hertoginnelaan. 
Op de Thomsonlaan is door de ge-
meente een jaar geleden een bord ge-
plaatst dat de fietsroute is gewijzigd, 
omdat al sinds de herinrichting fietsers 
massaal gebruik maken van het zebra-
pad. Dit zonder enig resultaat. 
Al met al concludeer ik dat de situatie 
rond het Valkenbosplein zeer fietson-
vriendelijk en gevaarlijk is ingericht, 
met name voor de voetgangers door 
de grote hoeveelheid fietsers die de 
twee zebra’s oversteken en de keren-
de auto’s op de trambaan (afgelopen 
jaren hebben enkele botsingen tussen 
tram en auto plaats gevonden). Ook 
voor de trambestuurders is deze 

situatie zeer onoverzichtelijk. 
Naar mijn overtuiging heeft hand-
having weinig effect (slechts korte 
termijn) en dient er met betrokken 
partijen snel overleg plaats te vinden 
om tot een structureel fietsvriendelijk 
en verkeerstechnisch overzichtelijk 
Valkenbosplein te komen.”

De secretaris stuurde de melding 
door naar onze werkgroep Gemeen-
tepolitiek. Deze houdt zich bezig met 
de fietsinfrastructuur in onze regio 
en onderhoudt daarover met de 
gemeente(s) contact. 

Namens de werkgroep antwoordde 
een lid van de werkgroep ondermeer: 

Ik ben vrijwilliger bij de Fietsersbond; 
ik woon in de buurt en ik ken de 
situatie goed. Kort samengevat, ik 
ben het met u eens. Ik kan wel 
enkele aanvullende opmerkingen 
maken.
•  Fietsen over een zebrapad is niet 

toegestaan maar wordt hier naar 
verluid gedoogd door de politie.

•  Fietsen van de Goudshop naar het 
verhuurbedrijf is fietsen tegen de 
richting in en is niet toegestaan.

•   Het bord op de Thomsonlaan is 
geplaatst op mijn aandringing.

•    Het kruispunt is voor het laatst 
 aangepast op mijn aandringing om  
 meer opstelruimte te scheppen 
 voor fietsers. Volgens mij is nog 
 meer mogelijk, vooral door de 
 fietsoversteken te verbreden.

Er is een voor de hand liggende 
oplossing voor het probleem dat u 
beschrijft: hef het zebrapad op en zet 
een hek tussen de tramsporen om 
te voorkomen dat auto’s, fietsers en 
voetgangers de trambaan ten zuid-
westen van de halte kunnen overste-
ken. Tramreizigers zouden de halte via 
de noordoostkant moeten bereiken. 
Automobilisten zouden een andere 
route moeten vinden om vanuit de 
Thomsonlaan richting centrum te 
rijden, bijvoorbeeld via de Ieplaan en 
de Segbroeklaan. Fietsers zouden de 
VRI-geregelde oversteek moeten ge-
bruiken in plaats van het zebrapad.
 
De afsluiting van de middenberm zou 
de nodige weerstand oproepen. Als 
je zo’n maatregel wil invoeren moet 
je daarom sterk argumenten hebben. 
Hebt u informatie waarmee u het aan-
neembaar kan maken dat er nu veel 
ongevallen gebeuren? De verkeers-
kundigen bij de gemeente hebben 
betrouwbaarder ongevallencijfers dan 
er beschikbaar zijn vanuit openbare 
bronnen, dus wellicht weten zij beter. 
Heeft de HTM hier een mening over? 
Als u dat wil uitzoeken dan hoor ik 
graag de resultaten.

Het kan een goede strategie zijn om te 
wachten op andere werkzaamheden 
en dan proberen de afsluiting van de 
middenberm daarbij er in te fietsen. 
Een goed voorbeeld is: stel dat het 
perron moet worden verlengd om 
ervoor te zorgen dat dubbele trams er 
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LEDEN MAILEN ingezondeningezonden

De gewraakte oversteek
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Het mooiste fietspad van Leidschen-
dam-Voorburg is: de Velostrada 

De Fietsersbond Leidschendam-Voor-
burg fietste in juni 2017 met leden en 
belangstellenden door de gemeente 
op zoek naar het mooiste fietspad. 
De Fietsersbond had een open 
uitnodiging gedaan om fietspaden 
te nomineren. Er waren zes 
nominaties uit verschillende hoeken 
van de gemeente binnengekomen. 

De fietstocht startte bij de zuidelijke 
sluisbrug in Leidschendam. Als eerste 
fietste het gezelschap over het Duin-
waterpad door het recreatiegebied 
Leidschendammerhout. De Bouwlust-
weg op het Schakenboschterrein was 
het volgende genomineerde fietspad. 
Met name in de herfst, als alle bomen 
met rode tinten zijn uitgedost, is dit 
een heel mooi fietspad. Het fietspad 
door het park Prinsenhof leidt door 
een met het mooie weer door kinde-
ren goed benut park. De Fietsersbond 
deed natuurlijk ook de Velostrada aan. 
Deze doorgaande fietsroute over de 
Kastelenring en de Zijdesingel is mooi 
ingepast in de omgeving. In Voorburg 
werd een stop ingelast op het Esse-
pad. Dit pad voert langs molen De Vlie-
ger die met haar in Mondriaankleuren 
uitgedoste wieken een bezoek waard 
is. Als laatste fietste het gezelschap 
door het monumentale Boerenbos 
naast het Notenboompark. 

De Fietsersbond kiest voor de Velo-
strada als het mooiste fietspad in de 

gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Dit fietspad is mooi in een groene 
omgeving gelegen en heeft voor 
recreatie en voor woon/werkverkeer 
een belangrijke functie. De Velostrada 
is voor fietsers veilig, comfortabel 
en snel. Het zal niet mogelijk zijn alle 
fietspaden in onze gemeente zo aan 
te leggen, maar vele fietsers zien de 
Velostrada toch als een voorbeeld 
voor onze gemeente. Zo mogen er 
meer fietsroutes worden aangelegd. 

Rob Kniesmeijer
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regioregio
kunnen halteren; of stel dat de tram-
rails vervangen moeten worden op de 
Laan van Meerdervoort; of stel dat het 
terrasgedeelte van het Valkenbosplein 
wordt heringericht.”

Vervolgens is er nog door beiden een 
aantal mails over deze melding uitgewis-
seld. Ik kreeg bericht dat de conclusie 
werd getrokken dat de 
situatie op zich niet fietsonvriendelijk is 
maar mogelijk wel voetgangers 
onvriendelijk. Hij heeft de melder het 
advies gegeven om contact op te nemen 
met Stichting Voorall, de stichting die 
zich bezighoudt met de belangen met 
mensen met een beperking. 

Begin september informeerde 
Marc ons over het antwoord van 
de wethouder:
“Afgelopen week bericht van de wet-
houder ontvangen. Kern van de brief: 
elke maatregel om het keren over de 
trambaan tegen te gaan wordt door 
de gemeente als ongeschikt 
gekwalificeerd, omdat het de nood- 
en hulpdiensten zou hinderen in 

geval van calamiteiten. Ook het aanleg-
gen van een fietsoversteek, parallel 
aan de zebra t.h.v. Schoonenberg-de 
Hypotheker vindt de gemeente 
ongepast. Zij wijst naar de bestaande 
fietsroute. 

Alleen bij een algemene herinrichting 
van het Valkenbosplein wordt 
nagedacht over een veiliger situatie 
voor alle verkeersstromen. 
De gemeente heeft de politie gevraagd 
strenger toezicht te houden. Iets wat 
ik in een eerste mailwisseling als de 
minst wenselijke oplossing zag. Ook 
jullie werkgroep ziet geen nut /nood-
zaak in een aanpassing van de 
bestaande situatie, daar er reeds 
een veilige fietsroute is. Helaas kijkt 
de werkgroep alleen vanuit het 
fietsersperspectief en niet naar alle 
verkeer- en vervoersstromen. Na deze 
teleurstellende uitkomst zal ik contact 
opnemen met de SBOB, om te kijken of 
er vanuit de buurtvereniging 
(werkgroep verkeer en veiligheid) 
aandacht kan komen voor deze 
kwestie.” 

Conclusie
Het laatste woord over deze verkeers-
situatie is derhalve nog niet gezegd. 
Wij moeten m.i. ter harte nemen dat 
onze focus op het belang van de fiet-
ser onverlet laat dat wij expliciet laten 
zien dat wij bij de analyse van com-
plexe verkeerssituaties ook kijken 
naar de belangen van andere, met 
name zwakke,  verkeersdeelnemers. 
Voor ons als Fietsersbond Haagse 
Regio zijn meldingen van fietsknel-
punten van leden en anderen erg 
belangrijk. Zij geven ons meer zicht in 
de kwaliteit van de fietsinfrastructuur 
in onze regio en voeden ons 
overleg met instanties. Meldingen 
van knelpunten kunnen via onze mail 
maar kunnen ook rechtstreeks via 
de website van de Fietserbond. 
De meldingen, zogenaamde FOS-jes 
(fietsonvriendelijke situaties) komen 
dan ook automatisch terecht bij de 
gemeente(s) en worden periodiek 
met ons besproken.

Jetse Timmers
Secretaris FB Haagse Regio

MOOISTE FIETSPAD 

De velostrada, mooiste fi etspad

Fietspad door het Boerenbos, Voorburg
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De Rijswijkse Fietsersbond vierde het 
jubileum tijdens het Strandwalfestival 
opdat dit jaar 25 jaar actie wordt ge-
voerd voor betere fietsvoorzieningen. 
De onderafdeling is 25 jaar geleden 
opgericht. Het Strandwalfestival is 
een jaarlijks evenement aan de Van 
Vredenburchweg waarin Rijswijks 
organisaties zich aan andere 
Rijswijkers presenteren.
We hadden daar twee activiteiten. 
Allereerst een check van fietsen door 
Kees Bakker (TestKees van de Fietsers-
bond) en Marvin van Struijk Fietsen. 
Banden op spanning? Zadel goed op 
hoogte? Licht goed? In elk geval was 
de fiets van de bezoekende wethou-
der Marloes Borsboom helemaal OK.

De andere activiteit was een puzzel-
tocht waar ook leuke prijzen mee te 
winnen zijn. Een paar honderd routes 
zijn uitgedeeld en zondag kregen 
vertrekkers een lunchpakket mee. 
Hoeveel mensen de route gefietst 
hebben is niet bekend, maar Ingrid 
Sijlbing en Joleen Weststeijn (die ook 
de fietscheck organiseerden) hebben 
in ieder geval veel plezier gehad met 
het opzetten van de puzzeltocht.
Veel leden kwamen even langs bij de 
kraam om een jubileum tompouce te 
eten. Een van de oprichters, William 
Nederpelt had een kruidkoek in de 
vorm van een fiets gemaakt.

Toen we in 1992 in Rijswijk begonnen 
deed de Gemeente de fiets er een 
beetje bij. Er was wel ruimte voor 

fietsers langs de hoofdassen, maar 
het hobbelde, fietsen moesten lang 
wachten voor het licht, er waren veel 
te weinig en ook onveilige rekken en 
paaltjes werden midden in het fiets-
pad gezet. 
Omdat de Gemeente geen fietsbeleid 
had, hebben we zelf een routenet 
vastgesteld en beoordeelden wegvak-
ken en kruispunten  systemisch (vlak-
heid, ontbreken van belemmeringen, 
verkeerslichten etc.). Zo hadden we 
een overzicht van tekortkomingen en 
wenselijkheden, die we de Gemeente 
onder ogen brachten en die stukje bij 
beetje aangepakt werden. Elke vier 
jaar hebben we aanbevelingen voor 
verkiezingsprogramma’s gedaan.

