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Sedert het najaarsnummer is er bij 
de Fietsbel veel gebeurd. Rob Jamin 
heeft te kennen gegeven geen tijd 
meer te hebben voor het redactiewerk 
van de Fietsbel. Gelukkig blijft hij wel 
betrokken, voor dit nummer heeft hij 
een artikel over de Rijswijkse onder-
afdeling geschreven. 
Ondergetekenden nemen dit nummer 
het eindredacteurschap gezamenlijk 
waar. Alleen dit nummer, de Fietsbel is 
dus dringend op zoek naar een nieuwe 
eindredacteur. Als zich de komende 
maanden geen nieuwe eindredacteur 
meldt, weten wij niet of er komend 
najaar wel een nieuwe Fietsbel ver-
schijnt. Positief nieuws is dat onze 
vorige oproep om versterking een 
nieuwe opmaakredacteur heeft opge-
leverd, Evert Haccoû. Bij de totstand-
koming van dit nummer wordt hij 
ingewerkt door Ruud Grosmann.
Ook maken we dit nummer kennis met 

Felix, een eigenwijs type, hij is aan het 
brein van Jaap Lemstra ontsproten. 
We blikken terug op het afscheid van 
Daan Goedhart, de vorige voorzit-
ter van het afdelingsbestuur van de 
Haagse regio, en een  kennismaking 
met Koen Baart, de nieuwe voorzit-
ter. Verder hebben we natuurlijk weer 
vele interessante artikelen. Zoals over 
“bakkie fietsen”, een toeristische 
fietsroute door het Westland waarbij 
je ondertussen groenten verzamelt 
en een artikel over overnachten bij 
“vrienden op de fiets”. Ook komt 
het mountainbiken in deze Fietsbel 
uitgebreid aan bod en gaan we geo-
cachen. Allemaal bedoeld om jullie te 
inspireren er deze zomer vooral met 
de fiets op uit te trekken. We willen 
verder jullie aandacht vestigen op de 
algemene ledenvergadering van 28 
mei, de gelegenheid om je stem te 
laten horen. 

Wij hopen dat jullie een fijne zomer 
met veel fietsplezier hebben én dat 
zich snel een nieuwe eindredacteur 
meldt.

Anneke de Jong en
Lisette Eindhoven

3 Algemene ledenvergadering

4 Vrienden op de fiets

5 Recensie Fiets de stad uit

6 Afscheid van Daan Goedhart

7 Nieuwe voorzitter: Koen Baart

8 Bakkie Fietsen in het Westland

10 Geografisch verstoppen

11 Zoetermeer

12 Westland en Wassenaar

13 Leidschendam-Voorburg

14 Interview Rijswijk

15 Veilige fietspaden 

16 Mountainbiken door de duinen

17 Column Julius Pasgeld

18 Fietsbrug in Westland

19 Oproep 40 jaar Fietsersbond

20 Interview mountainbike-instructeur

22 Column Wil Bianchi,                                     
Top 5 prioriteiten

23 Interview wethouder De Bruijn



3 fietsbel voorjaar 2015

uitnodiging 
algemene ledenvergadering 

fietsersbond haagse regio

Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende nummer 
voor 1 september 2015 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com .

De meesten van u hebben het 
waarschijnlijk gemerkt bij de 
bezorging van deze Fietsbel bij 
u thuis.
Ons blad is dit keer niet door 
  Post.nl bij u in de bus gedaan. In 
verband met de hoge bezorg-
kosten hebben we gezocht naar 
leden die Fietsbel in hun buurt 
willen rondbrengen en dit is voor 
het allergrootste deel wonder-
wel gelukt.
We zoeken alleen nog leden 
die de bezorging zouden willen 
doen in Den Haag voor (een deel 
van) Scheveningen, Belgisch 
Park en Archipelbuurt en in het 
Westland met uitzondering van 
Wateringen.
U kunt zich voor de bezorging 
van de Fietsbel (twee maal per 
jaar) met ingang van het novem-
ber  nummer aanmelden bij 
info@fietsersbondhaagseregio.nl .

zELf fiEtsbEL 
rondbrEngEn

donderdag 28 mei om 19.30 uur
U bent van harte welkom op de ledenvergadering van 
de Fietsersbond afdeling regio Den Haag op donderdag-
avond 28 mei 2015 in Stayokay, Scheepmakersstraat 27, 
Den Haag; dit is een zijstraat van het Rijswijkseplein. 
Deze locatie heeft een eigen fietsenstalling en is met het 
openbaar vervoer goed bereikbaar via het nabij gelegen 
station Hollands Spoor. De zaal is om 19.00 uur open.

agenda
Eerste deel vanaf 19.30 uur:

Mededelingen•	
Verslag ledenvergadering 25 november 2014 (zie •	
haagseregio.fietsersbond.nl)
Financiën •	
Jaarverslag 2014 (zie •	 haagseregio.fietsersbond.nl)
Rondvraag•	

Tweede deel vanaf circa 20.15 uur (na de pauze): 
Het gedrag van fietsers in het verkeer. Een mede-•	
werker van het landelijk bureau van de Fietsersbond 
zal ingaan op de vraag hoe we als Fietsersbond en 
als fietsers om moeten gaan met zaken als de toe-
nemende variatie in snelheid van de hedendaagse 
fietser, rijden door rood licht, geen of slechte fietsver-
lichting, fietsend telefoneren of muziek beluisteren en 
verkeerseducatie.
Mededelingen•	

word Lid

• Bewaakte fietsenstallingen in de gemeenten: Alphen a/d Rijn, Delft, 
Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Zoetermeer. 

• Bewaakte fietsenstallingen bij diverse scholen.
 • Geheel verzorgde stallingen bij evenementen en festivals.

• Fietskluizen, fietstrommels en buurtstallingen.
Voor meer informatie: 070-3942211

www.biesieklette.nl                         

advertentie

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 Fietser”•	
Fietsersbond Routeplanner •	
Korting op fietsproducten, fiets-•	
kaarten en -gidsen
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Mij zei het tot enkele jaren geleden 
niets. Hoewel ik al heel lang een enthou
siast fietser ben had ik er nooit van ge
hoord, tot mijn collega Vera mij erover 
vertelde. Het klinkt ideaal.

Een warm onthaal, een gespreid bedje 
en een stevig ontbijt. Na een mooie 
fietstocht in de gezonde buitenlucht 
is dat precies waar je behoefte aan 
hebt. Dankzij Stichting Vrienden op de 
Fiets hoef je daarvoor niet eerst naar 
huis. De stichting heeft namelijk een 
netwerk van overnachtingsadressen 
voor sportievelingen die meerdaagse 
tochten willen maken. Deze adres-
sen liggen vaak langs fraaie fiets- en 
wandel routes in Nederland. Je kunt 
met de Vrienden door het hele land 
op pad. En vervolgens bij mensen 
thuis overnachten en ontbijten en zo 
nieuwe vrienden maken.

luxe herenhuis of boerenschuur
Je zou het kunnen beschouwen als 
een luxe variant van couch surfing, 
waarbij je ergens bij iemand thuis op 
de bank of op de grond kunt slapen. 
Je wordt voor € 8 per jaar donateur 
van de Vrienden. Je krijgt daarvoor 
een boekje met alle 5000 adressen, 
grotendeels in Nederland maar ook 
daarbuiten. De overnachtings adressen 
zijn van particulieren die één of 
meerdere slaapplaatsen aanbieden. 
Het zijn dus geen bed & breakfasts 
of hotels. Gastadressen van Vrienden 
op de Fiets lopen heel erg uiteen. Van 
overnachting in een luxe herenhuis in 
de stad tot een boerenschuur op het 
platteland. 
Collega-redacteur Lisette Eindhoven 
heeft een paar jaar geleden zelfs 

 geregeld overnacht in een apparte-
ment of huisje waar je ook, als je dat 
wilt, zelf kunt koken. In alle gevallen 
voor een bedrag van € 19 per nacht 
inclusief ontbijt. Soms betaal je iets 
 extra’s als je zelf wilt koken. In prin-
cipe reserveer je een kamer voor één 
nacht maar in overleg kan je soms 
ook langer op een adres blijven. Soms 
is het ook mogelijk om een avond-
maaltijd of een lunchpakket te bestel-
len. Via de site van de Vrienden kan 
je altijd de actuele informatie van de 
overnachtingsadressen raadplegen.

gastvrouw vera
Behalve als donateur omdat je eens 
fijn en voordelig met de fiets op 
vakantie wilt, kun je je ook aanmel-
den om gastheer of gastvrouw te 
worden. In Scheveningen woont zo’n 
gastvrouw, Vera Teeuwisse. Inmiddels 
niet meer mijn collega maar een jonge 
 pensionado. In haar gezellige huis met 
uitzicht op haar kleurrijke en gezel-
lige tuin vertelt zij waarom zij in 2006 
gastvrouw is geworden.

Hoe vaak wordt je geboekt?
Dat varieert per jaar, het ligt ook aan 
het weer. Gemiddeld wel 100 tot 150 
overnachtingen per jaar.

Ben je zelf ook wel eens als gast op een 
ander adres geweest?
Vanaf 2004 maak ik zelf fietstochten. 
Ik ben zelfs naar vrienden in Duits-
land gefietst via de oude Maas in drie 
dagen met twee overnachtingen bij 
Vrienden op de fiets.

Zijn er ook nadelen?
Elk nadeel heeft zijn voordeel: mijn 

huis moet aan 
kant blijven, 
maar dat vind 
ik zelf ook wel 
prettig. Ik moet 
een lekker ont-
bijt in huis ha-
len: ik ben dus 
wel wat aange-
komen want ik 
eet natuurlijk 
mee. Omdat de 
fietsers meestal 
maar één nacht 
blijven is het 
wel wat vaak 
wassen en 
alles strijken. 
Voordeel is 
dat ik zelf ook 

onder een gestreken lakentje lig: pure 
verwennerij. Die extra uren wassen, 
schoonmaken en strijken worden 
bovendien vergoed door die € 19 per 
nacht die ik per gast krijg. Elk jaar kijk 
ik natuurlijk of het beddengoed nog 

voldoet en of de andere voorzienin-
gen in orde zijn. Eigenlijk zijn er dus 
alleen maar voordelen. Veel bijzon-
dere vakantie verhalen aan tafel, dus 
genieten. 

elke bezoeker is bijzonder
Op mijn vraag wat het meest bijzonde-
re is dat ze heeft meegemaakt vertelt 
ze dat eigenlijk iedere bezoeker wel 
bijzonder is. Een paar voorbeelden:
‘Een echtpaar waarvan de man vertel-
de dat hij na een tweede nieuwe knie 
nu weer een fietstocht aan het maken 
was. Ik vertelde over een artikel in het 
lokale blaadje over een buurt bewoner 
die een fietstocht van Rome naar 
Mekka had gemaakt met een groep 
enthousiastelingen. Er stond een foto 
bij van het gezelschap. “Oh, kijk, dat 
ben ik”, wees mijn gast zichzelf aan op 
de foto. 
Er was ook een Engels sprekende man 
met een dochtertje van 9 jaar op haar 
eigen fietsje. Toen ik hem vroeg waar 
hij vandaan kwam, vertelde hij dat hij 
uit Moskou kwam. “Hoe komt het dat 
u zo goed Engels spreekt?”, vroeg ik. 
Hij bleek de correspondent van de BBC 
in Moskou te zijn die klokkenluider 
Snowden steeds had geïnterviewd. 
Zijn dochter vond Nederland een echt 
leuk fietsland, ze waren er ook al voor 
de tweede keer.
Drie gasten van ver in de zestig in 
stoer fietstenue vertelden mij aan de 
ontbijttafel dat zij al vier jaar bezig 
waren om alle plaatsen en plaatsjes 
in Nederland aan te doen en daarover 
vervolgens in hun lokale krantje te 
schrijven. Zij hadden daarvoor zelfs 
een onderscheiding ontvangen. Wat 
voor soort onderscheiding dat dan 
was vertelden ze er alleen niet bij.’

