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Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2018
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Stuur uw reactie of bijdrage 
voor het volgende nummer 
voor 15 oktober 2019 naar 
fietsbel.denhaag@gmail.com.
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U bent van harte welkom op de algemene vergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio 
met het thema Verkeersveiligheid Gemeente Den Haag. De ALV vindt plaats op donderdagavond 4 juni 
2019 in Stayokay , Scheepmakersstraat 27, Den Haag (zijstraat Rijswijkseplein). Deze locatie heeft een 
fietsenstalling en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar via het nabijgelegen Hollands Spoor.

De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel start om 19:30:
• Mededelingen
• Verslag ledenvergadering 18 november 2018 (staat op onze website)
• Jaarverslag en financieel verslag 2019 (idem)
•  Lopende zaken 2019 (uitvoering jaarplan 2019, verbeteringen infrastructuur, landelijke discussie 

over Missie/Visie Fietserbond en plaats speed pedelec in de fietsinfrastructuur. etc)
• Rondvraag

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20:15) gaat over de verkeersveiligheid in de gemeente Den Haag. 
De verbetering van de fietsveiligheid is een van de belangrijkste doelstellingen van de Fietsersbond. 
Daarmee leveren wij een bijdrage aan de algemene verkeersveiligheid. De gemeente Den Haag inten-
siveert de komende jaren haar inspanningen op dit terrein. Op 29 januari 2019 verzond wethouder 
Robert van Asten ter voorbereiding van een werkbespreking van de Raad over dit thema in juni een 
uitgebreide brief aan de gemeenteraad. Hij meldt daarin het volgende: “Sinds de vaststelling van het 
uitvoeringsprogramma 2018 – 2019, in januari van 2018, zet de trend van een stijgend aantal ver-
keersongevallen met gewonden helaas door. Dit is ook landelijk het geval. In een drukker wordende 
stad, met steeds meer gemotoriseerd verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers zal dit aantal naar 
verwachting blijven toenemen. Dat is voor het college een onacceptabele situatie en daarom wil-
len wij het tij keren. In zowel het meerjaren- als het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid is een 
analyse opgenomen van de verkeersveiligheid in onze stad. Op basis van deze analyse is besloten tot 
een aanpak die gericht is op het verbeteren van de infrastructuur bij scholen, bij onveilige kruispunten 
(blackspots) en in woonwijken en die gericht is op het oplossen van kleine verkeersknelpunten; ook 
educatie- en gedragsprojecten voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en kinderen van 
basis- en voortgezet onderwijs, horen bij de aanpak”.
Op de ALV zullen wij stilstaan bij de noodzakelijke maatregelen. Wij zullen een vertegenwoordiger van 
het gemeentelijke programma Verkeersveiligheid uitnodigen als gastspreker.
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Het is heerlijk om eenzijdig te zijn, 
dat houdt het leven simpel. Je kan je 
gedachten de vrije loop laten, heel 
ontspannend. Zo kan ik ook genieten 
van samenzweringstheorieën, lekker 
los van de rationaliteit je een beetje 
uitleven. Helaas is het leven niet sim-
pel dus we moeten open staan voor 
andere invalshoeken om contact met 
de werkelijkheid te houden. Wij van 
de Fietsersbond kiezen overtuigd voor 
een bepaalde invalshoek, de kant en 
de belangen van de fietser. En hoewel 
we best succesvol zijn, stuiten we toch 
op een muur van tegenstanders. We 
moeten proberen hun argumenten te 
begrijpen. Daarom verwelkom ik onze 
nieuwe columnist, Jhr. Carlos B.M.W. 

Zeskamers ook wel bekend als “de 
verstokte automobilist”. Hij heeft het 
op zich genomen ons de spiegel voor 
te houden. Zijn eerste bijdrage roept al 
ergernis op, dus we zijn op de goede 
weg om de geest lenig te houden.

Willem Ruitenberg

Bij de onderstaande werkplaatsen en winkel kunt u een fiets kopen of laten repareren 
of een recycle-fiets kopen:

Werkplaats Vesteplein, Vesteplein 32, Delft
Werkplaats Grote Markt, Laan 9, Den Haag

Winkel, Heeswijkplein 78, Den Haag

Woont u in de regio Den Haag dan kunt u ook gebruik maken van onze 
mobiele fietsenservice. Bel ons.

Voor meer informatie kijkt u op www.biesieklette.nl of 
belt u naar 070 - 394 22 11.
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De Fietsersbond zet zich al 40 jaar 
in om van Nederland een veiliger 
fietsland te maken. Word nu lid op 
fietsersbond.nl/lidworden en maak kans 
op een luxe elektrische fiets van 
Batavus. 
Verder ontvangt u als nieuw lid van 
de Fietsersbond:
• Twee keer per jaar de “Fietsbel”
• Elk kwartaal de “Vogelvrije  

Fietser”
• Korting op fietsproducten, fiets-

kaarten en -gidsen

meldpunt.fietsersbond.nl
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Fietsersbond afdeling Haagse regio.  
De Fietsbel verschijnt tweemaal per jaar.

 website:  Haagseregio.fietsersbond.nl
 redactieadres: Laan van Meerdervoort 218-S 

2517 BK Den Haag
 e-mail: fietsbel.denhaag@gmail.com
 redactie: Willem Ruitenberg (hoofdredactie)
 oplage: 2 350 exemplaren
 druk: Edauw & Johannissen, Den Haag
 issn: ISSN 0920-03633
 abonnement: minimaal 26 euro per jaar. Zie 

voor de betalingsvoorwaarden 

fietsersbond.nl/lidworden

Aan dit nummer werkten mee:

Koen Baart, Wil Bianchi, Antoon 
Claassen, Theo Hebing, Thomas Hood, 
Daan Goedhart, Rob Kniesmeijer, Jaap 
Lemstra, Julius Pasgeld, Frank Poppe, 
Johan van Popta, Jetse Timmers, Ruben 
van der Vet en Jhr. Zeskamers.

De foto’s zijn gemaakt door de 
auteur van het artikel, tenzij anders 
aangegeven
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FIETSERS EN LUCHTKWALITEIT
ingezonden regio

Voor ‘gezonde mobiliteit’ is luchtkwali-
teit belangrijk voor fietsers. Zij dragen 
zelf niet bij aan luchtverontreiniging, 
maar ademen wel meer vervuilde lucht 
in dan andere weggebruikers door hun 
verhoogde ademhaling. Daarnaast 
ademen fietsers nog eens extra veel 
uitlaatgassen van brommers en scooters 
in, vanwege de korte afstand tussen 
brommers/scooters en fietsers. Van de 
verschillende categorieën fietsers wor-
den degenen die fietsen op drukke we-
gen in de spits het meest blootgesteld 
aan vervuilende stoffen in de lucht.

Hoe staat het ervoor met de luchtkwa-
liteit in Nederland? 
De belangrijkste vervuilende stoffen 
in de lucht zijn fijnstof, stikstofdioxide 
(NO2) en Ozon (O3). Fijnstof wordt 
onderverdeeld in PM10, PM2,5 en 
ultrafijnstof. PM10 en PM2,5 staan 
voor Particulate Matter (deeltjes) met 
diameter respectievelijk kleiner dan 10 
en 2,5 micrometer. In ultrafijnstof heb-
ben de deeltjes een diameter kleiner 
dan 0,1 micrometer. Voor fijnstof geldt 
dat des te kleiner de deeltjes des te 
dieper deze via neus, keel, longen en 
bloed in het lichaam doordringen en 
des te schadelijker hun uitwerking. 
De belangrijkste bronnen van fijnstof 
en NO2 zijn wegverkeer, industrie, 
scheepvaart, intensieve veehouderij 
en houtstook. Ozon ontstaat uit NO2 
en vluchtige koolwaterstoffen onder 
invloed van zonlicht, met name op 
zonnige en warme dagen met weinig 
wind. 
De jaargemiddelde concentraties van 
NO2 en fijnstof zijn de laatste decen-
nia geleidelijk gedaald dankzij gerichte 
maatregelen om uitstoot te vermin-
deren. De ozon concentraties zijn 
ongeveer gelijk gebleven. Maar ook al 
zijn sommige concentraties gedaald, er 
blijven sterk nadelige gezondheidsef-
fecten omdat er geen veilige grens is 
waaronder geen schadelijke gevolgen 
optreden. De levensduurverkorting 
bij langjarige blootstelling aan de 
huidige luchtvervuiling wordt geschat 
op gemiddeld 13 maanden. Maar er 
zijn groepen die extra gevoelig zijn 
voor luchtverontreiniging, zoals: jonge 
kinderen, ouderen, mensen die om 
andere redenen al last hebben van 
longproblemen, zoals astma en COPD, 
of van hart- en vaatziekten en tenslot-
te zij die buiten actief bezig zijn met 
een verhoogde ademhaling. En fietsers 
vallen onder die laatste groep. Vanuit 

gezondheidsper-
spectief heeft 
verlaging van de 
concentraties fijn-
stof, en dan vooral 
die van fijnstof met 
kleinere diame-
ters, de hoogste 
prioriteit: met elke 
vermindering van 
5 microgram/m3 
PM2,5 in de lucht is 
gemiddeld onge-
veer drie maanden 
levensduurverlen-
ging te behalen. 

Wat kunnen individuele fietsers 
hiermee?
Allereerst kunnen zij de informatie 
over de actuele en verwachte situatie 
raadplegen: teletekst pagina’s 711 en 
712 en www.luchtmeetnet.nl. Verder 
zijn er enkele vuistregels. 
De concentraties NO2 kunnen sterk 
stijgen op koude dagen met weinig 
wind. De figuur, overgenomen van de 
luchtmeetnet internetpagina, geeft 
een voorbeeld van zeer hoge concen-
traties NO2 onder zulke weersomstan-
digheden. De grote snelwegen met 
hun benedenwindse omgeving, de 
stedelijke gebieden en het industriege-
bied van Rijnmond vallen duidelijk op 
door de hoge luchtvervuiling. Fietsers 
doen er goed aan in situaties als deze 
zulke gebieden als het kan te mijden. 
De recreatieve fietser heeft daarvoor 
meer mogelijkheden dan degene die 
naar zijn werk fietst.

