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Van de redactie
Het samenstellen van de Fietsbel 
vereist redactie en opmaak. Door de 
opmaak onder te brengen bij de druk-
ker kan de deadline voor aanleveren 
van copy aanzienlijk richting drukken 
worden verschoven. Hierdoor kan 
de inhoud actueler worden. Was de 
deadline in het verleden twee en een 
halve maand vóór het drukken, nu is 
het één maand, met zelfs nog wat spe-
ling. Ruud Grosmann die de opmaak 
de afgelopen acht jaar heeft verzorgd, 
verdient onze grote dank. Hij heeft 
jarenlang een professioneel uitziend 

blad vormgegeven. Nu even wachten 
hoe het bij de drukker gaat werken. 
Als het nummer dat u nu in handen 
heeft niet helemaal aan de kwaliteit 
voldoet die u gewend was, dan komt 
het door de veranderde werkwijze. 
Maar, het blad is wel actueler. En vol-
gende keer zullen eventuele gebrekjes 
worden weggewerkt. 
Wat betreft redactie, de nieuwe 
werkwijze maakt het voor de redactie 
gemakkelijker. We hadden een nieuwe 
redacteur maar hij heeft zich terugge-
trokken. Uw hoofdredacteur doet de 
organisatie nu in zijn eentje. Ieder be-

grijpt dat dat ongewenst is. Mochten 
leden gelegenheid hebben te helpen in 
een redactie, dan hoor ik dat graag.
Er is veel Haags nieuws in het blad, fijn 
dat we hier veel actieve leden hebben. 
Hopelijk is het ook interessant voor 
onze leden in de buurgemeenten. Ui-
teraard plaats ik graag informatie over 
die gemeenten. 
Dus schroom niet je tekst te sturen: 
fietsbel.denhaag@gmail.com. 

Willem Ruitenberg
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UITNODIGING 
algemene ledenvergadering fietsersbond haagse regio

Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende num-
mer voor 1 april 2017 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com .

Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afdeling Haagse regio met het thema fietsen in winkel-
straten op donderdagavond 24 november 2016

Uitnodiging
U bent van harte welkom op de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse regio op 
donderdagavond 24 november 2016 in Stayokay, Scheepmakersstraat 27, Den Haag (in een 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 26 mei 2016 (staat op onze website: haagseregio.fietsersbond.nl)
+ Financiën met de Begroting 2017
+ Vooruitblik 2017
+ Jaarlijkse bestuursverkiezing:
De secretaris Willem Miedema stelt zich niet herkiesbaar. 
De andere vier bestuursleden – Koen Baart, Wil Bianchi, Rob de Lugt en Jac Wolters – stellen zich 
wel herkiesbaar. 
Leden die belangstelling hebben voor de functie van secretaris of voor een andere bestuursfunctie 
kunnen zich tot uiterlijk 15 november 2016 aanmelden bij de secretaris (haagseregio@fietsersbond.
nl of 070-3609783)
+ Rondvraag

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20.15 uur) gaat over het fietsen in winkelstraten en of hier voor-
waarden aan gesteld moeten worden zoals het niet toestaan van fietsen tijdens de openingstijden 
of het niet toestaan van scooters.

WORD LID
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”
• Kaarten met fietsroutes van heel 

Nederland t.w.v. €18,50 
• Elk kwartaal de “Vogelvrije Fiet-

ser”
• Korting op fietsproducten, fiets-

kaarten en -gidsen

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

Verkeersbord fietsparkeren
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Naar aanleiding van het uitstekende 
artikel van Daan Goedhart - geweldig 
wat die allemaal doet voor de Haagse 
fietsers! - in de Fietsbel van voorjaar 
2016 wil ik graag aandacht vragen voor 
de rotonde bij de Wittebrug (Nieuwe 
Parklaan/Plesmanlaan). Het twee-
zijdige fietspad langs de noordzijde 
van de Nieuwe Parklaan is op zichzelf 
een uitstekende uitvinding; je fietst 
er lekker rustig en ruim. Maar het is, 
komende vanaf Scheveningen richting 
die rotonde, heel lastig om de scherpe 
bocht naar rechts te maken, om de 
rotonde op te rijden. Ook hier zouden 
stoepranden zonder hoogteverschil de 

hele rotonde veiliger maken en daar 
loopt toch niemand. Ik heb er meer-
malen mensen zien vallen na een 
botsing met een van de stoepranden 
langs de rotonde. 
Een bruikbare, oplossing lijkt mij het 
verlagen van het stukje vluchtheuvel 
in het midden van de Nieuwe Parklaan, 
tussen de autorijbaan van de rotonde 
en het fietspad; dat is namelijk waar je 
over “struikelt”. Hetzelfde geldt voor 
een klein stukje trottoirband tussen 
fietspad en zebra (foto 1). Dit stukje 
heeft verder geen functie, behalve 
visueel. Veel fietsers gebruiken de 
inrit van de ventweg (foto 2) om naar 

de rotonde terijden, maar dat brengt 
automobilisten in verwarring en die 
stoeprand van de vluchtheuvel zit 
ook dan stevig in de weg.  
 
Los van het voorgaande: voor de 
automobilisten is het erg lastig vanaf 
de rotonde af te slaan richting Nieuwe 
Parklaan/Scheveningen. Je hebt dan 
te maken met fietsers uit vier (!) rich-
tingen (Nieuwe Parklaan, Badhuisweg-
Plesmanweg, vanaf de rotonde zelf en 
op de rotonde in verkeerde richting) 
en je moet echt ogen op steeltjes 
hebben om niemand omver te rijden.

Ruud van Leeuwen

Een brief als deze heb ik jaren gele-
den ook al geschreven. De aanlei-
ding was toen dat mij een mep was 
verkocht op een fietspad in Scheve-
ningen.

Nu ben ik op de korte afstand tussen 
mijn huis (Chinese Muur) en het De 
Savornin Lohmanplein tot 4 keer toe 
aan de dood ontsnapt. Eerst passeer-
de mij een scooter met volle vaart 
rechts over het trottoir; vervolgens 
was er een scooter die alle voorrangs-
regels trotserend mij bijna schepte 
op het fietspad; daarna lapte een 

SUV ook alle voorrangsregels aan 
zijn laars en greep mij bijna alsnog; 
toen ik daaraan was ontsnapt reed 
bus 23 met volle vaart op mij in. Ge-
lukkig heb ik nog net genoeg bewe-
ging in mijn wat oudere lijf (74 jaar) 
om van mijn fiets te springen. O ja, 
aan het eind van de rit kwam ik drie 
fietsers tegen die tegen het verkeer 
inreden.Toen ik een paar jaar gele-
den wijkagenten interviewde voor 
de wijkkrant, legden zij mij uit dat 
verkeersovertredingen geen priori-
teit hadden. De leidinggevende(n) 
wilde(n) niet dat ik dat opschreef.

Waarschijnlijk helpt dit ene alarm 
niet, maar ik blijf hopen dat alle 
alarmsignalen samen tenslotte tot 
actie zullen leiden.

Dank voor jullie aandacht.

Met vriendelijke groet,

Tiny Boekhout
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VRIENDEN EN VRIENDINNEN VAN DE 
HAAGSE FIETSERSBOND,
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De herfst is in volle gang en de winter 
klopt alweer langzaam maar zeker aan 
de deur en de dagen worden steeds 
korter.
Voor fietsend Zoetermeer geen pro-
bleem om deze donkere periode goed 
door te komen, zij hebben sinds kort 
een Nachtnet Fiets.
Onder het mom ‘hoe meer gebruik, 
hoe veiliger’ is het de bedoeling een 
trendbreuk te realiseren.
Dit unieke netwerk van verlichte, 
sociaal veilige fietspaden binnen 
het bestaande fietsmaatwerk welke 
woonwijken verbindt met belangrijke 
bestemmingen voor fietsers, zoals 
scholen, buurtcentra, knooppunten 
van openbaar vervoer, sportaccom-
modaties, winkel- en uitgaanscentra 
en niet te vergeten het LangeLand 
Ziekenhuis, heeft als hoofddoel om 
inwoners ook tijdens donkere uren op 
de fiets te krijgen.
Op deze routes wordt gelet op onder-
delen als struikgewas (laag) en leven-
digheid (langs huizen, voorzieningen 
welke in de donkere uren open zijn en 
(hoofd)verkeerswegen.

Ook is er gedacht aan het digitale tijd-
perk zoals een specifieke voor dit doel 
ontworpen website en een speciaal 
voor dit Nachtnet Fiets gelanceerde 
App waarop veel faciliteiten zijn om 
het fietsen in de donkere uren pret-
tiger te maken. De App bevat ook de 
mogelijkheid jezelf virtueel (te laten) 
volgen door zelf door je opgegeven 
mensen, je herkenningspunten op te 
zien en, indien nodig, je zelfs alarm 
kunt slaan.
Ook is het de bedoeling dat vanuit het 
Aktieplan Fiets er als extra stimulans 

veilige en goed verlichte  fietsenstal-
lingen worden gerealiseerd. Hoe 
populairder het Nachtnet wordt, hoe 
veiliger mensen zich kunnen voelen 
op deze wegen. De gemeente Zoeter-
meer is nu alweer aan het kijken om 
dit Nachtnet verder uit te breiden 
door het goed aan te sluiten op de 
diverse bedrijventerreinen, zodat 
straks nog meer mensen hiervan 
gebruik kunnen maken. Uiteraard gaat 
dit in goed overleg met betrokken 
ondernemers vanwege een zo groot 
mogelijk draagvlak.