Anneke de Jong

Informatie: www.vriendenopdefiets.nl 

VRieNDeN oP De Fiets
overnachten bij mensen thuis na fiets- of wandeltocht

reportage

de tuin van Vera



5 fietsbel voorjaar 2015

reportage
Dit handzame, door de ANWB uitgege-
ven fietsgidsje bevat vijftien fietsrou-
tes van 23 tot 55 kilometer rondom 
Den Haag. In het voorwoord prijst 
Piet Hein Donner, ex-minister en nu 
vicepresident van de Raad van State, 
het ontdekken van de eigen omgeving 
op de fiets aan. De routes zijn zowel 
geschikt voor de ‘thuistoerist’ als voor 
de gewone toerist. Noordwaarts door 
de duinen en Wassenaar, zuidwaarts 
langs de kust en tussen de kassen, 
oostelijk naar Delft en door de polder 
en naar het westen met strand, zee en 
haven. De vijf startpunten zijn met het 
OV goed bereikbaar, bovendien zijn er 
parkeerplaatsen. Bij drie van de start-
punten (NS stations) zijn OV-fietsen 
te huur op een ervan zijn ook gewone 
fietsen te huur. Om gebruik van OV-
fietsen te maken moet je wel eerst lid 
worden van OV-fiets maar dat heb je 
er met twee dagen fiets huren al uit.

ijsboerderij
Voorafgaand aan een route wordt in 
een opvallend kader de route gekarak-
teriseerd. Elke route wordt uitgebreid 
beschreven en waar mogelijk wordt 
gebruik gemaakt van fietsknoop-
punten.  Op een overzichtelijk kaartje 
staat de route ingetekend. Tips voor 
allerlei horeca, natuurcentra, kerken, 
andere bezienswaardigheden en al-
lerlei activiteiten (o.a. ijs- of kaasboer-

derij, museum, vlindertuin, sculptuur)  
komen in de beschrijving aan de orde 
en zijn ook op het kaartje terug te 
vinden. 
Al met al is het gidsje een aanrader 
voor iedereen die er met het mooie 
weer lekker op uit wil, maar niet te ver 
buiten de regio wil gaan fietsen.

ISBN: 9789018030766, 104 bladzijden, 
prijs: € 10,00.

fiEts dE stAd uit

Spelfoutje bij de fietspomp?

recensie

Net als vele klanten vragen wij 
binnen of er niet sprake is van een 
spelfoutje bij de fietspomp.

‘Nee, hoor’, zegt fietsenzaak-
eigenaar Martin van der Lugt. 
‘Gewoon een geintje...’
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AfschEid vAn dAAn goEdhArt
Eind november heeft Daan Goedhart 
wegens gezondheidsproblemen 
afscheid moeten nemen als voorzit-
ter van het afdelingsbestuur van de 
Haagse regio van de Fietsersbond. 
In de loop van de ruim acht jaar als 
voorzitter heeft hij een geweldige ken-
nis op het fietsgebied opgebouwd. In 
veelvuldig overleg met ambtenaren en 
politici heeft hij met een niet aflatende 
inzet veel voor elkaar gekregen voor 
de fietsers in Den Haag en omgeving. 

symposium
Als dank hiervoor organiseerde de 
gemeente Den Haag samen met de 
Fietsersbond een symposium met 
borrel na in de Haagse Lobby van 
de Bibliotheek aan het Spui. Daarbij 
waren veel leden van de Fietsersbond, 
ambtenaren van de gemeente en 
andere contacten van Daan aanwezig. 
De eerste lezing ging over de plan- en 
besluitvormingsprocedure bij grote 
wijzigingen in de infrastructuur in Am-
sterdam. De verschillende belangen 
van fietsers, voetgangers, OV en auto 
worden daarin goed afgewogen en de 
keuzes worden met een toelichting 
voorgelegd aan B&W en gemeente-
raad. 
Hans Nijland van het planbureau voor 
de Leefomgeving besprak daarna de 
doelstellingen van de Haagse Nota 
Mobiliteit 2010-2014. Het fietsaandeel 
in de verplaatsingen tot 7,5 km (in 

Den Haag met 24% laag in vergelijking 
met de 35% in Amsterdam en de 40% in 
Utrecht) moet de komende jaren fors 
omhoog. 

mooi afscheid 
De derde spreker gaf niet zonder 
humor een uitgebreid overzicht van 
de verschillende manieren waarop de 
fietsen in Amsterdam gestald kunnen 
worden, waaronder die bij Paradiso, 
de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
en bij het Centraal Station. Maar ook 
daar worden regelmatig fout gepar-
keerde fietsen weggebracht naar een 
groot fietsdepot.
Na de pauze kreeg Daan uit handen 

van wethouder Tom de Bruijn de 
Stadsspeld van de gemeente Den 
Haag vanwege zijn jarenlange inspan-
ningen voor de fietsers in Den Haag. 
Daan sprak daarna een kort dank-
woord uit.  Later verscheen er een 
paginagroot interview in het AD, met 
als kop De fiets houdt me op de been.  
Al met al een mooi afscheid. 
Koen Baart heeft het stokje van Daan 
als voorzitter overgenomen. De kennis 
van Daan blijft gelukkig beschikbaar 
voor de afdeling  ook blijft hij partici-
peren in enkele projecten.

Willem Miedema

’t is Mooi GeWeest
Mooi dat ik voor de fietsende mens iets mocht betekenen.
Mooi dat ik mij daarbij omringd wist door gemotiveerde collega’s.
Mooi om politici te confronteren met de kwetsbare fietser. 
Mooi om te overleggen met veel betrokken ambtenaren.
Mooi om ze te mogen adviseren.
Mooi om met andere belangengroepen contacten te onderhouden.
Mooi om met ondernemers, wijkorganisaties e.a. te discussiëren.
Mooi om onderweg met dagelijkse fietsers te kunnen praten.
Mooi dat er op fietsgebied veel is gebeurd.
Mooi voor mijn opvolger dat nog lang niet alles op fietsgebied goed 
geregeld is.
Mooi was het drukbezochte symposium op 25 november 2014 dat de 
gemeente Den Haag en de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond 
mij bij mijn afscheid aanboden.
Mooi dat ik daarvan en de vele gasten genoten heb.

Mooi dat ik nu iedereen mag bedanken voor alle vertrouwen, mee-
denken, geduld en tijd die ik van hun gevraagd heb. Bij deze!

Daan GoedhartDaan neemt de stadsspeld in ontvangst

Veel aanwezigen tijdens het door de gemeente georganiseerde symposium
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Even voorstellen. Mijn naam is Koen 
Baart en sinds november jl. ben ik 
voorzitter van de Fietsersbond regio 

Den Haag. Tijdens mijn werkzame 
leven ben ik bijna 36 jaar rijksambte-
naar geweest bij de Staten-Generaal. 

Ook heb ik bestuurs-
functies bekleed 
in de sportwereld, 
in de politiek en bij 
een paar andere 
maat schap pelijke 
organisaties.

Vanaf 1 januari 2001 
tot maart 2010 ben 
ik lid geweest van de 
Haagse gemeente-
raad voor de PvdA. 
Gedurende deze 
periode heb ik altijd 
het woordvoerder-
schap “Fiets” in mijn 
portefeuille gehad. 
Uit hoofde daar-

van heb ik veel contact gehad met de 
Haagse Fietsersbond. 
Als voorzitter van de afdeling hoop 
ik het beleid ten aanzien van de fiets 
zodanig te beïnvloeden dat de positie 
van de fietsers zeker ten opzichte van 
die van de auto ernstig verbetert. Dat 
kan ik niet alleen daar heb ik de leden 
van de Fietsers bond hard bij nodig. 
Ik hoop daarom dat ik op u allen kan 
rekenen. Tenslotte hoop ik velen van u 
te ontmoeten op de algemene leden-
vergadering van de afdeling op 28 mei 
2015.

Graag tot ziens en met vriendelijke 
groet, 

Koen Baart

niEuwE voorzittEr stELt zich voor

FietseRAlARM iN De Auto
Eén van onze correspondenten stuurde 
de Fietsbel een ongebruikelijk bericht: 
Jaguar heeft een veiligheidssysteem 
ontwikkeld dat het aantal ongeluk
ken met fietsers moet verminderen. In 
Engeland waren in 2014 19.000 ongeval
len met fietsers waarbij doden en/of 
gewonden vielen te betreuren.

Bike Sense is een systeem dat kleuren, 
geluiden en aanrakingen (!) in de auto 
gebruikt om de bestuurder te atten-
deren op fietsers. Door de signalen we-
ten de inzittenden al voordat de fietser 
zichtbaar is, dat er extra opgelet moet 
worden. De audiowaarschuwingen 
bestaan uit het geluid van een fietsbel 
en het geluid van een motorfiets. Na-
deren deze weggebruikers, dan hoort 
de automobilist het geluid in de auto 
uit de richting waar de (motor)fietser 
vandaan komt. Nadert een fietser van 
linksachter, dan zal het geluid van een 
fietsbel klinken uit de speaker links 
achterin. Rijdt er een tweewieler recht 
achter de Jaguar, dan zal het systeem 
de bestuurder op de schouder tikken.
Het idee is dat de bestuurder dan 
instinctief omkijkt en zodoende de 
(motor)fietser opmerkt. Nadert een 
fietser daadwerkelijk, dan verandert 
een cluster led-lampen om de voorpor-
tierramen heen van kleur. Eerst krijgen 
ze een oranje kleur en als de fiets echt 

dichtbij is, worden de signaallampen 
rood. Als de auto stilstaat waarschuwt 
een trillend handvat om de deur niet te 
openen op het moment dat een fietser 
passeert.

Tot slot detecteert het systeem ook 
verkeersdeelnemers die gaan over-
steken. Eerst zijn er  waarschuwingen 
met licht- en geluidsignalen, daarna zal 
het systeem het gaspedaal ook laten 
vibreren of extra weerstand geven om 
de bestuurder op het gevaar te wijzen. 