De Gemeente heeft in 2000 een fiets-
beleidsplan vastgesteld, maar daar zat 
geen duidelijk uitvoeringsplan bij, 
zodat de Gemeente zelf aan het einde 
van de looptijd vaststelde dat veel niet 
was uitgevoerd. Zo werden fietspaden 
nauwelijks uitgevoerd in asfalt, hoewel 
dat wel beleid was. In 2002  hebben 
we onderzocht wat er van de knel-
punten uit 1992 nog openstond. En 
nog een keer in 2008. Toen stonden er 
nog negentig van de oorspronkelijke 
driehonderd knelpunten open.
We zijn vanaf 2006 begonnen met 
thematisch onderzoek te doen naar 
belangrijke voorzieningen: afstel-
ling verkeerslichten, fietsrekken bij 
publiekslocaties en in woonwijken 
(kwaliteit en tekorten), bewegwijzering, 
obstakels in het fietspad, ontbrekende 

verbindingen. De bevindingen 
bespraken we met de Gemeente. 
In 2008 bracht de Gemeente een 
nieuw fietsbeleidsplan uit maar nu met 
concrete planning. Gezien de ervarin-
gen met het vorige plan (wel beleid, 
weinig uitvoering), hebben we vanaf 
2009 jaarlijks een rapportage over de 
uitvoering van het geplande fietsbe-
leid aan de Gemeenteraad uitgebracht.

Eigenlijk is op alle terreinen veel 
vooruitgang geboekt, behalve ten 
aanzien van de bewegwijzering. Met 
onze (nota bene op verzoek van de 
Gemeente zelf) in 2010 opgestelde 
analyse is nog steeds niets gedaan. 

We hebben publieksacties gehad zoals 
de afsluiting van de Van Vredenbur-
chweg met het oog op verbetering 
van het wegdek, 12 fietsen parkeren 
op de plek van één auto, bewegwij-
zering en dergelijke. Een keer of tien 
een fietstocht met leden en andere 
belangstellenden. Kramen bij mani-
festaties. Ook hebben we een keer 
met het Nivon een cursus over fietsen 
en fietsonderhoud gegeven. Voor dit 
soort werk en de verspreiding van de 
Fietsbel hebben we een groepje van 
zo’n tien leden.

Alles bij elkaar was het leuk om te 
doen. Het ging in een goede sfeer en 
het leverde ook veel op. De ver-
standhouding met de Gemeente was 
kritisch maar goed. We moeten wel 
aantekenen dat grote investeringen 
(asfalteren, fietsbrug) pas gedaan 
werden toen er van de regio en de 
provincie subsidie kwam.
Ons bestuurslid van het eerste uur, 
William Nederpelt, adviseerde ons 
nu vooral aandacht te besteden aan 
communicatie. Wij doen daar ook wel 
wat aan, maar het zou beter kunnen. 
Is er een lezer die zich daarvoor wil 
inzetten?

Graag noem ik nog een paar namen 
van mensen die een grote bijdrage 
hebben geleverd maar inmiddels 
vertrokken zijn. William Nederpelt, 
Menno Spaan, Henk Beindorff, Miel 
Struve, Ian Bennett en Han Bik. Het 
huidige bestuur staat op de foto.

Erwin Ruitenberg
(erwinfietst@xs4all.nl) 

JUBILEUM FIETSERSBOND IN RIJSWIJK
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TestKees controleert fiets van
wethouder Borsboom
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“Dit heb ik nog nooit meegemaakt,” 
zegt de stratenmaker met wie ik in 
het centrum een praatje maak, op 
weg naar de dorpsbakker voor een 
vers warm broodje. “Nog een paar 
jaar en ik ga met pensioen, maar de 
mensen hier – werkelijk geweldig. 
Er is nog geen dag voorbij gegaan of 
een van de aanwonende waar we aan 
het werk zijn, komt ’s ochtends met 
koffie. En koekjes, een mars of nuts. 
Mooi toch.”

Molenplein
Inderdaad mooi, net zoals de opknap-
beurt. Het Molenplein heringericht als 
rotondeplein in plaats van half roton-
de/half plein waar het autoverkeer ten 
dele en de fietsverkeer in zijn geheel 
beide richtingen op kan – onoverzich-
telijk en na meer dan tien jaar is er nog 
niemand aan gewend. Tegelijkertijd 
is het gebied rondom de aanpalende 
Herenwegschool ‘schoolvriendelijk’ 
gemaakt, terwijl het fietsverkeer ter-
reinwinst op de auto heeft geboekt.
 

Een kleine vijftig meter verderop, aan 
Langstraat, de ingang van dé winkel-
straat van Wassenaar, zijn tulip-stan-
daarden, de bekende voorwielmoor-
denaars, vervangen door een ruime 
hoeveelheid nietjes, op aandringen 
van de Wassenaarse Fietsersbonders. 
Even verderop zijn de schuine en 
gevaarlijke insteekhavens voor auto’s 
vervangen door langsparkeerhavens, 
terwijl Johan de Witstraat, naar Was-
senaar Noord, voor de auto éénrich-
tingverkeer en vooral veel veiliger 
geworden is. Bovendien zijn er nietjes 
voor de fiets geplaatst. Al met al een 
compliment voor verkeerswethouder 
Bert Doorn en zijn staf.

Luifelbaan
Eerder al is het fietsparkeren aan de 
Luifelbaan, eveneens een winkelstraat 
in het centrum, fors uitgebreid ten 
koste van een aantal parkeerhavens 
voor auto’s door de plaatsing van 
nietjes en zijn de oude tulips eveneens 
door nietjes vervangen. De tulip is niet 
alleen een moordenaar, ook een slech-
te keuze omdat doorgaans minder dan 
de helft gebruikt wordt: de hoge plek 
van de tulip is heel vaak vrij. Een eigen 
telling afgelopen zomer op enkele

plekken in het centrum leerde, dat 
ruim 50% onbenut was, terwijl er 
fietsen op hun eigen standaard naast 
en fietsen tegen de winkelgevels 
stonden.

Het fietsparkeren rondom supermarkt 
Dirk, even buiten het centrum is even-
eens aangepakt: de oude standaarden 
zijn inmiddels vervangen. Het is aan-
merkelijk overzichtelijker en veiliger 
geworden – een mooie verbetering. 
Toch blijft er nog wat te wensen: 
met deze verbetering is het aantal 
stallingsmogelijkheden voor de fiets 
afgenomen, terwijl er oorspronkelijk al 
te weinig plaats was. De Fietsersbond 

zou graag, dat de wethouder enkele 
autoparkeerplaatsen vrijmaakt voor 
de fiets.

Verkiezingen 2018
Fietsen in het dorp is goed te doen, 
maar dat neemt niet weg dat er nog 
wel het een en ander te verbeteren 
valt. In het centrum zouden meer fiets-
parkeerplekken moeten komen, het 
liefst overdekt. In de smalle Rijnsbur-
gerspassage blokkeren te vaak lukraak 
geparkeerde fietsen bij de ingang van 
de bibliotheek de doorgang. Vooral 
mensen met een rollator en scoot-
mobiel klagen erover – terecht. De 
Fietsersbond heeft dit ruim vier jaar 
geleden bij de vorige wethouder al 
aangekaart – hij zou er werk van ma-
ken, net zoals de huidige wethouder. 
Maar daar blijkt nog weinig van. Een 
zelfde wens heeft de Fietsersbond bij 
de ingang van de AH-supermarkt, waar 
bijna in het deurgat fietsers hun stalen 
ros neerzetten. Hinderlijk, ook onveilig 
als er eens een calamiteit plaats heeft 
en de winkel snel ontruimd moet 

worden. En ook hier ziet de Fietsers-
bond de tulips graag vervangen door 
nietjes. Aandachtspunt is ook nog 
steeds het verwijderen van onnodige, 
vaak gevaarlijke paaltjes.

Allemaal punten die in een notitie voor 
het nieuwe College een plaats zouden 
mogen krijgen.

Antoon Claassen

regioregio
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Tulip rek

Johan de Wittstraat Nietjes bij de Centrumrotonde
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Op 11 september besloot de gemeen-
teraad van Zoetermeer alsnog te 
stoppen met de voorbereiding van 
Holland Outlet Mall (HOM), een pro-
ject waaraan al ca. 1 miljoen euro aan 
gemeenschapsgeld was besteed. Ook 
de samenwerkende Zoetermeerse 
afdelingen van Milieudefensie en 
Fietsersbond hebben geprotesteerd 
tegen dit rampzalige plan. In een 1e 
reactie werden met name de verkeers-
gevolgen op de korrel genomen (zie 
‘Hommeles in Zoetermeer’, FIETSBEL 
voorjaar 2017). Op 4 september 
gevolgd door een inspraakreactie 
vooral gericht op gevolgen voor de 
gezondheid. Opnieuw gaven we aan 
dat een ‘Outlet’ niet duurzaam is:  
•    “outlet-kwaliteit”: sommige ‘dure’ 

merken bieden (ook) inferieure 
producten aan

•  de ‘extra’ aankopen bij HOM gaan 
ten koste van winkels in Zoetermeer 
en in de hele regio

•  effecten op de werkgelegenheid zijn 
beperkt en onzeker

•  het netto-effect lijkt een soort 
maximalisering van het aantal 
autoverplaatsingen, wat niet alleen 
ten koste zal gaan van de fiets, maar 
ook ten koste van luchtkwaliteit, 
veiligheid, enz. 

Eigenlijk net wat we niet willen 
wanneer we duurzaamheid en gezond-
heid voorop stellen!
Op 7 september bracht de uitspraak in 
een kort geding tegen de Staat fantas-
tisch goed nieuws. Milieudefensie (lan
delijk) werd op alle punten in het gelijk 
gesteld in verband met overschrijding 
van de EU-richtlijnen voor luchtkwali-
teit in Nederland. Door die uitspraak 
moet inmiddels begonnen zijn met 

(de vaststelling van) een luchtkwa-
liteitsplan. Ook werd de Staat (met 
onmiddellijke ingang) verboden “elke 
maatregel te (doen) treffen waarvan 
in de visie van het RIVM statistisch 
verwacht moet worden dat deze tot 
voortgaande dan wel hernieuwde 
overschrijding van de grenswaarden 
voor NO2 en PM10 zal leiden”. 

Hoe zit het met die luchtkwaliteit: 
is fietsen nog wel gezond ?
Het is al jaren bekend dat slechte 
luchtkwaliteit slecht is voor de ge-
zondheid en dat het allerlei ziekten 
bevordert: longziekten, kanker, hart- 
en vaatziekten, beroertes. En recent is 
daar nog bij gekomen dat het de kans 
op dementie vergroot: uit onderzoe-
ken blijkt dat hoe dichter je bij een 
drukke weg woont hoe groter de kans 
is dat je dementie ontwikkelt. 
Wat de situatie voor ons nog veel er-
ger maakt is dat de lucht in onze regio 
tot de meest vervuilde van Europa 

behoort. De lucht in het Roergebied is 
bijvoorbeeld al lang veel schoner dan 
hier! En door die luchtvervuiling leven 
we in Nederland gemiddeld ruim een 
jaar korter dan gemiddeld in de EU! 