Theo Hebing
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Een aantal jaren geleden heeft de 
gemeente een klankbordgroep in het 
leven geroepen om een oplossing te 
vinden voor het drukke verkeer op de 
Noordwestelijke Hoofdroute. Hiervoor 
bestond al jaren een actiegroep. Deze 
groep pleitte voor een tunnel onder 
de Sportlaan.

De gemeente besloot een klankbord-
groep in het leven te roepen om te 
bezien wat voor oplossingen er 
konden zijn. Naast de verschillende be-
wonersorganisaties maakte ook AVN, 
ROVER en de Fietsersbond deel uit 
van deze klankbordgroep.

Na verschillende bijeenkomsten en 
studies kwam een verrassend resultaat 
uit de bus. Het drukke verkeer bleek 
niet van de A4-Lozerlaan te komen 
maar vanuit de omliggende wijken.

Vanuit het college kwam toen de con-
clusie dat de Sportlaan geen ringweg 
meer zou moeten zijn. Wel werd ge-
zocht naar een knelpuntenoplossing.

Er kwam toen het besluit om 10 á 15 
miljoen euro’s beschikbaar te stellen 
voor de oplossing van de knelpunten 
voor het langzame verkeer, waaronder 
de fietsers.

Het project werd opgeknipt in drie 
delen met elk zijn eigen denktank.

Deel 1:  Machiel Vrijenhoeklaan - 
 Sportlaan - Kwartellaan
Deel 2: Segbroeklaan - Houtrustbrug
Deel 3: Johan de Withlaan plus deel  
 Teldersweg

In alle denktanks is de Fietsersbond 
vertegenwoordigd door leden van de 
werkgroep gemeentepolitiek die daar 
in de buurt wonen.

Het ontwerp van deel 1 is inmiddels 
klaar en is door de raad aanvaard.
Ontwerpen voor de andere delen 
worden nog voorbereid.

Wat het onderdeel Machiel Vrijen-
hoeklaan betreft, deze weg wordt 

teruggebracht tot 2 × 1 rijstrook met 
veilige oversteken voor fietsers. 

Op de Sportlaan komen veilige fiets-
voorzieningen. Richting stad komt 
een vrijliggend fietspad. 

Richting Kijkduin komt er een vent-
weg. De Fietsersbond heeft hier 
gepleit voor een fietsstraat waar de 
fietser gastheer is en de automobilist 
gast. Helaas bleek dit niet mogelijk. 
Enerzijds was er wel de intentie om 
een veilige straat voor fietsers te creëren, 
anderzijds waren er een aantal reden om 
de ventweg niet als fietsstraat in te 
richten. Er komen wel drempels maar 
geen asfalt. Een voorstel van de Fiet-
sersbond om asfalt aan te leggen met 
klinkerpatroon haalde het niet.

Per saldo gaat de veiligheid en comfort 
voor de fietser wel vooruit. We hopen 
dat bij de andere twee delen ook de 
veiligheid van de fietser vooruitgaat.

Wil Bianchi
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SPORTLAAN IN DE NOORDWESTELIJKE 
HOOFDROUTE

PRIMEUR VAN ZOETERMEER

Op de tunnelwand Het 
Nachtnet Fiets weergegeven

N8 (N)acht wegmarkering
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OP ZOEK NAAR EEN SNELFIETSROUTENETWERK 
VOOR LEIDSCHENDAM-VOORBURG

De provincie Zuid-Holland, de Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag en de 
gemeente Den Haag hebben verschil-
lende snelfietsroutes in uitvoering en 
in voorbereiding. Het mooiste gereali-
seerde voorbeeld is de Velostrada tus-
sen Leiden en Den Haag. In Leidschen-
dam en Voorburg loopt de Velostrada 
langs het spoor over de Tuinenlaan, 
Kastelenring en Zijdesingel. Voor 
de Appelgaarde en Populierendreef 
ligt er binnenkort een plan voor een 
fietsvriendelijke herinrichting. In Den 
Haag ligt er in de Binckhorst een mooi, 
nieuw fietspad langs de Supernova-
weg en de Regulusweg. De Hoekweg 
is als fietsstraat ingericht. De provincie 
is bezig met een fietsroute langs de 
Vliet, tussen Leiden en Delft, uit te 
werken. Valt u hier iets op?
De onderafdeling Leidschendam-
Voorburg vindt dat al deze fietsrou-

tes wel heel erg aan de 
rand van onze gemeente 
lopen. Daar kunnen 
we als fietsers uit onze 
gemeente natuurlijk ook 
gebruik van maken. Die 
fietsroutes doen alleen 
geen bestemmingen in 
onze gemeente aan en er 
zijn geen toeleidende of 
verbindende routes naar 
deze regionale routes. 
We hebben daarom een 
plan gemaakt hoe deze 
snelfietsroutes in de 
gemeente Leidschendam-
Voorburg eruit kunnen zien. Het 
belangrijkste onderdeel hiervan is een 
centraal gelegen oostwest-fietsroute 
die grotendeels via woonstraten gaat 
en fietspaden die apart liggen ten 
opzichte van drukke autowegen. Met 

deze route is een belangrijke bestem-
ming als het regionale winkelcentrum 
Leidschenhage direct bereikbaar. Veel 
scholen liggen in de directe omgeving 
van deze fietsroute. Voor het verbete-
ren van de route is bij de woonstraten 
inrichting als fietsstraat met asfaltver-
harding gewenst. Het plan is eerst in 
april aan de gemeenteraad gepresen-
teerd en daarna aan de wethouder en 
zijn ambtenaren. De maanden mei en 
juni worden in de gemeente gebruikt 
om nieuw beleid aan te kondigen. Op 
voorstel van de Fietsersbond heeft 
de gemeenteraad in juli een motie 
aangenomen, waarin zij uitspreekt in 
2017 een plan plus uitvoeringsmaatre-
gelen te willen hebben om fietsroutes 
in onze gemeente te verbeteren. Het 
volledige voorstel van de Fietsersbond 
is terug te vinden op onze website 
(leidschendam-voorburg.
fietsersbond.nl) onder ‘Nieuws’.                          

Rob Kniesmeijer

scholieren op het Essepad in Voorburg
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Rijswijk heeft de laatste jaren best 
mooie fietsvoorzieningen gekregen, 
zoals een fietsbrug over de Dulder 
(richting Den Hoorn en Schipluiden) 
en een fietsbrug over de Vliet (richting 
Ypenburg). Daarvan wordt ook druk 
gebruik gemaakt; fietsers vinden hun 
weg. Maar toch is het jammer dat de 
fietsbewegwijzering niet wordt aan-
gepast. Fietsers die iets minder goed 
thuis zijn of geen GPS of smartphone 
hebben, missen die verbindingen. Ver-
der zitten er ook fouten in de beweg-
wijzering die de Fietsersbond al jaren 
geleden heeft gemeld, waaraan niets 
wordt gedaan.

Om dit publiekelijk aan de kaak te stel-
len heeft de onderafdeling Rijswijk op 
27 mei 2016 de actie ‘Wijzer op Weg’ 
gevoerd. 

Ter voorbereiding hebben we geïn-
ventariseerd waar bewegwijzering 
ontbreekt of misleidend is. Voor een 
paar plaatsen hebben we tien bordjes 
naar verschillende bestemmingen en 
afstanden ontworpen en door een 
drukkerij op plastic op ware grootte 
laten afdrukken. Een heel gepuzzel om 

dat goed te krijgen; je moet tevoren 
weten aan welke paal ze komen, an-
ders wijzen ze de verkeerde kant op. 
De leden van de Gemeenteraad, de 
wethouder, de pers en onze Fietsers-
bondleden met e-mail zijn uitgenodigd 
voor de manifestatie op 27 mei.

De dag tevoren hebben we de bordjes 
opgehangen met tiewraps (van die 
plastic binders die je kunt straktrek-
ken) aan bestaande palen. Omdat het 
plastic van de zelfgemaakte borden 
wat slap was (beter maar duurder was 
geweest Trespa of aluminium) hadden 
we ze verstevigd met latjes.

Op 27 mei was het lekker weer. Er 
waren tien leden van de Fietsersbond, 
vijf raadsleden (D66, GroenLinks, 
PvdA, Onafhankelijk Rijswijk, Van der 
Horst), geen wethouder en geen pers. 
Na een inleidend praatje op het terras 
van De Halve Maan, bood het bestuur 
van de Rijswijkse Fietsersbond het 
bord richting Delft aan de raadsleden 
aan. Op een prent uit 1929 stond op 
diezelfde plek (hoek Kleiweg, nu Chur-
chilllaan, en Lange Kleiweg) ook al een 
ANWB-wijzer richting Delft. Deze is bij 

de inrichting van het Eisenhowerplein 
verdwenen, hoewel er nog steeds een 
fietspad tussen de nieuwe bebouwing 
door over de Lange Kleiweg naar Delft 
liep. Dat bord moet weer terug!

Na de aanbieding fietste het gezel-
schap naar ‘De Oversteek’, de nieuwe 
brug over de Vliet, en verder naar het 
fietspad richting Ypenburg waar ook 
zelfgemaakte wegwijzers bewonderd 
werden. Vandaar weer terug naar De 
Halve Maan. Het was een plezierig 
tochtje waarbij we het belang van be-
wegwijzering en andere fietserswen-
sen goed hebben kunnen toelichten.