De concentraties ozon zijn hoog op 
zonnige en warme dagen met weinig 
wind, zoals er veel waren in de zomer 
van 2018, met name in de namiddag 
en vroege avond. Deze concentratie 
heeft weinig variatie over uitgestrekte 
gebieden. In de nacht dalen de con-
centraties weer tot lage waarden. Bij 
zulke weersomstandigheden doet de 
recreatieve of sportieve fietser er goed 
aan vroeger op de dag te fietsen. 
Voor fijnstof is van belang dat brom-
mers en scooters veel vervuiling met 
ultrafijnstof geven in hun directe 
omgeving. De nieuwere viertaktmo-
toren geven weliswaar minder vervui-
ling dan de oudere tweetaktmotoren, 
maar ook hun vervuiling is nog steeds 
aanzienlijk. Een onderzoek heeft 
uitgewezen dat brommers en scooters 
op de meetlocaties 2 tot 23% bijdroe-

gen aan de concentraties ultrafijnstof 
en fijnstof. In een fietstunnel was dat 
zelfs meer dan 40%. Sommige brom-
mers en scooters veroorzaken pieken 
in de concentraties ultrafijnstof die wel 
20 keer hoger zijn dan de achtergrond-
concentratie van de nabije omgeving. 
Plekken met hoge vervuiling zijn ook 
de wachtplaatsen voor stoplichten. 
Fietsers doen er goed aan routes met 
veel verkeer van brommers en scoo-
ters te mijden, indien mogelijk. 
De Fietsersbond is regelmatig in 
gesprek met het stedelijke of plaat-
selijke bestuur. Belangenbehartiging 
inzake de luchtkwaliteit kan daarbij het 
volgende inhouden: bij de planning en 
aanleg van nieuwe fietsroutes ver-
keersluwe trajecten kiezen; het weren 
van niet-elektrische brommers en 
scooters op fietspaden waar mogelijk 
en redelijk; strengere controle op emis-
sies; verplaatsen van brommers en 
scooters naar de rijbaan, misschien in 
combinatie met verlaging van de maxi-
mum snelheid van auto’s om snelheids-
verschillen te verkleinen; het instellen 
van milieuzones. Het is van algemeen 
maatschappelijk en persoonlijk belang 
dat mensen vaker de fiets gebruiken 
voor verplaatsing. Daarbij behoort het 
verminderen van luchtvervuiling om 
schadelijke gevolgen voor fietsers en 
anderen te verkleinen. 

Johan van Popta
Afdeling Rijswijk

RI
JS

W
IJ

K

Zeer hoge vervuiling met stikstofdioxide.  
Bron: www.luchtmeetnet.nl.

een scherpe bocht en tramrails

ook nog illegale tegenliggers die de kortste route nemen

onlogisch om naar fietspad te gaan als je na 30 meter  naar links wilt

We ontvingen van ons lid Iwan van 
Rienen de volgende melding:

“Ten eerste mijn complimenten voor 
uw inzet voor de Fietsersbond en de 
Fietsbel, hierbij een kleine opmerking 
van mijn kant i.z. het Rijswijkseplein in 
Den Haag. In Den Haag en omgeving 
voel ik me bijna overal veilig op de 
fiets, en ben blij hoe de gemeente de 
fietser serieus neemt en verbeteringen 
doorvoert in de infrastructuur. Alleen 
verwonder ik me keer op keer over de 
zeer onveilige / gevaarlijke situatie als 
ik komend vanaf het Schenkviaduct bij 
het Rijswijkseplein met de fiets linksaf 
sla richting het treinviaduct / Rijs-
wijkseweg. Er volgt altijd snel rijdend 
autoverkeer welke mij links passeert, 
gelukkig gaat het tot op heden altijd 
goed als ik mijn hand uitsteek zodat ik 
‘in kan voegen’ om de oversteek naar 
het fietspad aan de rechterkant te ne-
men. Ik fiets behoorlijk wat af in Den 
Haag en omgeving, en deze plek staat 
bij mij echt op nummer 1 qua onover-
zichtelijke / gevaarlijke plaatsen. Wel-
licht kunt u wat met deze informatie”
Bijgevoegd waren foto’s waaruit blijkt 
dat de fietsstrook belijning op dit 
gedeelte van het Rijswijkseplein niet 
optimaal is, hij loopt niet door naar het 
vrijliggende fietspad, dat wel wordt 
voortgezet richting het spoorviaduct. 
Mede hierdoor is er inderdaad sprake 
van een gevaarlijke situatie. 

Ik wees Iwan op het meldpunt van de 
Fietsersbond. De melding komt dan 
automatisch terecht bij de gemeente 
en wordt behandeld in het periodiek 
overleg met de Fietsersbond Haagse 
regio. Voorts werd toegezegd dat wij 
deze fiets onveilige situatie (FOS) aan 
de orde zouden stellen in het perio-
diek overleg dat wij hebben met de 
gemeente Den Haag. In het volgende 
overleg wordt dit door ons ingebracht. 
Als Fietsersbond zijn wij blij met dit 
soort meldingen. Het houdt ons en de 
gemeente scherp! 

Jetse Timmers

LEDEN MAILEN
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Vanuit Zoetermeer dit keer een artikel 
met een kleine selectie van wat zich 
allemaal zo in een maand afspeelt 
op gebied van (langzaam)verkeer en 
vervoer, waar onze afdeling bij betrok-
ken is.
We maken een start met ontvangen 
verbeterpunten vanuit de jongste 
wijk Oosterheem waar een goed en 
effectief fietspadennetwerk helaas 
ontbreekt. Ook hier hebben we te 
maken met overlast door hardrijden 
en het tegengaan ervan. Zo heeft de 
gemeente de keuze laten vallen op vrij 
eenvoudige maatregelen als het plaat-
sen van wegkantradars, handhaving 
en verkeersdrempels om de wijk vrien-
delijker voor het fietsverkeer te ma-
ken. Helaas met het tegenover gesteld 
resultaat, aangezien de keuze in onze 
ogen gevallen is op een verkeerd soort 
drempel (zie bijgevoegde foto drem-
pels Ramwiede) Ons voorstel is dat 
in woonwijken alle verkeersdrempels 
welke doorlopen tot de trottoirs een 
verlaagd deel aan weerszijden krijgen. 
Dit is een nuttige verbetering welke 
niet veel hoeft te kosten, een wijze 
waardoor fietsers niet geweerd of 
ontmoedigd worden. Voor een defini-
tieve en brede oplossing zal er volgens 
ons beleid moeten worden gevoerd 
op het verder fietsvriendelijk maken 
van alle soorten verkeersdrempels. 
Draag hierbij zorg voor een doorgang 
zonder niveauverschil voor fietsers. 

Op deze wijze wordt 
het autoverkeer in 
een woonwijk maar 
ook daarbuiten ont-
moedigd zonder dat 
fietsers hier last van 
hebben.

Als tweede punt 
het Stadshart waar 
helaas geen over-
dekte fietsenstal-
ling zal worden 
gerealiseerd bij het 
Stadhuis Forum aan 
de Engelandlaan. Het 
college heeft onlangs 
tot onze ontsteltenis 
besloten geen geld 
over te hebben voor 
het veilig en comfor-
tabel stallen van de 
fiets. Zo geeft men in 
onze ogen vanuit het 
college bewust een 
verkeerd signaal uit 
om het fietsgebruik 
te stimuleren. Wie wil er nu niet na 
een regenbui op een droog zadel naar 
huis of door naar een andere locatie? 
De gemeente Zoetermeer kiest aan de 
andere kant en tegelijkertijd bewust 
voor een fietsonvriendelijker aanpak 
door de keuze te laten vallen op meer 
toezichthouders op eventueel ver-
keerd gestalde fietsen en bovendien 

ook nog eens op 
locaties waar (nog) 
onvoldoende stal-
lingruimte gereali-
seerd is.

En als derde punt zijn 
we genoodzaakt het 
min of meer drama-
tisch kruispunt van 
Eerste Stationsstraat 
en Karel Doorman-
laan te benoemen 
waar in de loop der 
jaren diverse on-
schuldige fietsers 
het slachtoffer zijn 
geworden van en 
door vrachtauto’s 
welke over de Eerste 
Stationsstraat naar 
en van Nutricia al 
meer dan 10 jaar ge-
bruikmaken van dit 
incidentenkruispunt. 
In al die jaren zijn 
medewerkers van de 

gemeente, Nutricia, belanghebbenden 
en buurtbewoners met alle goede 
bedoelingen ten spijt, helaas zonder 
zichtbaar resultaat met elkaar gesprek 
geweest.

Een drietal voorbeelden waarbij een 
belangrijke rode draad doorheen loopt 
en dat is een tekort aan geld waarmee 
telkens maar weer geschermd wordt. 
Wanneer een gemeente Zoetermeer 
een kleine miljoen aan euro in korte 
tijdsperiode weet te spenderen (vol-
gens velen als te verspillen) aan een 
prestigeproject als bijvoorbeeld een 
Holland Outlet Mall, zijn dit in onze 
ogen duidelijk verkeerde keuzes. Wij 
roepen de gemeente dan ook op om 
voor de toekomst eens te kiezen voor 
financiële alternatieven als fietser en 
voetganger, zo dragen we op lokaal 
niveau in positieve zin ook nog een 
steentje bij aan het Klimaatakkoord, 
en dat is toch mooi meegenomen 
voor een middelgrote gemeente als 
Zoetermeer.

Theo Hebing

ENKELE PUNTEN
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bijna fietsprettige verkeersdrempel

drempel Ramwiede, helaas iets te breed voor fietsers

In mei 2013 is de snelfietsroute tussen 
Leiden en Den Haag, de zogenoemde 
 Velostrada, officieel in gebruik ge-
nomen. Deze fietsroute loopt vanaf 
Leiden via Voorschoten naar station 
Maria hoeve parallel aan de spoorlijn. 
Vanaf de gemeentegrens van Leidschen-
dam bij de Tuinenlaan tot aan station 
Mariahoeve loopt de fietsroute aan de 
oostzijde van het spoor.
Deze fietsroute eindigt nu vrij abrupt bij 
station Mariahoeve. Vanaf dit eind-
punt waaieren de fietsroutes uit naar 
bestemmingen in het centrum van Den 
Haag, Voorburg en de Binckhorst. Uit de 
gegevens van de Nationale Fietstelweek 
2016 blijkt dat dit eindpunt niet aansluit 
op de belangrijkste bestemmingen van 
de fietsers; deze liggen in het centrum 
van Den Haag en Bezuidenhout.

Bron: Plan van Aanpak verlengde 
Velostrada, datum 17-11-2016, Provincie 
Zuid-Holland.

Op initiatief van de Provincie Zuid-
Holland, in samenwerking met de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 
de gemeente Leidschendam-Voorburg 
en de gemeente Den Haag, is in 2015 
een verkennend onderzoek gedaan 
naar het verlengen van de Velostrada 
tot station Hollands Spoor.
Hieruit kwam een tracé naar voren 
aan de oostzijde en in de luwte van de 
spoorlijn. Hiermee ontstaat een directe 
en comfortabele fietsroute, zonder ex-
tra omrijbewegingen, extra oversteken 
langs rustige wegen. 

Het traject aan de oostzijde van de 
spoorlijn - via de Beetslaan en de Van 
Alphenstraat - vraagt om dure, onge-
lijkvloerse kruisingen met de sporen 
van Randstadrail en NS. De Fietsers-
bond Leidschendam-Voorburg twijfelt 
daarom aan het nut van dit tracé mede 
gelet op alternatieve mogelijkheden 
aan de andere (west)kant van het 
spoor in Den Haag.