Het systeem heet dus Bike Sense en 
Jaguar verwacht dat het binnen twee 
jaar op de markt is.
Je zou zeggen: een mooie ontwik-
keling. Je mag alleen hopen dat de 
bestuurder van een dergelijke auto 
niet juist onoplettend gaat worden 
omdat het systeem het allemaal wel in 
de gaten houdt...

bron: www.nu.nl

fietsbel waarschuwt voor andere weggebruikers
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Het begon als een geintje in 2008, na 
de nieuwbouw van de zes hectare 
grote tomatenkwekerij van De Bakker 
Westland. ‘Ik vroeg degenen die hadden 
meegewerkt aan de bouw of zij een 
fiets voor het middenpad wilden spon
soren,’ vertelt Roel de Bakker, initiatief
nemer van Bakkie Fietsen. ‘In korte 
tijd hadden we al vijftien fietsen!’ Die 
fietsen waren natuurlijk niet allemaal 
tegelijk nodig en ze stonden meestal 
werkloos in de gang. ‘Op mijn verjaar
dag ging ik er een rondje op fietsen met 
vrienden en toen is het idee voor Bakkie 
Fietsen geboren. Iedereen was enorm 
enthousiast over het rondritje in de 
buurt. Stap voor stap is Bakkie Fietsen 
uitgegroeid tot wat het nu is.’

tomaten, aubergines ...
Bakkie Fietsen wil mensen laten ken-
nismaken met het Westland, door 
een route te fietsen langs tuinbouw-
bedrijven. Je begint met een leeg 
“bakkie Westland” op de fiets en 
onderweg vul je bij een paar bedrijven 
dat bakkie met – afhankelijk van de tijd 
van het jaar – tomaten,  aubergines, 
paprika, komkommers, radijs, sla, 
druiven... Als onderdeel van het edu-
catieprogramma FETfit, Fietsen Eten 
Tuinbouw, dat o.a. door Natuur- en 
Milieueducatie en GGD-Den Haag is op-
gezet, bestaat er ook een Jeugd Bak-
kie Fietsen. Na afloop krijgen ook de 
kinderen producten mee in hun bakkie 
met simpele recepten. Zo’n 2500 men-
sen, onder wie 900 scholieren, fietsen 
jaarlijks met Bakkie Fietsen mee.

fietsen en groente
Op een winterse dag vertelt Roel de 
Bakker in zijn bedrijf in Kwintsheul 

 alles over Bakkie Fietsen. De basis voor 
zijn tomatenbedrijf en Bakkie Fietsen 
is al door zijn grootvaders gelegd. 
‘Opa Janus Vis was jarenlang fietsen-
maker in Wateringen en opa Groente 
Jos was groentekweker. De naam 
Bakkie Fietsen komt van het ‘bakkie’ 
koffie of thee dat deelnemers krijgen. 
Dan heet ik natuurlijk “De  Bakker” en 
iedereen krijgt een Westlands bakkie 
mee naar huis.’
Roel is zelf een fanatieke fietser. ‘Het 
is mijn passie,’ zegt hij. ‘Ik ben met 
wielrennen gestopt vanwege een bles-
sure, maar ik heb samen gefietst met 
Michael Boogaard en Wilco Zuiderwijk. 
Ook nu stap ik nog op de racefiets.’ 
Verder stapt hij natuurlijk op een Bak-
kie Fiets. Daarnaast geeft Roel ook 
spinninglessen – een soort aerobics op 
de fiets – op een sportschool en ver-
huurt hij spinningfietsen via zijn bedrijf 
Fast Sspinning. ‘De spinningfietsen 
zijn net alle 150 in de vrachtwagen 
geladen om voor het project Sporten 
voor Sophia geld binnen te halen voor 
de kankerpatiëntjes van het Sophia 
Kinderziekenhuis.’ 

smalle paadjes
We gaan een stukje fietsen. Roel 
organiseert fietstochten voor groepen 
van 10 tot 55 personen. Het lijkt wel of 
er honderden fietsen met een bakkie 
in de grote hal staan. ‘Voor het geval 
we grotere groepen hebben, staan 
er altijd genoeg fietsen in reserve,’ 
zegt Roel. Natuurlijk ruil ik mijn ligfiets 
 tijdelijk in voor een bakkiefiets. Het 
zijn vrijwel allemaal Sparta Pick Ups, 
maar er staan ook twee elektrische 
fietsen en een tandem klaar. Roel legt 
uit hoe de fiets werkt. ‘Als-ie op zijn 

standaard staat kun je het stuur op 
slot zetten zodat het niet omklapt.’ 
Dat is wel heel erg praktisch. Handig 
ook dat ik mijn bovenmaats “handtas” 
in het bakkie kwijt kan. De fiets stuurt 
zwaar. Als ik een scherpe bocht wil 
maken, valt dat nog niet mee. 
Terwijl we op een smal paadje tussen 
de kassen door fietsen en we de hoek 
omslaan vertelt Roel dat daar een 
meisje rechtdoor fietste en in de sloot 
terecht kwam. ‘Ze wilde geen droge 
kleren van me aannemen,’ zegt Roel, 
‘ze is zo in haar natte goed naar huis 
gegaan.’ 

orchideeën 
De fietstochten vinden plaats onder 
begeleiding van een gids en er wordt 
bij een aantal tuinbouwbedrijven ge-
stopt voor een rondleiding. De eerste 
stop van vandaag is orchideeënteler. 
Ter Laak. De overgang van de  enkele 
graden boven nul buiten naar de 

ruim twintig graden binnen is heftig. 
Opvallend genoeg staan er niet alleen 
fietsen buiten in de stalling, maar ook 
binnen, in de bedrijfshal. ‘Als je 350 
meter verderop in de hal iets op moet 
halen, dan is een fiets wel praktisch,’ 
lacht Roel. Hij is niet voor niets op het 
idee voor Bakkie Fietsen gekomen... 
Roel is niet alleen enthousiast over 
fietsen maar ook over de tuinbouw in 
het Westland. ‘Wist je dat orchideeën 
wel 80 weken bij de kweker staan? 
De eerste 30 weken ontwikkelt het 
blad zich, daarna staat de orchidee 
20 weken in de kou en de laatste 30 
weken vormen de bloemen zich pas.’ 
De hallen staan bomvol kleurrijke or-
chideeën, die op transport naar de ko-
pers wachten. ‘Vanwege Valentijnsdag 
leveren we meer dan 100.000 planten 
per week af,’ vertelt Mariëlle ter Laak 
die verantwoordelijk is voor de winkel 
van Ter Laak. 

out of the box
We fietsen verder en onderweg vertelt 
Roel waar we zijn en dat er binnenkort 

bAkkiE fiEtsEn
smakelijke fietstocht langs westlandse kwekerijen
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Speciaal voor de Fietsbellezers is er 
nu een leuke aanbieding:
Op 27 juni a.s. betaalt u geen € 46 
maar € 40! Dit is incl. bakkie koffie 
of thee, Bakkie Fiets, gids, bezoek 
aan vier bedrijven, Westlands bakkie 
met acht groenten (met 2 personen 
1 bakkie = € 15 korting), drankje na 
afloop. De tocht start om 13.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Uiterlijk 18.00 
uur afsluiting.
Neemt u uw eigen fiets mee, mét 

grote fietstassen voor de groenten, 
dan betaalt u € 30.
Kinderfietsen: 30 fietsen van 26 inch 

en 4 van 24 inch: € 15 (zonder bakkie 
Westland).
Schrijf u uiterlijk 13 juni in 
door een mail te sturen aan 
info@bakkiefietsen.nl . De tocht gaat 
door bij minimaal 20 deelnemers. Op 
15 juni hoort u of de tocht doorgaat. 

Kijk voor meer informatie of voor 
boeken op een andere datum op 
www.bakkiefietsen.nl  .

een nieuwe fietstunnel wordt ge-
bouwd. ‘Dan kan ik ook aan de andere 
kant van de veilingroute bedrijven 
gaan bezoeken met Bakkie Fietsen.’ 
Bij de auberginekwekerij van Ted van 
Luijk maken we een volgende stop. 
Buiten staat een grote groene bak. 
Out of the box, in ‘t bakkie! ‘Bedoeld 
voor mensen die zonder gids de route 
fietsen. Zij krijgen geen rondleiding, 
maar wel een sleutel om hun groen-
ten uit de bak te kunnen halen. Bij de 
komkommerkwekerij is dat trouwens 
altijd zo, daar mogen geen bezoekers 
binnenkomen, vanwege de  hygiëne,’ 
legt Roel uit. Ook bij Ted staat een 
fiets in de kas klaar om langere 
afstanden te overbruggen. Hij is zelf 
ook wel eens gids en vindt de mensen 
die met Bakkie Fietsen op bezoek 
komen “positief”. Roel vertelt dat de 
auberginebloemen bestoven worden 
door ingehuurde bijen, en dat de CO2 
die vanuit de Botlek naar de West-
landse kassen wordt getransporteerd 
automatisch wordt afgegeven als de 
planten dat nodig hebben. 

plannen en passie
Roel laat zijn fietsen onderhou-
den door fietsenmaker Kesters in 
 Wateringen, die twee jaar geleden 
fietswinkel van het jaar was. ‘Een 
bandje plakken doe ik zelf wel, en de 
schooljongens vinden het leuk om 
fietsen te poetsen als er in de tuin te 
weinig werk is. Binnenkort ga ik voor 
Kesters leren Brooks-zadels testen 
op de bakkiefietsen.’ Er liggen nog 
veel meer plannen te wachten op 
uitvoering. Zo wil Roel ook fietsroutes 
organiseren in samenwerking met het 
Westlands Museum en denkt hij erover 
om een speciale app te laten maken. 

Hoe alles uiteindelijk uit gaat pakken, 
dat ziet hij vanzelf wel. ‘Toen ik met 
Bakkie Fietsen begon was het iets 
geheel nieuws, maar ik dacht: Ik ga het 
gewoon doen! Er gaat veel werk in zit-
ten, dus dat moet zich uiteindelijk wel 

terug verdienen.’ Voorzichtig voegt hij 
eraan toe: ‘Voor succes is commerci-
eel inzicht niet genoeg, passie is ook 
nodig.’

Lisette Eindhoven

ZelF eeN KeeR BAKKie FietseN? Nu Met KoRtiNG!

reportage
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Geocaching is een jaar of 15 geleden 
uitgevonden in Canada toen het 
GPS-systeem zo verfijnd werd dat je 
met een afwijking van 15 meter een 
locatie op aarde kon terugvinden. Een 
creatieveling bedacht dat je de “geo”-
coördinaten ook goed zou kunnen 
gebruiken om een schat of boodschap 
te verstoppen (caching) en zo was de 
hobby geocaching geboren. 
Een cache kan een doosje, kokertje of 
klein object zijn. Het eigenlijke doel 
van geocaching is om je mooie plekjes 
te laten ontdekken maar voor velen 
is het een sport op zich geworden om 
de “cache” te vinden. Elke cache heeft 
een logboek waarin je een persoon-
lijke notitie kunt achterlaten met de 
datum waarop je de schat vindt en 
natuurlijk ook de naam of het pseudo-
niem van de vinder. Om het allemaal 
nog wat spannender te maken, zijn 
veel caches alleen te vinden als je een 
puzzel oplost of een lastige aanwijzing 
“kraakt”. Om goed te kunnen cachen 
heb je dus een GPS nodig.
Caches worden geplaatst door lief-
hebbers en zijn onder meer terug te 
vinden op www.geocaching.com . Via deze 
site kun je een profiel aanmaken en 
laten weten welke caches er door jou 
zijn gevonden. Je kunt je ervaringen en 
tips voor anderen achterlaten. Zoek in 
de regio waar je heen wilt, de plaatsen 
op waar caches liggen, noteer de coör-
dinaten en ga erop uit met de GPS! 

caches in zoetermeer
Waarom dit verhaal in de Fietsbel? Om-
dat er veel overeenkomsten zijn tus-
sen fietsen en cachen en het één zelfs 
bijzonder handig is om het andere te 
kunnen doen. Steeds meer fietsers 
rijden met navigatie en zijn daardoor 
goed bekend met het gebruik van GPS. 
Bovendien is het natuurlijk leuk om op 
de fiets mooie en bijzondere plekken 
te ontdekken die (gelukkig) vaak al-
leen met de fiets of lopend bereikbaar 
zijn. 

