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Enkele actieve leden hebben bijgedragen aan een gevarieerd nummer van
de Fietsbel. Ik zou bijna zeggen dat het
een “bewaarnummer” is aangezien
heel veel knelpunten voor de fietsers
in de regio beschreven worden. Als je
over twee jaar dit nummer doorbladert, kom je vast op gedachten om iets
wat verbeterd kan worden nu toch
eens aan te kaarten. In dit verband
merk ik op dat de oude getrouwen
weer enorm hun best hebben gedaan
met informatieve artikelen. Andere
leden: schroom niet, schrijf de redactie
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Discussie fietsen in de
Grote Marktstraat
Fietscafe Lola
Uit de Raad geklapt
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over een fietsonderwerp uit de buurt
dat je bezighoudt. We hebben zo’n
mooi blad, dat moeten jullie gebruiken
om je ei kwijt te raken. Het blad is om
onderwerpen te bespreken, maar ook
om het genoegen van fietsgebruik
te tonen, vandaar ook de foto op het
voorblad. Fietsen in de regio is alleen
op bepaalde punten kommer en kwel
en verder een heel aangename bezigheid (maar altijd voor verbetering
vatbaar).
Willem Ruitenberg

OP de vOOrPagina
Bij het voorjaarsnummer past een
zonnige foto! De fiets in zijn
element, een zonnige dag in de
natuur van Den Haag
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WORD LID
De Fietsersbond zet zich al 40 jaar
in om van Nederland een veiliger
fietsland te maken. Word nu lid op
fietsersbond.nl/lidworden en maak kans
op een luxe elektrische fiets van
Batavus.
Verder ontvangt u als nieuw lid van
de Fietsersbond:
• Twee keer per jaar de “Fietsbel”
• Kaarten met fietsroutes van heel
Nederland t.w.v. €18,50
• Elk kwartaal de “Vogelvrije Fietser”
• Korting op fietsproducten, fietskaarten en -gidsen

UITNODIGING

algemene ledenvergadering 23 mei 2017
U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Haagse
regio met het thema Missie, visie, jaarplan 2017-2018. De alv vindt plaats op dinsdagavond 23 mei 2017
in Stayokay, Scheepmakersstraat 27, Den Haag (in een zijstraat van het Rijswijkseplein). Deze locatie
heeft een fietsenstalling en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar via het nabij
liggend station Hollands Spoor.
De agenda bestaat uit twee delen. Het eerste deel vanaf 19.30 uur:
•Mededelingen
•Verslag ledenvergadering 24 november 2016 (staat op onze website)
•Jaarverslag en Financieel Verslag 2016
•Lopende zaken 2017 (publiciteit, verbeteringen infrastructuur, etc.)
•Rondvraag
Het tweede deel na de pauze (vanaf 20.15 uur) gaat over het thema Missie, visie, jaarplan van de
Fietsersbond afdeling Haagse regio 2017-2018 met als aanleiding het concept advies van de ‘Team
vrijwilligers’ van de Fietsersbond. Dit advies is opgesteld na de bespreking op 14-2-2017 van de resultaten van een enquête onder de actieve leden. Het concept advies staat op onze website (haagseregio.fietsersbond.nl). In de alv bespreken wij waar wij als afdeling voor staan, wat onze missie is, hoe
wij onze doelen willen bereiken en welke activiteiten wij in dat kader gaan ondernemen. Het gaat
derhalve over keuzes. Het landelijk bureau van de Fietsersbond zal bij de bespreking van het thema
vertegenwoordigd zijn.

advertentie

advertentie
Bij de onderstaande werkplaatsen en winkel kunt u een fiets kopen of laten repareren
of een recycle-fiets kopen:
Werkplaats Vesteplein, Vesteplein 32, Delft
Werkplaats Grote Markt, Laan 9, Den Haag
Werkplaats Centrum West, Nederlandlaan 26-28, Zoetermeer
Winkel, Heeswijkplein 78, Den Haag

Stuur uw reactie of bijdrage
voor het volgende nummer
voor 15 september 2017 naar

Woont u in de regio Den Haag dan kunt u ook gebruik maken van onze
mobiele fietsenservice. Belt u dan het nr. 06- 42 47 72 77.
Voor meer informatie kijkt u op www.biesieklette.nl of
belt u naar 070 - 394 22 11.

fietsbel.denhaag@gmail.com .
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ingezonden

FIETSERS EN HONDEN, GEEN
GELUKKIGE COMBINATIE
Ons lid Anne van Dijk heeft bij de
gemeente een klacht ingediend over
het combineren van fietspaden en
een losloopgebied voor honden.
Deze combinatie is onwenselijk.
De gemeentelijke ombudsman moest
eraan te pas komen om uiteindelijk
een antwoord te krijgen. Die is er nu
van de algemene directeur Dienst
Stadsbeheer: ‘Bij de Voortgangsnotitie
hondenbeleid in 2013 is de vraag gesteld losloopgebieden op te heffen.
Het platform (klankbordgroep) waarvan ook de Fietsersbond deel uitmaakte, heeft toen geoordeeld dat niet te
voorkomen is dat er losloopgebieden
liggen naast wegen en fietspaden.
‘Het is aan de hondenbezitter te beoordelen of dit te risicovol is voor zijn
hond. In de evaluatie van losloopgebieden, planning 2016, zal dit meegenomen worden.’
Soms worden borden geplaatst, vaak
ook niet. Fietsers verwachten geen

loslopende honden op een fietspad,
net zo min als automobilisten op de
rijbaan. Wij weten dat ook de nodige
hondenbezitters er niet gelukkig mee
zijn. De verwachting is dat de

gemeente ons ook betrekt bij de
evaluatie. Zo niet, dan trekken wij zelf
aan de bel.
Daan Goedhart

GESPREKSTAFEL OP DE FIETS
Dat verwacht je toch niet, een tot gesprekstafel omgebouwde bakfiets bij
een strandopgang op een warme zondagmiddag. Dit vereist mijn aandacht.
Sjaak zit aan de ene kant, voor de
gesprekspartner staat een klapstoel

klaar, later gemakkelijk mee te nemen
met de bakfiets.
De ‘rijdende gesprekstafel’ blijkt
onderdeel te zijn van Sjaaks werk. Dat
werk is zijn streven naar poëtische
kunstuitingen. Hij schrijft, tegen

vergoeding, voor gegadigden gedichten. Dat gaat natuurlijk niet zomaar.
Je moet wel invoelen wat de ander in
het gedicht wil hebben, je moet dus
een goede mensenkennis hebben
en de juiste vragen weten te stellen.
Dat laatste heeft Sjaak geleerd in zijn
studie psychologie. Dat eerste zal misschien mede debet zijn geweest aan
de keuze voor een studie psychologie.
Met zijn opvallende, naar zijn bedoeling sfeervolle, gesprekstafel hoopt
hij mensen aan te trekken om deel
te nemen aan ‘de woordenwisseling’
zoals hij zijn aanpak noemt. Hij hoopt
op klanten die gevoel hebben voor
poëzie en die het prettig vinden een
toepasselijk gedicht te krijgen. Maar
om het gedicht te schrijven, moet
er uiteraard wel een persoonlijk
gesprek worden gevoerd. Iets wat
beide partijen bevrediging schenkt.
Sjaak Kroes werkt ook op evenementen en bij bedrijfsfeesten.
Hij heeft een website:
http://www.dewoordenwisseling.nl/
Willem Ruitenberg
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rijswijk