In het kader van de verlenging van de 

Velostrada zijn de Populierendreef en 
Schipholboog in 2018 aangepakt door 
de gemeente Leidschendam-Voorburg 
en ingericht als fietsstraat. Ook zou de 
kruising van de Verlengde Velostrada 
met de Hofzichtlaan aangepakt wor-
den. Hier zijn vrijliggende fietspaden 
en een slimme fietsvriendelijke VRI 

(VerkeersRegelInstallatie) gepland. 
Fietsers die de Hofzichtlaan willen 
oversteken krijgen voorrang op het 
overige verkeer dat zich bevindt op de 
Hofzichtlaan; met uitzondering van het 
tramverkeer.

In het document Plan van Aanpak 
verlengde Velostrada, (dd. 17-11-2016) 
wordt door de provincie Zuid-Holland 
aangegeven dat het traject Mariahoe-
ve-Schipholboog gereed zou moeten 
zijn in het voorjaar 2018. Deze deadline 
is niet gehaald wat betreft de kruising. 
De Appelgaarde, Populierendreef en 
Schipholboog zijn wel al klaar. De kos-
ten voor dit onderdeel van het traject 
zijn toentertijd geraamd op € 1.750.000 
(i.e. niet de hele Verlengde Velostrada). 
Dit wordt gedragen door het Rijk, 
de provincie Zuid-Holland, de Metro-
poolregio Den Haag, gemeente Den 
Haag en de gemeente Leidschendam-
Voorburg.

Tijdens eerder onderzoek naar de 
VRI op de Hofzichtlaan bleek dat de 
kabelbuizen onder de kruising niet ge-
schikt waren voor de aanpassing zoals 
voorgesteld in het onderzoek van het 
bureau TAUW. Zie hieronder tekening 
92 uit project F508.1 Mariahoeve-Schip-
holboog, d.d. 08-06-2017 van TAUW.

Het bleek al snel dat het budget zoals 
vrijgemaakt voor deze kruising on-
toereikend was, bij gelijk ontwerp. Er 
wordt daarom nu een nieuw kruispunt-
ontwerp gemaakt. Daarna bekijken 
gemeente Leidschendam-Voorburg en 
Provincie Zuid-Holland of de uitvoering 
alsnog met de beschikbare financiële 
middelen kan plaatsvinden in 2020.

Ruben van der Vet, 
met dank aan E. Avan, Projectleider 
Leidschendam-Voorburg.

UPDATE AANLEG VERLENGDE VELOSTRADA.
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OH WONDER, EEN FIETSVLONDER!
Met het stallen van haar fiets wijdde 
de VVD-verkeerswethouder Caroline 
Klaver-Bouman op 12 september 2018 
de fietsvlonder aan de Van Hogendorp-
straat in, pal tegenover de afgelopen 
zomer drukbezochte Wassenaarse 
ijssalon. “Vanaf de dag dat de vlonder 
geplaatst is, zet ik er mijn fiets neer,” 
laat een van de ijsverkopers weten. “Ge-
makkelijker dan de tulipstandaard even 
verderop, waar het altijd een gehan-
nes is om je fiets aan vast te zetten.” 
De winkelier, die direct op de vlonder 
uitkijkt, blijkt eveneens tevreden. “Niet 
dat de mensen voorheen hun fietsen 
tegen onze gevel zetten, die namen ze 
waarschijnlijk aan de hand mee naar de 
plek waar ze zijn moesten, maar met 
de vlonder is het allemaal wat netter 
en fraaier. Wat mij betreft, plaatst de 
gemeente er permanente fietsnietjes.”

De vlonder, een initiatief van het altijd 
actieve centrummanagement en de 
gemeente, blijft een half jaar staan om 
te testen of het een geschikte plek is 
om de fiets te stallen. Daar ziet het 
wel naar uit, beaamt de winkelier. “Er 
staan altijd wel fietsen op de vlonder, 
die meestal goed gevuld is.” Dat geldt 
ook deze middag – acht van de tien 
plaatsen zijn bezet, al staan er ook 
nog wat verdwaalde fietsen vlakbij. 
Een tweede vlonder staat minder dan 
vijfentwintig meter verderop aan de 
Achterweg, een beetje weggedrukt, 
uit het zicht. Ongetwijfeld maken de 
bewoners van de aanpalende apparte-
menten er dankbaar gebruik van.

‘Ik heb meegedacht’
De gemeente nam de Wassenaarse 
ondernemer en veelfietser Henk Bos, 
van de bekende tuingereedschap-
penzaak en het minder bekende 
metaalbewerkingsbedrijf, in de arm 
om de vlonders te bouwen. “Ik heb 
echt meegedacht,” zegt Henk Bos. 
“De vlonder heeft een smalle oprij-
strook – je stoot je voorwiel niet tegen 
de vlonder en hoeft evenmin het wiel 
op te tillen. En aan de voorzijde is een 
horizontale buis aangebracht om te 
voorkomen dat de fiets uitsteekt en 
mogelijk beschadigd raakt, omdat 
een voorbijrijdende auto er tegenaan 
tikt. Met opzet heb ik deze buis  lager 
aangebracht dan bij het oorspronke-
lijke Rotterdamse model, waar het 
voorwiel onder de stang doorstak met 
als gevolg dat niet zelden de voorlamp 
het moest ontgelden.” Al kent die 
stang ook een nadeel – een wat lan-

gere fiets kan eigenlijk niet ver genoeg 
de vlonder op, omdat de horizontale 
buis de fiets tegenhoudt. Niettemin lof 
voor het initiatief.

Ruimte voor de fiets
Met de beide vlonders wil het cen-
trummanagement, samen met de 
gemeente, ruimte bieden aan de vele 
fietsen, die her en der staan, vaak 
buiten de weinig geliefde tulips. Niet 
vreemd, want je moet altijd je voor-
wiel een eind optillen en dan nog staat 
je fiets niet echt stabiel – bovendien 
staan sommige tulips in het centrum 
zo dicht bij een boom, dat je er amper 
je fiets in kwijt kunt.

De vlonder is een Rotterdamse uitvin-
ding, waarvoor de stad de afgelopen 
zomer de Tour de Force Innovatieprijs 
2018 kreeg uitgereikt. De Rotterdamse 
vlonder past precies in een autopar-
keervak. Elke Rotterdammer kan 
een vlonder aanvragen, waarna de 
gemeente deze plaatst en als er geen 
al te groot protest komt, verdwijnt het 
parkeervak definitief ten gunste van 
fietsnietjes. Zover is het in Wassenaar 
nog niet.

Het centrum – een wirwar van fietsen
Hopelijk breekt de fietsvlonder het 
ijs en gaat de gemeente serieus aan 
de slag met het fietsparkeren in het 
centrum. De Fietsersbond heeft meer 
dan eens gepleit voor extra stallingen 
in het centrum, bij voorkeur overdekt, 
waar het zeker met wat zonnig weer 
een warboel van fietsen is, schots en 
scheef neergezet. Hoewel de gemeen-

te het probleem erkent, is het nog niet 
tot veel actie gekomen.

Met haar initiatief geeft de kersverse 
VVD-verkeerswethouder haar visite-
kaartje af. Tegelijkertijd zijn vraag-
tekens te plaatsen bij de verkeersin-
tenties van het nieuwe Wassenaarse 
college. Wie het coalitieakkoord raad-
pleegt, ziet dat de auto in Wassenaar 
nog steeds hoogtij viert: de maatrege-
len die de coalitiepartijen aankondigen 
hebben vooral betrekking op de auto 
en verder op het openbaar vervoer – 
de fiets(er) komt er bekaaid vanaf en 
in de beknopte begroting-2019 is in de 
paragraaf Verkeer de fiets al helemaal 
in geen velden of wegen te bekennen. 
Voor de Fietsersbond Wassenaar een 
reden te meer om het verkeersbeleid 
de komende jaren kritisch te volgen.

Antoon Claassen
Fietsersbond Wassenaar

De fietsvlonder aan de Van Hogendorpstraat in hartje Wassenaar. Foto. Antoon Claassen

Fietstulp

De Haagse afdeling van de Fietsersbond 
heeft de beschikking over een website. 
Die moet beheerd worden. Gelukkig 
hebben we anderhalf jaar een nieuwe 
vrijwilliger en we zien dat de website 
langzamerhand toegankelijker wordt. 
Karlijne Scholts doet dit werk. We wil-
len uiteraard graag iets meer over haar 
weten, daarom sprak ik met haar.

Bepalend voor haar huidige manier 
van leven is een herseninfarct welke 
haar enkele jaren geleden trof. Het 
gevolg is dat o.a. haar evenwichtsor-
gaan verstoord is. Karlijne werkte als 
operationeel project manager voor 
een navigatiebedrijf, ze had de ver-
antwoordelijkheid voor alle logistieke 
activiteiten rondom de lancering van 
nieuwe producten. Door het hersenin-
farct is haar werk niet meer mogelijk 
maar energie die er weer is, na een 
goede revalidatie, zoekt toch een 
uitweg en kon ze gelukkig haar functie 
als voorzitter van de Wijkorganisatie 
Het Oude Centrum van Den Haag weer 
deels oppakken. Toen ze gewezen 
werd op de vraag van de Haagse 
Fietsersbond naar een social media 
manager voor een uur per week, vond 
ze dat een mooie kans om te bekijken 
of dit een extra activiteit kon worden 
in haar ‘nieuwe’ leven. Bovendien ziet 
ze aansluiting bij haar werk voor de 
wijkorganisatie.

De Fietsersbond en de wijkorganisatie 
vullen elkaar mooi aan. Grotendeels 

hebben ze dezelfde belangen: een 
prettige en veilige woonomgeving. De 
Fietsersbond heeft echter veel meer 
en nauwere contacten met de ge-
meente, voor de bewoners mooi om 
gebruik van te maken. Voor de Fiet-
sersbond is het contact goed omdat er 
veel dagelijkse ervaring bij de bewo-
ners is waar verbeteringen mogelijk 
zijn. Karlijne ziet voor haar ook een rol 
om beide organisaties elkaar te verbin-
den en te versterken. 

De Fietsersbond moet mee in de 
nieuwe omgangsvormen die de sociale 
media zijn, inclusief website en Face-
book. Deze media moeten goed toe-
gankelijk zijn voor belangstellenden en 
belanghebbenden. Tevens dienen alle 
media mensen aan de Fietsersbond te 
binden en mensen uit te nodigen mee 
te doen met de Fietsersbond, door 
o.a. lid worden. Daartoe is Karlijne al 
met de website begonnen om deze 
gebruikersvriendelijker te maken.
Facebook en Twitter zijn ook goede 
communicatiekanalen en ook hiermee 
wil de Haagse afdeling belangstellen-
den bereiken, deze zijn ook inmiddels 
opgezet door Karlijne. 