Voor de luchtkwaliteit in Zoetermeer 
zijn enkele “normen en waarden” bij 
elkaar gezet: zie tabel
De onnauwkeurigheid in de modelbe-
rekeningen is groot, namelijk ca 8 µg/
m3 bij berekende waarden rond de 
grenswaarde van 40 (EU norm). 
Daarom werd/wordt de EU norm 
voor NO2 mogelijk ook rond 
sommige hoofdwegen in Zoetermeer 
overschreden ! De EU norm voor 
fijnstof PM2,5 is meer dan het dubbele 
van de adviesnorm van de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO). De voor
Zoetermeer berekende waarden zijn 
wel lager dan de EU grenswaarde, 
maar liggen boven de WHO adviesnorm. 
Dat is de norm waaronder geen scha-
delijke gezondheidseffecten meer te 
verwachten zijn. Inmiddels stelt de 
WHO op basis van wetenschappelijk 
onderzoek dat de 10µg per m3 norm 
nog niet veilig genoeg is en naar 
beneden moet worden bijgesteld. 
Omdat de Europese norm onze ge-
zondheid NIET beschermt, wil staats-
secretaris Dijksma streven naar het 
hanteren van de norm van de (WHO). 

Een gedeelte van die slechte lucht-
kwaliteit is overigens te danken aan 
industriële activiteiten in het Botlek-
gebied e.d. Dat is ook de reden dat 
Nederland vóór 2015 nog niet aan alle 
EU-normen hoefde te voldoen. Omdat 
we de emissies in het “Rotterdamse” 
niet rechtstreeks kunnen beïnvloeden, 
en tóch een goede luchtkwaliteit 

GEZONDE LUCHT VOOR IEDEREEN: 
HOM AFGEBLAZEN
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NO2 ( g/m3)  in 2015 

EU norm (NL)   Zoetermeer 
(hoofd)wegen 

Zoetermeer (woonwijken) 

40   tot 39,3999 * ca. 18 – 25 * 

 

Fijnstof PM2,5 ( g/m3)  in 2015 

EU norm (NL) USA norm WHO norm Zoetermeer 
(hoofd)wegen 

Zoetermeer (woonwijken) 

25 12 10 > 12 * ca. 11 – 12 * 

 

* Bron Atlas Leefomgeving (berekende waarden).  

Fietspad aan de Europaweg
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GEZONDE LUCHT VOOR IEDEREEN: 
HOM AFGEBLAZEN
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Op dit moment woedt een discussie 
over de speed-pedelec, voor de niet 
ingewijden onder ons een fiets die 
met een beetje stevig meetrappen 
wel 40 km per uur kan rijden. Moet 
deze “fiets” op het fietspad of niet. 
Er is trouwens ook discussie of 
(snor)scooters op het fietspad moeten 
kunnen blijven rijden. Wat mij betreft 
in ieder geval niet in Den Haag en 
omgeving en wel hierom:

Den Haag en omgeving is een stedelijke 
omgeving en valt voor het grootste 
gedeelte onder de bebouwde kom. 
Ik vind dat binnen de bebouwde kom 
alleen voertuigen op het fietspad 
mogen rijden die niet wettelijk 
verplicht zijn een soort kentekenplaatje 
te hebben. De kleur van dat plaatje 
doet er niet toe. 

Er wordt al lange tijd voor gepleit  
snorscooters van het fietspad te 
weren. Veel gehoorde opvattingen 
zijn snorscooters rijden vaak harder 
dan de voor hen geldende maximum 
snelheid, stinken, zijn vervuilend en 
te breed om op het fietspad te rijden. 
Sinds enige tijd woedt de discussie 
nu ook ten aanzien speed-pedelecs. 
Hoewel ze meestal niet te breed 
zijn, niet vervuilen vinden veel 
gewone fietsers dat gelet op hun 
maximum snelheid te gevaarlijk 
zijn om op het fietspad te mogen 
rijden. 
Sinds kort moeten speed-pedelec 
fietsers een speciale helm op, een 
kantekenplaatje voeren en van het 
fietspad af. Wat mij betreft prima.
Nu de snorscooters nog en wel snel. 
Veel gehoord is de mening dat het 
te gevaarlijk is voor snorscooters en 
speed pedelecs om op de rijbaan te 
moeten rijden. Dat kan wel zo zijn, 
maar op het fietspad zijn ze een 
gevaar voor de “normale” fietsers. 
In Den Haag geldt dat misschien nog 
wel in grotere mate omdat de meeste 
fietspaden hier domweg te smal zijn 
voor in ieder geval snorscooters.  Een 
oplossing kan natuurlijk zijn om binnen 

de bebouwde kom in Den Haag een 
maximumsnelheid van 30 km in te 
voeren, dat is voor iedereen minder 
gevaarlijk en vanuit duurzaamheido-
verwegingen ook nog prima. 
Ik weet dat bovenstaande niet 
algemeen gedeeld wordt binnen de 
Fietsersbond, maar ik vind dat ik mijn 
opvatting best eens duidelijk kenbaar 
mag maken.

Koen Baart

VAN DE VOORZITTER

willen bereiken zijn er bij ons dus extra 
maatregelen nodig om de ‘eigen’ 
emissies te beperken. Die zullen waar-
schijnlijk gericht zijn op afname van 
autogebruik, maar misschien ook op: 
brommers, houtrook, ... 
En die schonere lucht is hard nodig: 
extra gevaar lopen nu al vooral de 
kinderen (daar zijn de longen en 
hersenen nog in ontwikkeling: kans op 
astma, leerachterstanden), maar ook 
de ouderen en bijv. fietsers. 

Fijnstof metingen tijdens 
Fietsbalans-2 (Zoetermeer 2008)
Echte metingen van de luchtveront-
reiniging in Zoetermeer ontbreken. 
Daarom moeten we voor een illustra-
tie van de fijnstof-situatie voor fietsers 
teruggrijpen naar een rapportage van 
Fietsbalans-2. In rood zijn aangegeven 
de Ultrafijnstof-pieken voor de fietser 

tijdens de Fietsbalans-praktijkmeting 
in Zoetermeer. Het deel van de route 
zonder hoge pieken is aangegeven in 
groen. 

Op de fietsroute kwamen de meeste 
hoge pieken voor bij het viaduct onder 
de A12 en op het fietspad naast de 
Europaweg. De gemeten gemiddelde 
blootstelling van de fietser aan

ultrafijnstof bedroeg 18.194 deeltjes 
per cm3. Dat was 42% meer dan 
voor een automobilist die een 
vergelijkbare verplaatsing maakte 
via de hoofdwegen. 
Het is dus hoog tijd dat er eindelijk 
eens echte metingen in Zoetermeer 
worden uitgevoerd, zowel van (ultra)
fijnstof als van NO2. Daarbij mag het 
drukke fietspad langs de Europaweg 
(noordzijde) natuurlijk niet 
ontbreken. Deze metingen zullen 
tevens een onderbouwing kunnen 
geven voor een krachtige aanpak 
van de luchtvervuiling.

Eugène Verwiel
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Ik word de laatste tijd op de fiets 
steeds vaker ingehaald door mensen 
die flink wat ouder zijn dan ik. Eerst 
dacht ik, dat het aan mij lag. Maar toen 
ik mijn best deed ze in te halen en toen 
dat steeds maar niet lukte moest er 
iets anders aan de hand zijn.
Maar wat? Zouden er ontwikkelingen 
gaande zijn op het gebied van het 
ouder worden? Dat ouder wordende 
mensen bijvoorbeeld steeds meer 
conditie verkregen door geavanceerde 
medicatie? En dat ik nodig eens naar 
de  huisarts moest voor ook zo’n pille-
tje? Of dat ik gewoon een nieuwe fiets 
nodig had? Het werd steeds erger.
Niet alleen werd ik links en rechts inge-
haald door grijsaards, besjes en zelfs  
geriatrische patienten, maar ook de 
manier waarop dat gebeurde was op 
z’n minst flagrant te noemen. Ze de-
den niet eens hun best hun glimlach te 
verbergen als ze me inhaalden. Een en-
kele keer hoorde ik ze zelfs hardop la-
chen. Vaak was het een echtpaar. Luid 
bellend om me vooral naar de kant 
te dwingen tijdens het inhalen, lieten 
ze me weten, dat ze harder konden 
dan ik. Ik ben echt niet van de com-
petitieve. Maar als je steeds maar het 
onderspit delft, doet dat toch iets met 
je. Ik ging te rade bij mevrouw Pasgeld. 
‘Wat is dat toch?’, vroeg ik haar. ‘Dat ik 
steeds wordt ingehaald door mensen 

die veel ouder zijn dan ik? En dat ze 
daarbij ook steeds zingend en lachend 
een soort van ‘sliep’ uit op me afstra-
len?’. Mevrouw Pasgeld moest daar 
vreselijk om lachen. Ook al. Ik begon 
zolangzamerhand te geloven dat mijn 
bestaan slechts diende om anderen 
te amuseren. ‘Weet je dat dan niet’, 
vroeg ze. ‘Nee’, zei ik.’Ik weet weer 
eens van niks’.
‘Al die mensen hebben een elektrische 
fiets’, maakte ze me duidelijk.
Nou wist ik natuurlijk wel van het 
bestaan van elektrische fietsen af. 
Echt helemaal achterlijk ben ik nou ook 
weer niet. Maar ik wist niet, dat ik zo 
langzamerhand de enige was die geen 
elektrische fiets had. Bovendien kan je 
nergens aan zien dat een fiets elek-
trisch is. Als je heel goed keek zag je 
dat vroeger nog wel eens aan die dikke 
plak onder de bagagedrager. Maar dat 
zag je alleen maar als er geen fietstas-
sen omheen hingen. En tegenwoordig 
zie je het nog wel eens aan een wat 
dikker omhulsel rond de trapas. Maar 
het lijkt er sterk op dat de fabrikanten 
er alles aan doen om elekrisch aange-
dreven fietsen er precies zo uit te laten 
zien als gewone fietsen. 
En aan de fietsers die er op zitten zal 
het ook niet liggen. Volgens mij zitten 
die de kluit gewoon te belazeren. Die 
doen alleen maar net alsof ze aan het 

fietsen zijn. Beetje met hun voeten 
dezelfde ronddraaiende bewegingen 
maken als echte fietsers. Terwijl dat 
eigenlijk helemaal niet nodig is. En dan 
hoor je ze denken: Kijk ons eens een 
sportieve indruk maken. En gierend 
van het lachen halen ze me dan met 
een noodgang in.
‘Wordt het niet eens tijd, dat wij ook 
een electrische fiets aanschaffen?, 
vroeg mevrouw Pasgeld me laatst.
‘Nooit van m’n leven’, riep ik. ‘Dan zit 
ik nog liever op zo’n elektrisch brom-
scootertje. Dat is tenminste eerlijk! 