JUBILEUM ONDERAFDELING RIJSWIJK
Dit jaar bestaat de onderafdeling Rijswijk van de Fietsersbond 25 jaar. Aan
dit toch wel heugelijke feit willen wij
aandacht besteden. Dit willen we doen
met een drietal acties. Voor twee acties zoeken wij een aantal vrijwilligers
waarover meer in deze bijdrage.
We hebben gezocht naar een actie
met een maatschappelijk karakter,
maar dan wel in relatie tot fietsen.
Het is een project geworden voor het
Asielzoekerscentrum Rijswijk. Het
idee is dat vrijwilligers samen met een
aantal bewoners van het AZC fietsen
die wat mankeren, opknappen en dat
de opgeknapte fietsen gebruikt kunnen worden door de bewoners van het
AZC. We hebben hierover gesproken
met Baukje van Dijk, locatiemanager
van het AZC Rijswijk. Zij was meteen
enthousiast, en stelde een geschikte
ruimte op het terrein beschikbaar die
we kunnen inrichten als fietswerkplaats. Vanuit de Rijswijkse kerken is
er een groep vrijwilligers die onder de
naam Samenlopers allerlei activiteiten
in het AZC organiseren waaronder een
fietsproject. We ontwikkelen samen
met de Samenlopers deze actie en
voeren hem uit. Leendert Verzeijden
van de Samenlopers heeft uit een
fonds een rijdbaar opbergkastje en
gereedschap gekocht. Er zijn ook
fietsen om op te knappen, en bij het
Fietsdepot Haaglanden zijn er meer
opknapfietsen te halen. De eerste kennismaking- en informatiebijeenkomst

was op 23 maart. De reparatieruimte
en het opbergkaste zijn ingericht en er
zijn voorlopige afspraken gemaakt.
Het project kan alleen slagen als er
voldoende vrijwilligers zijn voor de
uitvoering. Dat hoeven natuurlijk geen
Rijswijkers te zijn! Lijkt het je wat of wil
je meer weten over het project, meld
je dan aan bij Ingrid Sijlbing, secretaris
Fietsersbond onderafdeling Rijswijk.
Melden kan per mail,
ingridsijlbing@gmail.com, of
telefonisch, 070 3905022
of b.g.g. 06 20668080.
Een andere actie is om tijdens het
Strandwalfestival op 10 september
bezoekers die met de fiets komen een
eenvoudige (gratis) fietscheck aan te
bieden. Hiervoor komt Kees Bakker
(‘TestKees’, bekend uit de Vogelvrije
Fietser) met zijn apparatuur een aantal
uren checken, maar voor deze actie
zoeken wij nog een aantal technische
vrijwilligers. Het strandwalfestival is
pas in september dus daar komen wij
later in het jaar uitgebreider op terug.
We zijn van plan om daar de fiets van
de verkeerswethouder te checken
en zijn benieuwd naar de technische
kwaliteit daarvan.
Een derde idee is het uitschrijven van
een puzzeltocht voor de bewoners van
Rijswijk. De beschrijving van de tocht
delen wij tijdens het strandwalfestival
uit en belangstellenden krijgen drie

regio
weken (na het festival) de tijd om de
tocht te fietsen en de oplossing in te
sturen. Uiteraard zijn er kleine prijsjes
te winnen.
Nieuwe fietsvoorzieningen
Ook in 2016 zijn er nieuwe voorzieningen tot stand gekomen. De inrichting
van de Huis te Hoornkade tot fietsstraat is begonnen en het fietspad van
de Churchilllaan is verder geasfalteerd.
Verder zijn naar aanleiding van onze
actie in 2015, de meeste paaltjes in
fietspaden gesaneerd, dat wil zeggen weggehaald of beveiligd. In 2016
hebben we actie gevoerd voor een
betere bewegwijzering. Daarvoor is nu
geld gereserveerd, zodat de bewegwijzering dit jaar in orde zal worden
gemaakt.
Voor 2017 staan op het programma
herinrichting van de parallelweg langs
de Generaal Spoorlaan tussen de Huis
te Landelaan en de Burgemeester
Elsenlaan en verdere opwaardering
van de Rembrandtkade/Steenlaan. De
Delftweg en een volgend gedeelte van
de Churchilllaan moeten medio 2018
voltooid zijn i.v.m. subsidies. De volgende plekken krijgen in de komende
jaren waarschijnlijk rotondes: Gen.
Spoorlaan/Steenvoordelaan, afrit A4/
Veraartlaan en Vrijenbanselaan.

Erwin Ruitenberg

Op de foto: Joleen
(Fb), Travor (Samenlopers),
Leendert (Samenlopers) en Ay Lien
(Fb) nemen een fiets onder handen.
5
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ZOETERMEER