Kortom: heb je het 
over geocachen, 
dan heb je het in 
onze regio bijna 
altijd over fietsen! 
Wereldwijd gaat het 
om honderdduizen-
den, zo niet miljoe-
nen, caches maar de 
uitdaging ligt al om 
de hoek te wachten. 
Want ook in de om-
geving Haaglanden 
wemelt het van de 
caches. En vrijwel 
wekelijks komen er 
nieuwe caches bij. 
Alleen al in en rond 
Zoetermeer zijn het 
er zo’n 950, soms 
op de meest gekke 
plekken. Zo kwam ik 
er een tegen in een 
achtertuin in Buy-
tenwegh maar ook 
3 meter hoog in een 
boomspleet in het 
Westerpark. In het 

Balijbos zijn er ook veel te vinden. Een 
bijzondere cache ligt in de Geerpolder 
op de plek waar op 22 februari 1945 
een Amerikaanse B24 bommenwerper 
een noodlanding maakte, dit jaar dus 
75 jaar geleden. 

sociaal
Grappig genoeg is geocaching ook een 
sociale aangelegenheid geworden. 
Cachers trekken er in groepen op uit 
en maken er een sport van om zoveel 
mogelijk te vinden en anderen dat 
vooral te laten weten, bijvoorbeeld via 
een eigen website of blog. 
Onderweg tijdens het cachen ben ik al 
meerdere mensen tegengekomen die 
er een weekend of zelfs een vakantie 
op uittrekken om gezellig samen te 
cachen……

Meer weten over geocaching? 
In Haaglanden: 
geocachen-hgl.blogspot.nl/p/geocaching.html 

Geocaching voor dummies (met cur-
sussen): www.allesovergeocaching.nl en 
nl.wikipedia.org/wiki/Geocaching

sanneke Kooijman, 
Afdeling Zoetermeer

GeoGRAFiscH VeRstoPPeN…

Een erg goed verstopte cache

regio
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Zoetermeer heeft bijna 25.000 
kinderen/jongvolwassenen in school-
gaande leeftijd en ruim dertig basis-
scholen en vijf middelbare scholen, 
verspreid over de hele stad. Zoe-
termeer is ook een stad waar veel 
gebruik wordt gemaakt van de auto. 
De fietsveiligheid voor schoolgaande 
kinderen komt daarbij nogal eens in 
het gedrang. Voor de afdeling Zoeter-
meer was dit genoeg reden om een 
quick scan uit te voeren teneinde de 
meest gevaarlijke locaties en situaties 
in beeld te krijgen.

In de zomer hebben we hard nage-
dacht over hoe we het onderzoek 
zouden kunnen aanpakken. Eén van 
de uitkomsten was een brief die met 
de vorige Fietsbel is meegegaan 
naar de Zoetermeerse leden van de 

Fietsersbond. In de brief werden 
belangstellenden opgeroepen om een 
informatieavond bij te wonen over dit 
onderwerp en over de aanpak van de 
quick scan. Natuurlijk wilden we hier-
mee ook geïnteresseerden enthousiast 
te krijgen om aan het uitvoeren ervan 
mee te werken. Ook in de lokale media 
is een oproep gedaan.
Begin december was het zover: met 
ongeveer vijftien mensen hebben we 
de aanpak doorgesproken. Behalve 
Fietsersbondleden waren er ook een 
flink aantal leden van Veilig Verkeer 
Nederland. Heel blij waren we daar-
naast met de vertegenwoordigers van 
basisscholen, zoals verkeersouders.

We hebben ervoor gekozen om ons 
onderzoek uit te voeren bij basis-
scholen aan of vlakbij doorgaande 

wegen. Dat heeft 24 locaties opgele-
verd die aan de hand van een lijst met 
veiligheidscriteria zijn gecheckt. Op 
dit moment verzamelen we de laatste 
gegevens, waarna we onze conclusies 
zullen delen met gemeenten en de 
lokale politiek. 

In de najaarseditie van de Fietsbel 
laten we u graag weten wat onze actie 
heeft opgeleverd en blikken we terug 
op het onderzoek zelf. 

sanneke Kooijman

In 1992 werd in Zoetermeer de 
Mandelabrug in gebruik genomen als 
verbinding met de wijk Rokkeveen 
én als toegang tot het station. Om 
het hoogteverschil voor voetgangers 
én fietsers te overbruggen kwamen 
aan beide zijden 3 roltrappen + 1 lift. 
Hellingbanen kwamen niet in aanmer-
king omdat de bestemmingen van de 
fietsers aan beide kanten van de brug 
teveel uitwaaieren. Met de fiets op de 
roltrap was (en is) het even wennen. 
En niet voor iedereen een geschikte 
oplossing. Dan moet de lift uitkomst 
bieden. 

In 2018 zal naar verwachting het station 
Bleizo worden geopend. Ook bij dit 
station komt er een brug over de A12 
voor voetgangers én fietsers, terwijl 
een gedeelte bestemd wordt voor de 
verlengde Randstadrail lijn 4 met een 
halte op het brugdek. Aan de Noordzij-
de van de brug komen er hellingbanen 
en een lift. Aan de Zuidzijde hebben 
de fietsers een probleem. Vooralsnog 
komt er daar geen hellingbaan: door-
trekking van het fietspad op de brug 
wordt pas gepland in combinatie met 
doortrekking van de raillijn richting 
Rotterdam. Maar dat kan nog vele 
jaren duren. En tot dan: lange trappen 
met fietsgootjes en 1 lift?
Een vergelijking met de Mandelabrug 
komt snel in beeld: de roltrap oplossing 
functioneert daar voor het merendeel 

van de fietsers goed. 
Overigens in tegenstelling tot de 
ervaringen met latere experimenten 
met fiets-op-de-roltrap in Breda en 
 Nijmegen. Hoe komt dat? Vergelijking 
leert het volgende over de minimum-
eisen: 3 roltrappen (2 + 1 extra voor 
meer capaciteit in spitsperioden en 
voor onderhoud), lift ernaast (niet 
alleen voor rolstoelen, maar bijvoor-

beeld ook voor fietsers met een klein 
kind en “twijfelaars”), overdekt, vrij 
van regen en wind (dat helpt de fiet-
sers om de aandacht beter te kunnen 
richten op het evenwicht, maar het is 
ook heel belangrijk voor beperking van 
het onderhoud).

eugène Verwiel

ondErzoEk nAAr fiEtsvEiLighEid

ooK iN BleiZo Met De Fiets oP De RoltRAP?
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Mandelabrug
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In het Westland wordt er gewerkt aan 
de N464 en de Veilingroute. Daarbij 
worden ook verschillende fiets-
projecten meegenomen en het project 
Zee-Zweth. Zowel bij de Poeldijkseweg 
als bij de Veilingweg komen fiets-
tunneltjes.

De provincie Zuid-Holland is gestart 
met de werkzaamheden aan de 
Haasjesheulbrug in Poeldijk (N464). 
De brug verbindt de Wateringseweg 
en Poeldijkseweg. De bestaande brug 
wordt vervangen en er komt een 
nieuwe fietstunnel. Het auto- en fiets-

verkeer wordt over een tijdelijke 
weg langs de werkzaamheden 
geleid. De brug is naar verwach-
ting eind augustus 2015 klaar en 
de werkzaamheden aan de fiets-
tunnel worden naar verwachting 
begin november 2015 afgerond. 
De Fietsersbond heeft zich met 
name ingezet voor een verbre-
ding van het fietspad langs de 
weg. Inmiddels zijn de werkzaam-
heden begonnen. Fietsers worden 
omgeleid via een noodbrug over 
de Wennetjessloot/Hollewatering. 

Het college van burgemeester en 
wethouders van Westland heeft 
middelen beschikbaar gesteld 
voor de aanleg van een rotonde 
op de kruising van de nieuwe 
 Verlengde Van Luyklaan in Kwintsheul 
en de Veilingroute (N222). Dit project 
past in de verbetering van de aanpas-
sing van de inprikkers in de Haagse 
regio, de belangrijke wegen om ver-
schillende bestemmingen te kunnen 
bereiken. De kruising Veilingroute/ 
Wippolderweg wordt ongelijkvloers. 
De rotonde moet het glastuinbouw-
gebied en het bedrijventerrein Kwints-
heul beter bereikbaar maken. Door dit 
project hebben bewoners van Kwints-
heul veel minder last van vracht-
verkeer. Voor de fietsers wordt een 
tunnel aangelegd onder de Veiling-

weg die past in het recreatiegebied 
Zweth zone. Het tunneltje is nagenoeg 
gereed, alleen de ernaartoe leidende 
weg is nog niet afgerond. Het fietspad 
past goed in het nieuwe recreatie-
gebied langs de Lange Watering. Een 
project om ook een verbinding over de 
Zweth te creëren zit nog in de pijplijn. 

Wil Bianchi

FietsPRojecteN iN Het WestlAND
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Op 22 november 2014 hebben we 
alweer voor de vierde keer onze 
fietsverlichtingsactie georganiseerd. 
Wethouder Bert Doorn, die verkeer 
in portefeuille heeft en binnen Was-
senaar ook alles op de fiets aflegt, 
heeft de aftrap verricht. De verlichting 
van zijn fiets werd vakkundig nageke-
ken en gerepareerd door Marco van 
Marco’s Tweewielers.
Helaas kwamen er beduidend minder 
mensen dan het jaar daarvoor op de 
actie af. Het weer werkte ook niet echt 
mee, het regende bijna voortdurend, 
niet erg uitnodigend om op de fiets te 
stappen. Op de middelbare scholen 
waren flyers over de actie uitgedeeld, 
met daarbij bonnen om de verlichting 
gratis te laten nakijken.

Ook hebben we regelmatig overleg 
met de wethouder over knelpunten. 

Dit heeft ertoe geleid dat er binnen-
kort buiten de winkeluren weer door 
de Langstraat gefietst mag worden. 
Verder is er op ons verzoek een ander 
model fietsenrek, het zogenoemde 
nietje, in gebruik genomen. De niet-
jes zijn inmiddels 
geplaatst bij het 
Gezondheidscentrum 
en de tegenoverlig-
gende apotheek. Het 
is gebleken dat het 
tulpmodelrek, dat 
hiervoor in Wasse-
naar geplaatst werd, 
in de praktijk niet 
voldeed. Een groot 
deel van de fietsen 
wordt namelijk naast 
dergelijke rekken ge-
plaatst, bijvoorbeeld 
omdat de banden te 

breed zijn of omdat het stuur er niet 
binnen past. Nietjes hebben dergelijke 
bezwaren niet.

Ada Meltzer

fiEtsvErLichtingsActiE
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Wethouder Doorn opent fietsverlichtingsactie 2014

De noodbrug over de Wennetjessloot

Het smalle fietspad langs de N464
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Het is plezierig om langs de Vliet te 
fietsen. Maar ook in de omgeving van 
de Vliet is veel te zien. Om die reden 
is een fietsroute ontwikkeld die langs 
en door de gebieden aan weerszijden 
van de Vliet gaat tussen de Trekvliet in 
Voorburg en de sluis in Leidschendam.
 
bezienswaardigheden
In het gebied zijn veel bezienswaar-
digheden. Het gaat hierbij o.a. om de 
Vliet met recreatievaart, de histori-
sche dorpskernen van Voorburg en 
Leidschen dam, landgoederen, buiten-
plaatsen, monumenten, golfterrein 
Leeuwenbergh, woningbouw en een 
stadspark op de onder- en  bovengrondse 
tunnel in de N14 (Sytwende), de 
herin richting van de omgeving van 
NS station Voorburg (De Loper) en de 
vernieuwing van het Damcentrum in 
Leidschendam. 

regionale fietsroutes
De bruggen over de Vliet in Leidschen-
dam-Voorburg zijn belangrijke scha-
kels van regionale fietsverbindingen 
naar Den Haag (centrum en stadsdeel 
Leidschenveen-Ypenburg), Leidschen-
dam-Voorburg, Voorschoten, Leiden 
en Zoetermeer. In combinatie met 
de bouw van de tunnel voor de Rot-
terdamsebaan zal het Trekfietstracé 
worden aangelegd. Dit tracé zorgt 
voor een directe fietsverbinding van 
het centrum van Den Haag met de 
wijk Ypenburg. Daarvoor komt er een 
lang fietsviaduct over de A4. In de 
bestaande situatie moeten de betref-
fende fietsers een behoorlijke omweg 
maken via de Laan van Hoornwijck of 
de Spoorlaan.

fietsroute langs de vliet e.o.
De routebeschrijving met een 
toelichting van de bezienswaar-
digheden is te downloaden op 
www.fietsersbond.nl/leidschendam-voorburg. 
Door het rondgaande karakter van 
de route kun je op iedere gewenste 
plek starten en stoppen. In dit geval is 
gekozen voor de sluis in Leidschendam 
als begin- en eindpunt. 
Omdat de fietsroute relatief kort is (13 
kilometer) kan deze worden gecom-
bineerd met een (langer) bezoek 
aan een of meer van de bijzondere 
plaatsen langs de route. Mogelijk-
heden hiervoor zijn een historische 
wandeling in Voorburg of een bezoek 
aan museum Hofwijck. Langs de route 
zijn voldoende horeca-gelegenheden 
met terras.