Als onderafdeling vonden we het leuk 
om te doen en ondanks de afwezigheid 
van journalisten hebben onze persbe-
richten voor aandacht in de plaatselijke 
pers gezorgd.

En wat heeft dit moois de Fietsersbond 
gekost? Ongeveer 140 euro voor de 
drukker, consumpties, fotokopieën en 
techniek.

Erwin Ruitenberg

WIJZER OP WEG
regioregioregio
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Een aantal leden van de Fietsersbond 
Den Haag/Westland en de Delft afde-
ling heeft op 27 augustus een fiets-
schouw gehouden in het gebied tussen 
‘t Woudt en de Lier. Deze tocht werd 
gehouden omdat de N223 ( Delft - De 
Lier) wordt aangepakt, en er een rond-
weg bij De Lier wordt aangelegd.

’t Woudt 
Als eerste punt kwamen we bij de 
brug bij een zijtak van de Zweth. Via 
dit fietspad gaat de fietser door een 
tunneltje naar Schipluiden.
Helaas wordt hier de (fiets)weg recht 
getrokken om het vrachtverkeer mo-
gelijk te maken bij de tuinbouwbedrij-
ven te komen

De gedeputeerde van Zuid-Hollland 
Floor Vermeulen is van mening dat 
deze weg toch een fietsvoorziening 
blijft.

rotonde Noordlier�eg
Via de het fietspad langs de Woudtse 
weg kwamen we bij de rotonde 
Noordlierweg, deze is in aanleg. 
Hier worden de bedrijven aan de 
Noordlierweg beter toegankelijk 
gemaakt.
Omdat er alleen bij de rotondes mag 
worden afgeslagen, worden de fiets-
paden toegankelijk gemaakt voor het 
laad en losverkeer. Andere aansluitin-
gen verdwijnen.  Het fietspad gaat 

dan tijdelijk over in een ventweg.
Ook hier blijft volgens gedeputeerde 
Floor het wel een fietsroute. De 
Fietsersbond is hier niet blij mee.

rotonde Kraai�enstein
Vervolgens kwamen we bij de rotonde 
Kraaijenstein. Ook die rotonde is 
bedoeld om alleen daar het vracht-
verkeer naar de bedrijven. De toekom-
stige randweg zal op deze  rotonde 
aansluiten.

Vervolgens hebben we het tracé van 
de randweg aanschouwd o.a bij de 
kruisingen bij de Sportlaan en de 
Vredeburghweg.

Met de gemeente Westland houden 
we contact over de layout van de 
fietspaden.
We nemen ook deel aan de zitting van 
een klankbordgroep.

Wil Bianchi

FIETSTOCHT N223 EN OOSTELIJKE RANDWEG DE LIER
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vrachtwagen verspert het fi etsverkeer Fietspad gaat over in ventweg

Tracé randweg

Deelnemers van de schouw bij ‘t Woudt
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Laatst moest ik weer eens in de bin-
nenstad van Den Haag zijn. Ik had net 
een nieuwe fiets gekocht dus ik dacht: 
weet je wat? Ik ga per fiets. Aangeko-
men zet ik mijn fiets tegen een van de 
weinig bomen die Den Haag nog rijk is. 
Op slot natuurlijk. Eerst met een lang 
kabelslot om de boom heen. Dan met 
een beugelslot door de spaken. En 
natuurlijk ook op het gewone ringslot. 
Want voor je het weet hebben de 
smerissen je fiets gestolen.
Toen ik terugkwam zag ik dat iemand 
in de tussentijd een papiertje om mijn 
stuur had gedaan. Op dat papiertje 
stond een tekeningetje van een fiets 
die met een soort handboei onder een 
dakje stond te schuilen. Gevolgd door 
de tekst: 
‘In de binnenstad zijn acht bewaakte 
stallingen waar je je fiets gratis en 
veilig kunt stallen. Je helpt gelijk de 
straten netjes te houden. Dank je wel!’
Ik stond perplex. Netjes houden? 
Netjes houden? Alsof ik de Haagse bin-
nenstad aan het besmeuren ben met 
mijn fiets. Een spiksplinternieuwe fiets 
nog wel! Kom nou een beetje! 
En dan die acht bewaakte fietsenstal-
lingen. Waar zijn die dan?
En dan nog. Ik had mijn fiets vlakbij de 
winkel gezet waar ik moest zijn en was 
in vijf minuten klaar. Had ik me dan 
eerst te pletter moeten lopen zoeken 
naar die bewaakte stallingen? Vervol-
gens het hele eind van die stalling naar 
de winkel moeten lopen? En dan dat-
zelfde hele klere-eind weer terug naar 
die stalling? Kom nou! Ik ben gekke 

Gerritje niet!
En ineens dacht ik weer aan het Den 
Haag van vijftig jaar geleden. Toen 
woonden er ruim 600.000 mensen in 
Den Haag. Dat was dus bijna 100.000 
mensen méér dan nu. ’s Ochtends 
en ’s avonds reden de fietsers in het 
spitsuur met drie, vier rijen dik over de 
Laan van Meerdervoort. Vaak ambte-
naren die naar hun werk moesten of 
weer naar huis reden en er niet over 
dachten papiertjes met idiote teksten 
aan andermans fiets te hangen. Ook 
kwam het toen nog niet bij de politici 
op om mensen via gedragscampagnes, 
prijsvragen en andere indoctrinatie 
naar fietsenstallingen te verwijzen. 
Maar we waren toen wél met 600.000 
Hagenaars. Waar lieten die tóén al die 
fietsen als ze boodschappen in de bin-
nenstad gingen doen?
Verdichting en ontgroening. Zo heet 
de maatschappelijke ontwikkeling 
in Den Haag tegenwoordig. Niet zo 
leuk voor de Hagenaars zelf natuur-
lijk. Maar die hebben graag iets over 
voor wat reuring en een imponerend 
bedrijfsleven. Toch? 
Onlangs legde ik de hand op een 
geheim rapport dat op het stadhuis 
circuleerde. Daarin was sprake van de 
verdere ontwikkeling op het gebied 
van serviceverlening in de Haagse bin-
nenstad. Thans de fietsen in stallingen. 
Straks de rollators, de kinderwagens, 
de rolstoelen, de skeelers en de step-
pen. In het begin gratis. Daarna de 
eerste twee uur gratis. Vervolgens 
meteen dokken. Eerst voor de gehele 

duur van de stalling. Daarna een goed-
koop tarief per uur. En vervolgens 
het tarief dat te vergelijken is met de 
parkeertarieven die automobilisten nu 
letterlijk in ondergrondse parkeergara-
ges moeten ophoesten.
Weet je wat? dacht ik, toen ik dat las. 
Die heffingen op fietsen, rollators 
en kinderwagens zetten nauwelijks 
zoden aan de dijk. Als je het écht goed 
wil aanpakken, zou je ook bezoekers 
van de Haagse binnenstad zélf moeten 
gaan belasten. Een tientje per uur 
bijvoorbeeld.
Alleen voor dikke, wandelende por-
temonnees en flanerende pinpasjes 
moet het natuurlijk gratis blijven.

Julius Pasgeld

FIETSTOCHT N223 EN OOSTELIJKE RANDWEG DE LIER ‘HELP DE STRATEN NETJES TE HOUDEN!’
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Goed	  om	  te	  weten,	  dat	  er	  nu	  8	  	  (!)	  
bewaakte	  fietsenstallingen	  in	  Den	  Haag	  
zijn.	  Súpergoed.	  Maar	  ja,	  soms	  kan	  ik	  ze	  
niet	  zo	  goed	  vinden.	  Ik	  kom	  eigenlijk	  
geen	  bordjes	  tegen	  die	  duidelijk	  de	  
richting	  	  aangeven	  hoe	  je	  bij	  die	  
parkeerplekken	  kunt	  komen.	  	  

	  	  	  Dus	  heb	  ik	  er	  zelf	  maar	  een	  paar	  
	  	  	  getekend.	  	  
	  	  	  Mooi,	  hè?	  	  
	  	  	  En	  ik	  vind	  ze	  zelf	  heeeel	  duidelijk!	  	  

	  
Nu	  de	  Gemeente	  nog...................	  

Felix de Fietskat geeft richting aan        Jaap	  Lemstra	  2016	  
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Het kon niet uitblijven. Door een 
aantal winkeliers, vooral aan en rond 
het Noordeinde, wordt geklaagd over 
fietsers die hun fiets voor de etalage 
van een winkel plaatsen. 

Dat is ook niet leuk voor winkeliers die 
met een fraai ingerichte etalage de 
aandacht van de voorbijganger pro-
beert te trekken. Een fiets is dan een 
storend element.

Maar in plaats van te klagen zou men 
samen met de gemeente kunnen zoe-
ken naar een oplossing.

In sommige Nederlandse steden is een 
redelijke oplossing gevonden in de 
vorm van kleine parkeervakken om de 
zoveel meter in winkelstraten. Daar-
buiten staande fietsen worden verwij-
derd, tenzij het aanbod fietsen groter 
is dan het aantal parkeerplaatsen. 
Overigens zijn dit plekken voor kort-
parkeerders, herkenbaar aan de letter 
K in het vak. Voor langparkeerders zijn 
de vakken veel groter en voorzien van 
fietsbeugels. Deze langparkeerders 
voelen er om verschillende redenen 
niets voor om de fiets in een bewaakte 
stalling te plaatsen. Het vak is herken-
baar aan de letter L.