HOMMELES IN ZOETERMEER
De gemeente Zoetermeer doet er
werkelijk alles aan om zichzelf in de
kijker te zetten, nu is dat op zich niet
erg, echter soms draaft men zich
hierin zelf voorbij.
Ook nu is dat weer het geval met de
mogelijke realisatie midden in het
centrum van de stad van een zgn.
Holland Outlet Mall (HOM) of anders
gezegd een gigantisch winkelcentrum
welke kleding, vaak van een ouder
seizoen verkocht worden voor een
lagere prijs.
Het is duidelijk dat voor en tegenstanders wat dit betreft over elkaar heen
duikelen. De projectontwikkelaar
Provast heeft aangegeven dat dit op
jaarbasis zo’n 7,5 miljoen extra
bezoekers op zal leveren welke veelal
met hun auto’s naar de (binnen)stad
van Zoetermeer zullen komen, het
Zoetermeers college van B&W gaan
hier in mee en met deze gegevens
doemen de problemen zich op als
paddestoelen uit de grond.
Tot nu toe heeft de gemeente een
aardig evenwicht in stand weten
te houden tussen de verschillende
verkeersdeelnemers als snelverkeer
waaronder vrachtwagens aan de ene
kant en het langzaam verkeer als
bijvoorbeeld fietsers en voetgangers
aan de andere zijde. Die laatste groep
blijkt helaas vanaf heden van ondergeschikt belang, zo werd deze tijdens
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de startsessie van dit HOM zelfs totaal
genegeerd als volwaardige verkeersdeelnemer en werden bestaande
rijwielpaden zelfs uit de ontwerptekeningen gehaald.
Diverse gerenommeerde verkeersexperts hebben al gewaarschuwd
voor een totaal verkeersinfarct op
de diverse aanvoerwegen naar de
beoogde binnenstad outletlocatie
met daarbij de consequenties als nóg
verdere verslechtering van onder
meer luchtkwaliteit, parkeerdruk en
geluidhinder.De gemeente schermt
hierbij met dubieuze cijfers, zo zijn
in een voor de gemeente blijkbaar
representatief enquêteonderzoek
op willekeurige basis in de provincie
Zuid-Holland enige honderden mensen
geraadpleegd of zij ‘voorstander zijn
voor goedkoop winkelen in Zoetermeer’. Het antwoord laat zich al raden,
op deze wijze van ondervragen komen
we wel aan een cijfer van 80% is voor!!
Met name voor direct omwonenden
en het langzaam verkeer zien wij niet
meer terug te draaien problemen
opdoemen. Zo zal de wijk Buytenwegh
de Leyens geheel omringd gaan worden door 4- 5- en zelfs 6-baans wegen.
En maken we als Fietsersbond
Zoetermeer ons hierbij ernstige zorgen over de gemeentelijke
plannen voor herinrichting van
de rotonde Aïdaschouw/Zwaardslootse-
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weg (op foto de huidige situatie)
De gemeente wil deze rotonde,
gesitueerd op een scholenroute, vervangen door een reguliere stoplichtinstallatie waardoor wij de vrees hebben
dat veel gebruikers het rode licht
zullen negeren. Dit is een belangrijke
factor in het ontstaan van ernstige
ongelukken met zwaar letsel. Daarnaast is het wachten bij een stoplicht
ongezond gezien de uitlaatgassen. De
Fietsersbond wil dan ook veel liever
de huidige rotonde ter hoogte van
de Aïdaschouw behouden en ook de
kruising tussen de Europaweg en de
Zwaardslootseweg om laten zetten
in een rotonde met in beide gevallen
fietsers in de voorrang. Hierbij verwijzen we naar rapporten van SWOV
en ANWB waarin deze instanties
aanbevelen om waar mogelijk op een
kruispunt een rotonde te toe te passen.De gemeente Zoetermeer heeft
in 2007 het programma Duurzaam
Zoetermeer al vastgelegd met daarin
opgenomen ambities voor 2010, 2018
en 2030 met betrekking tot Klimaat/
energiebeleid, Gezond leefmilieu/
mobiliteit, Groen/biodiversiteit en
Duurzaam inkomen.
Een Holland Outlet Mall past hier
zeker niet binnen.

Theo Hebing

regio

VOORBURG

VOETGANGERSGEBIED
HUYGENSKWARTIER IN VOORBURG
Op 1 juni 2016 is in het Voorburgse
centrum de ‘pilot’ Van Schagenstraat
gestart. Door uitvoering van het
project wordt het voetgangersgebied
Herenstraat uitgebreid, de Van
Schagenstraat afgesloten voor het
doorgaand verkeer (richting Kerkbrug)
en parkeerplaatsen aldaar opgeheven.
In de oude toestand mocht auto- en
bromfietsverkeer in één richting op

alle dagen de Van Schagenstraat en de
Vlietstraat inrijden en het voetgangersgebied kruisen; in de nieuwe situatie
mogen auto’s en bromfietsers dat niet
meer, en fietsers op zaterdag tussen 8
en 17 uur ook niet. (zie foto)
Hoewel de onderafdeling Leidschendam-Voorburg ervoor gepleit heeft om
in de pilot fietsverkeer in beide richtingen op alle dagen de Herenstraat te

laten kruisen, is de gemeente er niet
op ingegaan. Op zaterdag zullen fietsers uit Zoetermeer, Leidschenveen en
Ypenburg v.v. het Voorburgse centrum
vooralsnog lopend moeten passeren.
Een gemiste kans om de onderbroken
fietsroute tussen Zoetermeer en Den
Haag te herstellen.

Jac Wolters

WASSENAAR

WASSENAAR GOED BEZIG
In Wassenaar is de afgelopen maanden
hard gewerkt aan de infrastructuur.
De Lange Kerkdam tussen Van Oldebarneveldtweg en Gravestraat heeft
een metamorfose ondergaan. Er zijn
fietsstroken gerealiseerd en het is een
30-kilometerzone geworden, een stuk
veiliger dus voor de fietsers. Tevens
zijn de schuinparkeerplaatsen vervangen door langsparkeerplaatsen. De
Fietsersbond is hier nauw bij betrokken
geweest.

Ander project, de Johan de Wittstraat
nadert zijn voltooiing. Deze straat is
éénrichtingstraat geworden, fietsers
kunnen in 2 richtingen rijden.
Langs het grote parkeerterrein van
de Dr. Mansveltkade is een prachtig
2-richtingen fietspad gekomen, geheel
gescheiden van de parkeerplaats. Speciaal voor de vele kinderen, die naar
de sportvelden moeten een enorme
verbetering.
Wij zijn ook nog steeds met de ge-
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meente in gesprek over de vaak
onnodige obstakels. Ons is toegezegd
dat hier actie op ondernomen wordt
en de eerste paaltjes zijn inmiddels
verwijderd.
Op 21 mei bemannen wij een kraam op
de grote jaarlijkse vrijwilligersmarkt in
Wassenaar.
Ada Melzer
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WESTLAND

POELDIJKSEWEG

Sinds kort is het fietspad langs de
Poeldijkseweg eindelijk verdubbeld.
Reeds geruime tijd gold met name het
fietspad als gevaarlijk. Gelegen langs
de druivenmuur met een smalle heg
naar de weg toe. Veel fietsers en met
name scholieren ontweken deze route.
De provincie heeft bij tal van wegen
in het kader van groot onderhoud de
fietspaden aangepakt. Ook deze Poeldijkseweg.
Helaas moest er wel overeenstemming
bestaan met Westland (behoud van de
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monumentale druivenmuur) en
Den Haag (bouwgrond Uithof).
Er is gekozen voor een aansluiting
van de nieuwe woonwijk (Uithof) in
de vorm van een met verkeerslichten
beveiligd kruispunt. De Uithofslaan
werd afgesloten en er kwam een
nieuwe ontsluiting via de Adriana van
Roonlaan.
Het heeft lang (bijna 5 jaar) geduurd,
maar eindelijk ligt er nu een veilig
fietspad.
Wil Bianchi
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DE FIETS VAN DE TOEKOMST
Hoe ziet de fiets van de toekomst
eruit? Als we de huidige trend volgen
zal ons rijwiel in 2025 niet alleen
beschikken over een — door een accu
geleverde — aandrijving maar in ieder
geval ook over een elektrische bel.

fietsen wilde weten hoeveel kilometer
je had gereden moest je, gevaarlijk
vooroverbuigend en het verkeer om je
heen aan je laars lappend, de kilometerstand aflezen. Als je goeie ogen had
tenminste.

gewezen op allerlei zaken, die men anders misschien met het domme hoofd
vergeten was. En nu zwijg ik nog maar
over het geld dat er — behalve aan
gadgets — ook met het parkeren van
de fiets nog te verdienen valt.