Het is belangrijk dat we ook een 
bredere input krijgen via onze leden, 
actieve vrijwilligers of eenieder die 
zich per fiets voortbeweegt. Dat men 
ons raadpleegt, prima, maar we zijn 
activistisch, we willen graag fietsvoor-
zieningen verbeteren, dan hebben we 

betrokkenheid van gebruikers nodig. 
Om een voorbeeld te noemen, er zijn 
veel meldpunten om problemen te 
melden. Het zou mooi zijn als onze af-
deling het centrale punt worden voor 
meldingen. Dan hebben we zicht op 
klachten en zijn wij als aanbrenger van 
problemen een goede gesprekspart-
ner voor de gemeente. Karlijne werkt 
eraan dat we toegankelijk zijn.
Een punt van aandacht is wel het 
ledenbestand. Dat er weinig jongeren 
lid zijn van de Fietsersbond is zorgelijk. 
Door gebruik te maken van moderne 
media hoopt Karlijne jongere fietsers 
te bereiken en hen de Fietserbond als 
hun belangenbehartiger te laten zien 
en op deze manier jongere leden aan 
te trekken.

Je zou verwachten dat iemand die 
moeite heeft met evenwicht niet op 
de fiets zit. Dat klopt als je aan twee-
wielers denkt. Maar voor Karlijne is de 
oplossing een driewieler. Sinds kort 
heeft ze zelfs een elektrische driewie-
ler. Deze is echt fantastisch en geeft 
heel veel mobiliteit en nieuwe moge-
lijkheden. Wel wordt ze op een bijzon-
dere manier geconfronteerd met fiets- 
en stallingsproblemen. Jammer dat ze 
er last van heeft, maar voor ons een 
mooie informatiebron. Trouwens voor 
Karlijne ook een extra inspiratie om 
zich voor onze vereniging in te zetten.

Willem Ruitenberg

KENNISMAKEN MET KARLIJNE SCHOLTS

Karlijne met haar mobiliteits-parel, foto Marieke de Jong
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30 is het nieuwe 50
Onlangs hebben de fracties van D66 
en Groenlinks voorgesteld in Den Haag 
een maximumsnelheid van 30 kilome-
ter per uur voor het snelverkeer in te 
stellen. De reacties op deze suggesties 
waren wisselend. Vanuit het oogpunt 
van de fietser is dit een prima plan. In 
het verkeer is de fietser een zwak-
kere deelnemer dan de auto of motor. 
Mede gelet op de stijging van het aan-
tal (fiets)verkeersslachtoffers zal een 
daling van de maximumsnelheid voor 
het snelverkeer invloed hebben op het 
aantal verkeersslachtoffers.

Wethouder Mobiliteit, Robert van 
Asten, stond in beginsel niet afwijzend 
tegenover het voorstel van D66 en GL. 
Hij plaatste wel direct een kantteke-
ning. Een verlaging van de maximum-
snelheid kan niet stadsbreed worden 
ingevoerd. De voorwaarde is dan wel 
dat daar waar 50 km mag worden 

gereden er vrijliggende fietspaden 
aanwezig moeten zijn. Deze redene-
ring zou ik willen omdraaien. Daar 
waar geen vrijliggende fietspaden zijn 
kan een maximumsnelheid van 30 km/
uur snel worden ingevoerd. Dat zal 
op bijvoorbeeld op de Statenlaan, de 
Koningin Emmakade, de Hoefkade en 
vele andere straten en lanen in Den 
Haag de verkeersveiligheid bevorde-
ren.

Jelle Meinesz, van de fractie Hart voor 
Den Haag denkt daar volledig anders 
over. Zijn idee is dat het voor de ver-
keersveiligheid beter is dat de (auto-)
infrastructuur moet worden uitgebreid 
en het aantal parkeerplaatsen moet 
worden vermeerderd. Meer wegen 
en meer parkeerplaatsen is volgens 
hem dus ook beter voor de verkeers-
veiligheid. Als je hart voor Den Haag 
zo klopt dan heb je het vanuit ver-
keersveiligheid oogpunt en het goed 

inrichten van de openbare ruimte niet 
echt goed begrepen vind ik. 

Ik hoop dat er binnen afzienbare tijd 
een discussie op gang komt over “30 
is het nieuwe 50”. Het standpunt van 
de Fietsersbond hierover lijkt mij vrij 
duidelijk.

Koen Baart, voorzitter

VAN DE VOORZITTER

Koen Baart

FIETSEN IN HET HOFKWARTIER
Op 13 december 2018 is in de commis-
sie Leefomgeving aan de orde geweest 
het fietsen in het Hofkwartier naar aan-
leiding van schriftelijke vragen van de 
leden De Vuijst (GL) en Holman (PvdA). 
De eerste vraag en het antwoord 
daarop luidde:

1. Is het college bekend met de borden 
op en rond het Noordeinde die fietsers 
gebieden om af te stappen?
Heeft het college ingestemd met of 
opdracht gegeven voor het plaatsen van 
deze borden? Graag een toelichting.

Antwoord:
Ja, het college kent deze borden, maar 
heeft met de boodschap daarop niet in-
gestemd en ook geen opdracht gegeven 
voor het plaatsen daarvan. De borden 
die op de foto’s zijn weergegeven zijn 
geen verkeersborden en hebben dus 
geen bindende kracht naar de wegge-
bruikers. Ze zijn ontwikkeld en geplaatst 
door ondernemers aan het Noordeinde. 
Hoewel het college de boodschap op de 
borden niet deelt is er geen juridische 
basis om deze borden te verbieden.
Mits de borden voldoen aan de bepalin-
gen omtrent uitstallingen en reclame- 
borden, zoals die in de Algemene Plaat-
selijke Verordening zijn opgenomen, is 
plaatsing daarvan toegestaan. Alleen 
m.b.t. de borden “winkels open, fietsers 
lopen” is overleg met de gemeente 
gevoerd.

Wethouder De Mos vindt dus dat dit 
reclame is en dat hem geen juridische 
middelen ter beschikking staan de 
borden te laten verwijderen volgens 
de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). De Reclame Code Commissie 
echter stelt dat dit geen reclame is en 
dat de commissie hier dus niet over 
kan adviseren. 

Wij, de Fietsersbond, regio Den Haag, 
vinden dat de door de ondernemers 
geplaatste borden weg moeten. Het 
Hofkwartier is geen voetgangersge-
bied en de fietsers hoeven niet af te 
stappen. Wat er op de borden staat 
is, om het eufemistisch uit te drukken, 
bezijden de waarheid.

Koen Baart

Deze brief heb ik 18 december 2018 aan 
wethouder De Mos gestuurd:
Den Haag, 18 december 2018
Geachte heer De Mos, beste Richard
Zoals afgelopen vrijdag beloofd hierbij 
mijn brief over het fietsen in het voet-

gangersgebied van de Binnenstad. 

Allereerst kom ik terug op het debat 
in de commissie Leefomgeving over 
fietsen in het Hofkwartier. Het College 
heeft als argument dat er tegen de 
borden door de ondernemers ge-
plaatst: “Voetgangersgebied, Fietsers 
afstappen”, niet kan worden opgetre-
den. Dat kan omdat, zoals in de ant-
woorden op de schriftelijke vragen van 
de leden Holman en De Vuijst wordt 
gesteld, de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) hier geen juridische 
gronden voor zijn. Ik heb hier de APV 
op na geslagen en kom bij het Hoofd-
stuk artikel 2:97 Handelsreclame bij de 
onderdelen 1 tot en met 6 niets tegen 
dat de stelling van het College van 
B&W onderbouwt. Wellicht lees ik de 
APV niet goed en kan jij mij uitleggen 
wat de juiste tekst in de APV is op basis 
waarvan het College vindt dat er geen 
juridische gronden zijn op basis waar-
van er niet kan worden opgetreden 
tegen deze borden waarvan de teksten 
ernstig in strijd met de waarheid zijn. 

Ten tweede kom ik terug op de in de 
commissie vastgestelde toezegging: 

“samen met wethouder Van Asten een 
gesprek aan te gaan met ondernemers 
om hier een gezamenlijke oplossing 
voor te vinden.” 

Volgens mij gaat het bij het oplossen 
van alle verschillende visies, betref-
fende het fietsen in het voetgangers-
gebied van de Binnenstad, om meer 
belanghebbenden. Ik vind het een 
goed plan dat er een overleg wordt 
gestart met alle belanghebbenden. 
Naast de ondernemers zijn dat volgens 
mij het bestuur van Den Haag, de 

bewoners, voetgangers en last but 
not least de Fietsersbond. Inzet van 
dit overleg moet volgens mij zijn het 
besluit uit 2013 waarin staat dat in het 
hele voetgangersgebied de fiets te 
gast is. Dit besluit moet mijns inziens 
heroverwogen worden zodat er duide-
lijkheid komt wat, wanneer, wel of niet 
mag binnen het voetgangersgebied. 
Ik hoop dat jij je kunt vinden in mijn 
suggestie en tevens bereid bent dit 
overleg te organiseren.

Omdat jouw collega Robert van Asten 
wethouder “Fiets” is stuur ik een af-
schrift van deze brief ook aan hem.

Hopende en vertrouwende op een 
spoedig antwoord op mijn vraag en 
positieve op mijn suggestie van jouw 
kant teken ik, 

Met vriendelijke groet,
Koen Baart, voorzitter Fietsersbond 
regio Den Haag

c.c. Robert van Asten

Na drie maanden ontving ik onder-
staande reactie/informatie. Een ant-
woord wil ik het niet noemen, want 
een antwoord is het niet:

Pdf gemeentebrief zie bladzijde 11 

Zoals ik het nu begrijp gaat de wethou-
der de ondernemers niet dwingen de 
borden, met teksten die ver bezijden 
de waarheid zijn en in ieder geval geen 
reclame zijn volgens de Reclame Code 
Commissie, te verwijderen. Hij gaat nu 
met zijn pet in de hand bij de onderne-
mers bedelen of ze wellicht eventueel 
bereid zijn de borden weg te halen. 
Wat ik wel weet is dat bedelen in de 
Binnenstad verboden is, dat staat wel 
in de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning.

Wat betreft het organiseren van een 
overleg met alle belanghebbenden 
over het fietsen in het Hofkwartier is 
ook niets goeds te melden. De wet-
houder gaat de ondernemers vertellen 
wat de huidige regels zijn niets meer 
dan dat.

Wat mij betreft een zeer teleurstellend 
resultaat. Onze poging om in ieder 
geval een discussie over het fietsen in 
het Hofkwartier op gang te brengen is 
in de kiem gesmoord.