Julius Pasgeld

EEN SOORT VAN ‘SLIEP UIT’ OP DE FIETS
columncolumn
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EEN SOORT VAN ‘SLIEP UIT’ OP DE FIETS
Volgend jaar zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. Daarom komen er deze 
maanden verkiezingsprogramma’s. 
De vraag is “in hoeverre kan de Fiet-
sersbond hier invloed op uit oefenen”.
De Fietsersbond heeft met andere 
maatschappelijke organisaties al een 
aantal punten verstuurd naar de pro-
gramcommissies. D66 heeft inmiddels 
het concept al naar buiten gebracht. 
Hierin zijn een aantal goede fietspun-
ten opgenomen.
Inmiddels zijn wij als Fietsersbond 
uitgenodigd bij de programcommis-
sies van GroenLinks en CDA om onze 
wensen op te geven, hiervan hebben 
wij gebruik gemaakt. Groep de Mos 
heeft de burger opgeroepen zijn/haar 
wensen bij hen kenbaar te maken. 
Ook hebben wij goede contacten met 
de raadsleden van PvdA en de Haagse 
Stadspartij.

De komende maanden zullen diverse 
organisaties verkiezingsavonden 
organiseren. Wij zullen onze leden 
stimuleren daarheen te gaan. Zeker 
als bewonersorganisaties zo’n avond 

organiseren zullen wij onze leden uit 
die buurt in seinen.
Ook de milieuorganisatie “Duurzaam 
Den Haag” organiseert zo’n avond. 
Schone lucht en fietsen zijn daarbij een 
belangrijk item.

Als Fietsersbond hebben wij veel con-
tact met raadsleden als wij inspreken.
Met name bij de behandeling van ster-
routes, grote infra-zaken en bestem-
mingsplannen spreken wij in en wordt 
ons vaak om een nadere toelichting 
gevraagd. Sterker, in de speeches van 
de raadsleden worden ons standpunt 
vaak aangehaald en wordt de wet-
houder gevraagd te reageren op ons 
standpunt.

Door de gemeente worden vaak 
gevraagd mee te doen met klankbord-
groepen. Ook daar kunnen wij ons 
standpunt kwijt. De gemeente orga-
niseert in de verschillende stadsdelen 
ook toekomstvisies over mobiliteit in 
2040. Onze inbreng wordt daarin zeer 
op prijs gesteld.
Wij hopen dan ook dat in het komend 

collegeprogramma 2018-2022 de 
fietser meer aandacht krijgt.

Wil Bianchi & Koen Baart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

SPEERPUNTEN FIETSBELEID
De Haagse Fietsersbond heeft in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 een aantal 
punten geformuleerd voor het fietsbeleid in Den Haag. 

Dit zijn:

✓ Een adequaat fijnmazig netwerk van fietsvoorzieningen op basis van CROW-richtlijnen. 
✓ Alleen fietsers op het fietspad. 
✓ Maximaal 30 km per uur in de bebouwde kom uitgezonderd de grote verkeersaders. 
✓ Meer en betere opstelruimte voor fietsers bij kruispunten met verkeerslichten. 
✓ Verkeersregelinstallaties fietsvriendelijker afstellen zodat fietsers beter kunnen doorfietsen. 
✓ Voldoende bewaakte fietsparkeergelegenheid die de eerste 24 uur gratis is. 
✓ Stimulering van gewenst verkeersgedrag door meer prioriteit voor de handhaving van verkeersregels. 
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De Fietsersbond doet voorstel voor 
fietsbeleid gemeenten

In maart 2018 zijn er verkiezingen 
voor de gemeenteraden. Alle politieke 
partijen zijn bezig verkiezingsprogram-
ma’s op te stellen. De Fietsersbond 
doet daarvoor graag suggesties aan 
de hand. Dat begint met een toelich-
ting om nu en noodzaak van een goed 
en intensief fietsbeleid te duiden. 
Als fietsers zijn we natuurlijk overtuigd 
dat het beter moet, dat geldt niet voor 
iedereen. Het eindigt met een lijst met 
maatregelen, waarvan hier een paar 
voorbeelden worden gegeven.  

Autonome ontwikkelingen
De komende jaren neemt de mobiliteit 
toe; in deze regio met zeker 40%. Het 
ruimtelijk beleid is erop gericht dat het 
groene gebied gespaard wordt en dat 
er gebouwd wordt in de bebouwde 
kom. Beide factoren betekenen dat 
mensen meer reizen voor werk, 
school en vrije tijdsbestedingen op 
dezelfde routes als nu. Er komen veel 
meer fietsers bij op grofweg dezelfde 
infrastructuur als nu. In het spitsuur 
is nu al op meerdere fietsroutes (met 
name van en naar scholen) sprake 
van concentratie van fietsers die een 
(te) grote belasting vormen voor een 
goede doorstroming. En soms hinde-
ren al deze fietsers elkaar. 

De groep fietsers krijgt bovendien 
steeds meer variatie. Fietsers gebrui-
ken meer verschillende modellen, 
breder, langer en sneller! Wij maken 
ons met name zorgen dat fietsers met 
een groot verschil in snelheid over 
hetzelfde netwerk rijden. Er rijden in 
de nabije toekomst veel meer fietsers 
over dezelfde fietspaden als nu en 
dat doen ze dan met kinderfietsjes, 
omafietsen, oude fietsen, nieuwe 
fietsen, bakfietsen, fietsen met 
mandjes, racefietsen, elektrische 
fietsen en op speed-pedelecs. 

Duurzaamheid, volksgezondheid 
en luchtkwaliteit
Tegelijkertijd ligt er een grote opgave 
voor duurzaamheid,  volksgezondheid 
en om te voldoen aan Europese 
normstelling voor luchtkwaliteit. 
Op en rond vele wegen is sprake van 
luchtverontreiniging, geluidsoverlast, 
verkeersonveiligheid of druk tot zeer 
druk autoverkeer dat kruispunten en 
wegen (te) zwaar belast. Als gemeen-
ten leefbaar willen blijven, dan zou het 
goed zijn, als er nog meer mensen

gaan fietsen. Dat is goed voor de om-
geving (want fietsen is schoon en stil), 
dat is goed voor de fietsers (want fiet-
sen is gezond) en dat is goed voor de 
portemonnee van de gemeente (want 
fietsen is goedkoop). De potentie voor 
verdere groei van het fietsverkeer 
bovenop de autonome groei is groot! 
In gemeenten als 
Nijmegen, Groningen, Houten en 
– dichterbij – Rotterdam zijn naar 
verhouding veel meer fietsers dan in 
onze regio. We hoeven niet het wiel 
(opnieuw) uit te vinden.  

Wat wil de Fietsersbond?
Er dient letterlijk meer ruimte te 
komen voor fietsers. Meer en 
bredere fietsroutes, meer stallingen 
bij openbare voorzieningen, meer 
stallingen voor bewoners die geen 
stallingsmogelijkheid thuis hebben en 
stimulering van fietsen op alle niveau’s 
van het gemeentelijk beleid. Er is in 
alle gemeenten in de Haagse regio een 
schaalsprong nodig en een langjarig 
investeringsprogramma. 

Maatregelen
Betrek het onderwerp fiets zo veel 
mogelijk bij andere beleidsterreinen, 
zoals het klimaatbeleid, actieplannen 
voor betere luchtkwaliteit, maatre-
gelen tegen bewegingsarmoede en 
overgewicht. 

Ga bij nieuwbouw of herstructure-
ring van wijken uit van “omgekeerd 
ontwerpen”: ga uit van ontsluiting en 
mobiliteit van het langzaam verkeer 
(fietsers en voetgangers) en ontwerp 
pas daarna de auto-ontsluiting. 
Verdubbel het bedrag in de gemeen-
tebegroting voor fietsinfrastructuur, 
formuleer concrete doelen voor het 
gemeentelijk beleid en monitor de 

uitvoering van het beleid. 
De Velostrada is volgens de leden van 
de Fietsersbond Leidschendam-Voor-
burg het mooiste fietspad. Pak samen 
met alle gemeenten, provincie en 
metropoolregio meer van deze routes 
op deze manier aan!

Zorg voor oplaadpunten bij winkelcen-
tra, overheidsgebouwen, bibliotheken 
en in horecagebieden. 
Monitor tenminste twee keer per jaar 
de bezetting van stallingen en niet-
jes en plaats tijdig nieuwe rekken en 
nietjes bij.

Maak het mogelijk voor bewoners 
zonder mogelijkheid voor stalling van 
hun fiets thuis om deze te stallen in 
een collectieve stalling op straat. 
Laat alle brom- en snorfietsen, 
scooters en speed-pedelecs in de 
bebouwde kom op de weg rijden. 

Jan Stoop
Rob Kniesmeijer

VOORSTELLEN VOOR FIETSBELEID

Er valt veel te verbeteren
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Uitlaatgassen

VOORSTELLEN VOOR FIETSBELEID PLEIDOOI INSPRAAKGROEPEN
Inbreng van de in het Meerdervoort-
beraad verzamelde organisaties voor 
de programma’s die de politieke 
partijen opstellen voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2018.

1. Inspraak en Participatie 
Voortzetting van het gewaardeerde 
beleid van ‘Haagse kracht’. Ruim baan 
geven aan participatie van bewoners 
en ondernemers bij planvorming en 
gebruik maken van de in bewoners- 
en belangenorganisaties gebundelde 
betrokkenheid en deskundigheid.
Lokale initiatieven van bewoners en 
ondernemers ondersteunen.

2. Openbare ruimte, bestemmings-
plan en rechtszekerheid
De openbare ruimte op pleinen in 
woonwijken is er voor iedereen en 
voor de sociale functie; niet alléén 
voor terrassen. Ook het strand is er 
voor iedereen. 
Als de gemeente vergunningen voor 
terrassen en strandhuisjes verleent 
waarmee de bestemming van de open-
bare ruimte veranderd wordt, dient 
dat via de koninklijke weg geregeld te 
worden: een wijziging van het bestem-
mingsplan. Belangen van horeca en 
werkgelegenheid tellen mee, maar 
de zaak kan niet geregeld worden via 
sluipwegen door gebruik te maken van 
allerlei andere regelingen en beleids-
documenten. Het volgen van de juiste 
procedures versterkt het vertrouwen 
van de burgers in de overheid.

3. Verdichting
Doorgaan met het bevorderen van 
herbestemming van leegstaande kan-
toren, winkels en andere gebouwen 
tot (duurzame) woningen. (Den Haag 
is koploper – dat moet zo blijven).
Verdichting met kwaliteit en efficiën-
tie – de hoogste bewonersdichtheid 
wordt bereikt met bouw in 6 tot 8 
lagen. Als er bij wijze van uitzondering 
toch hoger gebouwd wordt, stelt de 
gemeente eisen aan de positionering 
van de gebouwen, de materiaalkeuze 
en de vormgeving, zodat in de omrin-
gende openbare ruimte windhinder 
geminimaliseerd en leefbaarheid 
gemaximaliseerd wordt. Geen langge-
rekte hoogbouw langs groengebieden 
omdat Den Haag geen Central Parkef-
fect kan gebruiken

Verdichten door optoppen, kamerbe-
woning en splitsing kan alleen plaats-
vinden wanneer de problemen wat 
betreft het parkeren van auto’s en fiet-

sen opgelost worden. Bij verdichting 
bij de grote stations (CS, HS en Laan 
van NOI) geen uitbreiding van par-
keergelegenheid omdat er voldoende 
en goed bereikbaar openbaar vervoer 
beschikbaar is. 

4. Klimaat, groen en water
Laat de gemeente met alle mogelijke 
middelen werken aan een duurzame 
en klimaatbestendige stad, ook door 
steun en subsidies te verlenen aan 
bewoners en ondernemers. 
Stel Groenambassadeurs aan om 
groene burgerinitiatieven in de stad 
te begeleiden.  (In het gehele land is 
dit een succes, maar Den Haag blijft 
nog achter.)