Raar eigenlijk dat zo’n bel er nog steeds
niet opzit. Maar zodra het zover is
zal dit tijdschrift dus ‘De Elektrische
Fietsbel’ gaan heten. En dan kan
Pasgeld in De Oud-Hagenaar leuke,
nostalgische stukjes schrijven over
‘de fietsbel van weleer’. Zo van: weet
je nog wel, oudje. Dat er nog gewone
fietsbellen op onze fietsen zaten? Dat
je — als er gevaar dreigde — met je
duim herhaalde malen op een rond,
metalen hendeltje moest drukken dat
onderaan een glimmend bolletje op je
stuur zat? Ring, ring! Deed het dan.

De fiets van de toekomst zal verder
zijn uitgerust met een fietssleuteltje
waarmee je hem op afstand op en van
het slot kan zetten. Dat sleuteltje dien
je vervolgens in een contactslot op het
midden van je stuur te zetten en een
keer naar rechts te draaien om je fiets
aan de praat te krijgen. Ook letterlijk.
Want de fiets van de toekomst zal
voorzien zijn van diverse camera’s,
sensors en speakertjes die je onderweg met vriendelijk stem van goede
raad voorzien.
Zo van: ‘Nou, iets minder hard zou ook
wel kunnen, zeg.’
Of: ‘Ik weet niet of je het weet, maar
rechts van je komt er wel een medeweggebruiker aan. En als je nou niet
onmiddellijk remt gebeuren er echt
ongelukken.’
Maar ook: ‘Je automatische achterremlicht is binnenkort aan een onderhoudsbeurt toe. Dan kan je misschien
gelijk ook je winterbanden laten
vervangen.’

Kunt u al uitzien naar zo’n fiets? Kunt u
nu al verlangen naar nóg meer gemak?

Op de fiets van de toekomst worden
natuurlijk niet alleen de aandrijving
en de bel elektrisch bekrachtigd. Ook
de remmen, de uitschuifbare achteruitkijkspiegels, de zadelverwarming
en de kilometerteller zullen vanaf een
handig dashboardje op het stuur elektrisch worden bediend.
Ach. De kilometerteller. Weet je nog?
Die zat vroeger, als een soort verlengde van je vooras, links of rechts
van je voorwiel. Als je dan tijdens het

Nou. Ik niet.
Weg met de fiets van de toekomst!
Weg met de huidige tijdgeest waarin
we het onszelf steeds moeilijker
maken in onze pogingen het onszelf
steeds gemakkelijker te maken.

Julius Pasgeld

Felix de Fietskat houdt van simpel
Zo zal men in de toekomst op strenge
maar rechtvaardige wijze worden

	
  

	
  

	
  

	
  
Ja	
  Julius,	
  ik	
  ben	
  het	
  
helemaal	
  met	
  je	
  eens:	
  
de	
  allermooiste	
  fiets	
  is	
  
een	
  toonbeeld	
  van	
  
eenvoud,	
  zonder	
  meer!	
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DE KLEINE WEIMAR DOOR DE GEMEENTE GEËVALUEERD
De gemeente Den Haag heeft de
huidige verkeerssituatie in de kleine
Weimar 1 geëvalueerd. Deze evaluatie
staat vermeld in een brief d.d. 16-092016 van de wethouder Verkeer aan
de commissie Leefomgeving2.
De conclusie luidt: ‘Na een aantal jaar
kan nu geconstateerd worden dat op
dit deel van de Weimarstraat de positie
van de fiets verbeterd is door de
realisatie van fietssuggestiestroken.’
De brief haalt op bladzijde 2 een
grootschalig onderzoek aan, gedaan
door CROW-Fietsberaad, naar het
functioneren van fietsstroken.
De conclusie van dit onderzoek3
(niet opgenomen in de brief) luidt wat
betreft de kleine Weimar letterlijk:
-Stroken zijn aanzienlijk smaller dan
aanbevolen.
- Heel veel fietsers!!
- Waardering fietsers is ook erg laag
(rapportcijfer 5,7).
- 43% fietsers heeft problemen met
parkeren.

gefietst moet kunnen worden. Denk
aan een ouder met een kind ernaast,
of aan het passeren van een fietser.
Dan is 1,70 meter de minimale maat.
(De voorkeursmaat is 2,00 tot 2,50
meter, maar daar is er inderdaad
onvoldoende ruimte voor.)
Nadeel van het nu gekozen profiel:
Een ‘tweede fietser’ wordt weggedrukt/getoeterd, omdat hij naast de
strook fietst (wat wel mag!). Een enkele
fietser rijdt meer rechts dan nodig
(te dicht bij de geparkeerde auto’s)
en auto’s passeren krapper dan nodig
(zie foto).

veling van de SWOV en van CROW in
een situatie als deze.
De gemeente heeft in het verleden
gezegd dat het onwenselijk was om
de maximumsnelheid op de kleine
Weimar te verlagen, maar naar
aanleiding van een motie van de
gemeenteraad om bij de herinrichting
van de Leyweg thv het stadskantoor
voor een veilige fietsroute te zorgen
heeft de gemeente de maximumsnelheid op de Leyweg toch verlaagd tot
30 km/uur, en verder: eenrichtingsverkeer ingesteld voor auto’s, verkeersplateaus

De resultaten van de gemeentelijke
evaluatie kunnen wel kloppen maar
het kan nog beter.
Wat kan er dan beter volgens CROWFietsberaad?
- Breng een schrikstrook aan tussen
de fietsstroken en de autoparkeer
vakken.
-	Leg fietsstroken aan met een minimale breedte van 1,70 meter.
Schrikstroken
Uitgangspunt van CROW-Fietsberaad
is: leg fietsstroken niet naast parkeervakken aan. Als het echt niet anders
kan dan: leg een schrikstrook aan tussen de fietsstrook en de parkeervakken die minstens 50 cm breed is.
Dit is in de Weimarstraat niet gerealiseerd. Kan dat wel? Jazeker, en zelfs
zonder de positie van de auto aan te
tasten, terwijl de positie van de fietser
verder wordt verbeterd.
Bredere fietsstroken
De huidige fietssuggestiestroken zijn
smal. CROW-Fietsberaad heeft zelfs
1,30 meter breed gemeten naast de
parkeervakken! De gemeente geeft
naar onze mening geen argument
waarom niet 1,70 meter zou kunnen.
Uitgangspunt van CROW-Fietsberaad
is dat op een fietsstrook naast elkaar
fietsbel voorjaar 2017