Koen Baart 

Geen verkeersbord
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onderweg
De overheid streeft ernaar om het fiet-
sen te stimuleren. Maar liefst 200.000 
mensen extra zouden op de fiets 
naar hun werk moeten gaan, zo wil 
staatssecretaris Van Veldhoven. Onder 
andere de Nationale Politie doet mee. 
Met veel andere bedrijven is oom 
agent straks zelfs ‘ambassadeur’ van 
het nobele streven om de fiets nog 
populairder te maken dan hij al is. 
Want ach ja, de fiets... Het is het troe-
telbeertje van het progressieve mobili-
teitsbeleid. De snelste afslag naar een 
ideale wereld. Toch?
Persoonlijk verplaats ik mijzelf liever 
per automobiel. Ik ben wat de Britten 
zouden noemen een echte petrolhead: 
voor mij een zescilinder graag, lang en 
laag vormgegeven en het liefst een 
wat ouder en chique model. Héérlijk, 
zo’n voiture! Intens kan ik genieten 
van het design, vooral bij Europese 
merken. Je wast zo’n ding toch puur 
voor je plezier! Prachtig ook, de geur 
van leer, olie en benzine… En dan de 
luxe om met een verse afspeellijst het 
gaspedaal lekker diep in te trappen: de 
vrijheid tegemoet! Mooier wordt het 
leven niet.
Nee, dan de fiets... Een goede vriend 
van mij stelt altijd; wie na zijn dertig-
ste nog fietst, die is maatschappelijk 
mislukt. En, beste lezers van dit blad, 
u moet toegeven: daar zit best wat 

in. Hoe vaak ben ik niet als scholier 
doorweekt op mijn bestemming 
aangekomen? En dan dat eindeloze af-
remmen voor rood licht, net als je een 
lekker vaartje hebt… Of dat er weer 
een band lek gaat… Of je ketting eraf 
loopt? Kan je met je vieze handen in de 
goot gaan zitten prutsen… Of dat je 
hele fiets weer eens gejat is? Niet voor 
niets dat iedereen dolblij is met zijn 
rijbewijs en eerste auto. Weg met die 
fietsarmoede! 
Maar… als uw kersverse en immer 
optimistische columnist wil ik hier toch 
graag even de loftrompet steken voor 
de herontdekking van de fiets: super, 
dat de politie gaat fietsen! Hulde aan 
de staatssecretaris die de fiets tot het 
nationale knuffelvervoermiddel heeft 
gemaakt! Klasse, al die GroenLinks-
stemmers op hun bakfietsen en de an-
deren op hun e-bikes. Heel sympathiek 
ook, die gemeenten die met fietsrou-
tes pronken en met strooiwagentjes 
klaarstaan. 
Het is allemaal ook wel logisch. Fietsen 
kost vrijwel niets en het stimuleren 
van fietsen al evenmin: wat vriende-
lijke woorden, een stelletje ambassa-
deurs benoemen en hier en daar een 
snelfietsroute en klaar is Kees. 
Argumenten te over trouwens. Fietsen 
is niet alleen goedkoop, het is nog 
goed voor de volksgezondheid ook. 

Wie fietst, hoeft niet meer naar de 
sportschool. En bovendien: fietsers 
maken geen lawaai en stoten geen 
roet of CO2 uit. Sterker nog: door 
de lichamelijke inspanning die fiet-
sers leveren, zuiveren ze in feite de 
lucht! Fietserslongen zijn als het ware 
luchtfilters voor de stad: laat achter 
elke auto of scooter maar een stuk of 
tien fietsers rijden, dan word de lucht 
vanzelf weer schoon! 
Het is kortom heel fijn dat steeds meer 
mensen fietsen. We kunnen het niet 
genoeg stimuleren. Waarbij mensen 
als ik, verstokte automobilisten, er 
elke dag de voordelen van plukken. 
Tel maar na: hoe meer fietsers in de 
fietsersfile staan, hoe meer ruimte er 
is voor prachtige automobielen. Zoals 
die van mij. Als we geluk hebben, gaat 
het een hoop files schelen, let maar 
op. 
Die ideale wereld, die komt er dus 
wel. Ik maak hem nu al vaak mee: de 
cilinders ronken, het chroom blinkt en 
uw petrolhead komt overal stijlvol en 
droog op zijn bestemming aan. Waar-
bij je als bonus steeds vaker voor de 
deur kunt parkeren. Ik zeg: lang leve 
de fiets!! 

Jhr. Carlos B.M.W. Zeskamers 
alias De Verstokte Automobilist

IDEALE WERELD
Een van mijn favoriete fietsroutes 
is door de duinen naar Duindorp. ’s 
Avonds is het heerlijk in het donker 
via deze route naar huis te fietsen 
en overdag is het genieten van de 
blanke top der duinen en de zee. Bij 
de herinrichting van het Westduinpark 
is iets vreemds gebeurd. Een deel van 
het fietspad is omgezet in zandpad, je 
wordt daardoor gedwongen om te rij-
den. Voor mij is de pret van deze route 
ook een beetje verzuring geworden, 
iedere keer dat omrijden! Terwijl er 
zo’n prettig fietspad lag. Naar verluidt 
wilde de gemeenteraad wat duin 
teruggeven aan de natuur. Ik weet het 

niet of dat de werkelijke reden is want 
er loopt nog wel een zandpad voor 
voetgangers. Een mogelijkheid om het 
omrijden dragelijk te maken is het te 
zien als een mooie gelegenheid extra 
tijd in de duinen door te brengen, 
maar eerlijk gezegd dat werkt toch 
niet echt goed, omrijden is voor de 
fietser tegennatuurlijk.

Dit geeft mij aanleiding eens te 
schrijven over enkele bijna onbewuste 
neigingen van fietsers. Al fietsend 
bemerk je bepaalde gewoontes. 
•  De fietser wil rechtdoor, ik merk het 

bij de Sportlaan, zit ik er eenmaal op, 
dan wijk ik niet uit naar de paral-
lelweg. Als je de keuze hebt tussen 
kruip-door-sluip-door kiest de fietser 
voor de route met de minste boch-
ten. Of bij een rotonde, dan is het 
fietspad niet-rechtdoor (en om) in 
vergelijking met de weg voor auto’s.

•  De fietser wil niet remmen. Dit levert 
wel eens gevaarlijke situaties op om-
dat je daardoor soms toeren uithaalt 
om niet te hoeven remmen. Als je 
de situatie verkeerd hebt ingeschat, 
wat mij wel overkomt, is de mede-

weggebruiker terecht geërgerd.

•  De fietsers wil de kortste route 
nemen. Dit gaat naar mijn ervaring 
nog voor de neiging om rechtdoor 
te willen. Dat is ook wel logisch, 
want uiteindelijk probeer je zo min 
mogelijk energie te gebruiken en 
vaart te houden, een bocht nemen 
kost snelheid en energie. Ook hier 
levert de neiging gevaar op en erger-
nis voor anderen, namelijk het tegen 
het verkeer in fietsen of ergens fiet-
sen waar het niet de bedoeling is. 
Ik bespeur bij mezelf het probleem 

remmen door haakse bocht

deze fietser ontloopt haakse bocht, hij zwiertkruisen gezet  door verwijderde fietspad

weg fietspad, we blijven naar je verlangen

HET ONBEWUSTE VAN DE FIETSER
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je rijdt als fietser liefst over de weg, kortste route
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nie en faciliteert het met overtuiging.
Omdat Melanie fietsen in al zijn facet-
ten boeiend vindt, heeft ze in 2011 bij 
via Parada de cursus fietscoach van 
“de fietsacademie” gevolgd, daarna 
volgde ze in 2012 een opleiding van 
de Fietsersbond tot fietsdocent. De 
Fietsersbond stelt ook lesmateriaal 
ter beschikking, het boekje “Stap op 
de fiets” van Angela van de Kloof. 
Melanie gebruikt voor de theorie een 
36 bladzijdes tellend boekje, hou-
dende informatie over de fiets en over 

tie stichting Mooi welzijn Laak, die 
mede tot doel heeft het stimuleren 
op eigen benen staan. En wat onder-
steunt zelfstandigheid niet meer dan 
fietsen? Niet voor niets onderscheiden 
Nederlandse kinderen zich in zelf-
standigheid: onze kinderen gaan al 
vroeg alleen op de fiets naar school. 
De stichting biedt fietslessen aan aan 
moeders, voor hun eigen zelfstandig-
heid maar ook opdat die het goede 
voorbeeld zijn voor hun kinderen. De 
stichting is blij met het werk van Mela-

FIETSLESSEN BETER GEORGANISEERD

statiefoto

trappers in de goede stand, foto Noortje van der Kaaden

stad

Bij sporthal ’t Zandje in Spoorwijk 
heeft de gemeente het kunstgrasveld 
ter beschikking gesteld voor fietsles-
sen. Tevens heeft de gemeente een 
stallingruimte voor lesfietsen laten 
aanleggen. 

Wethouder van Asten (Mobiliteit) was 
op 4 april aanwezig bij de feestelijke 
ingebruikneming. Zijn steun verwoordt 
hij als volgt: 

De Fietsbel wil van de fietslessen het 
fijne weten. Daarom sprak ik met Me-
lanie van Zweeden. Zij is fietsdocent 
van de Fietsersbond en de gebruiker 
van de stalling.
Organisatorisch wordt het lesgeven 
ondersteund door welzijnsorganisa-

Een fiets zonder stalling is een bij-zonder korf!

wethouder overhandigt sleutel tractatie van de gemeente

dat je de regels niet wilt overtreden 
en het door die drang van kortste 
route toch doet. De gemeente zou 
bij de planning misschien wat meer 
rekening kunnen houden met deze 
slechte eigenschap(gemakzucht) 
van fietsers.

•  De fietser kiest voor asfalt. Ik merk 
dat ik bij de keuze van mijn route, 
mij laat leiden door waar ligt asfalt in 
plaats van klinkers of tegels.

•  De fietser wil zwieren, dat wil zeg-
gen zich soepel door obstakels be-
wegen, zonder te hoeven remmen. 
Daarom zijn harde randen zo irritant 
voor fietsers, de biggeruggtjes zijn 
veel fijner, die geven speelruimte 
en jagen geen angst aan zoals hoge 
stoepranden. Je ziet het ook met 
tramrails, als er weinig ruimte is 
om te zwieren, zoals in de Zout-
manstraat, loop je als fietser groter 
gevaar. In dit geval is je hoek met de 
rails te klein. 

Een verbazingwekkende waarneming 
is dat fietsers die een vaste route 
hebben van A naar B en weer terug 
vaak een ovaalvormige route heb-
ben. Meestal zit er ergens in de route 
eenrichtingverkeer, dat je heen of 

terug moet omzeilen. Mijn theorie is 
dat fietsers liever rechtsaf gaan dan 
linksaf, daardoor ontstaat de ovaal of 
ellips zo je wilt.
Willem Ruitenberg

 je kan geen goede hoek maken om de tramrails te kruisen

het verkeer. Het is heel beeldend en 
gericht op vrouwen die geen ervaring 
hebben met het westerse verkeer. Dit 
is ooit opgesteld door het vrouwen-
centrum uit Tilburg (dat niet meer 
bestaat).
Om les te kunnen geven heb je fietsen 
nodig en een geschikt terrein om te 
oefenen. Waar laat je de fietsen als je 
ze niet gebruikt? Daar zit dus al een 
probleem, je moet fietsen en een 
veldje bij elkaar in de buurt hebben. 
Dat had Melanie niet en het was 
altijd een gedoe om de fietsen bij de 
oefenplaats te krijgen. Dankzij de 
nieuwe stalling kan ze meer les geven 
en kan ze ook een grotere variatie aan 
fietsen aan de leerlingen beschikbaar 
stellen. Bovendien heeft het terrein 
een geschikt oefenveld van kunstgras. 
Vallen is daar toch wat minder pijnlijk 
dan op asfalt!
Onder de leerlingen zijn veel vrouwen 
die in Nederland zijn komen wonen 
en hier zien hoe de fiets vrijheid geeft. 