Zoek naar methoden om de verstening 
van particuliere tuinen tegen te gaan.
Bevorder ‘Natuur-inclusief-bouwen’ in 
de stedelijke omgeving.
Gebruik bij wegenbouw natuurvrien-
delijk asfalt.
Handhaaf ter wille van de klimaatwaar-
de minimaal de bestaande hoeveel-
heid stadsgroen en voeg groen toe in 
de versteende stadsdelen Centrum en 
Laak.

De gunstige effecten van stadsgroen 
worden versterkt in de combinatie 
met water. Ook daarvoor geldt: de 
bestaande hoeveelheid handhaven en 
waar nodig toevoegen (b.v. door ge-
dempte grachten open te graven, ook 
ten behoeve van de vergroting van de 
waterbergingsmogelijkheden).
Verbeter de kwaliteit van het groen 
ter wille van de belevings- en gebruiks-
waarde. Werk de achterstanden in het 
onderhoud weg.

5. Natuur
Erken (...) het pact.

Maak nieuwe berekeningen van de 
stikstofdepositie in Haagse Natura 
2000 gebieden en reduceer de stik-
stofuitstoot (NOx door verkeer en 
woningen). 

6.  Verkeer 
Uitvoeren van de plannen uit Agenda 
ruimte voor de Stad: meer ruimte voor 
voetgangers, fietsers en openbaar ver-
voer. Daarbij kan o.m. gedacht worden 
aan de ontsluiting van het Norfolkge-
bied en het Binckhorstgebied door de 
aanleg van tramlijnen, een onderzoek 
naar de aanleg van lightrail in de regio 
en de verhoging van de frequentie van 
bus en tram. Het autoverkeer van en 
naar Scheveningen zoals bij strand-
weer en het vuurwerkfestival moet 
ontmoedigd worden; bus en tram zijn 
hiervoor een goed alternatief 
Als maximumsnelheid in woonstraten 
invoeren: 30 km per uur.
Meer transferia bouwen en in de 
stadsdelen Centrum en Scheveningen 
overal betaald parkeren invoeren. 
Méér openbaar vervoer in de stad en 
regio en niet minder. Vraag gestuurd 
openbaar vervoer kan pas ingevoerd 
worden nadat er een proef mee geno-
men is.
Op knelpunten fietspaden verbreden, 
maar b.v.k. niet ten koste van groene 
infrastructuur en bomen. 

7. Parkeren
Herinvoering van een fors oplopend 
tarief voor de tweede, derde en nog 
meer auto’s. Daar waar de autodruk te 
hoog wordt, een systeem van parkeer-
vergunningen invoeren (maximaal één 
per adres) en plekken aanwijzen voor 
de bouw van particuliere parkeerga-
rages. 
Blijven investeren in fietsparkeren. Zo 
nodig autoparkeervakken omzetten 
in fietsparkeerplekken. Bij het inrich-
ten van fietsparkeerplekken rekening 
houden met bredere (bak)fietsen. 
Meer (overdekte) fietsenstallingen bij 
eindpunten van het openbaar vervoer.
Als standaardeis opnemen in wet- en 
regelgeving: bij nieuwbouw voldoende 
inpandige fietsparkeerplaatsen.

Algemene Vereniging voor 
Natuur-bescherming 
Den Haag en Omstreken

Fietsersbond afdeling 
Den Haag

Rover afdeling 
Den Haag

Vereniging Vrienden van 
Den Haag

 

Luchtkwaliteit 
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Het is bijzonder dat iemand lyrisch is 
over een fietsenstalling. Immers een 
fietsenstalling is normaal een kale 
ruimte met rekken. Onze voorzit-
ter Koen zei dat ik er echt eens in de 
Nobelstraat moest gaan kijken. En 
inderdaad de eerste aanblik is al ver-
rassend, de locatie, de hoge ruimte, 
het vele licht, twee ingangen. Aanlei-
ding om nader te gaan praten met de 
beheerder en verslag te doen.

Het gaat om de Biesieklette fietsen-
stalling in de Nobelstraat, in nieuw-
bouw tussen eeuwenoude huizen en 
schuin tegenover het Venduehuis. 
Je verwacht er geen fietsenstalling, 
in een modern pand met grote 
etalageruiten, zomaar ineens. 
Hier is wel een opmerking over 

te maken door de Fietsersbond. De 
gemeente wil geen uiterlijke verschij-
ning van de fietsenstalling, terwijl 
zeker hier, waar je geen fietsenstal-
ling verwacht enkele vlaggen of een 
andere aanwijzing bij de gevel zou 
helpen de bekendheid te vergroten. 
De locatie is niet helemaal logisch, een 
beetje op de grens van het winkelge-
bied. Maar als je in het oude stukje 
van Den Haag wilt zijn, ligt zij prima. 
Ook voor een ijsje bij Florencia.
De beheerder van dienst, Roos, was 
geïnformeerd dat de Fietsbel zou 
komen, ik werd dan ook hartelijk 
ontvangen, koffie bijna klaar en 
versnaperingen in de aanbieding.

Eerst even de zaken die opvallen. Er 
is veel loopruimte, het is aangenaam 
licht en er zijn twee ingangen. Prettig 
is de beschikbare WC.  De ruimte is 
levendig door de reparatiehoek, waar 
een fiets kan worden opgetakeld en 
doordat er aanpalend een winkel is. 
Grappig is dat de “kantoorruimte” 
gevestigd is in inpandige kassen. Aan 
de kant van de Nobelstraat is het 
hoofdkantoor, aan de andere kant, bij 
de reparatie, is ook een mogelijkheid 
om even te zitten. Deze ruimte is ook 
te huur als winkelruimte.
Roos doet het beheer met veel ple-
zier, “de gebruikers zijn prettig in de 
omgang en er gebeuren eigenlijk geen 
vervelende incidenten”. Dat komt 
natuurlijk ook door de aanwezigheid 
van twee personeelsleden en de op-
gehangen camera’s, je weet dat je niet 
wegkomt met wangedrag. Bovendien, 
een ruimte die er zo verzorgd uitziet 
dwingt als het ware ook coöperatief 
gedrag af. En fietsers zijn natuurlijk 
vriendelijke mensen.
De mensen moeten de stalling nog 
ontdekken. Buurtbewoners niet, die 
maken dankbaar gebruik van deze 
mogelijkheid de fiets veilig en droog te 
stallen.

Vergaderruimte
Door het open karakter van de ruimte 
en de beschikbare tafels en stoelen, 
wordt de fietsenstalling ook gebruikt 
als gratis vergaderruimte, bijvoorbeeld 
door studenten van de Haagse Hoge-
school. Er is een stopcontact om 
even een notebook op te laden.
Een van de beheerders helpt klanten 
die overdag hun fiets willen repareren, 
er is voldoende gereedschap beschik-
baar. Dat moet wel onder toezicht 
worden gebruikt omdat anders 
gereedschap zou verdwijnen. 
Jammer dat het bij de reparatie niet 
storm loopt, het is zo’n mooie voor-
ziening. Maar sleutelen aan je fiets, 
dan wil je eigenlijk niet dat er mensen 
om je heen staan, het repareren is 
toch een mooi intiem moment met 
je stalen ros. Maar goed, de voorzie-
ning is er. Zeker voor buurtbewoners 
handig en misschien kunnen 
feministen het aangrijpen om hun 
zelfstandigheid te vergroten.
De fietsenstalling is ook het verza-
melpunt van twee organisaties die 
fietsrondleidingen door Den Haag 
organiseren. Beide organisaties 
hebben in de stalling ruimte gehuurd 
om hun fietsen te stallen. 
Ook toeristen die een “stadsfiets” 

willen huren kunnen hier terecht. 
Helaas krijgt de stalling te weinig 
huurfietsen aangeleverd, dus men 
moet vaak nee verkopen.
Bijzonder van deze stalling is dat 
er ook bakfietsen kunnen worden 
gestald. 

Misbruik
Uw reporter is oud Justitieambtenaar 
dus houdt hij als tweede natuur altijd 
rekening met mogelijk misbruik van 
situaties. Een van de dingen waarover 
hij zich verbaast is dat je je fiets bij stal-
lingen eerst moet wegzetten en pas 
dan je barcode moet laten scannen, 
gevoelsmatig kopt dit niet. Nu is een 
mooie gelegenheid dit eens te bespre-
ken. Er blijken twee goede redenen te 
zijn voor deze aanpak. Om te scannen 
moet de beheerder bukken en als je 
dat honderden keren per dag doet, 
is dat slecht voor de rug. Een tweede 
overweging is dat je al bukkend in het 
kruis van de fietser komt te kijken, dat 
is voor bijna niemand prettig.
Misbruik door deze volgorde is bijna 
niet mogelijk, want wil je een mooiere 
fiets meenemen dan de jouwe, dan zal 
je deze toch van het slot zien te krijgen 
en dat lukt niet zonder op te vallen. 
In de praktijk hebben zich met deze 
werkwijze geen problemen voorge-
daan. En tot mijn verrassing vernam ik 
dat papieren kaartjes eigenlijk onbe-
trouwbaarder zijn, want daar kan je je 
slip van eigen fiets afhalen en om de 
kabel van een mooiere fiets doen. Dit 
was een eye opener.

Het multifunctionele concept verdient 
navolging, deze fietsenstalling met 
sociale functies. Het zou mooi zijn zo 
een te hebben op de plaats waar nu de 
koffiehoek van de Openbare Biblio-
theek op het Spui is, dat zou de erken-
ning van de fiets een mooie boost 
geven. Misschien in het gewraakte 
Spuiforum?

Willem Ruitenberg

EEN “NOBELE” FIETSENSTALLING

Toeristen wachtend op tour bij de 
ingang van de fietsenstalling

Gereedschap voorhanden

Roos op kantoor
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LerenDoen heet het bedrijf waar 
Sander Eijkenbroek al tien jaar zijn ziel 
en zaligheid in legt.
Het is net verhuisd naar de Verhees-
kade (vlak bij de Megastores) waar 
een enorm oppervlak ter beschikking 
staat. 

LerenDoen richt zich op jongeren die 
het om welke reden dan ook niet is 
gelukt om een regulier onderwijstra-
ject te doorlopen. ‘Wij geven ze niet 
op,’ is volgens Sander de kern van hun 
aanpak. ‘Ze hebben aandacht nodig. 
Wij zoeken net zo lang tot we hun 
gebruiksaanwijzing hebben gevonden. 
In de buitenwereld wordt ondeugend 
gedrag niet getolereerd. Maar als je 
hen vertelt: “Doe normaal”, dan help 
je ze niet omdat ze nooit een goed 
voorbeeld hebben gehad. We helpen 
ze om zelfstandig te worden en zelf-
redzaam.’