Deze nadelen worden minder met
bredere stroken, zo blijkt uit het aangehaalde onderzoek. Daar staat
feitelijk geen nadeel tegenover: de
auto’s gaan niet zó ver naar links dat
ze tegemoetkomende fietsers hinderen (hoewel hier op de foto…) en
twee auto’s moeten op de huidige
3,50 meter brede rijstrook tóch al de
fietssuggestiestroken gebruiken als
ze elkaar tegemoetkomen (en dat willen we ook: juist bij tegemoetkomend
verkeer moet je achter de fietsers
blijven).
30 km/uur
Tot slot: In het Haagse Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2016-2019
staat: ‘Het aantal slachtoffers is onder
brom- en snorfietsers het hoogst….
Direct daarna komt de fietser.... Verreweg de meeste slachtoffers (85%)
vielen op 50 km/u-wegen.’
In een straat als de Weimarstraat met
zoveel fiets- en autoverkeer is het voor
het langzame verkeer een stuk veiliger
en comfortabeler als dit verkeer zich
rustig afwikkelt. Daartoe dient de
maximumsnelheid gesteld te worden
op 30 km/uur. Dat is een sterke aanbe10

aangelegd en echte fietsstroken aangebracht (met fietssymbolen). Deze
maatregelen zouden ook de kleine
Weimar veiliger maken voor fietsers.
Misschien moet de gemeenteraad
weer het initiatief nemen.

Daan Goedhart

1	De ‘kleine Weimar’ is de Weimarstraat tussen de Valkenboslaan en de
Valkenboskade.
2	De brief (RIS295035 - ‘Evaluatie fietssuggestiestroken Weimarstraat’)
staat op www.denhaag.nl.
3	CROW-Fietsberaad, ‘Discussienotitie
fiets- en kantstroken’, 2014.
4	‘Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2016-2019’ (RIS293895), p. 15.

NOG EVEN DE MIENT
In het vorige nummer van de Fietsbel
informeerden wij u over het tweerichtingenfietspad op de Mient. Het
fietspad maakt deel uit van de sterfietsroute binnenstad - Loosduinen
maar ligt deels in een buurt waar de
parkeerdruk hoog is. De gemeente
wil dat er voldoende parkeerplaatsen
beschikbaar zijn voor de auto’s van
buurtbewoners. Volgens een berekening zou er in de Vruchtenbuurt nog
75 parkeerplaatsen nodig zijn om aan
de behoefte te voldoen. Enige tijd leek
het erop dat het fietspad zou moeten
wijken voor de aanleg van deze parkeerplaatsen.

Maar het fietspad is hiermee nog niet
uit de gevarenzone. Parkeerplaatsen
gaan straks verloren als ondergrondse
restafvalcontainers worden geplaatst
in de wijk. Er worden in de wijk opnieuw parkeertellingen uitgevoerd. Als
daaruit blijkt dat het autobezit weer is
gegroeid dan zal de gemeente volgens
bestaand beleid opnieuw parkeercapaciteit willen toevoegen. Dat kan alleen
ten koste gaan van andere faciliteiten

in de openbare ruimte: trottoir, speeltuin, groen of fietspad.
Aan de onzekerheid komt pas een eind
als de gemeente haar beleid wijzigt
zodat autoparkeren niet langer een
onbeperkte claim kan leggen op de
openbare ruimte.

Thomas Hood

Veel buurtbewoners waren het daar
niet mee eens. Ze voerden actie, namen contact op met gemeenteraadsleden en begonnen een petitie, ‘Fietspad Mient autovrij’, die door meer dan
1.300 mensen werd ondertekend.
De wethouder van Verkeer — de
heer De Bruijn — bleek bereid deze
bewoners tegemoet te komen. Hij gaf
zijn ambtenaren opdracht om de 75
parkeerplaatsen te realiseren met (als
het maar even kan) behoud van het
fietspad op de Mient.

Fietspad Mient

HERINRICHTING KEMPSTRAAT
Al tientallen jaren zijn er klachten van
fietsers over het deel van de Kempstraat tussen de Schalk Burgerstraat
en het Hobbemaplein. Deze straat is
onderdeel van het hoofdfietsroutenetwerk, is 7 meter smal met links en
rechts autoparkeren (vaak dubbelparkeren) en kent een maximumsnelheid
van 50 km/uur. Bus 25 rijdt erdoorheen.
Er zijn geen fietsvoorzieningen.
De gemeente gaat daar nu iets aan
doen. In het gemeentelijke voorstel
blijft de rijbaanbreedte 7 meter en worden de parkeervakken aan één kant
verwijderd. Er ligt een grotendeels
ongebruikte parkeergarage vlakbij en
met de ontstane ruimte worden de
trottoirs verbreed en hier en daar
komt een laad- en losplaats voor
vrachtauto’s.
De Fietsersbond had voorgesteld om
aan beide zijden fietspaden aan te

leggen met een effectieve breedte van
1,50 m, zonder verhoogde afscheiding
tussen fietspad en trottoir en obstakels
naast het fietspad.
CROW-Fietsberaad heeft de situatie
onderzocht en reikt de gemeente een
andere oplossing aan. CROW-Fietsberaad stelt voor om de rijbaan zo in te
delen van trottoir tot parkeervakken
aan de andere kant: fietsstrook 1,70
m, rijstrook 3,10 m, fietsstrook 1,70
m, schrikstrook 0,50 m. Dit voorstel
hindert op geen enkele wijze het
autoverkeer, maar geeft wel
duidelijk aan dat hier kwetsbare
fietsers rijden.

weggebruikers, de winkeliers en de
bewoners.’
Als de gemeente hart heeft voor de
kwetsbare fietser dan begint zij met
het verlagen van de maximumsnelheid
van 50 km/uur naar 30 km/uur.
Daan Goedhart

De gemeente kijkt er toch anders
tegenaan en concludeert na eigen
onderzoek: ‘We slagen er niet in om
fietsvoorzieningen te realiseren,
omdat dit een te zwaar offer met zich
mee brengt voor de andere
11
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DE LAAN VAN MEERDERVOORT
HERINGERICHT
De werkzaamheden aan de Laan van
Meerdervoort tussen het Azaleaplein
en het De Savornin Lohmanplein zijn
afgerond. Aan beide zijden zijde ligt
een geasfalteerd fietspad met een
breedte van 2,10 meter. Dat is wat aan
de smalle kant gezien het steeds meer
toenemende verkeer in alle vormen
en maten op het fietspad (bakfietsen,
snorfietsen, scootmobielen, enz.).
Punt van kritiek blijft dat op deze route de fietspaden niet optimaal veilig
zijn. Er is geen overrijdbare afscheiding
aangelegd tussen fiets- en voetpad en
de lichtmasten staan te dichtbij het
fietspad. De effectieve breedte van
het fietspad is dan ook beperkt tot
ongeveer één meter.