Dick Breedeveld

fiEtsroutE LAngs dE vLiEt
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Buitenplaats Eemwijk in Voorburg

Kippenbruggetje bij de hoekweg

Het fietsviaduct over de A4 in het Schrepelpad



fietsbel voorjaar 2015 14

Een kleine gemeente en toch een FB
bestuur van zes personen. En, zoals 
we in de vorige Fietsbel zagen: samen 
met acht raadsleden op de foto op een 
 terras. Daar wil Fietsbel het hare van 
weten. Voorzitter Erwin Ruitenberg 
 vertelt er, aangevuld door secretaris 
Ingrid Sijlbing, alles over. In 2014 kreeg 
Erwin de Vrijwilligersspeld van de 
gemeente Rijswijk. Dat was vooral voor 
zijn werk voor de Fietsersbond, maar 
ook voor klussen aan huis en het Repair 
Café. Met die speld is de hele onder
afdeling van de Fietsersbond eigenlijk 
wel in het zonnetje gezet.

Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
‘De onderafdeling bestaat al sinds 
1993. Er is een korte periode geweest 
waarin we niet “on speaking terms” 
waren met de wethouder, maar verder 
heeft het altijd soepel gelopen. Af en 
toe spraken we in, maar pas de laatste 
jaren, bij het asfalteren van de fietspa-
den, begint dat eindelijk van de grond 
te komen, en we denken dat ons vol-
houden daarbij geholpen heeft.’

contact met raadsleden
‘Na de verkiezingen nodigen we altijd 
de nieuwe raadsleden uit. We geven 
een overzicht van de stand van zaken 
op fietsgebied, en dan gaan we een 
rondje fietsen langs de knelpunten. 
Daarna is het veel gemakkelijker om ze 
te benaderen. Er zijn nu twee ambte-
naren die minstens de helft van hun 

tijd aan de fiets besteden, vroeger was 
er niemand die zich daar speciaal mee 
bezighield. Zij zien het overleg dat we 
twee keer per jaar met elkaar hebben 
als een ondersteuning van hun werk. 
We hebben alles in kaart gebracht: 
stallingen, afstelling van verkeers-
lichten, bewegwijzering, asfaltering 
van fietspaden, verlichting, paaltjes. 
We zijn dus precies op de hoogte, dat 
maakt het overleggen heel gemak-
kelijk.’

Hebben jullie een geheim?
‘De toon moet luchtig zijn. Het moet 
plezierig zijn. En we hebben hier geen 
zware zaken. Wat er dreigde bij de 
Grote Marktstraat, met grote conse-
quenties, zulke dingen spelen niet in 
Rijswijk. De sfeer is prettig, maar het 
is geen getut: de vergadering begint 
om acht uur, om half tien zijn we klaar 
en verder is het zaak om de lijn vast te 
houden. 

informatievoorsprong
‘Vier jaar geleden hebben we een 
oproep gedaan bij de leden. Wie wil 
er incidenteel iets doen, daar  hebben 
we tien reacties op gekregen. Een 
paar keer per jaar maken we een 
overzichtje wat er is besproken met de 
ambtenaren, zodat onze kaderleden 
een informatievoorsprong hebben. 
Vroeger organiseerden we elk jaar 
een fietstocht – jaarvergadering op de 
fiets werd dat genoemd. Maar daar 

zijn we acht jaar geleden mee gestopt 
wegens gebrek aan belangstelling.’ 

zware auto-assen
‘Rijswijk is van oudsher een auto-
gemeente. Met de Generaal Spoorlaan 
en de Churchilllaan zijn er twee zware 
auto-assen op nog geen kilometer van 
elkaar. Fietsvoorzieningen werden 
er naast gedaan. Maar het denken 
verandert. Kijk bijvoorbeeld naar de 
Strijp, daar zijn veel fietsdoorsteken 

gemaakt. Bij het station, aan de kant 
van het Eisenhowerplein, is een tekort 
aan fietsplekken. En bij de Bogaard, 
maar als we dáár iets van zeggen, is de 
reactie: “Er is een betaalde stalling.” 
Maar mensen die een boodschapje 
willen doen zetten hun fiets niet zo 
omslachtig weg. Over veiligheid bij 
scholen horen we nooit signalen, dat 
pakt de gemeente zelf op. De herin-
richting Populierlaan/ Churchilllaan 
heeft te maken met het sterfietsroute-
net. Er komt een route Oudemans-
straat – Steenlaan – Rembrandtkade 
– Populierlaan naar de nieuwe fiets-
brug over de Vliet. Dat wordt een 
doorgaand traject als alternatief voor 
de Haagweg met zijn vervuiling.’

Jullie hebben het goed voor elkaar.
‘Die asfaltering, dat is het belang-
rijkste. Het beleidsplan dateerde uit 
2001, en toen er in 2008 nog niets 
gebeurd was, zijn we heisa gaan 
maken. Heisa, dat was benaderen van 
de politieke partijen vóór de verkie-
zingen. De meeste hebben er iets van 
 opgenomen in hun programma. En uit-
eindelijk stond het in verdekte termen 
in het collegeprogramma. En nu wordt 
er uitvoering aan gegeven.’

Rob jamin

riJswiJk bLoEiEndE AfdELing
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het geheim is: de 
toon moet luchtig 
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Op de koffie bij Ingrid en Erwin

interview
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Het verschil in snelheid en massa tus-
sen auto’s en de kwetsbare fietsers 
is groot. Daarom beveelt het CROW 
(Kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte, 
tevens uitgever van handboeken op 
het gebied van verkeer) aan om in 50 
km/uur-straten vrijliggende fietspa-
den aan te leggen. We bekijken eens 
hoe fietspaden veilig kunnen worden 
aangelegd.

de belangrijkste eisen zijn:
Het ontwerp moet rekening houden •	
met de kwetsbaarheid van de 
fietser.
Het ontwerp moet rekening houden •	
met de hoeveelheid gebruikers.
Twee fietsers - denk aan ouder en •	
kind - moeten naast elkaar kunnen 
rijden.
Het fietspad moet zowel op de •	
grond als door middel van bebor-
ding duidelijk aangegeven zijn.
Het wegdek dient vlak te zijn, bij •	
voorkeur uitgevoerd in asfalt. Dat 
geeft de minste weerstand.
Het aantal bochten moet zo klein •	
mogelijk zijn. Het CROW beveelt 
aan om eventuele bochten met een 
straal van minimaal 10 meter aan te 
leggen. Lukt dit niet, dan moet het 
fietspad ter plekke breder worden 
uitgevoerd opdat de fietser een 
redelijke snelheid kan behouden.

breedte fietspaden
De Fietsersbond, gesteund door het 

CROW en een TNO-onderzoek (TNO-
rapport TNO 2012 R10966/Eindrap-
port, Conflicten op fietspaden-fase 
2), vindt dat een eenrichtingsfietspad 
minimaal 2,40 m breed moet zijn. Het 
CROW gaat er vanuit dat een fiets 
met berijder een breedte nodig heeft 
van 75 cm. Daarnaast moet er ruimte 
zijn voor de zogenoemde vetergang, 
de lichte slingerbeweging die fietsers 
maken om hun evenwicht te bewaren. 
In principe moet de hele breedte van 
het fietspad veilig befietsbaar zijn, dus 
zonder obstakels!

obstakelvrij fietsen
Fietsers komen vaak obstakels tegen, 
zoals paaltjes en bomen en licht-
masten die te dicht op het fietspad 
staan. Ook te hoge opstaande afschei-
dingen tussen fietspaden en trottoirs 
vormen een gevaar. Zulke obstakels 
kunnen tot ongelukken leiden, door 
aanrijdingen met het obstakel of door-
dat de fietser z’n aandacht niet bij het 
verkeer kan houden.

veilige fietspaden in praktijk
Een veilig fietspad met een breedte •	
van 2,40 m heeft aan weerszijden 
overrijdbare afscheidingen. Dat kun-
nen vlakke dan wel afgeschuinde 
afscheidingen met bijvoorbeeld een 
trottoir zijn.
Een veilig fietspad heeft aan weers-•	
zijden binnen 50 centimeter geen 
paaltjes, verkeersborden, bomen en 
masten van verlichting of trambo-
venleidingen staan.
Een veilig fietspad langs een muur •	
of hekwerk is daarvan gescheiden 
door een recuperatieruimte van 65 
cm.
Een veilig fietspad is overzichtelijk •	
en heeft begrijpelijke kruispunten.

Daan Goedhart

FietsPADeN: Hoe Wel eN Hoe Niet?

In Den Haag pleitte de VVD in janu-
ari (bron: Omroep West) voor meer 
groene golven voor het autoverkeer. 
Groen Links pleit juist voor meer 
groene golven voor fietsers. Door de 
verkeerslichten beter op elkaar aan te 
sluiten verbetert de doorstroming van 
het verkeer, aldus de VVD. Volgens 
die partij is dat niet alleen beter voor 
de automobilisten, maar ook voor het 
milieu, omdat remmende en optrek-
kende auto’s luchtvervuiling veroor-
zaken. Volgens GroenLinks wordt 
het milieu juist niet ontlast: als je de 
auto faciliteert komen er steeds meer 
auto’s en dus steeds meer luchtvervui-
ling. GroenLinks ziet daarom liever 
meer groene verkeerslichten voor 
fietsers. 

Welke oplossing de beste is voor fiet-
sers blijft een discussiepunt. Fietsers 
(en voetgangers) staan hoe dan ook 
vooraan als het gaat om het inade-
men van luchtvervuilende deeltjes. 
Daarbij staan ze gemiddeld langer 
te wachten dan automobilisten en 
hebben ze geen ramen hebben die ze 
dicht kunnen houden. Ademloos staan 
wachten misschien? De vele fietsers 
die al jarenlang verkeerslichten mijden 
(zouden ze omrijden of toch door 
rood fietsen?) hebben blijkbaar een 
punt. Zij boeken niet alleen snelheids-, 
maar ook gezondheidswinst.

(met dank aan Daan Goedhart)

groEnE goLf voor fiEtsErs?

afgeschuinde trottoirbanden
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Voor leuk mountainbiken zijn klimme
tjes, afdalingen en veel modder nodig. 
In Den Haag blijken de mogelijkheden 
beperkt te zijn, bijna alles is verhard en 
vaak is het niet toegestaan om zomaar 
door de (stads)natuur te rijden. In 
het Ockenburgsche Bos, naast tuin
centrum Ockenburg en de Duinen van 
Kijkduin komen veel mountainbikers. 
Er is ook een klein paadje speciaal voor 
mountainbikers naast de Haringkade, 
maar dat is veel te klein. In de duinen 
mag alléén op verharde paden worden 
gefietst met als nadeel dat het vaak 
erg druk is met andere weggebruikers. 
Bij Oude Waalsdorp richting de Kieviet 
( Wassenaar) zijn een paar verharde 
paden waar wel eens mountainbiker 
te vinden is. Er zijn plannen om bij De 
Uithof een mountainbikebaan aan te 
gaan leggen.

de noordbikers
Wie leuk wil mountainbiken kan naar 
Noordwijk, Zoetermeer of Leiden. Ik 
kies voor Noordwijk waar mountain-
bikevereniging de NoordBikers in 1998 
een speciale mountainbikeroute heeft 
aangelegd. De route is gelegen in een 
prachtig duin- en dennengebied ten 
noorden van Noordwijk. 