De manier waarop LerenDoen dat 
doet, is praktisch onderwijs in fiet-
senmaken. De jongeren leren basale 
reparaties uit te voeren. Martin is erbij 
komen staan. Hij is praktijkdocent en 
legt uit: ‘Ze beginnen met banden 
plakken, dan komen de remmen, de 
wielen, de aandrijftrein.’ Martin is al 
net zo enthousiast als Sander. 
Vriendelijk en bevlogen, maar je ziet 
meteen dat hij niet met zich laat 
spotten. Hij is gedetacheerd vanuit 
ROC Mondriaan. ‘Daarna gaan ze ook 
aanbodgericht werken, de klussen 
die uit de winkel komen.’

voor het eerst een diploma
LerenDoen werkt met kleinere groe-
pen en veel begeleiding. Het biedt 
opvang, school en stage. Ik ben binnen 
gekomen via de winkel. Daarin staan 
gerepareerde fietsen en gloednieuwe 
BSP’s naast elkaar. Hier leren de jonge-
ren om klanten te woord te staan. Als 
ze dat kunnen, hebben ze een aantal 
sociale vaardigheden waar ze de rest 

van hun leven heel veel aan hebben. 
‘Het is een MBO-opleiding, ze krijgen 
studiefinanciering en een OV-kaart. Als 
ze slagen, zitten ze op niveau MBO-1. 
Dan hebben ze een diploma! Je moet 
goed begrijpen, deze jongeren hebben 
nog nooit één diploma gehaald! 
Misschien gaan ze daarna een heel 
andere richting uit, de horeca, 
administratie. Dat kan allemaal.’
Een week voor het interview zijn de 
rapporten uitgedeeld aan de groep 
van tien leerlingen die er nu is. ‘Het 
rapport van allemaal was goed! Dat 
is een geweldige stimulans!’ Sander 
en Martin praten erover alsof ze zelf 
goede cijfers hebben gehaald. Dat is 
natuurlijk ook zo: iets bereiken met 
deze doelgroep is een enorme 
prestatie. 

uit het fietsdepot 
De leerlingen beginnen de dag met 
theorie. Achter de winkel is een 
reusachtige ruimte, lang, breed en 
hoog. Een oppervlak van minstens 
dertig bij vijftien meter. Halverwege 
het plafond is een tussenverdieping. 
Daar zijn de lokalen, de kamers voor 
de docenten en de directeur. Beneden 
is de werkplaats, met goed uitgeruste 
werkbanken. Overal staan en liggen 
fietsen en onderdelen. Een overdaad 
aan oefenmateriaal. 
‘De gebruikte fietsen halen we bij het 
FietsDepot. Dat zijn er zo’n 1.000 per 
jaar. Vorig jaar hebben we er 700 ver-
kocht. Dat willen we dit jaar verdubbe-
len. Ons streven is om meer materiaal 
te recyclen. Uiteindelijk willen we 
- met de nieuwe fietsen erbij - 10.000 
fietsen per jaar verkopen. Dan zijn we 
self-supporting.’
LerenDoen werkt geïntegreerd, samen 
met onder andere jeugdinterventie-
teams en schoolmaatschappelijk werk. 
‘We betrekken ook de ouders erbij. 
We nodigen ze uit, we houden een 
intake. Sommige ouders zijn helemaal 
niet geïnteresseerd. Soms hebben ze 
zelf weinig of geen onderwijs gehad 

en zien ze het nut er niet van. Maar we 
laten niet los. “Uw kind hoeft toch niet 
langs dezelfde weg in de maatschap-
pij terecht te komen als u dat heeft 
gedaan? Geef ons een jaar. Als het niet 
lukt, kan het altijd nog op úw manier.” 
Ja, zo hadden die ouders dat nog niet 
bekeken.’ Sander straalt uit dat hij kan 
vasthouden als een terriër.

Naast Martin zijn er twee andere 
docenten en een leermeester, voor 
Nederlands, rekenen en burgerschap. 
Er is ondersteuning door vrijwilligers 
en van het bestuur. 
‘We willen nog een professionalise-
ringsslag maken. De eerste stap was 
dit nieuwe pand. De volgende is het 
werken met projecten. Een daarvan is 
een samenwerking met de TU in Delft. 
Samen met studenten hebben onze 
leerlingen zelf windmolens gemaakt.’ 
Andere projecten zijn Engels spreken 
in de beroepspraktijk en leren sollici-
teren.’ En er moet nog het nodige wor-
den verspijkerd aan de winkel: de balie 
wordt uitgebreid, en er komen een 
zitje en een hoek voor houtbewerking.

Op 21 september is het nieuwe pand 
officieel geopend met een feestelijke 
bijeenkomst. Zowel de doelgroep 
was aanwezig als relaties, bestuur en 
belangstellenden.
Bij LerenDoen leer je fietsenmaken, 
maar het is in feite een leerschool voor 
het leven. Een adres om te onthouden 
voor geval uw fiets iets mankeert. 
Lerendoen.org
 
Rob Jamin

HET LEREN FIETSENMAKENEEN “NOBELE” FIETSENSTALLING

Sander aan het werk
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fi etsstrook, een lastig compromis

HAAGSE FIETSWEEK
De gemeente Den Haag heeft een 
week lang de schijnwerper gericht 
op het fietsen. Dat gebeurt omdat 
de gemeente (of de wethouder?) het 
belang van fietsen wil uitdragen. In 
een steeds vollere stad met steeds 
meer auto’s is verplaatsen per fiets 
vrijwel de enige mogelijkheid om de 
stad leefbaar te houden. De betrokken 
ambtenaren doen het met de beste 
bedoeling, maar ergens in de organi-
satie zijn toch hobbels om werkelijk 
de fiets op het schild te hijsen. Zie de 
nog steeds overal in  de stad sto-
rende weesfietsen. Deze tasten het 
aangezicht van de gemeente aan en 
nemen broodnodige parkeerplekken 
in beslag. Zonder die honderden wees-
fietsen zou Den Haag een aangenamer 
plek zijn. Als het de gemeente ernst 
is met de positie van de fiets, dan zou 
dit probleem opgelost worden en wel 
binnen een jaar. 
Dit is een beetje zurige constatering 
bij een zeker positieve actie van de 
gemeente. Het toont dat er binnen de 
organisatie ambtenaren zijn die wel 
willen en waarschijnlijk de wethouder 
de Bruijn ook. Maar waar zit dan toch 
het probleem? Deze vraag dringt zich 
op bij zoveel positieve actie van de 
wethouder.
De gemeente heeft een heel program-
ma opgesteld, na te lezen op www.
fietsweekdenhaag.nl. 
Vrijdag was een openingsbijeenkomst 
in Pathe met vertoning van de film  
“Why we cycle” en daarop aansluitend 
een discussie over de verwachtingen 

voor het fietsgebruik de komende tien 
jaar. Deelnemers waren wethouder 
de Bruijn, de directeur van de Fietsers-
bond, de ANWB, Royal Haskoning DHV 
en Cycloon. De film was boeiend om

 

naar te kijken, al was het maar omdat 
hij deels in Den Haag is opgenomen. 
Maar bovenal omdat het een beeld 
geeft van onze fietscultuur, waarom 
ze zo’n plezier hebben in fietsen.
De sprekers in de film hadden soms in-
teressante waarnemingen en opvattin-
gen. Je zou willen dat veel mensen de 
film zien. Hij was wel een beetje aan 
de lange kant, vijftig minuten, dus je 
speelt hem niet zo even op een leden-
vergadering. Hij zou voor Nederlands 
gebruik ingekort moeten worden tot 
dertig minuten.
De discussie na afloop was een beetje 
voorspelbaar, de honderd aanwezigen 
in de zaal waren voornamelijk geest-
verwanten. Conclusie was dus: meer 
aandacht voor fietsers. 

Veel fietsers willen graag zingen, maar 
voelen enige schroom om dat ook 
daadwerkelijk te gaan doen. Fietsers-

Deelnemers aan de discussie 

fi etsstrook, een lastig compromis

 
Onze Wil Bianchi en Saskia Kluit met wethouder de Bruijn  (foto Jurriaan Brobbel)

bondcolumniste/kunstenaar Mapije 
bedacht daarom in 2013 een oplossing: 
een zangfietspad.
Het landelijk bureau van de Fietsers-
bond had iets aardigs. Het wilde Den 
Haag belonen voor de Fietsweek en 
bood de wethouder een bord aan 
om op te hangen bij een rustig fiets-
pad waar dan luidkeels kan worden 
gezongen, een Zangfietspad.
Zaterdag was op het Buitenhof een zo 
genoemde verwendag voor fietsers. 
Eigenlijk iets van Biesieklette, maar 
nu samen met de gemeente. Er waren 
stands van politie, ANWB, Biesieklette, 
Fietsersbond, gemeente en nog kunst-
zinnige activiteiten. Gratis koffie en 
sap, met een muzikant.  Best gezellig. 
Ondanks het matige weer liepen er 
behoorlijk wat mensen langs.
Dinsdag was er een E-bike en fiets 
informatiedag voor ouderen. Er werd 
door VeiligVerkeerNederland in groe-
pen lezingen gehouden en fietsoefe-
ningen gedaan met elektrische fietsen. 

De mensen die ik sprak waren alle 
enthousiast over de verkregen infor-
matie. 
Verder waren er nog activiteiten als 
een voorlichtingsbijeenkomst voor 
werkgevers over fietsgebruik, zowel 
voor transport en distributie van hun 
producten als over de fiscale 
aspecten, en discussiebijeenkomsten, 
op de Haagse Hogeschool, een van 
regionale deskundigen verkeersveilig-
heid en een van de Lichtbrigade van de 
ANWB. Die laatste ging over de vraag 
hoe fietsers gestimuleerd kunnen wor-
den goede verlichting te gebruiken. 
Vreemd dat er nog onderzoek naar 
wordt gedaan. Automobilisten halen 
het niet in hun hoofd met kapotte 
verlichting te rijden en hoe komt dat? 
Pakkans en consequent optreden. 
Plus ouders moeten zich de ogen uit 
hun kop schamen als ze hun kinderen 
zonder verlichting laten fietsen. Ik 
moet bij mijn dochter van 32 jaar nog 
steeds een oogje in het zeil houden, 
dat zou anders zijn als ze weet dat een 

Voorlichting over elektrische fi etsen
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bekeuring te verwachten is. Kortom 
de uitkomst van dat onderzoek kan 
niet anders zijn dan de uitkomst dat 
de politie gewoon streng handhaaft 
en dat gebruikers van knipperende 
rode achterlichten (voorlichten ook) 
onverbiddelijk op de bon worden 
geslingerd. Dat zal ze leren.

Om zijn waardering te tonen voor 
woon-werkverkeer fietsers gaat de 
stond de wethouder op donderdag 
in alle vroegte met zijn zwaaiteam de 
duimen op te houden voor langsko-
mende fietsers.

Op vrijdag 13 oktober was de Fietstour 
de Florence. De deelnemers werden 
onthaald op koffie met gebak door 
Florence. De route gaat door verschil-
lende parken aan de zuidwestzijde 
van Den Haag en loopt deels parallel 
aan de parkenroute. Dankzij subsi-
die van de gemeente is het mogelijk 
gemaakt om de route in de App van de 
routeplanner van de Fietsersbond, de 
Fietsplanner, op te nemen. Hiermee is 
dit een nieuwe mogelijkheid in de App 
om het fietsen te stimuleren. Mensen 
die de route graag willen fietsen kun-
nen dat tot 30 november doen door 
in de App onder menu op uitgelichte 
routes te klikken dan naar Fietstour de 
Florence.

Al met al was het een goed initiatief 
van de gemeente, graag volgend jaar 
weer! 