Bij projecten, zo staat in de stukken,
is het Handboek Openbare Ruimte
van de gemeente Den Haag leidend.
Maar helaas niet altijd voor fietsvoorzieningen. Er staat toch duidelijk in het
Handboek dat de afstand tussen fietspad en obstakels minstens 50 cm moet
zijn. Ik kan mij de opmerking van een
tegenstander van fietspaden langs de
Laan van Meerdervoort wel voorstellen: ‘Ik voel me zo opgesloten op een

fietspad tussen palen en randjes, en
als ik fietsers wil inhalen.’
Toch is deze fietsvoorziening een
verbetering ten opzichte van de vorige
situatie met te smalle, direct naast
geparkeerde auto’s liggende fietsstroken.

Daan Goedhart

Tussen het De Savornin Lohmanplein
en de Appelstraat is bij wijze van
uitzondering een vlakke afscheiding
aangelegd aan de kant van de huizen.
Dat is veiliger.

Lantaarnpalen te dicht bij fietspad (20 cm), dit verkeersbord staat
op de juiste afstand (50 cm).

Vlakke overgang

Een onaangenaam bijverschijnsel van het plaatsen van palen te dicht bij
het fietspad is het parkeren van fietsen tegen deze palen. Die fietsen
nemen een hap uit het fietspad. Dit komt meestal door een tekort aan
fietsparkeergelegenheid op het trottoir.

Tussen Appelstraat en Azaleaplein ligt
een bolle, opstaande overgang)
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interview

VILLA OCKENBURG
Een interview in twee etappes
Op een kille, bewolkte dinsdagmiddag
in het najaar zitten er minstens twintig
mensen in Brasserie OCK. Ik praat
met Fleur Olierook, rechterhand van
uitbaatster Jolanthe van den Berghe.
Hoe is het zo gekomen?
Fleur vertelt: ‘Het is begonnen met
drie buurtbewoners. Jolanthe is één
van hen. Ze zijn erin gestapt toen het
de gemeente Den Haag niet lukte om
de buitenplaats na jaren leegstand
geschikt te verkopen. Het doel was de
villa te behouden en er een ontmoetingsplek van te maken voor de buurt.
Mensen moeten laagdrempelig een
kop koffie kunnen komen drinken.
Vandaar dat er meteen gedacht werd
aan horeca.’ In het dagelijks spraakgebruik wordt de historische buitenplaats aangeduid als ‘de villa’. ‘Er is
dus een maatschappelijk doel, verder
wordt er gewerkt met mensen en
materialen uit de omgeving, en is alles
biologisch.’
Hoe ligt de connectie tussen commercie en idealen?
‘De horeca is commercieel opgezet,
juist om de villa in stand te houden.
Daar is veel geld voor nodig. Een groot
deel van de opbrengst van OCK gaat
naar de Stichting [de Stichting tot
Behoud van Historische buitenplaats
Ockenburgh, SBHO — red]. Ja, ook
de medewerkers in de horeca worden betaald. Maar er is altijd wel een

gastvrouw aanwezig. En in de keuken
bijvoorbeeld werken ook vrijwilligers.
Die hebben gewoon lol in koken.’
Loopt het goed?
‘We hebben de hele zomer op volle
toeren gedraaid, de eerste zomer ook
al. We zijn in maart 2016 uit de villa
gegaan, en in mei in de kas getrokken. De verwachting was dat het wat
rustiger zou worden, omdat de kas
verscholen ligt achter de villa. Maar
dat bleek niet zo te zijn.
‘De kas is gesponsord door Westland
Marketing en neergezet door vrijwilligers. Alles wat je ziet is gedaan door
vrijwilligers: het grasveld, de speeltuin,
de inrichting van de kas. Totaal zijn er
150. Ook de materialen, de zandbak,
de trampoline, het volleybalnet, dat
is allemaal aangebracht door vrijwilligers.’
‘Maandag zijn we gesloten, dan is
het klusdag. Dan gaan de vrijwilligers
aan de slag: schoonmaken, klussen,
tuinieren.’
Hoe krijgen jullie die leuke sfeer? Hebben jullie daar iemand voor?
‘Al het materiaal komt uit de kringloop. Dát is de sfeer. Hier, die tafeltjes
waaraan we zitten, allemaal kringloop, er gaat een kwastje overheen.
Iedereen werkt mee, iedereen draagt
ideeën aan. Zo ontstaat het.’
Ik heb hier op zondag concertjes meegemaakt.
‘Elke zondag is er live jazz, om vier uur.

Elke week een andere band, met een
wisselende daghap. De programmering wordt gedaan door een groepje
vrijwilligers. Ook de musici leveren een
bijdrage door niet hun gebruikelijke
honorarium te vragen. Verder is er
hele jaar elke maand een open podium, voor klassieke muziek, cabaret,
poëzie, bands, theater en singer-songwriters. Dat is op vrijdagavond.’
Fleur is enthousiast over haar werk:
‘En het is een leuke plek om te werken. Elke ochtend over oprijlaan, midden in de natuur.’
En er is nog het schaatsveld.
‘Ja, dat is waar ook. Dan zetten we de
caravan buiten. Ken je de caravan?’
Ze wijst naar het grasveld, daar staat
een caravan met een donkerrode
deur. ‘Die zetten we zondag langs het
fietspad.’
Dat is voor mensen die niet komen
zitten?
‘Het loopt als een trein. Koffie, thee,
cappuchino. Ook honden zijn welkom.
We hebben voor iedereen iets lekkers.’
Verbinden
Het tweede deel van het interview
vindt een paar maanden later plaats,
dit keer met Jolanthe van den Berghe,
één van de drie uitbaters van (inmiddels) Kasserie OCK. De twee anderen
zijn Petra Brekelmans, zij krijgt dingen
voor elkaar, en Yvonne Hereijgers,

Uitlaatgassen
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stedenbouwkundige. ‘Ik ben hier in de
buurt opgegroeid. Ik vond het altijd
al een prachtig gebouw. De jeugdherberg was er nog.’ Toen ze na een lang
verblijf in het buitenland terug kwam
en langs de leegstaande villa reed,
kreeg ze meteen het idee dat er iets
moest gebeuren. Dat ze van aanpakken houdt, was al gebleken. ‘Ons
hotel in de Franse Alpen lag vlak bij
Alpe d’Huez. Daar kwamen altijd veel
fietsers. Van het een kwam het ander
en op 06 06 06 - ik zal het nooit vergeten - is de eerste keer Alpe d’HuZes
gereden.’
Voor Jolanthe is ‘verbinden’ het
kernwoord van het project. ‘Onze
bedoeling was een ontmoetingsplaats,
tussen mensen, tussen bedrijven,
deelgebieden, tussen Den Haag en het
Westland. De villa moet een ontmoetingsplaats worden, met veel evenementen en muziek.’
Hoe werkt die verbinding met het
Westland bijvoorbeeld?
‘Onze kas is gebruikt bij het WK hockey. Die hebben we nu in bruikleen van
Westland Marketing. In februari is hier
het Green Business Event gehouden,
met ondernemers uit het Westland.’
Ook Jolanthe heeft niet veel aansporing nodig om te vertellen.
‘OCK gaat niet over geld. Natuurlijk,
we moeten draaien. Maar we willen
toegankelijk zijn en laagdrempelig.
Het gaat hier om mensen. We hebben 150 vrijwilligers. Ik heb net mijn
erkenning gehaald als leermeester,
nu kunnen we ook stagiaires hebben.’
Het gesprek wordt onderbroken door
een medewerkster, een jonge vrouw,
fietsbel voorjaar 2017