Daarnaast zijn er langparkeerders en 
soms kortparkeerders die hun fiets in 
een bewaakte stalling stallen. Deze 
stallingen moeten wel goed zichtbaar 
zijn — of anderszins opvallend dui-
delijk aangegeven staan — vanaf een 
fietsroute. Daarnaast moeten de stal-
lingen gemakkelijk toegankelijk zijn.

De gemeente Den Haag heeft de 
laatste jaren haar best gedaan om 
voldoende bewaakte en onbewaakte 
stallingen te realiseren.

Van een aantal bewaakte stallingen 
weten we dat zij niet in voldoende 
mate gebruikt worden. Dat kan ver-
schillende oorzaken hebben: verstopt 
liggen, te ver van het doel, moeilijk 
toegankelijk, enz. Voorbeelden zijn de 
stalling Kranestraat (onder de Veerka-
degarage), de stalling Raamstraat, en 
de stalling Grote Marktstraat (Laan).

De stalling onder het stadhuis (zie 
foto’s) staat helemaal niet aangege-
ven. Mooi ingericht met prachtige 
materialen, maar alleen toegankelijk 
via een trap. Deze is ook prachtig 
uitgevoerd, maar niet echt fietsvrien-
delijk. De leuning zit in de weg en de 

trap heeft treden die om een of andere 
reden niet prettig lopen. Die leuning 
had beter aan de andere kant van de 
trap kunnen zitten, links en rechts van 
de steunpilaar. Hier zou een ‘rollend 
tapijt’ beter op zijn plaats zijn geweest.

In de raad is een motie aangenomen 
om te onderzoeken of het mogelijk is 
om het doorgaand fietsverkeer door 
de ondergrondse garage te leiden. Dit 
is al een oud idee, maar het is prima 
dat dit weer de aandacht krijgt. Hef 
dan meteen een aantal autoparkeer-
plaatsen op in die garage en richt die 

in als bewaakte stalling. Ook al een 
oud idee. Op één autoparkeerplaats 
kunnen minstens tien fietsen staan en 
boven elkaar worden dat er twintig. 
Tel uit je winst!

Daan Goedhart

Waar is de ingang?

Entree fi etsenstalling

FIETSPARKEREN IN DE HAAGSE BINNENSTAD
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De Fietsersbond is tevreden met het 
besluit om fietsen in het binnenstede-
lijke voetgangersgebied toe te staan.

De Fietsersbond steunt ook de logi-
sche consequentie: een actief beleid 
om snorfietsen en bromfietsen weg 
te houden, net als auto’s en vracht-
wagens buiten de bezorgtijden.

In samenhang hiermee mag het stal-
len van fietsen en scooters op straat 
worden tegengegaan, zo nodig door 
handhaving. Sterk punt in de voor-
gestelde handhaving is dat verkeerd 
gestalde fietsen dezelfde dag nog 
dichtbij in de stalling in de Kranestraat 
kunnen worden opgehaald.

Maar voorzitter, voor de handhaving is 
nodig dat er voldoende stallingsruimte 
in de directe omgeving is. De bezetting 
van de verschillende stallingen moet 
dus goed gevolgd worden. Ook moet 
er gezorgd worden dat er voor men-
sen die wel fietsen maar minder goed 
ter been zijn voldoende stallingsplek-
ken op straatniveau beschikbaar zijn.

Bij het fietsstallen willen we wel een 
onderscheid maken tussen lang en 
kort parkeren. Ofwel er is een verschil 
tussen winkelen en boodschappen 
doen.

Eventueel benodigde uitbreiding van 
stallingen zou vooral gezocht moeten 
worden in meer stallingen om de loop-
afstand naar de winkels te verkorten. 
Het echte kortparkeren waarbij de fiet-
ser een winkel inloopt omdat hij er net 
langs komt en dan verder gaat is nog 
een aandachtspunt waar fietsers en 
ondernemers een gezamenlijk belang 
hebben. Dit is wellicht op te vangen 
door de loopafstanden vanaf de stal-
lingen nog korter te maken en/of door 
echt kortparkeren (minder dan een 
half uur) te gedogen. In de praktijk zal 
die nodig zijn voor het handhaven. 

Winkeliers moeten de mogelijkheid 
krijgen om een paar fietsrekken voor 
hun winkel te plaatsen. (Denk dan 
vooral aan de Gedempte Burgwal.)

Bij langparkeren moeten de richting-

borden verbeterd worden. Met name 
de fietsgarage bij Amsterdamse 
Veerkade kan meer aandacht krijgen 
(het bord staat nu 3 m hoog!).
Tja voorzitter we gaan er wel vanuit 
dat e.e.a. op korte termijn is geregeld, 
zo niet, dan maar wat later hand-
haven.
Voor de gemotoriseerde en de hard 
rijdende fietsers moet er een geschikte 
parallelroute zijn, in beide richtingen. 
De route Gedempte Gracht / Gedemp-
te Burgwal / Lutherse Burgwal kan 
daartoe nog wel wat aanpassingen 
gebruiken. Het betreft ten slotte een 
route die o.a. naar het station Den 
Haag Centraal leidt. Het fietsverkeer 
naar de stations groeit met 5% per jaar 
en met de nieuwe fietsvoorzieningen 
bij Den Haag CS mag deze groei van 
doorgaande fietsers ook op de route 
in/door de Grote Marktstraat verwacht 
worden.

Dank voor uw aandacht.

Wil Bianchi
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Als	  ik	  mijn	  fiets	  wil	  parkeren	  
is	  het	  voor	  mij	  heel	  
belangrijk	  als	  ik	  mijn	  fiets	  	  
een	  beetje	  dichtbij	  neer	  kan	  
zetten.	  	  

	  
Er	  zijn	  nu	  al	  8	  bewaakte	  	  
grotere	  parkeerplaatsen,	  
maar	  wat	  mij	  betreft	  mogen	  
er	  nog	  wel	  tientallen	  
kleintjes	  bij,	  vlak	  bij	  winkels	  
en	  zo.	  	  

Even	  een	  boodschap	  
doen,	  de	  fiets	  tegen	  een	  
fietsnietje,	  en	  snel	  weer	  
weg.	  	  Vier	  nietjes,	  en	  je	  
hebt	  wel	  10	  
parkeerplekken,	  dat	  is	  
toch	  heel	  mooi?	  

	  
	  

Felix de Fietskat houdt wel van nietjes 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jaap	  Lemstra	  2016	  

FIETSPARKEREN IN DE HAAGSE BINNENSTAD GEACHTE VOORZITTER, 
WETHOUDER EN LEDEN VAN DE RAAD  

ingesprokeningesprokeningesproken
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Anders ki�ken, anders kie�en

Al sinds het eerste uur van de Fiet-
sersbond zijn veel leden actief in de 
milieubeweging. In dit interview stel 
ik de vraag wat Milieudefensie voor 
de fietser doet. Op 12 september ben 
ik in Amsterdam op het hoofdkantoor 
van Milieudefensie bij de campagne-
leider Duurzame Mobiliteit. Anne Knol 
(1980, 2 stadsfietsen, voor werk en 
privé) zet zich in voor een beter milieu 
en duurzame mobiliteit. Maar hoe, op 
welke manier en wat kunnen wij uit het 
Haagse daarmee? 

campagneleider
Over haar baan zegt Anne Knol het 
volgende: ‘Ik ben bezig met commu-
nicatie, met pers, met het begeleiden 
van groepen, met acties en vragen 
beantwoorden. Ik werk aan de strate-
gie voor de campagnes; wat gaan we 
doen en wat zijn onze doelen. Woord-
voering en lobby, contacten leggen 
en netwerken. Dus iets op de politieke 
agenda krijgen of het ondersteunen 
van lokale initiatieven.’

�aar ki�kt Milieude�ensie naar?
‘Gemotoriseerd verkeer en vervoer 
veroorzaken een kwart van de CO2-
uitstoot. Ruimte in de stad gaat vooral 
naar auto’s en minder naar fietspaden. 
De auto bepaalt de stedelijke infra-
structuur, de fietspaden en stoepen 
worden er een beetje bij gedacht. Dat 
verandert wel, maar de auto staat op 1 
bij planmakers en stedeninrichters. Mi-
lieudefensie kijkt of steden niet anders 
kunnen worden ingericht, zodat er 
meer ruimte komt voor wandelen, fiet-
sen, groen, spelen en veilige straten. 
Milieudefensie is op de hoogte van 
het landelijke beleid, over waar het 
geld heen gaat voor wegverbreding, 
infrastructuur en maximumsnelheden. 

Het Rijk heeft een eigen beleid voor 
verkeer en vervoer, maar beïnvloedt 
ook de gemeente. Zo moeten scooters 
naar de rijbaan, maar de landelijke 
overheid frustreert de handhaving 
daarvan. Dus dan roept Milieudefensie 
de rijksoverheid op om gemeenten 
die een goede stap willen zetten niet 
tegen te werken.’