Het lesgeven is heel verrassend omdat 
veel leerlingen in hun land van her-
komst vaak niet aan het verkeer deel-
namen; onze verkeersregels komen 
voor hen van een andere planeet, als 
het ware. Het is nog heel wat studeren 
om het allemaal te begrijpen en onder 

de knie te krijgen. Bijvoorbeeld het 
verkeersbord “einde fietspad”, dat 
is het vertrouwde blauwe bord met 
witte fiets, met daaroverheen een 
rode streep. Voor mensen van buiten 
Nederland een duidelijke aanwijzing 
dat het daar verboden te fietsen is. 
Het kost even moeite om uit te leggen 
dat verboden te fietsen een wit bord is 
met een fiets en een rode cirkel.
De leerlingen moeten wel gemoti-
veerd zijn, want onvermijdelijk valt 
iedere leerling wel enkele malen maar 
gelukkig hebben zich de afgelopen ja-
ren nauwelijks ernstige verwondingen 
voorgedaan.
Dankzij de nieuwe fietsenstalling kan 
Melanie nu doelmatiger werken en 
kan ze meer gegadigden het fietsen 
leren. Succes Melanie!

Willem Ruitenberg

“De fietslessen zijn een geweldig 
initiatief en steunen wij graag met 
stallingsruimte voor de lesfietsen. 
Een prachtige manier om te integre-
ren door kennis te maken met de 
Nederlandse fietstraditie. De fiets 
is een veilig, schoon en praktisch 
vervoermiddel binnen onze stad. De 
fietslessen helpen de nieuwkomers 
om zich veilig en zelfbewust in het 
verkeer te mengen”.
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De gemeente Den Haag gaat de De 
Constant Rebecquestraat inrichten als 
fietsstraat. Een echte fietsstraat wordt 
deze niet, omdat niet de fietser als 
uitgangspunt is genomen bij het maken 
van het ontwerp.

Zie hieronder de reactie van onze 
voorzitter, Koen Baart, op het ont-
werp. Hij gaf deze reactie in de com-
missievergadering van de gemeente-
raad, waar het ontwerp op de agenda 
stond.

Een fietsstraat ontwerpen en aanleg-
gen kan ook heel goed uitpakken voor 
de fietser, als een gemeente de lande-
lijke richtlijnen daarvoor volgt.
Zo’n gemeente is Leidschendam-
Voorburg.
De Appelgaarde en een deel van de 
Populierendreef zijn ingericht als fiets-
vriendelijke fietsstraten.

Deze straten zijn onderdeel van de 
Velostrada, een interlokale fietsroute 
tussen Leiden en Den Haag. Den Haag 
is nog de grote afwezige in deze route. 
Het is de bedoeling dat deze fietsroute 
wordt doorgetrokken ongeveer langs 
de spoorlijn richting Waldorpstraat 
achter het Hollands Spoorstation.

Wat keken de ambtenaren meer dan 
tien jaar geleden vreemd op toen de 
Fietsersbond voorstelde om fietspaden 
voortaan vergevingsgezind aan te leg-
gen. Wat een belachelijke term! En wat 
is dat?

Deze term kwam ik in die jaren tegen 
op internet. Er was zelfs een website 
met de naam ‘vergevingsgezind fiets-
pad’. Daar zaten in eerste instantie 
mensen achter die slechtziend waren 
en toch wilden fietsen (terecht!) en 
niet altijd de grens tussen fiets- en 
voetpad goed konden waarnemen. 
Fietste men er tegenaan, dan werd 
dit vaak afgestraft met een valpartij. 
Maar ook andere fietsers kwamen ten 
val door zo’n opstaand randje, evenals 
overstekende voetgangers.

Na jarenlang ‘zeuren’, zoals dat werd 
aangeduid – ik zeg liever ‘bepleiten’ – 
heeft de gemeente enige tijd terug het 
beleid veranderd door te kiezen voor 
vergevingsgezinde randen.

Wat is het voordeel? 
Afwijken van het fietspad wordt 
niet meer afgestraft. Maar ook heel 
belangrijk is dat het fietspad breder 
wordt in het gebruik, omdat men nu 
letterlijk tot het randje kan gaan met 
de fiets zonder een kans op vallen. Zo 
ontstaat er meer ruimte voor andere 
fietsers om veilig te passeren.

Het allerveiligst is geen verhoogde 
afscheiding aanbrengen tussen het 
fiets- en voetpad zoals bijvoorbeeld op 
de IJsclubweg aan de huizenzijde. Ook 
voor overstekende voetgangers is dat 
een verbetering.

Bijzonder is wel dat de gemeente Den 
Haag geen vergevingsgezinde afschei-
ding aanlegt bij kruispunten. Daar 
worden meestal hoge trottoirbanden 
aangelegd, waar groepjes fietsers 
tijdens de spits zich veelal slingerend 
doorheen moeten wurmen.
Kijk maar eens naar de krassen  die op 
de trottoirband veroorzaakt zijn door 
fietstrappers. Soms leidt dat tot een 
valpartij. Hoge trottoirbanden leiden 
ook de aandacht af van het verkeer.

Voor vergevingsgezinde fietsvoorzie-
ningen blijft de Fietsersbond pleiten!

OV

VERGEVINGSGEZIND

FIETSSTRATEN stad

Vergevingsgezinde afscheiding

IJsclubweg, geen verhoogde afscheiding
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Huidige situatie

Appelgaarde is ruim vier meter breed,  
parkeren aan één zijde

Populierendreef is ruim 6 meter breed, 
geen langsparkeren, bij kruispunten in de 

voorrang

Populierendreef is ruim zes meter breed

Koen Baart, Fietsersbond:
De De Constant Rebecquestraat inrichten als fietsstraat is een 
uitstekend plan. 
Daarbij is altijd de veiligheid van de fietser het uitgangspunt. In 
een brief uit 2013 over (fiets)verkeersveiligheid van de toenmalige 
minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schulz, haalt zij o.a. 
een vraag aan van de gemeente Den Haag: Hoe ziet een fietsstraat 
eruit?

Na jaren van evalueren en onderzoek doen – al ver voor 2013 begon-
nen – heeft het CROW-Fietsberaad richtlijnen en aanbevelingen op-
gesteld. Daarin staat het antwoord op de vraag door de gemeente 
Den Haag gesteld.

Kort samengevat:
-  De rijbaan is zo breed dat twee fietsers naast elkaar kunnen rijden, 

terwijl er ruimte overblijft voor een voorzichtig passerende auto. 
Dit om irritatie bij automobilisten te voorkomen.

- In een verblijfsgebied (= 30 km/uur) wordt een fietsstraat in de 
voorrang aangelegd.
- Het wegdek in rood asfalt wordt over de kruispunten heen door-
getrokken.
-  Is autoparkeren onvermijdelijk, dan dienen de parkeerplaatsen ex-

tra breed te zijn om het gevaar van o.a. in- en uitparkerende auto’s 
en openzwaaiende portieren te verminderen.

De De Constant Rebecquestraat heeft de ruimte om deze CROW-
richtlijnen toe te passen. Voor de fietsstraat over de Trekweg en 
Cromvlietkade, onderdeel van het Trekfietstracé,  zijn deze richtlij-
nen, behalve wat de breedte betreft, bij de aanleg wel toegepast, 
ruim voor 2013!

De uitgangspunten voor de De Constant Rebecquestraat van de 
gemeente Den Haag, verpakt in een mooi verhaal, komen neer op 
het volgende:
-  De fietser als snelheidsafremmer voor het autoverkeer door de 

rijbaan zo te versmallen dat auto’s achter fietsers moeten blijven 
rijden. Voor ons gevoel is dat veiliger, legde een ambtenaar, tijdens 
de inloopavond, uit. Maar dat is niet veiliger voor de fietser, dat is 
juist onveiliger.

-  Het aanleggen van een vastgesteld aantal (onvermijdelijke) auto-
parkeerplaatsen.

-  Bredere trottoirs.
-  Geen voorrang bij kruispunten.
-  Geen eenduidig wegdek, maar afwisselend asfalt en klinkers.

Met deze uitgangspunten wordt het fietsverkeer op deze ster-
fietsroute in Den Haag niet echt bevorderd, vindt de Fietsersbond, 
en verzoeken wij de Raad en het College dan ook om nog eens 
goed na te denken over de herinrichting van de De Constant 
Rebecquestraat. Niet alleen goed na te denken maar ook kennis te 
nemen van de onderzoeken en resultaten daarvan op het gebied 
van fietsstraten. En last but not least de richtlijnen opgesteld door 
het CROW toe te passen. Daarbij wordt altijd rekening gehouden 
met de belangen van andere verkeersdeelnemers, maar staat de 
fiets voorop. Begin deze eeuw was dat de titel van de Meerjaren-
programma’s Fiets: Fiets voorop!

Wellicht een overbodige maar wel oprechte oproep. De Fietsers-
bond wil – als belangenbehartiger van de fietsers - in de toekomst 
altijd en op tijd betrokken worden bij nieuwe fietsplannen! 

Krassen op een trottoirband

Zowel de Appelgaarde als de Populie-
rendreef zijn breed genoeg om fietsers 
een veilig gevoel te geven en het auto-
verkeer niet te veel te hinderen. Veilig 
passeren is mogelijk. Toch een punt 
van kritiek: de aansluitingen bij de 
kruising met de Hofzichtlaan kunnen 
beter, te beginnen met het wegdek.

Alles bij elkaar een compliment voor 
de gemeenteLeidschendam-Voorburg!

Werkgroep Gemeentepolitiek 



fietsbel voorjaar 2019 18 19 fietsbel voorjaar 2019

Het provinciale fietspad van Kijkduin 
naar Hoek van Holland is voor een groot 
deel voorzien van een nieuw wegdek in 
asfalt. Dat fietst geweldig.
Voor de duidelijkheid, ik bedoel niet 
fietspad 370, het betegelde fietspad, 
dat ook van de provincie is en dat vlak 
langs de kust loopt.

Het opgeknapte fietspad is niet al te 
breed voor een tweerichtingenfiets-
pad. De Fietsersbond had dit graag 
breder gezien voor het comfort van de 
fietsers, maar ook omdat erop gewan-
deld en hardgelopen wordt.
Het nieuwe asfalt is aangebracht bo-
venop het bestaande asfalt. Daardoor 
kwamen de bermen een stuk lager 
te liggen dan het fietspad, soms wel 
meer dan 25 cm.
Fietsers die om wat voor reden dan 
ook in de berm naast het fietspad te-
recht komen, hebben een grote kans 
daar ten val te komen.
De Stichting Wetenschappelijk On-
derzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
dringt er al jaren op aan om de bermen 
naast een fietspad –breed of smal – op 
gelijke hoogte aan te brengen als het 
wegdek van het fietspad.
Dat heeft de provincie nog niet zo lang 
geleden gedaan. 

Deels is er zand en deels zijn er 
schelpen gestort links en rechts naast 
het fietspad. Dat is al weer behoorlijk 
ingezakt, waardoor er opnieuw een 
hoogteverschil is ontstaan.