die vóór ze naar huis gaat iets wil bespreken. Daarna gaat Jolanthe verder:
‘Zij was om allerlei redenen niet meer
in staat om te werken. Hier kan ze in
haar beroep werken, als vrijwilliger. Ze
is dolblij. En wij ook. Voor de horeca
móéten we wel met betaalde krachten werken. Je hebt een rooster dat
moet draaien. Soms is er een feest dat
uitloopt tot twee uur in de nacht, dan
moet er toch de volgende ochtend een
frisse ploeg aantreden.’
Het blijft druk
‘Toen de villa dicht ging voor de renovatie, rekenden we dat het aantal
bezoekers terug zou lopen, met de kas
zo aan de achterkant. Maar het is juist
heel erg druk geworden. Een bewijs
dat de verbinding er is.’
Lukt het om je ideeën te realiseren
over verantwoord voedsel dat van
dichtbij komt?
‘Het horeca-concept is een goede
verhouding tussen kwaliteit en prijs.
Daar ga ik heel ver in. De meeste
zaken hebben één leverancier voor
voedsel en drinken, dat werkt natuurlijk efficiënt. Maar ik heb heel veel
leveranciers. Achter elk product zit
een verhaal. Maar dat kost wel extra
tijd en energie.’
Wat staat er aan evenementen op de
agenda?
‘Op 29 april is er de OCK-run. Met Pasen hebben we een speciaal ontbijt en
een brunch, met paaseieren zoeken,
natuurlijk.’ Je hoeft maar om je heen
te kijken om te zien dat het verstoppen een feestje is, en het zoeken
vanzelfsprekend ook. ‘We hebben elke
zondag van 16 tot 18 live muziek. Op 21
14

april is er een open podium voor muziek en cabaret. Voor wandelaars is er
een arrangement met een wandeling
van het Zuid-Hollands Landschap. Daar
zou je ook heel goed een fietsroute
van kunnen maken. En we gaan samen
met Paviljoen de Zweth een fietsroute
organiseren, met horeca aan begin en
eind.’
Fleur had me al een kaartje laten zien.
Het gaat om een fietstocht van 26 km,
vanaf het landgoed langs de Stenen
kamer, De Nederhof, de Zeven Gaten
en Boerderij Zwethburch, via molen
De Korenaer en terug. Lunch bij OCK,
koffie/thee bij De Zweth, en onderweg
een tochtje met een fluisterboot.
Kasserie OCK, ook voor fietsers die
niet af willen stappen.

Monsterseweg 4, 2553 RL Den Haag.

Rob Jamin

	
  

WELZIJN SCHEVENINGEN ZOEKT RIKSJABESTUURDERS
Welzijn Scheveningen is op zoek naar
vrijwilligers die het leuk vinden om
regelmatig met twee ouderen in een
riksja een fietstocht te maken. Dat
gebeurt in het kader van ‘Fietsen Alle
Jaren’, een initiatief van de Fietsersbond, bedoeld om ouderen die zelf
niet (meer) kunnen fietsen het gevoel
terug te geven van ‘de wind door je
haren’. Samen met een of twee passagiers gaan ze in een riksja op stap,
bijvoorbeeld langs plaatsen waar zij
vroeger gewoond en gewerkt hebben.
Onderweg delen de passagiers met

Foto: Corne Spardiaans

	
  

Fietskat vindt de riksja heel leuk Jaap lrmstra
elkaar en met de bestuurder hun her Felix deFelix
de Fietskat vindt de riksja heel leuk Jaap lrmstra
inneringen. In Denemarken, waar het
idee vandaan komt, zijn de riksja’s binnen een paar jaar een enorm succes
geworden. Er rijden er inmiddels al
zo’n 500 rond, bestuurd door enkele
duizenden enthousiaste vrijwilligers.
En het effect op de oudere deelnemers is fantastisch: mensen die met
bijna niemand meer praten, gaan
dat weer doen, andere mensen die
eenzaam en somber geworden zijn,
komen weer vrolijk terug van hun
fietstocht. Dat laatste geldt trouwens
ook voor de vrijwilligers, voor wie de
deelname zonder meer een verrijkende ervaring is. Voor ‘Fietsen Alle Jaren’
in Den Haag zijn nog enkele vrijwil	
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ligers nodig, jongeren en ouderen die
regelmatig een uurtje beschikbaar
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hebben en het leuk vinden er op deze
manier op uit te trekken. Ter gerustHeeft u belangstelling, dan kunt u zich 	
  
stelling: de riksja is uitgerust met een
melden bij denhaag@fietsenallejaren.nl.
elektrische trapondersteuning! Alle
vrijwilligers krijgen vooraf een training
	
  
in het gebruik van de fiets en ook in
het omgaan met de doelgroep van
Michiel van Esch
‘Fietsen Alle Jaren’.
2017

2017

OVER BOMEN EN FIETSPADEN
De Diamanthorst in Mariahoeve wordt
fietsvriendelijker gemaakt.
De straat is een 50 km/uur-straat.
Er is wat woon-werk- en woon-winkelfietsverkeer en veel woon-schoolfietsverkeer. Vrijliggende fietspaden

Die fietsstroken worden echter naar
de nieuwste inzichten op dit gebied
aangelegd, d.w.z. met een schrik
strook van 50 cm tussen de
geparkeerde auto’s en de fietsstroken
en met een breedte van 1,75 m, uitge

zijn gewenst, maar de bewoners zien
dat anders, omdat daarvoor de bomen
zouden moeten wijken. Uiteindelijk
kiest de gemeente voor fietsstroken,
een minder veilige fietsvoorziening.

voerd in rood asfalt. Dat is al heel wat
voor Den Haag. De hoge snelheid
van het autoverkeer is ons een zorg,
maar onderzoek wijst uit dat bredere
fietsstroken automobilisten kunnen
15

verleiden om meer afstand te houden
bij het inhalen van fietsers.
De lommerrijke Madesteinweg wordt
aanzienlijk minder lommerrijk.
Hier worden fietspaden wel aangelegd
ten koste van de bomen.
Daartoe zijn inmiddels de bomen

verwijderd. Aan de Madesteinweg ligt
één grote school.