�ietsersleed �erminderen
Waarom gaan mensen met de auto? 
Anne: ‘Met de auto van A naar B is 
makkelijk. Milieudefensie wil mensen 
bewust maken van de nadelen en van 
de alternatieven. De auto wordt ge-
zien als vrijheid. Inperken van autoge-
bruik door meer ruimte voor fietsers 
wordt gezien als een aantasting van 
die vrijheid. Daar zit een deel van het 
verzet tegen meer fietsvoorzieningen. 
Schone lucht en duurzaamheid is voor 
veel mensen wel belangrijker, maar 
die fietsen al. Er is nog wel wat werk 
te doen,’ zegt ze lachend. ‘Mentaliteit 
en cultuuromslag is daarbij nodig. Als 
je al fietst, verbind je dan met andere 
fietsers. Vraag bij problemen met 
andere fietsers of fietspaden of de ge-
meente er wat aan kan doen.’ ‘Op zo’n 
moment is het belangrijk om als fietser 
voor je belangen op te komen.’

discussiea�ond: hoe maken �e 
Den Haag ge�ond?
In een bijeenkomst op 1 juni 2016 is 
gediscussieerd over het ruimtegebruik 
in de stad en gebrainstormd hoe daar 
nuttig mee om te gaan. Anne: ‘Wat 
leeft er in Den Haag? Een verandering 
wordt pas teweeggebracht als er 
mensen in de stad zijn die zich ermee 
verbonden voelen en dat willen. 
Milieudefensie wil bewoners steunen 
met als doel duurzame mobiliteit. De 
bijeenkomst was om helder te krij-
gen wat belangrijk is voor mensen in 
de stad. Als je bij zo’n bijeenkomst 
merkt dat je met z’n tienen of met z’n 
honderden hetzelfde idee hebt, dan 
sta je veel sterker. Het is belangrijk dat 
mensen elkaar kunnen vinden. Milieu-
defensie faciliteert dat. Met de nieuwe 
ideeën die zijn verzameld in Den Haag 
wordt een nieuwe website gelanceerd. 
Daarop staan 12 punten met een visie 
over hoe Milieudefensie in steden gaat 
werken.’ Welke concrete maatrege-
len in Den Haag moeten komen, kan 
Milieudefensie nog niet zeggen.

toekomst
‘Minder scooters en het autoluwer 
maken van de steden, daar blijft veel 

aandacht voor. En voor samenwer-
king met de lokale Haagse actiegroep 
“Adem Graag in Den Haag”.’ Wij als 
fietsers zijn goed bezig. ‘Ga praten 
met je collega of buurman over bij-
voorbeeld de vraag: Hoe ga jij naar je 
werk? En dan kijken of je anderen kan 
overtuigen van jouw fietslevensstijl. 
Je kan stimuleren de fiets te nemen. 
Vraag aan mensen of ze zich realiseren 
dat scooteruitlaatgas slecht is voor 
hun gezondheid. Heb je overwogen 
gewoon te trappen? Dat valt altijd 
te proberen. Boos worden werkt 
averechts. Met diplomatie valt er een 
wereld te winnen.’
Anne is optimistisch. ‘Met de huidige 
problemen denk ik dat we veel harder 
moeten strijden, maar ik heb geloof 
dat het tij nog kan worden gekeerd, 
anders zou ik niet bij Milieudefensie 
zitten.’

samen met anderen
Anne: ‘De fietser zit al op het goede 
pad. Door middel van strategie en 
scherp de ontwikkeling in de gaten te 
houden en mensen samen te brengen, 
probeert Milieudefensie toe te werken 
naar een betere wereld. Samen met 
mensen. Noemen waar het niet goed 
gaat, maar ook laten zien dat het an-
ders kan. De combinatie is altijd nodig. 
Alleen maar fietsen om het fietsen is 
niet genoeg, maar laten zien waarom 
en samen met anderen die dat ook 
willen. Het is ook een oproep aan de 
mensen in Den Haag om na te denken 
over hoe de stad groener, duurzamer 
en prettiger kan worden.
Verenig je, neem contact op 
met je buren, ga praten met de 
gemeente(politiek), of waar je dan ook 
naartoe gaat. Het kan een sneeuwbal-
effect veroorzaken, ook als eenling is 
dat mogelijk.’

Jeroen Bertsch

SAMEN OP HET GOEDE PAD
interviewinterviewinterview

Anna Knol

Uitlaatgassen
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Net als veel zesjarigen in Venezuela 
kreeg Carlos Sanchez Pacheco een 
fiets. ‘Mijn broers kregen er ook een, 
maar mijn fiets ging al snel stuk en ik 
heb het toen uiteindelijk nooit meer 
geleerd.’ En nu woont hij sinds april 
2016 in Den Haag en doet hij alles op 
de fiets. Volleerd is hij nog niet. ‘Ik val 
nog wel zo nu en dan,’ zegt hij.

Zes jaar geleden, toen Carlos, op dat 
moment 21 jaar, nog in Venezuela 
woonde, viel het een vriendin van hem 
op dat hij niet kon fietsen. ‘Ze leende 
me een fiets en gaf me fietsles en na 
twee weken flink oefenen kocht ik 
mijn eigen fiets,’ vertelt Carlos. Maar 
verder dan naar de winkel durfde hij 
niet echt. ‘In de kleine stad waar ik 
toen woonde zijn geen fietspaden en 
met fietsers werd niet echt rekening 
gehouden. Ik was bang voor de auto’s. 
In de bergen en in de buitenwijken 
van de hoofdstad Caracas is er meer 
ruimte voor fietsers. Maar je moet in 
Venezuela ook altijd goed opletten, 
want terwijl je even een winkel binnen-
loopt kan je fiets al gestolen zijn.’

geen last �an de kou
De liefde is de reden dat Carlos naar 
Nederland is gekomen. ‘Ik ontmoette 
op vakantie op Curaçao mijn vriend.’ 
Ze zagen elkaar geregeld op Curaçao, 
dat vlakbij Venezuela ligt en waar 
Mel geregeld voor zijn werk naartoe 
moest. ‘Toen mijn relatie met Mel 
steeds hechter werd, besloten we dat 
ik ook eens naar Nederland zou komen 
om te kijken of het me beviel en of 
we op de langere termijn hier zouden 
kunnen gaan samenwonen.’ In april 
2015 was Carlos met een toeristenvi-
sum voor het eerst drie maanden in 
Nederland. Dat was in de lente, en in 
de winter is hij nog een keer terugge-

komen. ‘Ik had geen problemen met 
de kou. I liked it!’ In Venezuela kan het 
flink heet zijn, ver boven de 30 graden 
is geen uitzondering. ‘Ik vond het koe-
lere klimaat in de bergen van Venezu-
ela ook altijd al prettig,’ zegt Carlos. 

alles met de �iets
Nadat Carlos dit voorjaar zijn inbur-
geringsexamens haalde, kwam hij in 
Nederland wonen en dit schooljaar 
is hij op de Britse school begonnen 
als inval-supervisor. ‘De eerste keer 
dat ik hier fietste was op een fiets 
van Mel. Maar toen ik moest remmen 
wist ik niet meer hoe de terugtraprem 
werkte, dus toen Mel stopte knalde 
ik bovenop hem. We hebben enorm 
moeten lachen.’ Carlos heeft nu een 
goede fiets, mét handremmen. In het 
begin oefende hij vooral in het Haagse 
Bos waar hij tegenover woont. ‘Ik kon 
wel fietsen, maar durfde nog niet echt 
op pad. Totdat ik een keer bijna te laat 
was en wel met de fiets móést. Nu 
doe ik alles met de fiets. Ik probeer 
verschillende routes uit en zie wel 
waar ik uitkom. 
Soms blijk ik dan 
ergens wel eens 
eerder geweest 
te zijn en soms is 
de buurt hele-
maal nieuw voor 
me.’

tramrails
‘Ik voel me hier 
veilig op de 
fiets met al die 
fietspaden,’ zegt 
Carlos. ‘Het geeft 
me ook een ge-
voel van vrijheid. 
Ik ben continu in 
contact met de 
natuur en dat wil ik graag. En bewegen 
is ook nog goed voor mijn gewicht 
en mijn gezondheid.’ Carlos laat een 
schaafwond zien op zijn elleboog. ‘Ik 
kwam tegen een stoeprand aan die ik 
niet had gezien en remmen lukte niet 
meer.’ Ook tramrails hebben al een val 
veroorzaakt. ‘Een paar weken geleden 
regende het en toen gleed ik zomaar 
de rails in.’ Sneeuw heeft Carlos nog 
nooit gezien, hij kijkt ernaar uit. ‘In 
Venezuela ben ik in de winter nooit 
in de bergen geweest en afgelopen 
winter was het hier in Nederland niet 
koud genoeg voor sneeuw. Ik ken 
hier alleen nog maar de regen en de 
wind en vooral met zijwind wiebel ik 
nog wel erg.’ Het valt hem op dat het 

weer hier wel erg snel verandert. ‘In 
Venezuela weet je de dag van tevoren 
dat het gaat regenen. Hier kan het 
weer in veel kortere tijd omslaan.’ Een 
echt waterdicht regenpak heeft Carlos 
nog niet. Maar het nut van een goed 
spatbord kent hij al wel. ‘Na mijn val in 
de tramrails waren mijn wiel en spat-
bord flink verbogen. Die heb ik toen 
door de fietsenmaker laten herstellen.’ 
Carlos heeft wel gereedschap in huis, 
maar voor een lekke band of andere 
reparaties gaat hij naar de fietsenma-
ker. ‘Als er een schroefje los zit, dan 
draai ik dat uiteraard zelf vast.’