Beter is - de SWOV beveelt dat aan 
– om naast een fietspad speciale klin-
kers aan te leggen. Deze klinkers, goed 
gelegd, verzakken niet. Een fietser die 
een beetje uit de koers raakt, voelt dat 
als hij over de ‘ribbelklinkers’ rijdt. Hij 
heeft dan de mogelijkheid om te cor-
rigeren en komt zo niet ten val.
Zulke klinkers zijn deels aangelegd 

naast het Dunea-fietspad van Scheve-
ningen naar de Wassenaarseslag.

De provincie heeft met de beste be-
doelingen zand en schelpen aange-
bracht, maar beter ware het geweest 
om ‘ribbelklinkers’ aan te brengen.

Werkgroep Gemeentepolitiek

OP DE FIETS VAN KIJKDUIN NAAR  
HOEK VAN HOLLAND (OF OMGEKEERD)

foto bijschrift

Zand

Schelpen

Hoogteverschil 8cm

Veenkade

Sinusmodel veel aangenamer

Noordwal

Onlangs groot in het nieuws: meer 30 
km/uur straten in de bebouwde kom 
maakt de stad een stuk veiliger voor 
fietsers en voetgangers. Onze voorzit-
ter schreef er in dit nummer over.
Ook de Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
zegt dit al jaren.

Er is nog een voordeel waar niet zo 
vaak aan gedacht wordt: het is niet 
meer nodig om plateaus aan te leggen 
bij aansluitingen van 30 km/uur wegen 
op 50 km/uur wegen.
De hoogteverschillen zijn fietsonvrien-
delijk. De SWOV beveelt dan ook al 
jaren aan geen plateaus aan te leggen 
in belangrijke fietsroutes.

Op zijn fietsroute van huis naar de bin-
nenstad passeer een van onze leden 
dertien plateaus! Een enkele is als 
sinusmodel aangelegd, de meeste heb-
ben een trapeziumvorm, dat zijn die 
schuine randen. Vooral bij de laatste 
klap je met je voorwiel tegen de schui-
ne rand aan en ook tegen de straat. 
Deze plateaus leiden door de klap-
pen die je maakt de aandacht van het 
verkeer af, soms vraag je je af: breekt 
mijn voorvork niet. Ook een probleem 
als je een drukke straat wilt overste-
ken, je kan geen vaart maken vanwege 
de klap die je anders aan de overkant 
gaat maken, denk aan je voorvork!. 
Een fietsende wegbeheerder die ook 
zegt hier last van te hebben, zei dat 
hij steeds probeert om schuin over de 
opstaande rand te fietsen. Sommige 
mensen doen dat ook, maar het is niet 
ongevaarlijk omdat andere weggebrui-
kers niet altijd begrijpen wat je aan het 
doen bent.
De plateaus bij de aansluiting van 
de Noordwal en Veenkade op de 

Torenstraat zijn heel vervelend. Uw 
hoofdredacteur zet de plateaus van 
de Sijzenlaan naar de Nieboerweg op 
nummer 1 van heel onaangenaam. Er 
zijn er echter veel meer.

GroenLinks en D66 hebben dit voor-
jaar in een brief aan het college vragen 

30 OF 50 KM/UUR

gesteld over het omzetten van 50 km/
uur straten in 30 km/uur straten in Den 
Haag. Ben benieuwd wat hier uitkomt.
Het inrichten van de Jan Hendrik-
straat en de Torenstraat als 30 km/uur 
straten zou een mooi begin zijn. Dat 
verbetert dat de verkeersveiligheid 
op deze route in het algemeen en in 

het bijzonder voor de voetgangers en 
fietsers. Er wordt daar veel gefietst op 
veel te smalle fietsstroken en er wordt 
vaak overgestoken. De plateaus in de 
zijstraten kunnen dan meteen verdwij-
nen.

Welke ervaringen hebt u met plateaus? 
Wat vindt u van meer 30 km/uur we-
gen? Laat het ons weten.  
fietsbel.denhaag@gmail.com

De redactie 
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KNOOPPUNTBORDJES EN ANDERE FIETSWEGWIJZERSMIJN EERSTE FIETS
Na de opheffing van het Stadsgewest 
Haaglanden werd het onduidelijk waar 
de verantwoordelijkheid voor het 
regionaal fietsbeleid en het beheer van 
de ‘fietsknooppunten’ ligt. Resultaat: er 
gebeurde jarenlang niets aan beheer en 
onderhoud. Maar nu is er wat aan het 
veranderen.

Heel Nederland is inmiddels belegd 
met fietsknooppunten. De laatste jaren 
begon het in Haaglanden steeds meer 
op te vallen dat er na bijvoorbeeld 
wegopbrekingen bordjes ontbreken, 
dat de bordjes niet meer kloppen na de 
aanleg van nieuwe fietspaden of het 
opheffen van oude oversteken. En dat 
de overzichtsborden, die bij de knoop-
punten horen te staan, er ook niet 
altijd meer zijn, of niet actueel meer 
zijn, en voor meer informatie naar het 
al lang niet meer bestaande Stadsge-
west Haaglanden verwijzen.
Ook de rode fietswegwijzers zijn niet 
altijd actueel, en de borden van de 
LF-route langs de Nederlandse kust 
ook niet. Bijvoorbeeld de veranderin-
gen in het Westbroekpark en rond het 
voormalige Norfolkterrein maakten dat 
het, als je niet ter plaatse bekend bent, 
gokken werd waar de route verder zou 
gaan.

Er bestaat de mooie website bordje-
weg.nl, waar je problemen kunt 
melden met de fietsknooppunten-
netwerken en de LF-routes! Dan krijg 
je een automatisch bericht terug, dat 
je melding is doorgestuurd naar de 
verantwoordelijk wegbeheerder, met 
een emailadres waar je eventueel 
voor verdere informatie terecht kunt. 
Aanvankelijk stond daar nog (het toen 
al niet meer bestaande) Haaglanden, 
later werd dat de Metropoolregio Rot-
terdam Den Haag. Maar het effect was 
hetzelfde: er gebeurde op straat niets, 
en iedere poging om via dat emailadres 
of anderszins met iemand in contact te 
komen ‘die er over gaat’ liep op niets 
uit.

Maar de afgelopen maanden is er wat 
aan het veranderen. Ten eerste blijkt er 
zoiets als een ‘Landschapstafel Hof van 
Delfland’ te bestaan, het gebied grof-
weg tussen Den Haag, Rotterdam en 
Hoek van Holland. En zo’n tafel schijnt 
een overleg tussen de betrokken wet-
houders in dat gebied te zijn, maar veel 
helderheid over de status ervan is niet 
te vinden. Dat gezelschap heeft op-
dracht gegeven voor een rapport met 
mogelijke verbeteringen. De betrokken 

afdelingen van de Fietsersbond zijn 
ook uitgenodigd om inbreng daarvoor 
te leveren, en vanuit de Haagse Regio 
hebben we dat ook gedaan (ik heb 
helaas niets gemerkt van inbreng van 
andere afdelingen).
Dat rapport ligt er nu, met veel moge-
lijke verbeteringen. Sommige een-
voudig en goedkoop (eigenlijk alleen 
het verzetten van de bordjes), andere 
duur (nieuwe bruggen, bijvoorbeeld). 
En nu moeten er dus nog prioriteiten 
gesteld worden. We kunnen in een 

vooroverleg met ambtenaren onze 
ideeën daarvoor leveren, maar hoe dat 
dan verder in zo’n wethoudersoverleg 
gaat, is de vraag.

Nu is er met zo’n rapport natuurlijk nog 
niets verbeterd aan al die ontbrekende 
of misleidende bordjes. Maar ook 
daar gebeurt wat. In het hele gebied 
is Staatsbosbeheer bezig geweest het 
onderhoud weer op peil te brengen. 
Dat schijnt een soort laatste actie van 
de Metropoolregio geweest te zijn (en 
voorzover ik kon zien ook de enige op 

dit gebied). En schijnt de Gemeente 
Den Haag Staatsbosbeheer een 
opdracht gegeven te hebben om het 
onderhoud uit te voerenop het grond-
gebied van de gemeente Den Haag

In Den Haag is bijvoorbeeld het 
Savornin Lohmanpad (dat nooit een 
fietspad was) uit het netwerk gehaald 
en vervangen door het Fuutpad, met 
de bijbehorende bordjes. Het verou-
derde informatiebord bij het nu verval-
len knooppunt aan het eind van het 
Savornin Lohmanpad, is weggehaald. 
Dat is zonder meer teruggeplaatst 
bij het nieuwe knooppunt aan het 
Fuutpaden wordt pas later aangepast 
om de nieuwe ligging te tonen op de 
plattegrond.
Maar de meldingen via bordjeweg.
nl komen nu weer op een plek waar 
er ook wat mee gedaan wordt. De 
meldingen van de afgelopen jaren, 
waar dus in Haaglanden nooit wat 
mee gedaan is, zijn nu alle hoopvol als 
‘opgelost’ afgedaan, met een bericht 
aan de melder waarin excuses gemaakt 
worden, en het verzoek dat als de situ-
atie nog steeds niet klopt, dat opnieuw 
te melden.

Het lijkt dus weer de moeite te lonen 
meldingen te doen via bordjeweg.nl.
Hoe het verder gaat met het rapport 
van de landschapstafel over verbete-
ringen zullen we in de gaten moeten 
houden. En we zullen blijven proberen 
ook de rode fietswegwijzers, waar 
weer andere organisaties voor verant-
woordelijk zijn, actueel te houden, en 
ook zo dat ze een beetje met elkaar 
kloppen.