In februari ontmoet ik Kees Zuidhoek 
en Peter van den Berg, zoon van 
‘Geek’ van den Berg, medeoprichter 
van de NoordBikers, in Kees’ Fiets-
shop. Kees heeft het mountainbiken 
uit Amerika zien overwaaien en 
groeien, Peter gaat met me mee. Hij 
is MTB-instructeur en doet regelmatig 
mee aan wedstrijden. Geheel in moun-
tainbiketenue vertelt hij vooraf en 
tijdens de rit over het parcours en over 

wat er allemaal bij komt kijken om een 
baan aan te leggen, te onderhouden 
en te fietsen. (zie ook het interview 
met Peter op pagina 21)

samenwerking essentieel
Mountainbiken is voor sommigen een 
favoriete sport en een uitdaging voor 
conditie, concentratie en techniek. 
Niets leuker dan met de mountainbike 
door natuur te crossen, obstakels te 
nemen, te spinnen en over smalle 
paden naar boven en naar beneden te 
fietsen. Alle obstakels onderweg zijn 
een uitdaging. Bekeken vanuit de na-
tuurbeschermer en de wandelaar, is de 
mountainbiker die niet op de daarvoor 
bestemde paden rijdt een doorn in 
het oog en dat kan aanleiding zijn tot 
conflicten. Ben je net in alle rust van 
de natuur aan het genieten en spot je 
in een gelukkig moment een bijzon-
dere vogel of ander dier om op de foto 
te zetten, komt er een mountainbiker 
met hoge snelheid en met veel geluid 
van slippende, dikke banden voorbij... 
Geluk heb je als je die net kan ont-
wijken...

De Universiteit van Wageningen heeft 
onderzocht hoe Nederlandse natuur-
gebieden zouden moeten omgaan 
met mountainbikers. De onderzoekers 
keken naar routes in de Nederlandse 
natuur, de ecologische impact en 
conflicten tussen recreanten. Samen-
werking tussen landeigenaren, be-
heerders en mountainbikeclubs blijkt 
essentieel. Goede voorlichting en een 
duidelijk aangegeven route eveneens, 
ook zijn er waarschuwingsborden 
voor mountainbikers nodig en er moet 
gecontroleerd worden of bikers op de 
aangegeven route blijven.

bomen weg voor de veiligheid
Ik krijg een mountainbike en helm van 
Kees en ga met Peter op pad op de 
Noordwijkse mountainbikebaan. Het is 
zonnig, het heeft gesneeuwd en soms 
zijn er delen van de grond bevroren. 
De route is goed aangegeven en aan 
het begin staat een bord met gedrags-
regels. Als de route een voetpad 
kruist, zie je dat door de bocht in het 
pad en twee houten hekken aan de 
zijkant van het pad. Toch zijn er nog 
kruisingen waar mountainbikers, 
wandelaars en ruiters elkaar treffen 
met verschillende snelheden. Bij de 
kruising met het ruiterpad zijn bomen 
weggezaagd om daar het zicht te 
verbeteren. 
Scherpe bochten volgen elkaar snel 
op. Heuveltjes en kuilen in de duinen 
zijn soms verraderlijk en concentratie 
is absoluut vereist. Er zit een steile 
afdaling in de baan waar ik door de 
harde, besneeuwde ondergrond even 
wankel en moet stoppen om niet te 
vallen. Ik geniet van deze mountain-
bikeroute door een schitterend stuk 
duinnatuur. 

jeroen Bertsch

Meer info op mtbroutes.nl/route/802 en 
www.noordbikers.nl.

WAAR KAN je MouNtAiNBiKeN?

voetpad tevens mountainbike-paadje

reportage

opletten geblazen bij de kruising
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Fietstrommels. Fietsparkeervakken. 
Al dan niet bemande fietsenstallin-
gen. Fietskelders onder openbare 
gebouwen. Alles haalt de gemeente 
Den Haag uit de kast om het zomaar 
neerzetten van je fiets aan banden te 
leggen. Met lokkertjes als “fiets eerste 
dag gratis” wordt geprobeerd een 
gewenningsproces in gang te zetten 
om voortaan je fiets als een auto te 
beschouwen waar het het neerzetten 
betreft.
Ik zou zeggen: niks van aantrekken. 
Gewoon doorgaan met de oude 
traditie dat je je fiets mag neerzetten 
waar je wil. Ja toch? Was vroeger toch 
ook nooit een probleem? Je zette je 
fiets tegen een boom, een tuinhek, 
een paaltje of waar dan ook waar je 
hem met een extra kettingslot aan 
vast kon zetten. Zodat onverlaten (of 
wouten) hem niet makkelijk konden 
ontvreemden. Er was eigenlijk nooit 
een probleem met het parkeren van 
je fiets. Trouwens: “parkeren” van je 
fiets? Sinds wanneer “parkeren” we 
onze fiets? Parkeren, dat is iets voor 
auto’s. Fietsen zet je neer. Zodra er 
sprake is van “je fiets parkeren”, zelfs 
al is de eerste dag gratis, weet je dat je 
bedonderd wordt. En dat ze op je geld 
uit zijn.
Nee. Zet nou je fiets maar gewoon 
waar je zelf wil. Want dat mag nog 

steeds. Tenzij er ergens staat, dat dat 
verboden is. Nou, daar wilde je toch al 
niet wezen. Dus dat komt mooi uit.

beleid voor rolstoelen
Er zijn meerdere redenen om stug vol 
te houden in de strijd. De strijd tegen 
het almaar uitbreidende, vervuilende, 
gemotoriseerde verkeer is er een van. 
Maar belangrijker is, dat het tij niet 
meer te keren valt als we als fietser 
gedwee blijven doen wat de overheid 
ons opdraagt. Stel je voor, dat we het 
fietsparkeerbeleid van de gemeente 
zouden slikken. Stel je voor, dat ze in 
het IJspaleis gaan denken, dat 
ze op de goeie weg zijn? Dan kan 
je er donder op zeggen, dat er 
binnenkort een “parkeer”beleid 
komt voor rolstoelen, voor 
autopeds, voor kinderwagens, 
voor skates. Het begint natuurlijk 
weer met “de eerste dag gratis”. 
Maar voor je het weet moet je 
ook daarvoor dokken.
Ik zou nog verder kunnen gaan. 
Op het gevaar af dat ik overdrijf. 
En inderdaad. Wie zal over twin-
tig jaar nog weten dat een zekere 
Pasgeld ooit gewaarschuwd had 
voor parkeerbelasting voor het 
winkelend publiek in de Haagse 
winkelstraten tijdens hoog-
tijdagen. Wie zal nog weten, 

dat  Pasgeld ooit voorzien had, dat 
personen die zichzelf langer dan drie 
minuten voor een etalage in de Spui-
straat “parkeren”, daarvoor drie euro 
zouden moeten betalen?
Daarom! De strijd begint op de fiets! 
Blijf hem neerzetten waar je dat zelf 
wil. Want de nieuwe wereld is aan de 
fietsers!

julius Pasgeld

column
WAAR lAAt iK MijN Fiets?

reportage

Met het fietsparkeersysteem waarop 
een van onze lezers ons attent maakte 
wil je nooit meer buiten de stalling 
staan. Of tegen een nietje. Of in zo’n 
wielvernietigende paperclip. Op inter-
net circuleert een schitterend fimlpje 
ervan (tinyurl.com/m72vgdj). Het werkt 
als volgt.
Je zet je fiets in een rail, hij wordt een 
lift binnengetrokken en volautoma-
tisch in een enorme ondergrondse 
stalling geplaatst. Geen omkijken meer 
naar. En als je je fiets weer terug wilt, 
houd je je pasje voor de deur en, voila, 
daar is je fiets weer terug. 

Er is goed nieuws. Na een korte zoek-
tocht op internet ontdekten we dat 
we, om dit systeem in werking te zien, 
niet naar Japan hoeven af te reizen, 
maar dat we gewoon in Nederland 
kunnen blijven. In Amsterdam-Noord 

staat al sinds 2005 een soort-
gelijke ondergrondse fietsen-
stalling, de VeloMinck® (kijk 
op tinyurl.com/knjx6es voor een 
filmpje). 

Misschien wordt 
het nog wel eens 
wat met het 
fietsparkeren in 
Nederland...

dE idEALE fiEtsEnstALLing

fietscaroussel van Velominck
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De nieuwste fietsbrug in het West-
land, die De Snelbinder is genoemd, 
heeft wel wat weg van de Zwaan in 
Rotterdam. De opvallende fietsbrug, 
die ´s avonds bijzonder is verlicht, 
werd op 9 maart met een luid start-
schot  geopend door Ingrid de Bondt, 
gedeputeerde van de provincie Zuid-
Holland. Ook Bram Meijer, wethouder 
verkeer en vervoer van de gemeente 
Westland en Tom de Bruijn, bestuurder 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
spraken de vele belangstellenden bij 
de opening toe. Wiel renners van West-
land Wil Vooruit waren de eersten die 
de brug officieel in gebruik namen. 
Uiteraard hadden vele Westlanders de 
fietsbrug al eerder uitgeprobeerd... 
Het is dan ook een fiets verbinding die 
de Westlandse fietsers veel tijd scheelt 
en waarmee ze de drukke Burgemees-
ter Elsenweg (N213) in alle richtingen 
veilig en comfortabel over kunnen 
steken. 

westland bereikbaar
De Snelbinder is onderdeel van het 
3-in-1 project dat bestaat uit de aan-
leg van drie grote verkeerspleinen. 
Hiermee wordt de bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid van 
Westland sterk verbeterd. Ingrid de 
Bondt: ‘In het gebied waar de tuin-
bouw een grote bijdrage levert aan de 
regionale economie is goede door-
stroming van verkeer van essentieel 
belang. Daarom voeren wij als provincie 
deze maatregelen door.’ Fietsveiligheid 
is daarbij gelukkig belangrijk. Vooral 
de scheiding van fietsers en de vele 
vrachtwagens in het Westland was 
voor Fietsersbond regio Den Haag een 
belangrijk punt. 

veiligheid
Onder de belangstellenden bij de 
opening bevinden zich ook de leden 
van de Fietsersbond Haagse Regio 
die uitgebreid gesprekken hebben 
gevoerd met ambtenaren van de pro-
vincie en de gemeenten: Wil Bianchi, 
Daan Goedhart en Gerrit de Bruijn. Zij 
zijn tevreden, want er is goed naar 
hun adviezen geluisterd. Daan Goed-
hart, oud-voorzitter van de Haagse 
Fietsersbond: ‘De opritten hebben 
haarspeldbochten, en die waren in het 
eerste ontwerp met een behoorlijke 
helling gepland. Dat werkt bij een 
autoweg prima, maar bij een fietspad 
kan dat niet. Dan verliest de stijgende 
fietser te veel snelheid en krijgt juist 
de afdalende fietser een enorme vaart. 