�ietsen stelen
Hoewel Venezuela best veel fietsers 
heeft zijn dat toch vooral toer- en 
wedstrijdfietsers. Fietsers in het 
woon-werkverkeer zijn er alleen in 
de grote steden. ‘Hier fietsen al mijn 
vrienden, ook de expats.’ Hij vindt 
het op dit moment nog wel lastig als 
er geen echt fietspad is. ‘Dan moet je 
op de weg en dat vind ik nog wel eng. 
En Nederlanders fietsen ook rustig 

tegen het verkeer in. Dat doe ik niet. 
Regels zijn er niet voor niets,’ vindt hij. 
‘In Venezuela zijn er of geen regels of 
mensen volgen ze niet, maar ik vind 
het gemakkelijker als er wel regels 
zijn, zoals hier in Nederland, en die wil 
ik graag volgen. Ik voel me gelukkig 
en veilig op de fiets. En ook al blijf ik 
Venezolaan, ik vind het belangrijk om 
een onderdeel van de Nederlandse 
samenleving te zijn.’ Carlos zegt dat hij 
verliefd is geworden op de fiets. ‘Het 
meest opvallende aan Nederland is dat 
er zo vaak fietsen gestolen worden. 
Daar ben ik nog steeds enorm ver-
baasd over!’

Lisette Eindhoven

SAMEN OP HET GOEDE PAD ‘HET WEER VERANDERT HIER WEL ERG SNEL’
interviewinterviewinterview

Carlos

Toch nog een Hollandse fi ets
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In 2011 wilde de voormalige wethou-
der van verkeer, Peter Smit, honder-
den extra parkeerplaatsen aanleggen 
langs de middenberm van de Laan van 
Meerdervoort om de parkeercapaci-
teit van de Vruchtenbuurt te vergro-
ten. Wegens verzet van omwonenden 
werd dit plan uiteindelijk opgegeven. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft het nieuwe college besloten om 
een aantal parkeerplaatsen elders in 
de wijk te realiseren. Onderdeel van 
het plan was om 75 parkeerplaatsen 
toe te voegen op de Mient door aan 
één kant van de straat langsparkeren 
te vervangen door haaks gestoken 
parkeren. Dit zou ten koste gaan van 
de trottoirs en de groenstrook. De 
maximumsnelheid van de straat zou 
omlaag gaan naar 30 km/uur. 

Leden van de gemeenteraad maakten 
zich zorgen. Zij stelden schriftelijke 
vragen aan het college over het brede 
tweerichtingenfietspad. Dat was met 
rijkssubsidie als onderdeel van een 
demonstratiefietsroute aangelegd en 
vorig jaar nog herasfalteerd: zou dat 
fietspad plaats moeten maken voor 
autoparkeren? De wethouder Verkeer 
antwoordde geruststellend: maakt u 
geen zorgen, er komen in de nieuwe 
situatie waarschijnlijk weer vrijliggen-
de fietspaden.
Het college richtte een klankbord-
groep op om de ontwikkelaars van het 
plan te voorzien van input van omwo-

nenden, ondernemers, het wijkberaad 
en de Fietsersbond. Al snel bleek dat 
er weinig te kiezen viel. Varianten van 
het plan met minder dan 75 extra par-
keerplaatsen waren onbespreekbaar. 
Toen de HTM en de nood- en hulp-
diensten weigerde in te stemmen met 
een verlaging van de maximumsnel-
heid, wat haaks parkeren onmogelijk 
maakte, kwam de gemeente met een 
alternatief plan om het fietspad toch 
op te heffen en te vervangen door een 
ventweg met langsparkeren.

Om het verlies van het fietspad deels 
te compenseren bleek de gemeente 
bereid om de ventweg in te richten 
als fietsstraat, wat betekent dat er 
een strook asfalt in het midden van de 
rijbaan komt en borden worden opge-
hangen met ‘auto te gast’.

De Fietsersbond en andere leden van 

de klankbordgroep, inclusief de verte-
genwoordigers van de Groene Mient, 
gaan hier niet mee akkoord. De Mient 
maakt deel uit van de sterfietsroute 
Regentessekwartier - Loosduinen. Er 
fietsen hier 2.500 fietsers per dag in-
clusief veel scholieren, een aantal dat 
waarschijnlijk hoger wordt na voltooi-
ing van de fietsroute door wijkpark 
de Verademing. Op een sterfietsroute 
dienen parkeerplaatsen te wijken voor 
fietsvoorzieningen en niet andersom.

Tenzij het college bakzeil haalt, staat 
de gemeenteraad straks voor een 
moeilijke keuze. In een tijd waarin 
de gemeente het fietsen wil stimule-
ren, waarin miljoenen euro’s worden 
uitgetrokken om sterfietsroutes aan te 
leggen, waarin de ene politieke partij 
na de andere het standpunt inneemt 
dat de gemeente niet steeds meer, 
maar juist minder ruimte moet toeken-
nen aan autoparkeren, wordt de raad 
gevraagd om in te stemmen met het 
opheffen van een adequate fietsvoor-
ziening om ruimte te maken voor 50 
tot 75 parkeerplaatsen voor automo-
bilisten die de moeite niet kunnen 
nemen om vijf minuten te lopen naar 
de ongebruikte parkeerplaatsen ter 
hoogte van de begraafplaats. Stemt 
de raad daarmee in?

We zullen zien.

Thomas Hood

DOOD VAN EEN STERFIETSROUTE?

De afdeling Haagse regio van de 
Fietsersbond is actief in de gemeenten 
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Wassenaar en Westland. Met 
raadsleden, wethouders en ambte-
naren van deze gemeenten wordt re-
gelmatig overlegd. De afdeling en zijn 
onderafdelingen volgt de politieke en 
ambtelijke ontwikkelingen op de voet 
en probeert besluiten en de uitvoering 
van projecten af te buigen richting 
grotere fietsvriendelijkheid.

Met name het college van burge-
meester en wethouders van Den 
Haag heeft de titel van het collegeak-
koord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ 
waargemaakt door een overvloed aan 
participatiegroepen (adviesgroepen, 

beheersplatforms, begeleidingscom-
missies, denktanks, klankbordgroepen, 
stakeholdsoverleggen, stadslabs…) in 
het leven te roepen. In een aantal van 
deze groepen wordt de Fietsersbond 
vertegenwoordigd door leden van de 
werkgroep gemeentepolitiek. De werk-
groep komt eens per maand bijeen om 
informatie en ideeën uit te wisselen.

Hier zijn als voorbeelden actuele 
onderwerpen waar de leden van de 
werkgroep gemeentepolitiek bij be-
trokken zijn.
• Tramverbinding Norfolkterrein
• Verkeersvisie Scheveningen
• Internationaal park
• Spoorvervanging Scheveningseweg
•  Rotonde Duinstraat / 

    Scheveningseweg
• Westduinpark
• Rotterdamsebaan
• Noordwestelijke hoofdroute
•  Herinrichting smalle delen Javastraat 

en Laan van Meerdervoort
• Uitbreiding HagaZiekenhuis
• Herinrichting Mient
• Fietsenstalling Koningin Julianaplein

Bijzonder belangrijk is het overleg 
dat enkele keren per jaar plaatsvindt 
om de meldingen te bespreken die 
binnenkomen via het Meldpunt van 
de Fietsersbond 
(meldpunt.fietsersbond.nl). 

In het volgende nummer van de Fiets-
bel gaan we daarop nader in.

VAN DE WERKGROEP GEMEENTEPOLITIEK

Fietspad Mient
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Bij de gemeente Den Haag wordt 
nagedacht over de veiligheid en com-
fort van fietsers. Dat blijkt o.a. uit de 
volgende citaten uit het Meerjarenpro-
gramma verkeersveiligheid 2016-2020 
en de Agenda ruimte voor de stad.

Citaten uit het Meerjarenprogramma 
verkeersveiligheid 2016-2020:
‘Het aantal slachtoffers is onder brom- 
en snorfietsers het hoogst, ondanks 
dat ze een bescheiden aandeel in het 
totale vervoersomvang hebben. Direct 
daarna komt de fietser.... Verreweg de 
meeste slachtoffers in Den Haag zijn 
geregistreerd op 50 km/uur-wegen.’

‘De toename van de bevolking in Den 
Haag en de stijging van het fietsge-
bruik vragen om blijvende aandacht 
voor verkeersveiligheid en in het 
bijzonder aandacht voor de positie van 
kwetsbare verkeersdeelnemers.’

‘De prioriteit voor verkeersveiligheid 
dient vanzelfsprekend te zijn. Dat 
betekent niet een discussie op basis 
van emotie, maar heldere prioriteits-
stelling voor verkeersveiligheid bij de 
weginrichting als daar aanleiding toe 
is.’

‘Er wordt een inhaalslag voorgesteld 
om alle woonwijken in te richten als 30 
km/u gebied.’

‘Indien het Rijk een lokale helmplicht 

mogelijk maakt, zal Den Haag overwe-
gen deze in te voeren en te bezien of 
het mogelijk is op een verkeersveilige 
wijze de snorfiets naar de rijbaan te 
verplaatsen.’

Citaten uit de Agenda ruimte voor de 
stad:
‘Anders omgaan met parkeren in de 
stad.
 