Frank Poppe

Arme oude man, op het verkeerde been gezet

Op mijn achtste verjaardag kreeg ik 
mijn eerste fiets. Maar ik was er niet 
blij mee. Hé-le-máál niet blij. Al liet ik 
dat toen natuurlijk niet merken. Mijn 
ouders, de gulle gevers, stonden ver-
wachtingsvol bij het fietsenhok mijn 
reactie af te wachten.  
‘Wat een mooie fiets!’, riep ik dus 
quasi-verheugd. Maar moeders heb-
ben dat natuurlijk gelijk door. Mijn 
moeder ook. Ze zei echter niks. En 
vervolgens moest ik het vijf jaar met 
die fiets doen. Daarna kreeg mijn zusje 
hem. En ik een nieuwe. 
Maar nu, op deze plek, kan ik eindelijk 
eens uit de doeken doen wat er al-
lemaal mis was met die fiets.
Het minst erge was nog, dat het een 
tweedehandsje was. Wij hadden het 
thuis niet erg breed en ik wist niet 
beter dan dat de vertering naar de 
nering moest worden gezet. Zonder 
veel eisen te stellen.
Ook de houten blokken op de trappers 
begreep ik. Anders zou ik, in plaats van  
bedaard zittend op het zadel, mijn pas-
verworven vervoermiddel slechts als 
een gestoorde had-je-me-maar kunnen 
voortbewegen.
En ach, met die standaard, waarvan de 
poten als een soort omgekeerde u aan 
de as van het achterwiel gemonteerd 
waren en de andere kant in een klem-
metje aan de achterkant van de baga-
gedraager moest worden vastgezet,  
kon ik ook nog wel leven
Erger was echter, dat er geen hand-
remmen op mijn fiets zaten. Alleen 
maar een gewone terugtraprem. Kijk. 
Het mooiste waren natuurlijk moderne 
handremmen geweest. Met van die 
remkabels in mooi, zijdelings over het 
stuur gebogen plastic. Maar zover 
reikten mijn aspiraties niet eens. De 
handremmen zouden, wat mij betreft 
ook voorzien mogen zijn met van die 
glimmende, zilverkleurige metalen 
staven, die met een paar klemmetjes 
dicht op het stuur waren bevestigd. 
Wel wat lulliger. Toch ook goed.
Maar nee. Niets van dat al. Ik kreeg 
een fiets met een gewone, ordinaire, 
ouderwetse terugtraprem!
En dat het stuur met zwart celluloid 
was bekleed, kon me eigenlijk ook nog 
niet eens zoveel schelen. Ware het 
niet, dat als mijn fiets in het fietsenrek 
tijdens overvloedige zonneschijn op 
school kwam te staan, hij wellicht eens 
ten prooi moest vallen aan de hobby 
van sommige van mijn klasgenoten om 
die zonneschijn met een vergrootglas 
te focussen op dat zwarte stuur. Met 
als gevolg een laaiende stuurinrich-

ting.
Dus vreesde ik met grote vreze dat 
ik mij op een dag  bij mijn ouders zou 
moeten melden met een verbrand 
stuur. 
Dat is gelukkig nooit gebeurd. De 
mens lijdt het meest door het lijden 
dat hij vreest. En nimmer op komt 
dagen.
Maar bij het allerergste van die fiets 
wil ik toch nog wel even uitgebreid 
stilstaan:
Kijk. Je hebt herenfietsen. Die kenmer-
ken zich door een stang, die horizon-
taal vanonder de zadelpen naar de 
stuurpen gaat.
En damesfietsen. Die een duidelijk 
zichbare, gebogen stang hebben die 
even boven de trapperas met een sier-
lijke boog naar de stuurpen leidt.
Welnu. De fiets die ik op mijn verjaar-
dag kreeg was nòch een heren- nòch 
een damesfiets. Twee evenwijdige 
stangen liepen schuin van de trappe-
ras naar de stuurpen. Niet voor dames 
dus en ook niet voor heren. Maar voor 
wie dan wel? Een gender-neutrale fiets 

zouden ze tegenwoordig misschien 
vriendelijk zeggen. Maar de minder 
vriendelijke mensen van toen zouden 
mijn fiets natuurlijk gewoon wegzet-
ten als een fiets voor lulletjes en stum-
pers. En zó’n fiets kreeg ík dus toen ik 
acht werd.
Het heeft jaren geduurd voordat ik 
eroverheen was.
Maar eindelijk, eindelijk mag ik het nu 
eens kwijt.
Door Julius Pasgeld

Julius Pasgeld

column
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Rondleiding per fiets is iets dat we van 
anderen zien, maar zelf staan we er niet 
zo bij stil. Ik merk dat ik in het buiten-
land hooguit een fiets huur, maar mij te 
goed voel om aan een rondleiding mee 
te doen, “ik zoek het zelf wel uit, in mijn 
tempo”. Dat is onverstandig, want zo 
mis je allerlei interessante informatie.

Jacqueline Alders organiseert sinds 
2015 stadswandelingen en fietstours in 
Den Haag. Eerder deed ze het al voor 
een organisatie. Met de ervaring komt 
ook de behoefte eigen accenten te 
leggen en een eigen aanpak te volgen, 
vandaar dat ze na verloop van tijd be-
sloot zelf het heft in handen te nemen.
Dat ze in deze hoek terecht is geko-
men komt deels door haar belangstel-
ling voor geschiedenis, als kind al las 
ze graag over het verleden. Misschien 
zou je kunnen zeggen dat ze graag 
verhalen leest en vertelt. Den Haag is 
een stad met een rijke geschiedenis, 
die altijd wat in de schaduw heeft ge-
staan van Amsterdam. Als je eenmaal 
oog hebt voor de vele wetenswaar-
digheden in Den Haag is er veel te 
vertellen.

Er is grote belangstelling voor Den 
Haag, door de uitdijende internatio-
nale organisaties komen meer buiten-

landers naar de stad, die ook weer hun 
logés ontvangen. En eenmaal bekend 
met Den Haag werkt mond-tot-mond-
reclame ook. Dit laatste geldt natuur-
lijk ook voor onze landgenoten die een 
fietstour hebben gedaan.
Jacqueline stelt voor iedere groep een 
passende tour op. Tevoren heeft ze 
telefonisch overleg om de aard van 
de groep en de wensen te peilen. Er 
komen opvallend veel groepen uit 
België, dan kiest ze een route waarin 
aan België verwante gebouwen liggen, 
zoals de fraaie residentie van de am-
bassadeur in de Jacob Catslaan. Grap-
pig vond ik wel haar aanpak bij een 
tour met als motto “vuur en vlam”, 
daar komen zowel een vroegere 
brandweerkazerne, gebouwen die zijn 

afgebrand en plekjes voor geliefden 
voorbij.

Voor een groep moeten fietsen 
gehuurd worden, dat kan bij verschil-
lende bedrijven. Helaas is fietsverhuur 
bij de stations niet goed georgani-
seerd, dat moet verbeteren. Ze huurt 
voor buitenlanders nooit fietsen met 
terugtraprem, het gebruik ervan is 
te onbekend voor mensen die weinig 
fietsen. De buitenlandse gasten zijn 
zeer onder de indruk van de fietsvoor-
zieningen in Den Haag. We geven dus 
mooi het goede voorbeeld.

Voor een tour in Den Haag is aantrek-
kelijk, dat we stad (met gebouwen en 
cultuur) én strand hebben. Dat je van 
de stad naar de zee ook nog eens over 

de Scheveningseweg of de Nieuwe 
Parklaan kan fietsen waar je kan zien 
dat Den haag een groene stad is, 
maakt extra indruk. Jacqueline heeft 
tours van bijvoorbeeld twee uur, die 
dan eindigen in Scheveningen waar de 
koffiemaaltijd genuttigd kan wor-
den en waarbij de gasten de middag 
“vrij” hebben om op de fiets zelf nog 
het nodige te verkennen.
Wij bewoners van Den Haag nemen al 
het moois als vanzelfsprekend. Als je 
over fietstours hoort, sta je er weer 
even bij stil dat je al fietsend je ogen 
goed de kost moet geven en nu en dan 
even bewust moet genieten van het 
moois dat langs ons voorbijtrekt.
Willem Ruitenberg

www.ikgidsudoordenhaag.nl

RONDLEIDING OP DE FIETSSCHOUW LEYWEG
Op een tocht door Zuid-West kwamen 
we ook bij de Leyweg. Het winkelcen-
trum Leyweg mag niet met een fiets 
bereden worden. Alleen buiten de 
winkeltijden mag er gefietst worden, 
behalve op zondag, althans volgens 
het bord.

Als route werd vaak de achterzijde van 
oud-V&D gebruikt. Deze grond is niet 
het eigendom van de gemeente. Wat 
de gemeente ook geprobeerd heeft, 
het blijft particulier terrein, inmiddels 
is er een hek geplaatst zodat de fietser 
er niet meer langs kan.

Een alternatief is de andere kant waar 
je dan bij de HEMA uitkomt. Dan moet 
je de eerste 20m over het trottoir 
fietsen, tot voorbij de opticien. Helaas 
die 20m mag ook niet, dan kan je een 
bekeuring krijgen, wat onlangs één 
van onze bekenden overkwam. 

Bij de gemeente hebben we dit punt 
al een paar keer aangekaart. Er is 
toegezegd een fietsvoorziening achter 
de Hema aan te leggen. Helaas is de 
gemeente er nog niet in geslaagd de 
grond te verkrijgen.

Wil Bianchi

grappig, om de hoek: ma t/m zo

rommelige sluiproute

helaas hek

hier fietsen kan € 56,- kosten door het bos op weg naar zee

Jacqueline Alders

Ma t/m za

residentie Belgische ambassadeur
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“Ja mits” of “nee tenzij”
In de raad was ik spreker voor de 
Hofvijvergarage. Deze garage moest 
er komen omdat de Pleingarage vooral 
voor de Tweede Kamermensen was. 
Dus was er de wens voor een extra 
garage. Mijn fractie was geen tegen-
stander van deze Hofvijvergarage. Er 
waren wel een aantal aandachtspun-
ten. Veiligheid voor voetgangers en 
fietsers. De fundamenten van het Bin-
nenhof moesten beschermd blijven. 
De monumenten mochten niet aan-
getast worden. Er waren ook vragen 
of het water in de Hofvijver niet zou 
verdwijnen door een eventuele zachte 
water-toelaatbare bodem.

Ook was er een verzoek voor een 
ingang, die niet echt zichtbaar was.
Al deze punten werden door ons in 
een motie verwerkt. Het was een z.g. 
“Ja mits” motie.
Toen er 6 punten waren vervuld, kreeg 
ik het verzoek om dan nu maar ak-
koord te gaan. We hebben nu genoeg 
wensen van je ingevuld. Ik was verrast, 
maar trapte daar niet in. Bovendien 
was de ingang van de garage mij te 
zichtbaar. Voor de projectontwikke-
laar was de Plaats de ideale toegang. 
Dan was je het dichts bij de Hofvijver. 
De naamsbekendheid was belangrijk. 

Mijn suggestie om ter hoogte van het 
Tournooiveld een ingang te maken 
werd afgewezen.

De Plaats vond mijn fractievoorzitter 
ook geen goed voorstel. Het gevolg 
was dat mijn fractie haar goedkeu-
ring introk. Dat gold ook voor andere 
fracties. Het gevolg was dat het hele 
voorstel van tafel ging. De aannemer 
liet mij nog een tekening zien met de 
ingang op het Tournooiveld, maar de 
Financierder wilde dat niet.
Mijn les was: geen “ja mits” maar 
voortaan “nee tenzij”.

Wil Bianchi
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Slecht wegdek, overhangend 
groen, glas op de weg, etc.: dat 
betekent werk aan de winkel voor 
de gemeente. U kunt op onder-
staande adressen terecht met 
klachten over het beheer van de 
openbare ruimte in uw gemeente: 

Den Haag
Spui 70
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag
 14070
https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/ 
melding-openbare-ruimte.htm

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

Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
 14070
rijswijk.nl

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

Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
 14 0174
gemeentewestland.nl

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

Landelijk Meldpunt
Uw melding komt vanzelf bij de weg-

beheerder en u kunt de afwikkeling 
bewaken.
meldpunt.fietsersbond.nl

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

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

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

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

klachten openbare ruim
te
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In deze rubriek blikt 
Wil Bianchi terug op 
de tijd dat hij zich 
als CDA-gemeente-
raadslid inzette voor 
de belangen van de 
fietser.