Willem Ruitenberg

HAAGSE FIETSWEEK

Praktijkadvies van VVN

Haagse wethouder en het Zwaaiteam  (foto Frank Jansen)

Deelnemers aan de Florencetour

Het Haagse Zwaaiteam  (foto Frank Jansen)
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Mens & machine zijn een succes in de 
zorg

Ella Keijzer heeft aan de Universiteit 
Utrecht en Universiteit Leiden 
computerkunde gestudeerd. 
Onderdeel daarvan is in computer-
programma’s nabootsen van het 
menselijke brein, maar ook van de 
werkelijkheid. Virtuele werkelijkheid, 
zoals vluchtsimulatieprogramma’s 
en ook computerspellen. Als studie-
onderwerp koos ze het koppelen van 
beelden aan een hometrainer.
In de praktijk blijkt dat de mogelijk-
heid op een hometrainer een route 
te kunnen fietsen, stimulerend werkt 
op gebruikers om te trainen en dus te 
bewegen. Het is ook wel te begrijpen, 
als je wat ouder bent en minder vitaal 
is het geen aantrekkelijke bezigheid, 
trappen op een hometrainer. Je doet 
het omdat het moet, niet omdat het 
prettig is. Maar als je ineens een mooie 
route kan fietsen of in je vertrouwde 
stad, ook nog eens zonder risico van 
vallen of aanrijding, dan wordt je 
nieuwsgierig en is het trappen op een 
hometrainer ineens niet meer saai.
Inmiddels heeft haar bedrijf Fietslaby-
rint vaste voet in de gezondheidszorg. 
Hoe is het zover gekomen? 
Wij spreken met Ella.
Het succes is een beetje een verras-
sing. Het begon als een studieproject 
in 2007 met medestudent Job de Reus 
en Giannis Panagiotou. 

Het project bestond uit een fiets met 
een TV scherm ervoor. Door de 
trappers aan te sluiten op het scherm 
kon er worden gefietst door een 
virtuele realiteit die mee beweegt 
met de trapbewegingen van de fietser. 
Op het stuur zijn twee knoppen, 
voor links of rechts afslaan. 
Het apparaat stond op een expositie 
in Leiden, met andere technische 
projecten. Tijdens die expositie zei een 
fysiotherapeut dat het een erg leuk 
project was. Later belde zij  op om te 
vragen een pilot in haar verpleeghuis 
te plaatsen voor cliënten. Dat deden ze 
natuurlijk, prachtig om te bestuderen 
hoe het in de praktijk werkt, want daar 
doe je het voor. Er kwam een studenti-
koze houtje-touwtje opstelling van een 
fiets met beeldscherm op de afdeling 
te staan. Het werd een doorslaand 
succes! Het verpleeghuis wilde verder 
met het studentenproject en wilde een 
computer aanschaffen. 

Innovatieprijs
Wegens zware eisen aan de computer 
om het programma te kunnen draaien 
bleek de aanschaf nogal ingewikkeld 
voor het verpleegtehuis. 
Ella heeft daarop met Job een plan ge-
schreven en een idee ingezonden voor 
een innovatieprijs. Het plan was een 
systeem te ontwikkelen of te verbete-
ren voor het verpleeghuis. De innova-
tieprijs (2012) werd gewonnen en het 
studentenproject werd afgemaakt. 

Het succes ging echter verder, want 
collega-instellingen wilde het product 
ook wel en opeens was er veel vraag. 
Het Fietslabyrint was geboren.
Inmiddels werkt ze op een kantoor in 
de Binckhorst (Binck 36) samen met 
Job en vijf collega’s. Twee van hen 
rijden rond om te filmen en om syste-
men uit te proberen, voor onderhoud, 
updates en andere techniek. Interac-
tieve fietstochten zijn inmiddels te 
koop.

Voornamelijk ouderen en revalideren-
den gebruiken de uitvinding in 
verpleeghuizen en nu ook in zieken-
huizen. “Hoe slim is een mens en 
kunnen we die menselijke intelligentie 
in de computer zetten”, is wat haar 
bezighoudt. Technisch denken over 
de mens zelf en over hoe intelligent 
’ie is. Ze heeft zich hierin ook verdiept 
tijdens haar studies kunstmatige intel-
ligentie en tijdens haar ‘Willy Wortel’ 
opleiding (aldus Ella) Media Techno-
logy. De keuze voor dit vak is voor haar 
de interesse in techniek en mensen 
(kunstmatige intelligentie) en het 
filosofische.

Onder begeleiding fietsen
Doel van het verpleegtehuis is om 
mensen te laten bewegen (onder 
begeleiding). Het Fietslabyrint levert 
dus geen vrijetijdsproduct, maar een 
zorggerichte machine met interactieve 
fietstochten. 

De hometrainer is saai. Mensen staren 
niet graag naar een witte muur en 
hebben vaak geen zin om lang te trap-
pen. Een veel gehoord probleem van 
begeleiders is dat ze patiënten niet op 
de fiets krijgen. 
Met het Fietslabyrint gaat dat veel 
beter en wordt het leuker voor patiën-
ten. Reacties van ouderen en begelei-
ding zijn positief. In beweging blijven, 
daar word je gelukkiger van en het is 
goed voor je spijsvertering en voor je 

HET FIETSLABYRINT

Vanuit de rolstoel mogelijk

Ella en Job (foto: Stefan Heijdendael)



19 FIETSBEL najaar 2017

bloedsomloop.  Op haar apparaat kan 
je links en rechts afslaan. Dat is het 
unieke. Je bepaalt zelf de route en dat 
geeft een beetje autonomie. In een 
verpleeghuis is weinig eigen vrijheid. 
Met het Fietslabyrint kan je zelf beslis-
sen waar je naartoe gaat en als de deur 
uitgaan niet meer gaat, kan je op de 
simulator toch naar de (virtuele) stad 
fietsen...

Charle� Chaplin effect
De beelden worden op 1 snelheid 
afgespeeld in overleg met de gebrui-
ker. Om geen Charley Chaplin effect te 
krijgen. Bij testen waren er onderweg 
rennende toeristen of juist vertraagde 
auto’s in de virtuele omgeving, als 
men sneller of langzamer ging fietsen. 
Het werd een beetje onecht dus is het 
beeld of de film op dezelfde snelheid 
blijven draaien onafhankelijk van je 
fietssnelheid. Doordat de gebruiker 
in een virtuele realiteit fietst had de 
dementerende patiënt er nog wel 
eens moeite mee uit te leggen waar 
hij of zij was geweest. Zo was er een 
bezorgde familie die van een patiënt 
te horen kreeg dat ze in New York aan 
het fietsen was. Later kon de familie 
opgelucht adem halen toen bleek dat 
het virtual reality was. Ella vond het 
een compliment omdat de patiënt er 
blij mee was dat ze in New York was 
geweest. Het Fietslabyrint meet geen 
conditie of medische gegevens. Wel 
hopen ze dat mensen door hun uitvin-
ding vaker gaan fietsen.
Ouderen kunnen ook samen trainen. 

En dat gebeurt. Met meerdere oude-
ren achter  één scherm. Er volgen dan 
vaak hele discussies. Mensen herken-
nen plaatsen in de virtuele stad en 
verbazen zich dat een lokale ijscoman 
er nog staat. Vaak staat hun opstelling 
in een openbare ruimte van een ver-
pleegtehuis zodat alle bewoners 
er gebruik van kunnen maken.
Ze ziet dat veel mensen niet zo 
mobiel meer zijn. Rolstoelgebruikers 
gebruiken haar uitvinding. Zo wordt 
het leed verzacht.

Videoteam
Alle video’s maakt 
het bedrijf zelf. 
Ze fietsen door 
steegjes en 
filmen vanaf 
de fiets hele 
routes.Ze gaan 
naar plekken 
waar veel klanten 
zitten. Maar ook 
locaties waarvan 
ze denken dat 
het enorm mooi 
is. En waarvan ze 
denken dat het 
voor de klanten 
geschikt is.
Er is een budget voor het 
filmen in het buitenland. 
Ze filmt ook tijdens vakanties.

Toekomst van het bedrijf
Het is verbazingwekkend hoeveel be-
langstelling er ook uit het buitenland 
komt. Zo zijn er nu serieuze 
contacten met belangstellenden in 
de Verenigde Staten. Maar ook uit 
Duitsland en Frankrijk komen verzoe-
ken. Vooral uit Duitsland is mooi, want 
die nemen alleen iets als het een 
goede kwaliteit heeft dus die belang
stelling is een soort erkenning. Kortom 
het virtueel fietsen staat een drukke 
toekomst te wachten. En Ella ook.

Jeroen Bertsch
Willem Ruitenberg

HET FIETSLABYRINT

Vanuit de rolstoel mogelijk

Waterfi etsen kan ook

Voor als je geen rolstoel hebt
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Graag zie ik ze niet, maar toch kom ik deze aanwijzingen nog steeds tegen. 
Volkomen nutteloos. Al halverwege de negentiger jaren zijn deze aanwijzingen 
verwijderd uit de landelijke CROW-richtlijnen. Den Haag loopt fors achter op 
dit gebied.

De laatste paar maanden kwam ik de volgende interessante verkeerssituaties en onderzoeken tegen:

DAAN’S WAARNEMINGEN

Twee nieuw aangelegde uit-/inritten 
waarvan ik blij en niet blij werd.
In het nieuwe tweerichtingen fietspad 
langs de Conradkade is een fiets-
vriendelijke in-/uitrit aangelegd. De 
boogstralen zijn ruim en de afscheidin-
gen vrij vlak. Hier heeft een verkeers-
ambtenaar de fiets als uitgangspunt 
genomen. Hulde!
 

Een in-/uitrit langs de Albardastraat is 
vernieuwd. Helaas moet dit ontwor-
pen zijn door een andere verkeers-
ambtenaar. Fietsonvriendelijker kan 
het niet. Veel te hoge trottoirbanden 
als afscheiding en haakse bochten. Dit 
levert gevaar op. Een fietser die vanaf 
de overzijde oversteekt en van hieruit 
gezien linksaf slaat komt op de ver-
keerde helft van het tweerichtingen 
fietspad terecht.

Steeds meer woonstraten worden 
heringericht met extra parkeerplaat-
sen voor auto’s. Dit gaat ten koste 
van de voetganger en de fietser. De 
trottoirs worden versmald tot 90 à 100 
cm breed en de rijbaan tot ± 3 m (van 
autospiegel tot autospiegel). Voor het 
autoverkeer geldt eenrichtingverkeer, 
terwijl fietsers in twee richtingen 
mogen rijden. Wat mag is niet altijd 
mogelijk. Hier een voorbeeld van zo’n 
straat (Akeleistraat). Zo’n bestelauto 
als hier maakt fietsen in beide richting 
onmogelijk, dus was het wachten, 
totdat de pakjes afgeleverd waren.

Volgens Milieudefensie, die een onderzoek heeft laten uitvoeren in de 20 
grootste gemeenten naar het gebruik van de openbare ruimte, krijgen 
fietsers en voetgangers in Den Haag 53% van de ruimte op straat. Daarmee 
staat Den Haag op de eerste plek. De auto neemt de resterende ruimte in 
beslag (47%). 

Bekijken we de cijfers nauwkeuriger, dan blijken de voetgangers over 43% 
van de ruimte te beschikken.Vergeleken met de andere gemeenten krijgen 
de voetgangers hier veel meer ruimte. De fietsers krijgen echter slechts 10% 
van de ruimte op straat. Daarmee krijgen de fietsers in Den Haag de minste 
ruimte van Nederland! 

In de meeste Haagse wijken krijgt de auto meer dan de helft van alle ruim-
te. 10% van alle ruimte op straat gaat hier naar geparkeerde auto’s = 264 
hectare oftewel de oppervlakte van 528 voetbalvelden.
De fiets scoort in het centrum opvallend slecht: slechts 7% van de ruimte
is bestemd voor fietsers.