(...) Bij de inrichting van de buiten-
ruimte wordt prioriteit gegeven aan 
kwaliteit voor fietsers, voetgangers, 
OV en ontmoetingsruimte. (…) Het 
college van Den Haag zet, mede in 
het licht van deze trends, in op het 
stimuleren van vormen van vervoer 
die weinig ruimte vragen en duurzaam 
en gezond zijn: met name lopen, fiet-
sen en OV. (…) Het college zet in op 
het versterken en vergroten van het 
wandelstad-concept in het centrum, 
de stadswijken daaromheen en in 
Scheveningen. Dit betekent voorrang 
geven aan de voetgangers en fietsers 
in de buitenruimte.’

‘Verschuiving beleidsaandacht mobi-
liteit.

(...) Het college kiest bij het herinrich-
ten van de buitenruimte in grote 
delen van de stad voor de voetganger 
en fietser. Het gaat daarbij om de 
Centrale Zone van Scheveningen tot 
aan de Binckhorst en om gebieden 

rond OV-knooppunten en voorzie-
ningen concentraties. Op stedelijk en 
regionaal niveau zet het college in op 
een schaalsprong in het OV.’

In de antwoorden op technische 
vragen over de Agenda:
‘Nu is het parkeerbeleid middels 
normen vooral vraaggestuurd, waarbij 
de vraag naar parkeerruimte het aan-
bod bepaalt. Doet zich een tekort aan 
parkeerplaatsen voor dan worden er 
extra parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte aangelegd. De openbare ruimte 
wordt daarmee steeds voller. (…) 
Het aanleggen van vrijliggende fiets-
paden kan niet plaatsvinden als dit 
ten koste gaat van parkeerplaatsen. 
Het aanbieden van parkeerruimte op 
straat leidt daarbij tot een slechte 
benutting van de parkeergarages. 
Er wordt voorgesteld om in gebieden 
waar betaald parkeren geldt geen eis 
meer op te leggen aan de aanwezig-
heid van een minimaal aantal parkeer-
plaatsen bij nieuwbouwwoningen. (…) 
Het college stelt dat radicalere keuzes 
nodig zijn om fietsers de ruimte te 
geven die ze verdienen. Om wat voor 
keuzes gaat het hier dan precies? 
Gedacht kan worden aan fietsstraten, 
voorrang bij kruisingen. In de 
aangekondigde Mobiliteitsagenda 
kan hier nader op in worden gegaan.’

Thomas Hood

DOOD VAN EEN STERFIETSROUTE? SCHUIVEND BELEID ?

VAN DE WERKGROEP GEMEENTEPOLITIEK
Om het resultaat van de herinrichting 
van het smalle deel van de Javastraat 
te gaan bekijken had fietscollega Tho-
mas Hood een afspraak gemaakt met 
een aantal gemeenteambtenaren. Hij 
vroeg mij om ook langs te komen.

Ter plekke trof ik naast Thomas vier mij 
bekende ambtenaren aan. Één van hen 
was stedenbouwkundige. 

Vóór de herinrichting van de Java-
straat en Laan van Meerdervoort 
installeerde de toenmalige wethouder 
Verkeer, Peter Smit, een klankbord-
groep, bestaande uit belanghebben-
den, waaronder de Fietsersbond. Dit 
om een breed draagvlak te krijgen 
voor zijn plan. Bart Wijnberg nam 

daarin plaats namens de Fietsersbond. 
Na twee bijeenkomsten moest hij 
helaas afhaken en heb ik zijn plaats 
ingenomen.

De gemeente stelde voor om in het 
smalle deel van de Javastraat en Laan 
van Meerdervoort één autorijbaan om 
te zetten in een fietspad in tegenge-
stelde richting.

Het voorstel van de gemeente was zo 
slecht nog niet; van zeezijdegevel tot 
stadszijdegevel werd o.a. de volgende 
indeling voorgesteld: voetpad, fiets-
pad (2 m), parkeerstrook, rijbaan voor 
auto’s, fietsstrook (1,5 m) en voetpad.

De meeste andere belanghebbenden, 

bewoners en ondernemers, dachten 
daar echter anders over: het parkeren 
was altijd aan de stadszijde geweest 
en dat moest zo blijven. Dit betekende 
dat de fietsstrook pal naast de gepar-
keerde auto’s zou komen te liggen; 
niet zo veilig dus. Omdat die onveilig-
heid voor de fietser niet overkwam 
moest ik iets verzinnen om de situatie 
voor de fietser iets minder onveilig te 
maken.

Ik deed het volgende voorstel: maak 
het geplande twee meter brede fiets-
pad 20 cm smaller, dus 1,80 m breed 
en leg tussen het fiets- en voetpad 
een overrijdbare afscheiding. Een 2 m 
breed fietspad met een opstaande af-
scheiding heeft een effectieve breedte 

“DE ÜBERMACHT VAN DE FIETSERSBOND”
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van 1,50 m. Een fietspad met een 
breedte van 1,80 m zonder opstaande 
afscheiding heeft een effectieve 
breedte van 1,80 m. Een winst van 30 
cm.

Met nog wat geschuif in de breedtes 
kon een 50 cm brede schrikstrook 
worden ingepast tussen de fietsstrook 
en de parkeerstrook. Dat is nog niet 
optimaal veilig, maar wel veiliger dan 
fietsen vlak langs geparkeerde auto’s. 

Meer viel er niet uit te halen.

Met ons zessen stonden wij dus het 
resultaat te bekijken. Het fietspad be-
viel iedereen wel, ook de afscheiding 
met het voetpad. De vraag was alleen 
waarom die afscheiding zo breed was, 
20 cm, terwijl 10 cm normaal is. Dat 
kost extra ruimte.

Maar hoe dat 10 cm brede randje eruit 
zou moeten zien, daarover verschilde 
men van mening. De stedenbouwkun-
dige vindt een opstaande bolle rand 
veilig (zie foto bij stukje over de Laan 
van Meerdervoort), de verkeersamb-
tenaren een schuine rand. De Fiet-
sersbond wil ook graag een schuine 
afscheiding, maar nog beter is geen 
hoogteverschil, vooral naast smalle 
en drukke fietspaden. Ben benieuwd 
welke partij het wint. Stedenbouwkun-
digen hebben heel wat op fietsgebied 
in de melk te brokkelen.

Jammer dat bij de kruispunten, o.a. 
bij het Nassauplein, waar de fietser 
een bochtig traject moet fietsen, de af-
scheidingen weer fors omhoog gaan. 
Het fietspad wordt er niet breder op 
en de effectieve ruimte is nog maar 

één meter. Juist in de bochtige tra-
jecten bij kruispunten moet de fietser 
niet afgeleid worden trottoirbanden. 
Hij moet daar vooral op het verkeer 
letten.

Voor fietsers die linksaf vanaf de 
Javastraat naar het Nassauplein willen 
slaan is de opstelstrook te smal. Daar 
hebben wij al meerdere klachten over 
ontvangen.
 
Fietsen op de fietsstrook blijft toch 
een heikele zaak. De fietsstrook is niet 
al te breed en (vracht)auto’s passeren 
al gauw rakelings langs de strook. 
Daarnaast zijn er nog steeds automo-

bilisten die de fietsstrook zien als een 
handige dubbelparkeerplaats. Het 
blijft daar dus uitkijken.

Maar het geheel overziend is de straat 
voor fietsers flink verbeterd. Fietsers 

mogen in beide richtingen rijden. Oud-
VVD-wethouder Peter Smit verdient 
een compliment voor de uitvoering 
van dit plan, dat op grote tegenstand 
stuitte (autolobby).

Sommige deelnemers in de klankbord-
groep voelden het uitgevoerde plan 
als een nederlaag. In de weekkrant 
Den Haag Centraal van 16 juni 2016 
stond een artikel met de kop Belangen 
fietsers en ondernemers botsen. Dat 
klopt natuurlijk niet, fietsers zijn voor 
de ondernemers net zo belangrijk als 
klant als de automobilist. Ja, de straat 
is een tijdje op de schop geweest en 
dat is niet fijn voor de winkeliers en 
bewoners, maar de oude situatie met 
veel auto’s in de straat en een slechte 
positie voor de fietser en alle luchtver-
ontreiniging die daarbij hoorde, moest 
wel aangepakt worden.

Eigenlijk is er voor de bewoners en 
winkeliers weinig veranderd. Het par-
keren is (tegen de zin van de Fietsers-
bond) aan dezelfde kant van de straat 
gebleven, een aantal parkeerplaatsen 
is opgeheven, maar in de directe om-
geving gecompenseerd en er kunnen 
nog net zoveel auto’s door de straat 
rijden als voorheen.

In het artikel zegt één van de geïnter-
viewde ondernemers: ‘Ik begrijp dat 
de gemeente dit wil, en we overleven 
het wel, maar bij het hele traject van 
inspraak kwam de Fietsersbond op de 
eerste plaats en wij op de laatste. De 
Fietsersbond is echt übermachtig.’

Was het maar waar!

Daan Goedhart

“DE ÜBERMACHT VAN DE FIETSERSBOND” VERVOLG

het nieuwe fi etspad

fi etsstrook, een lastig compromis
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ENGELAND? NEE, GEWOON DEN HAAG

Paaltjes en eilandjes zijn vaak nutteloos en 
gevaarlijk. Belijning is beter. Je wordt als fietser 
dan niet afgeleid door deze obstakels en kan 
beter op het verkeer letten. 

Noot redactie: overal witte heuveltjes, biggenruggen genoemd, dan is het super vergevingsgezind!