Dus hebben wij geadviseerd om de 
haarspeldbocht vlak te houden. Dat 
is veel veiliger.’ De fietsbrug heeft 
nu drie opritten. In eerste instantie 
zouden er maar twee zijn waardoor 
fietsers en vrachtwagens toch nog een 
stuk gezamenlijk van de weg gebruik 
moesten maken. ‘Ik geef graag de 
eer aan Maarten Batenburg van de 
gemeente Westland,’ zegt Gerrit de 
Bruijn. ‘Hij kwam met de oplossing om 
midden op de brug nog een aftakking 
te maken en iedereen heeft dat voor-
stel omarmd!’

innovatief asfalt
Komende zomer wordt de definitieve 
asfaltlaag op de fietsbrug aange-
bracht. Het is innovatief asfalt, waarbij 
strooien in de wintermaanden niet of 
nauwelijks nodig is. De provincie wil 
zowel de veiligheid en het comfort 
voor fietser in de winterperiodes ver-
groten en ook de onderhouds kosten 
van het wegdek van de fietsbrug 
verlagen. Volgens de aanwezigen van 
de Fietsersbond is er overigens al flink 
bespaard door, op hun advies, niet een 
oude brug te vernieuwen, maar een 
geheel nieuwe brug te bouwen. De 
Snelbinder kwam tot stand met finan-
ciële bijdragen van de provincie Zuid-
Holland, Stadsgewest Haag landen en 
de gemeente Westland. 

Lisette Eindhoven

FietsBRuG iN GeBRuiK GeNoMeN
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opvallende brug met futuristisch uiterlijk

Ingrid de Bondt maakt zich op voor het startschot voor de opening

reportage
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De redactie van de Fietsbel wil graag 
een jubileumnummer van de Fietsbel 
uitgeven. Dit nummer zal (bijna) vol
ledig gewijd zijn aan gebeurtenissen 
en ervaringen uit de begintijd van de 
Fietsersbond in de Haagse regio. Om 
het nummer te vullen kunnen we niet 
zonder onze lezers. 
 

 Heeft u veertig jaar terug leuke, •	
ontroerende, bijzondere dingen 
met de Fietsersbond meegemaakt 
die u graag met andere lezers wilt 
delen? Of kent u zo iemand?

Heeft u nog ergens oude foto’s of •	
ander materiaal waarbij de Haagse 
Fietsersbond een rol speelt? 

Neem dan contact op met 
de redactie van de Fietsbel 
(fietsbel.denhaag@gmail.com of Stephen-
sonstraat 11, 2561 XP Den Haag). Stuur 
ons uw ervaringen, oude foto’s en 
herinneringen toe. Uiteraard krijgt u 
de foto’s weer terug nadat wij ze inge-
scand hebben. Misschien komt er wel 
een redactielid van de Fietsbel naar u 
toe om úw verhaal op te schrijven.

Als je eens een oude  Fietsbel 
wilt bekijken, kijk dan op 
haagseregio.fietsersbond.nl/onze-media. 
Daar kun je pdf’s van de vorige 
Fietsbellen te bekijken. Ons archief 
gaat terug tot het voorjaar van 2012. 
Ook handig wanneer je reclame 
voor ons wilt maken. 

FietsBel 40 jAAR

PRiMA ARcHieF

Herkent u deze afbeelding? Dan 
was u vast een van de eerste leden 
van de Fietsersbond, die toen hij 
veertig jaar geleden werd opge
richt, nog de Eerste Nederlandse 
Wielrijders Bond heette. Zoals 
u ziet dateert de eerste Fietsbel 
uit 1976, terwijl de Haagse afde

ling van de ENWB toch al 40 jaar 
bestaat en al in 1975 werd opge
richt. Deze kopie is afkomstig van 
Bob Molenaar en hij constateert: 
‘Blijkbaar is het eerste jaar van de 
Haagse afdeling “bladloos” voor
bijgegaan.’ 

oPRoeP
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PeteR VAN DeN BeRG
Peter van den Berg is vader van twee 
kinderen en naast zijn baan als grafisch 
vormgever, is hij mountainbikeinstruc
teur. Samen met een groep vrienden 
stond hij aan de basis van de aanleg van 
de mountainbikeroute in Noordwijk en 
de oprichting van de mountainbikeclub 
(MBC) de NoordBikers. Hij vertelt over 
oprichting, onderhoud, beheer en ma
nagement van de mountainbikebaan.

Wat is de reden van de oprichting van 
de route? 
Doordat steeds meer mensen op de 
mountainbike (MTB) stappen en er 
destijds (vóór 1998) geen mogelijk-
heid was om (legaal) off road te rijden 
werd de vraag hiernaar steeds groter. 
Om het illegaal fietsen over voetpaden 
tegen te gaan, hebben wij als MTB-ver-
eniging het initiatief genomen om een 
mountainbikeroute aan te leggen in de 
Noordwijkse duinen. Gelukkig kregen 
wij toestemming van Staatsbosbeheer 
en sinds de aanleg wordt er gretig 
gebruik van gemaakt. Ook op diverse 
andere plekken in de Bollenstreek heb-
ben we stukjes parcours aangelegd.

Wat was er nodig om te kunnen 
beginnen?
Voor zowel de beginnende als de meer 
ervaren biker moet de route uitdagend 
genoeg zijn. Daarnaast moet het pad 
voor iedereen veilig te berijden zijn. De 
voorwaarde was dat wij als MTB-ver-
eniging verantwoordelijk zijn voor de 
aanleg en onderhoud van de route.

Wie doen beheer, onderhoud en 
management?
Staatsbosbeheer, de gemeenten 

Noordwijk en Noordwijkerhout en 
MBC de NoordBikers zijn betrokken 
bij het beheer en het management. 
NoordBikers is de hoofdverantwoor-
delijke voor onderhoud en aanleg. 
Zo nodig helpen de beheerders mee. 
Bijvoorbeeld bij het verwijderen van 
omgewaaide bomen of het aanleveren 
van houtsnippers. Een aantal maal per 
jaar knappen wij met 15 à 20 leden de 
route op. Strooien van houtsnippers, 
egaliseren van de route en snoeiwerk 
zijn de voornaamste werkzaamheden. 
Daarnaast zorgen wij dat de route 
voor iedereen veilig te berijden is. 
Gevaarlijke kruisingen en oversteek-
plaatsen krijgen snelheidsbeperkende 
chicanes. Gevaarlijke afdalingen wor-
den aangegeven met waarschuwings-
borden. Een paar weken voor het 

geplande onderhoud doen we via 
onze website en Facebook een oproep 
voor vrijwilligers.

Is er toezicht?
Staatsbosbeheer ziet er op toe dat er 
niet over voet- en wandelpaden gere-
den wordt. Sinds er een officiële route 
ligt is het illegaal rijden tot een mini-
mum beperkt. Heel af en toe komt er 
bij Staatsbosbeheer een klacht binnen 
van een wandelaar of ruiter die een 
conflict heeft gehad met een biker. Als 
club brengen wij dit bij onze leden (on-
geveer 235 leden) onder de aandacht. 
Maar aan niet-leden die zich misdra-
gen kunnen wij weinig doen. Door op 
de route te blijven die in samenspraak 
met natuurorganisaties is aangelegd, 
blijft de natuur beschermd.

Hoe wordt onderlinge hinder van 
recreanten voorkomen?
De route is duidelijk uitgezet met pij-
len waardoor bikers niet afwijken van 
de route. Om de sociale draagkracht 
niet te overschrijden (teveel mensen 
op één plek) zijn tot nog toe geen 
maatregelen genomen. Dat reguleert 
zich meestal zelf. In de praktijk zijn 
de bikers die pittig door willen rijden 
meestal vroeg op het parcours. De 
“toerrijders” beginnen meestal later 
in de ochtend. Daarnaast komen de 
bikers vaak op hun fiets zodat de par-
keerplaatsen voor de wandelaars en 
hardlopers beschikbaar blijven.

Hoe verloopt de communicatie ?
De communicatie tussen gebruikers en 
beheerders loopt via een vast contact-
persoon van onze club. Via website, 
digitale nieuwsbrieven en Facebook 
communiceren wij naar onze leden. 
Aan het begin van de route staat een 
infobord met alle gedragsregels. En 
aan het begin en aan het eind van 
de route staat een informatiebord 
waarop wij mededelingen plaatsen. De 
meeste gebruikers van onze duinen-
route zijn zich er heel erg van bewust 
dat de route door een kwetsbaar en 
uniek gebied loopt.

mountainbike-instructeur

Peter van den Berg in vol ornaat

Paarden willen nog 
wel eens schrikken 
en wandelaars geïr-
riteerd reageren

 vervolgt op volgende pagina
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interview
Hoe blijven de routes uitdagend?
Als de ruimte het toelaat, leggen wij 
verscheidende uitdagende obstakels 
aan, zoals springschansen of rockgar-
dens. Maar voor de minder ervaren 
biker is er altijd een chickenway.

Hoe gaan jullie om met conflicten 
tussen mountainbikers en andere 
recreanten? 
Over het algemeen zijn er weinig 
conflicten. De meeste mountainbikers 
zijn sociale rijders, maar natuurlijk zijn 
er altijd aso’s bij. Conflicten ontstaan 
meestal bij kruisingen met ruiter- en 
wandelpaden. Paarden willen nog wel 
eens schrikken en wandelaars kunnen 
soms geïrriteerd reageren wanneer 
er bikers, ondanks de snelheidsbe-
perkende maatregelen, hun snelheid 
niet aanpassen. Er zijn nog wel eens 
wandelaars die op het parcours lopen. 
De meeste bikers spreken de mensen 
aan dat het veiliger is om op de wan-
delpaden te blijven. Maar tot echte 
conflicten komt het niet. Klachten 
komen meestal binnen bij Staatsbos-
beheer. Indien van toepassing speelt 
deze ze door naar de vereniging. En 
wij houden onze leden daarvan op de 
hoogte.

Hoe denkt u over mountainbikers in de 
natuur?
Natuurlijk mag er geen onherstelbare 
schade ontstaan aan flora en fauna, 
maar het moet in principe kunnen. 
Ook moet er zoveel mogelijk schei-
ding zijn tussen andere gebruikers 
van het gebied. Het mountainbiken 
heeft minder negatieve gevolgen voor 
de natuur dan de aanleg van de veel 
bredere (verharde) fiets-, wandel- en 
ruiterpaden. Mits er niet in hele grote 
groepen gereden wordt zal de impact 
van wandelaars en mountainbikers 

niet veel verschillen. In de natuur zijn 
paden. Soms ontstaan door dieren, 
soms door mensen. Bij recreatief 
gebruik zoals het zich nu voordoet 
zou ik het feit dat het pad er ligt niet 
schadelijk willen noemen. Het hoort bij 
de ontwikkeling van het gebied.

Is er met ecologie rekening gehouden?
In echt kwetsbare gebieden krijgen wij 
geen toestemming om iets aan te leg-
gen. Daarnaast laten wij een (nieuwe) 
route zoveel mogelijk over bestaande 
(wild)paden lopen. Alleen in het uiter-
ste geval mogen wij dunne boompjes 
verwijderen. In de duinen kom je soms 
tegen zonsondergang een hert tegen.
Door de jaren heen lijken ze steeds 
minder schuchter te worden en blijven 
steeds meer van een afstandje kijken. 
De impact die het heeft op het wild 

lijkt me dus niet erg groot. 
Leuke tip van Peter om je activiteiten 
bij te houden: www.strava.com.

jeroen Bertsch

advertentie
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column
Begin jaren ‘80 waren de fietsvoor-
zieningen slecht in de stad. Er waren, 
behalve in de naoorlogse woonwijken, 
te weinig fietspaden. Dat paste wel in 
de stedenbouwkundige structuur van 
Dudok.  In die tijd werden de fietspaden 
zelfs ingekort.
 