Er valt voor het fietsverkeer nog wel wat ruimte te winnen.

Hebt u in de vorige Fietsbel mijn 
verhaal over trottoirbanden en 
het fietspad gelezen? Dit voorjaar 
is er op dat gebied een onderzoek 
verschenen van Rijkswaterstaat 
met de titel: Verkeersveiligheid van 
trottoirbanden. De conclusie luidt 
dat hoge trottoirbanden uit den 
boze zijn bij fietspaden.Hooguit 
een lage rand en liever vlak houden 
of met een schuine afscheiding 
zeker bij kruispunten. U vindt het 
onderzoek op www.fietsberaad.nl. 
Vul in het zoekvakje in: Verkeersvei-
ligheid van trottoirbanden.
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Langs de Noordwal tussen de Toren-
straat en de Prinsestraat ligt een korte 
fietsstrook overgaand in een smal 
fietspad. Gelukkig heeft het fietspad 
een vlakke scheiding met het voetpad.
 

Het stukje fietsstrook ligt daar om het 
(vracht)autoverkeer een comfortabele 
boogstraal te geven vanuit de Toren-
straat. Dat snap ik wel. 

Echter de overgang van fietsstrook 
naar fietspad is niet veilig. Er hebben 
zich daar al valpartijen voorgedaan.
Het fietspad ligt niet in het verlengde 
van de fietsstrook (verspringt), waar-
door fietsers soms doorfietsen op de 
autorijbaan vlak naast de trottoirband. 
Als de fietser wil corrigeren , dan valt 
hij over deze band op het fietspad. 
Dit komt vooral voor als fietsers naast 
elkaar rijden of willen passeren.
Om dit te voorkomen kan de fiets-
strook versmald worden, waarbij de 
witte doorgetrokken lijn in een rechte 
lijn verder wordt doorgetrokken langs 
de trottoirband naast het fietspad. De 
witte lijn leidt de fietser. Ook is het 
goed om een witte lijn aan te brengen 
tussen het fiets- en voetpad.

Een voorbeeld:
Iedere fietser, maar vooral de minder 
goed ziende fietser, en dat zijn er 
best veel, is gebaat met een goede 
belijning.

Fietsstroken naast geparkeerde auto’s 
zijn niet veilig. Toch blijft de gemeente 
Den Haag deze aanleggen (o.a. op de 
Noordwal: zie foto) tegen de lande-
lijke richtlijnen in. 
 

Zelfs een schrikstrook tussen de fiets-
strook en de parkeervakken kan er 
meestal niet vanaf (wel in de smalle 
delen van de Laan van Meerdervoort 
en Javastraat en de Diamanthorst. 
Dat is positief). Het is sowieso niet 
veilig om langs geparkeerde auto’s te 
fietsen. Onlangs stond het weer in de 
krant naar aanleiding van een nieuw 
onderzoek op dit gebied. 

Dit keer, want er zijn al heel wat 
onderzoeken op dit gebied verricht, 
onderzocht het Duitse onderzoeksbu-
reau UDV van het Duitse verbond van 
verzekeraars deze problematiek. Uit 
het onderzoek bleek dat zeven 

procent van de ongevallen waarbij 
een fietser en een automobilist 
betrokken waren, werd veroorzakt 
door een plots openslaand 
autoportier. Hoe vaak fietsers in 
Nederland het dupe zijn van 
openslaande portieren is niet goed 
bekend, omdat het registreren 
ervan niet goed wordt bij gehouden. 
Uit ziekenhuisstatistieken in 
Amsterdam blijkt dat tussen 2000 
en 2009 driehonderd Amsterdammers 
ernstig gewond zijn geraakt na een 
botsing met een autoportier. 
Haagse cijfers zijn mij niet bekend.
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Hier wordt ik nou blij van. De Prinsestraat 
tussen de Nobelstraat en het Kerkplein 

is opnieuw ingericht. De parkeerplaatsen 
zijn verdwenen, wat een prettig ruimtelijk 

gevoel geeft en voor het (fiets)verkeer 
een stuk veiliger is. 

Het wegdek rijdt weer prima.

Nu de rest van de Prinsestraat nog. 
Het wegdek daar is erbarmelijk en wat 

doen toch al die bedrijfsbusjes daar?
 

Deze oversteek in Westland
 (Wateringen) is een grote verbetering 

ten opzichte van de vorige situatie. 
Nu is de fietser weer in de voorrang. 

Dat is logisch, het fietspad ligt naast de 
autorijbaan en kruist een zijweg. Mooi 
aangelegd op een plateau. Helemaal 

volgens de CROW-richtlijnen.
  

Links de Poeldijkseweg, 
rechts het Groene Pad

   

Ook in Westland (Monster) 
ligt een doolhof voor fietsers. 

Om rechtsaf te slaan moet de fietser 
vijf (!) keer een bocht nemen, 

waaronder een haakse. 

Heel normaal dus dat de
 trottoirbanden hier door veel 

fietstrappers zijn geraakt.
 

Madeweg/Molenweg

   

Op steeds meer met verkeerslichten 
beveiligde kruispunten in Den Haag 

krijgen de fietsers tegelijk groen. Het 
probleem is echter dat dit nergens 

kenbaar gemaakt wordt door middel 
van een aanwijzingsbord.

Bijvoorbeeld:

   

Maar de fietsers krijgen in Den Haag 
niet altijd tegelijk groen. Om toch 

alert hierop te zijn kan het volgende 
bord geplaatst worden. Dat is 

beter dan niets.
   Er is nog veel meer, maar voorlopig vind ik 

het genoeg. 

Ik blijf rond kijken en lezen 

en houd u op de hoogte.

Houdt u ons op de hoogte? 

Laat ons weten wat ú opvalt!
               Daan
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Hebt u zich deze zomer op stang laten 
jagen door het bericht dat een dames-
fiets veiliger is dan een herenfiets? Ik 
hoop van niet.
Veilig Verkeer Nederland haalde het 
nieuws met deze mededeling.
Een fiets kreeg in de 19e eeuw al een 
stang om een sterker frame te krijgen. 
Dat is nu nog steeds zo. Om dames 
tegemoet te komen (en ook pastoors 
in die tijd) werd een model ontwikkeld 
met een lage instap, de zogenoemde 
damesfiets. Minder sterk, maar pret-
tiger opstappen. Inmiddels zijn deze 

frames wat sterker geworden.

Waar haalde VVN dit nieuws vandaan? 
Uit Zweden. Een onderzoeksinstituut 
aldaar heeft helemaal geen dames- en 
heren fietsen vergeleken. Men heeft 
slechts gekeken naar het effect van 
het zwaartepunt bij een val. Het on-
derzoeksinstituut laat weten voorzich-
tig te zijn met de conclusies. Er is nog 
veel onzeker.

Voor de stabiliteit is een stang prettig. 
Het maakt nogal wat uit om te fietsen 

op een herenfiets met zware tassen 
achterop en te fietsen op een dames-
fiets met diezelfde tassen achterop.

Voor oudere heren kan het comforta-
beler en veiliger zijn op een damesfiets 
te stappen. En laat u verder niet stan-
gen: een stang in een herenfiets maakt 
de fiets stabieler. Wel altijd blijven 
uitkijken tijdens het fietsen op welke 
fiets dan ook.

Will Bianchi

STANGEN IN KOMKOMMERTIJD

Het aardige van fietsdiscussies 
is dat het zo dicht bij de praktijk 
staat. Niet dat iedereen 
deskundig is, maar we zien 
allemaal wel dat dingen niet 
kloppen.  
In het Algemeen Dagblad van 
23 september stond een inge-
zonden brief van een voetgan-
ger, die allerlei aspecten van de 
Grote Marktstraat beschrijft. 
De brief komt duidelijk recht uit 
haar hart. Mooi ook hoe de lan-
taarnpalen worden meegeno-
men. Duidelijk is dat er wel iets 
aan de Grote Marktstraat moet 
worden gedaan. Belijning moet 
beter. Maar wat mij betreft zijn 
te veel asociale fietsers, die te 
snel gaan. 
De snelheid moet eruit. Ik zou 
zeggen maak wat van die hob-
bels zoals in de duinen liggen, 
en wat ribbels.

Het zou goed zijn als leden zich 
laten inspireren door de in-
gezonden brief en de fietsbel 
mailen wat zij aan veranderin-
gen willen zien. 
Boos worden over het idee van 
hobbels zou mij vreugde geven.
Ik wacht af op 
fietsbel.denhaag@gmail.com.

Willem Ruitenberg
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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
melding openbare ruimte: 
070 3533000 / 
www.denhaag.nl/home/bewoners/to/
melding-openbare-ruimte.htm

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

Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
 14070
rijswijk.nl

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

Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
 14 0174
gemeentewestland.nl

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

Landelijk Meldpunt
Uw melding komt vanzelf bij de weg-
beheerder en u kunt de afwikkeling 
bewaken.
meldpunt.fietsersbond.nl

Fietsersbond Haagse regio
Laan van Meerdervoort 218-S
2517 BK Den Haag
haagseregio@fietsersbond.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

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

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

Fietsersbond, Landelijk Bureau
Nicolaas Beetsstraat 2a
3511 HE  Utrecht
 030 - 291 81 71
info@fietsersbond.nl
fietsersbond.nl

klachten openbare ruim
te

INFORMATIE VOOR FIETSERS

In Loosduinen, naast de katholieke 
kerk, stond de st Jozefschool.
De school stond aan het begin van 
de Loosduinse Hoofdstraat.
Het geheel vanaf de kerk was een 
echt Loosduins dorpsgezicht.

Begin jaren 80 werd de school geslo-
ten en zou er nieuwbouw komen. De 
school werd gesloopt. Maar er werd 
toegezegd dat bij de nieuwbouw het 
dorps karakter behouden zou blijven.
De huizen paste wel in het stadsbeeld, 
maar de ambtenaren vonden het nu 
geen dorpsgezicht meer. Gevolg zou 
kunnen zijn dat de beschermende 
werking van dit deel van Houtwijk naar 
de toegang van het dorp er niet meer 
zou zijn. Het verhaal was :
“jullie waren toch akkoord met de 
sloop” dan is het dorpskarakter weg.

Inmiddels rijdt lijn 2 er en is een deel 
van de dorpsingang behouden en er 
liggen fietspaden.  Maar de burger en 
de raadsleden maken het vaker mee, 
dat er wordt gezegd “jullie waren het 
er toch mee eens”. 

Ook de term “wijzigingsbevoegdheid” 
is zo’n mooie term, waar de burger 
ook mee geconfronteerd wordt. De 
gemeente kan dan zonder overleg de 
verkeersinfrastructuur veranderen
Bij fietsvoorzieningen maken we dat 
mee. Daar moeten we als Fietsersbond 
zeer alert op zijn. Fietspaden kunnen 
zomaar verdwijnen.
Zoals bv het verlengde van de Leyweg, 
de Zevenwoudenlaan. Daar is het fiets-
pad verdwenen onder het motto, het 
was een tijdelijke voorziening naast 
een bouwweg. 

Wil Bianchi

DORPSGEZICHT In deze rubriek blikt Wil 
Bianchi terug op de tijd dat hij 
zich als CDA-gemeenteraadslid 
inzette voor de belangen van 
de fietser.