Daan Goedhart
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Nadat ik vernomen had dat de Voor-
burgse Hoekweg fietsvriendelijk was 
heringericht, besloot ik daar eens een 
kijkje te nemen.

De Hoekweg is een onderdeel van het 
Trekfietstracé in aanleg. Het idee voor 
deze fietsroute tussen de Haagse bin-
nenstad en Ypenburg is afkomstig van 
de Fietsersbond evenals de naam.

Het Trekfietstracé maakt deel uit van 
een geplande route die de Hofvijver 
moet verbinden met het Hofplein in 
Rotterdam.

Delen ervan zijn al klaar, zoals het deel 
tussen de Laakweg (Den Haag) en 
de Geestbrug (Rijswijk). Daar ligt een 
anderhalve kilometer lange fietsroute 
langs de Haagse Trekvaart bestaande 
uit een aaneenschakeling van fiets-
paden en fietsstraten. De verbeterde 
voorzieningen worden zeer gewaar-
deerd.

Ook in Pijnacker-Nootdorp ligt al een 
flink stuk tweerichtingsfietspad, voor-
namelijk langs de Hofpleinlijn. De plan-
nen voor doortrekking van de route 
door de Vlietzone, over het dak van de 
Rotterdamsebaan en via een viaduct 
over de A4 zijn in voorbereiding. Het 
wachten is o.a. op de realisering van 
de Rotterdamsebaan en aanpassing 
van de ligging van delen van de A4.

Ik kwam aanrijden vanaf de West-
vlietweg. Over het kippenbruggetje 
(ja, even afstappen) kwam ik op een 
nieuw stukje fietspad al spoedig 
gevolgd door de beklinkerde, als fiets-
straat aangeduide, Hoekweg.

Schijn bedriegt. Er liggen helemaal 
geen klinkers, er ligt asfalt, printasfalt. 
Dat kende ik al uit o.a. Amsterdam. 

Dat fietst prima. De auto die mij 
achterop kwam bleef keurig achter 
mij rijden zonder mij op te jagen.

De tweede keer kwam ik van de 
andere kant aanrijden en wel vanaf de 
Prinses Mariannelaan. Ik moest linksaf 
om de Hoekweg in te kunnen rijden, 
maar dat viel niet mee. Het was erg 
druk op het kruispunt en het lukte mij 
niet om veilig linksaf te slaan.

Geen probleem, dan maar met de 
fiets aan de hand oversteken.
Wat ik bij de eerste keer niet 
opgemerkt had, zag ik nu wel: 

een opstelstrook voor de kruising bij 
de Geestbrug. Als daar een auto 
opgesteld staat — het is best lang 
wachten voordat er groen licht ge-
geven wordt — is het moeilijk om de 
Hoekweg in te fietsen. Mijn fietsstuur 
paste niet in het smalle strookje dat 
overblijft. Strookje? Het bleek de 
goot te zijn. Gelukkig mogen daar 
geen auto’s parkeren.

Doorfietsend kwam ik nog een perso-
nenauto tegen. Deze ging zover naar 
links, dat er enige ruimte was voor 

mij om te passeren, wat weer minder 
goed lukte toen er een bestelauto 
aankwam.

Het eerste wat mij te binnen schoot 
was de gedachte: zijn de ontwerpers 
vergeten dat fietsers ook weer terug 
naar huis fietsen?

Er rijden in deze straat niet veel auto’s, 
maar ik trof er midden op de dag toch 
in totaal vier aan.

Het fietsen richting de Westvlietweg 
wordt extra bemoeilijkt door de langs 
het water geparkeerde auto’s.

Conclusie: een mooi wegdek, een pret-
tige omgeving, maar richting West-
vlietweg te smal voor de 4000 fietsers 
die hier verwacht worden na voltooi-
ing van de route.

Daan Goedhart

UITGEPROBEERD: DE HOEKWEG ALS FIETSSTRAAT
WEER EEN STUKJE TREKFIETSTRACÉ KLAAR

printasfalt

niet (laten) opjagen

Straat in rijden via de goot

busje verspert het fi etsverkeer

wel mooi aangelegd
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De Gemeenteraad kreeg vroeger veel 
gegevens over verkeerstellingen.
Dat wil zeggen het aantal OV-passa-
giers per halte en per tram of bus en 
het aantal auto’s per wegvak. Ook 
kregen wij gegevens over het aantal 
fietsers per doorgaande route. De raad 
kon die gegevens gebruiken bij het 
vaststellen van verkeersnota’s. Deze 
gegevens hanteerden wij bij wijzigin-
gen in de dienstregeling van het OV.

Zo was er sprake van de verlegging 
van tramlijn 12 van Moerwijk naar 
Rijswijk. Deze tramlijn zou bij het 
Erasmusplein afbuigen naar Rijswijk 
richting winkelcentrum In de Bogaard. 
De bewoners van Moerwijk aan de 
Cannenburglaan moesten het maar 
doen met buslijn 23. Deze mensen 
waren not amused.   vervolg pagina 20

NUT VERKEERSTELLINGEN

Er zijn de laatste tijd over het ‘fiets-
pad’ in de Grote Marktstraat zo her en 
der artikelen en ingezonden brieven 
verschenen in de media. Er lopen 
nogal wat voetgangers op en over het 
fietspad, fietsers zijn gevaarlijk, enz.

Ik kan mij daar wel wat bij voorstellen.

Maar eerst even iets rechtzetten: 
Er ligt in de Grote Marktstraat géén 
fietspad. 

Wel liggen er twee langgerekte recht-
hoeken – één met een knik erin – 5 
cm lager dan de rest van het wegdek. 
Nergens staat vermeld dat het hier om 
een fietspad gaat: geen bebording, 
geen fietssymbolen op het ‘pad’. Er 
mag ook naast het ‘pad’ gefietst wor-
den. Er mogen ook voetgangers op het 
‘pad’ lopen. 

Het ontbreekt aan duidelijkheid. Er is 
ook weinig verschil in het wegdek voor 
voetgangers en fietsers: dezelfde kleur 
tegels, alleen kleiner van formaat. 
Juist in zo’n op bepaalde tijden drukke 
straat is duidelijkheid zeer gewenst.

Van tevoren heeft de Fietsersbond de 
toenmalige wethouder laten weten 
dat het contrast groter moet zijn, maar 
de schuine randjes en gootjes moesten 
voldoende duidelijk zijn volgens hem. 
Niet dus. 

Dus wordt er nu geklaagd. Vooral over 
de fietsers. Merkwaardig, want fiet-
sers zijn er niet op uit om voetgangers 
aan te rijden. Zij hebben echt geen zin 
in een valpartij.

Wel moet de fietser rekening houden 
met de voetgangers die soms als onge-

leide projectielen ineens van richting 
veranderen. De meeste voetgangers 
zijn daar recreanten die dan weer dit 
en dan weer dat zien en niet met ver-
keer bezig zijn.

Ach, het is stukken veiliger geworden. 
Twintig jaar geleden hingen er nog 
bordjes bij de zebrapaden die aanga-
ven hoeveel doden er bij het overste-
ken waren gevallen.
Prettig zou wel zijn als het niet meer 
toegestaan is om met de brom- en 
snorfiets door de straat te rijden.

Daan Goedhart

HET ‘FIETSPAD’ IN DE GROTE MARKTSTRAAT



fietsbel najaar 2016 20

ha
nd

ig
e 

ad
re

ss
en

ui
t 

de
 r

aa
d 

ge
kl

ap
t

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
Stephensonstraat 11
2561 XP Den Haag
info@fietsersbondhaagseregio.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

Duurzaam Den Haag
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
 Tel. 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

klachten openbare ruim
te

INFORMATIE VOOR FIETSERS

Maar tot onze verbazing waren de 
bewoners uit het Laakkwartier nog 
bozer.
Zij gingen altijd met de tram naar de 
Cannenburglaan om daar over te stap-
pen op buslijn 23 richting het zieken-
huis Leyenburg. Het waren vooral de 
oudere burgers die de moeite hadden 
genomen om in te spreken.

Wij waren verbaasd en vroegen de 
gemeente om cijfers over in- en uit-
stappers van de halte Cannenburglaan. 
Wat bleek, de halte van lijn 12 was de 
drukste instaphalte van alle tramlijnen 
wat betreft het eindpunt. Overstaphal-
te van lijn 23 was één van de drukste 
van deze bus.

Voor ons als raad was het duidelijk. 
Deze lijnwijziging was voor ons onaan-
vaardbaar.

Uiteindelijk werd een heel andere 
route gekozen. Tramlijn 17 werd in het 
leven geroepen die via de Burgemees-
ter Elsenlaan naar station Rijswijk ging 
rijden. Koste wel een wethouder zijn 
kop.

De trein ging daar ondergronds, 
waardoor de tram ongelijkvloers 
de spoorbaan ging kruisen. Ook de 
fietsers hadden daar profijt van. Zij 
hoefden niet meer te wachten voor de 
spoorbomen.

Lijn 12, later weer lijn 16, bleef behou-
den. De wijkorganisatie Moerwijk 
stuurde alle commissieleden een 
bedankkaart.

Maar een jaar later bleek dat de 
jaarlijkse verkeerstellingen niet meer 
openbaar werden gemaakt. Geen ge-
gevens meer over de aantallen instap-
pers. Ook waren er geen gegevens 
over de fietsers en gestalde fietsers 
beschikbaar.

Wil Bianchi

NUT VERKEERSTELLINGEN

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