Op een dag was ik in ons park aan het 
trainen en kwam ik een gepensioneerde 
ambtenaar tegen. We hadden het over 
gevaarlijke fietsknelpunten. Maar hoe 
kun je die verbeteren? Misschien kon 
dat op eenvoudige wijze. Met name bij 
kruispunten waar bushaltes stonden 
zou er misschien iets mogelijk zijn? Je 

zou immers bij de ruime 
kruispunten een fietspad 
achter de bushalte langs 
kunnen aanleggen.

We hadden twee verbete-
ringen op het oog. De eer-
ste was bij de bushalte van 
lijn 14 aan de Valeriusstraat/ 
Groot Hertoginnelaan. De bushalte 
tegenover de Valeriusstraat werd 
veranderd waardoor een fietspaadje 
achterlangs de halte kon worden aan-
gelegd. De oversteek naar de Valerius-
straat ging nu makkelijker. 
Ook het kruispunt Edisonstraat/ 

Valken boslaan kwam 
in aanmerking voor 
een veilige fietsvoor-
ziening. 
Er reden toen twee 
bussen (lijnen 13 
en 14) alsmede 
een tramlijn 12. Er 
kwam een fietspad 
achter de bushalte 
langs, die al voor de 
oversteek van de 
Edisonstraat begon. 
Dat gaf wel een veilig gevoel. 

In die tijd had ik ook een motie inge-
diend om over de hele Valkenboslaan 
fietspaden aan te leggen. De motie 
werd in beraad gehouden. Hij is later 
wel meegenomen in het bestemmings-
plan, doch pas uitgevoerd toen de laan 
werd gehalveerd: van vier naar twee 
rijstroken. In 2010 kwam er een fietspad 
toen de laan heringericht werd.

Wil Bianchi

FietsPADeN Bij KRuisPuNteN
In deze rubriek blikt Wil 
Bianchi terug op de tijd dat hij 
zich als CDAgemeenteraadslid 
inzette voor de belangen van 
de fietser.

Edisonstraat in vervlogen tijden

Bij mijn aantreden als voorzitter van 
de Fietsersbond Regio Den Haag in 
november jongstleden heb ik leden  
gevraagd mij een lijstje te sturen met 
de volgens jullie gewenste prioriteiten 
die het bestuur van de Regio Den Haag 
na moest streven. Daar is een aantal 
reacties op binnengekomen. Deze 
reacties zijn, laat ik het voorzichtig 
formuleren, zeer divers. Ik heb deze 
reacties eens rustig bekeken en ben 
tot de conclusie gekomen dat er best 
een leuke top 5 van te maken is. Deze 
top 5 ziet er als volgt uit:

Fietspaden alleen voor “normale” •	
fietsers, dus geen scooters, brom-
mers (als die ergens niet op de 
rijbaan mogen), al helemaal geen 
ander gemotoriseerd verkeer en als 
het even kan geen fietspelotons;

Betere doorstroming voor fietsers •	
bij verkeerslichten;
Betere fietsparkeervoorzieningen, •	
inclusief nietjes dus;
Fietspaden moeten breed genoeg •	
zijn en in ieder geval voldoen aan 
een minimumbreedte van 2,40 
meter;
Overal geasfalteerde fietspaden en •	
voorzien een goede, dikke laag, bij 
voorkeur roze, asfalt.

Misschien dat niet iedereen zich in dit 
lijstje kan vinden, maar in ieder geval 
kan ik hier best mee uit de voeten. 

alleen voor fietsers
Een paar punten worden door de 
gemeente Den Haag eigenlijk al voor 
een groot deel uitgevoerd. Nieuwe 
fietspaden worden geasfalteerd, al 

laat de dikte van het asfalt soms nog 
te wensen over. Sommige fietspaden 
zijn nog steeds te smal. De gemeente 
Den Haag hanteert interne richtlijnen 
die dit mogelijk maken. Daar moeten 
we eigenlijk vanaf. Het fietsparkeren 
wordt op dit moment in Den Haag aan-
gepakt. Het kan natuurlijk altijd beter 
en sneller, maar er gebeurt in ieder 
geval wat. Doorstroming bij verkeers-
lichten vind ik nogal ingewikkeld. Er 
moet met veel zaken rekening worden 
gehouden, wat een eenduidige oplos-
sing in de weg staat. 
Fietspaden alleen voor fietsers is mij 
uit het hart gegrepen. Wat mij betreft 
gaan we daar als eerste mee aan de 
slag.

Koen Baart

toP 5 PRioRiteiteN
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In onze serie prominente Hagenaars 
op de fiets, twee jaar nadat het spits 
van deze serie werd afgebeten door 
de burgemeester, deze keer opnieuw 
een Haagse bestuurder. Om precies 
te zijn wethouder Tom de Bruijn (D66) 
van Financiën, Verkeer, Vervoer en 
Milieu. Hoewel het woord fiets in deze 
opsomming niet voorkomt, is de fiets 
een belangrijk onderdeel van zijn por-
tefeuille. Reden voor de Fietsbel om 
eens een afspraak te maken.

De wethouder is zelf een enthousiast 
fietser. Ook het woon-werkverkeer 
doet hij bij voorkeur per fiets. Alleen 
als het weer heel erg slecht is, wil hij 
de fiets wel eens laten staan. Thuis 
parkeert hij de fiets dan in de fietsen-
kelder bij zijn flat. Voordat de heer De 
Bruijn wethouder in het Haagse werd 
heeft hij een afwisselende carrière 
genoten die hem ook vele jaren buiten 
Nederland bracht. Op mijn vraag of hij 
daar ook kon fietsen geeft hij uitge-
breid antwoord.

genève
Tijdens zijn studie in Genève is hij en-
thousiast geworden voor het fietsen 
in de bergen. Vooral in de bergen aan 
de Franse kant van Genève. Ook heeft 
hij daar regelmatig georganiseerde 
ritten gedaan, in een enkel geval zelfs 
een tijdrit. Hij vertelt er wel eerlijk bij 
dat dat niet om het winnen was, zo 
snel was hij ook weer niet. Later toen 
hij voor zijn werk in Genève kwam, 
hij was daar eerste secretaris van de 
Nederlandse Permanente Vertegen-
woordiging bij de Verenigde Naties, 
heeft hij opnieuw veel in de bergen 
kunnen fietsen.

gevaarlijk
Hierna heeft de wethouder een tijd 
als Haags ambtenaar gewerkt bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, ge-
volgd door een periode als Permanent 
Vertegenwoordiger van Nederland bij 
de Europese Unie in Brussel. Ook in 
Brussel werd het woon-werkverkeer 
per fiets gedaan. Fietsen in Brussel is 
niet zo veilig als in Den Haag of Ge-
nève maar als je goed oplet is het wel 
te doen. Probleem in Brussel is ook, 
het wordt heel voorzichtig gezegd, het 
achterstallig onderhoud aan de bestra-
ting. Verder is de omgeving van Brussel 
ideaal om te fietsen in het groen.

eerste fiets
De eerste fiets van De Bruijn, jongste 
zoon in een groot gezin, was een 
opgeknapte tweedehands. En daarna 
zijn er nog vele tweedehands fietsen 
gevolgd. De eerste nieuwe fiets was 
een racefiets om in de bergen te 
fietsen. Voor het woon-werkverkeer 
gebruikt de wethouder tegenwoordig 
een omafiets. In het weekend doet hij 
nog wel eens een rondje op de race-
fiets. Momenteel vanuit Mariahoeve 
vaak richting Katwijk en eerder toen de 
wethouder nog in het Statenkwartier 
woonde, vaak door de duinen richting 
Monster.

fietsparkeren 
Het is veel mensen opgevallen dat 
waar tot in 2014 in het centrum alle 
fietsnietjes werden weggehaald, deze 
nietjes inmiddels voor een deel weer 
zijn teruggeplaatst. De wethouder ver-
telt dat hij vrij snel na zijn aantreden in 
juni 2014 door de stad is gelopen om te 
kijken waar de nietjes konden worden 
teruggeplaatst. Hiermee is tegemoet 
gekomen aan de wens van heel veel 
mensen. Er staat nog zo’n wandeling 
op het programma om te kijken waar 
nog meer de nietjes kunnen worden 
teruggeplaatst en waar nieuwe nietjes 
kunnen komen. Vol trots vertelt de 
wethouder over de maatregelen die 
verder worden genomen om het 
fietsparkeren in de stad gemakkelijker 
te maken. 
De dag voor het interview is de nieuwe 
fietsparkeerplaats achter de Bijenkorf 
geopend. Op de plek waar eerst auto’s 
mochten staan, kunnen voortaan 
maar liefst 400 fietsen geparkeerd 
worden. Verder wordt de kelder onder 
het stadhuis verbouwd. Deze fietsen-
kelder is nu alleen beschikbaar voor 
ambtenaren, maar wordt ook voor 

publiek toegankelijk. Verder wordt de 
toegang verbreed en de hellingbaan 
minder steil. Vanaf circa 1 juli levert dit 
1500 fietsparkeerplaatsen op. In totaal 
zullen in dit kalenderjaar 2500 extra 
fietsparkeerplaatsen in het centrum 
worden gerealiseerd.

fietskelder
Het belangrijkste project is de nieuwe 
fietsenkelder onder het Centraal Sta-
tion. Naar verwachting voor 1 januari 
2017 zullen daar 10.000 fietsparkeer-
plaatsen komen. Als die er zijn dan zal 
het fietsparkeren op het stationsplein 
voorbij zijn. Dan zal het stationsplein 
eindelijk een echt plein kunnen zijn.
De wethouder vindt wel dat nu je in 
Den Haag bij de Biesieklette de eerste 
dag je fiets altijd gratis mag parkeren, 
mensen daar nog meer gebruik van 
moeten maken. We moeten er aan 
wennen dat je ook bij het parkeren 
van je fiets soms wat moeite moet 
doen. Dus ook even wachten tot de 
meneer of mevrouw bij de Biesieklette 
het kaartje heeft uitgereikt, en dan 
niet denken ik parkeer mijn fiets wel 
even ergens dubbel.

helm
Op de slotvraag hoe de wethouder 
over fietshelmen denkt, volgt een 
diplomatiek antwoord: hij persoonlijk 
vindt een helm vervelend, maar op de 
racefiets of voor kinderen is het zeker 
nuttig.

Anneke de Jong

WetHouDeR toM De BRuijN

wethouder de Bruijn

interview

Voor het in goede banen leiden van 
de productie van Fietsbel zoeken 
wij dringend een nieuwe hoofd/ 
eindredacteur. Taken zijn o.a. 
zorgen voor artikelen en foto’s, 
afstemmen met redacteuren, 
eindredactie, bewaken deadlines, 
onderhouden contacten. Kijk op 
haagseregio.fietsersbond.nl/vacatures/
vrijwilligersvacatures voor meer infor-
matie.

GeZocHt: HooFD/ 
Eind rE dAc tEur
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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
contactcentrum@dsb.denhaag.nl

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

Haags Milieucentrum
Esperantoplein 8
2518 LE Den Haag
Tel. 070 - 302 99 52
info@haagsmilieucentrum.nl 
haagsmilieucentrum.nl

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

Fietsersbond, Landelijk Bureau
Postbus 2828
3500 GV  Utrecht
 030 - 291 81 71
info@fietsersbond.nl
fietsersbond.nl

klachten openbare ruim
te

iNFoRMAtie VooR FietseRs

In de vorige Fietsbel konden de foto’s 
bij het artikel over de mobiele fietsen-
maker Martijn Toet helaas niet ge-
plaatst worden. We willen ze u toch 
niet onthouden, dus hier zijn ze alsnog.
Als u het vorige nummer niet 
meer heeft, kunt u het vinden op 
haagseregio.fietsersbond.nl/onze-media .
Daar is het Fietsbelarchief te raadple-
gen.

Martijn Toet aan het werk in zijn mobiele werkplaats

alles bij de hand