DG
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ONGEVALLEN PER APP MELDEN!
Het gebeurt vaker. Op een bepaalde
plek heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden. Wat is er gebeurd? Is deze
plek onveilig? Zijn er hier eerder ongelukken gebeurd?
Vaak is het antwoord: ‘Sorry, we
weten het niet, want jarenlang zijn
ongevallen helaas niet systematisch
geregistreerd.’
Daar hebben de politie en het Verbond van Verzekeraars verandering
in gebracht. Zij hebben in 2014 in
samenwerking met verkeerskundig
ICT-bureau VIA het nieuwe registratiesysteem Mobiel schade melden
(Msm) gelanceerd. De Msm-app die
op de smartphone wordt geïnstalleerd vervangt de bekende Europese
schadeformulier maar het systeem
doet veel meer. De gegevens uit Msm
worden verzameld, geanalyseerd en
beschikbaar gemaakt aan deskundigen
en wegbeheerders.
Ook fietsers kunnen met de Msm-app
makkelijk ongevallen melden waar
ze bij betrokken zijn, ook eenzijdige
ongevallen.

Registratie van fietsongevallen is
belangrijk omdat zo beter in kaart kan
worden gebracht waar ongevallen met
fietsers gebeuren. De Fietsersbond
roept fietsers daarom op om alle ongevallen te melden, ook als er niet of
nauwelijks schade of letsel is. Martijn
van Es: ‘Zeker bij eenzijdige ongevallen
komen fietsers er soms met wat blauwe plekken en een verbogen trapper
vanaf. We fietsen dan gewoon door,
maar een volgende keer kan iemand
op die plek veel ernstiger ten val komen. Als iedereen dit soort ongevallen
meldt dan kunnen overheden gevaarlijke plekken eerder aanpakken.’
In de app kunnen mensen door een
paar vragen te beantwoorden een ongeval met eventuele schade melden.
De melding kan dan eenvoudig worden doorgestuurd naar een verzekeraar. Maar ook als er geen verzekeraar
is worden de gegevens opgeslagen en
(anoniem) gebruikt door onderzoekers en wegbeheerders.
Naast de politie, het VvV en de
Fietsersbond wordt Msm ondersteund door Rijkswaterstaat, het

Interprovinciaal Overleg, Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, de
ANWB, TeamAlert, Blijf Veilig Mobiel,
Unie van Waterschappen en Veilig Verkeer Nederland. Meer informatie is te
vinden op mobielschademelden.nl.

Thomas Hood

Noot hoofredacteur: Vorig jaar liep
ik een behoorlijke hoofdwond op.
De situatie daar is gevaarlijk, en niet
aangelegd volgens de richtlijnen. Ik kon
niets aangeven want alleen mijn hoofd
had schade. Maar met deze app kan ik
alsnog de gevaarlijke situatie melden.
Misschien gebeurt er wat. Dus, een
potentieel nuttig meldpunt.
Willem Ruitenberg

FIETSPADENNAMEN
Sinds kort worden er in Nederland
namen gegeven aan fietspaden. De
naamgeving is bedoeld om de hulpdiensten ter wille te zijn. Bij een ongeval kunnen zij dan snel ter plekke zijn.
In Den Haag hebben verschillende
fietspaden ook een naam gekregen,
net als in het Westland en in MiddenDelfland. Dit gebeurde niet altijd
‘democratisch’ en logisch.

In Houtwijk zijn de paden vaak gekoppeld aan de wijknamen. Zo hebben de
fietspaden in de Mensenrechtenbuurt
een ‘mensenrechten’-naam gekregen.
Burgemeester van Aartsen heeft zo
het Munirpad officieel geopend.
In een deel van Houtwijk zijn er fietspaden vernoemd naar Loosduinse
verzetsstrijders. Maar helaas zijn bij
oude weggetjes de oorspronkelijke
naam weggehaald zoals de Houtweg,
later de Kapelaan Meereboerweg.
In Madestein zijn de fietspaden vernoemd naar Loosduinse wielrenners.

In het stadsdeel Loosduinen zijn er diverse
parken waar fietspaden doorheen gaan.
fietsstrook, een lastig compromis
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In Escamp zijn in de Uithof de fietspaden vernoemd naar cartografen.
Allemaal ingewikkelde namen zoals
‘Abraham Orteliuspad’ en wat te denken van ‘Coenraat Oelenszoonpad’. Je
vraagt je af of een burger dit aan een
hulpdienst kan overbrengen.
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Het Jaap Edenpad is wel een logische
naam.
In andere parken zijn er ook vreemde
namen. Heb je er één, geef het door
aan de redactie.
Wil Bianchi

FIETSEN IN DEN HAAG: KRUISPUNTEN
Inleiding
Kruispunten zijn de gevaarlijkste
plekken voor fietsers zo blijkt uit
ongevallencijfers. Deze moeten dus
zo veilig mogelijk worden ingericht.
Voor de weggebruiker (ook de meest
kwetsbare) moet duidelijk zijn wat
de bedoeling is en wat van hem
verwacht wordt.
Kruispunten zijn er in alle soorten en
maten: met en zonder fietsvoorzieningen, met en zonder verkeerslichten,
al of niet in de voorrang, in de vorm
van een rotonde, enz. Dit artikel gaat
over kruispunten, niet rotondes, die
in het hoofdfietsroutenet liggen met
vrijliggende fietspaden. Hoe richt Den
Haag deze kruispunten in en waarom?
Kruispunten met gescheiden
fietsvoorzieningen
Bij fietsvoorzieningen gescheiden van
de rijbanen voor het autoverkeer staat
het fietsverkeer niet meer naast het
autoverkeer te wachten om te kunnen
oversteken, maar een aantal meters
naar voren, tot voor de autorijbaan
van het kruisende autoverkeer.
Op veel Haagse kruispunten moet de
fietser daarvoor een bocht naar rechts
maken gevolgd door een bocht naar
links, het zogenoemde ‘uitbuigen’ van
het fietspad. Daarbij moet de fietser
ook letten op het kruisende fietsverkeer. We concentreren ons in dit
artikel op deze situatie voor fietsers.
Is dat een veilige en comfortabele
oplossing?

Fietser buigt uit, steekt kruisend
fietspad en autorijbaan over. Er zijn
geen verkeerslichten. Fietser heeft
voorrang.

Waar heeft de ontwerper rekening
mee te houden?
Een fietser is kwetsbaar en een fiets
een onstabiel voertuig. De ontwerper
moet de fietser zien als een mens die
een beperkt aantal taken in het verkeer aankan. Dat betekent dat
een fietsvoorziening logisch en
begrijpelijk wordt ingericht, dus met
voldoende manoeuvreerruimte op
het fietspad, ruime bochten, voldoende opstel- en oversteekruimte
en voldoende brede inritten aan de
overkant, geen hoge trottoirbanden,
geen palen/straatmeubilair direct
naast het fietspad, enz.
Ook moet de ontwerper weten
hoeveel fietsers een kruispunt passeren. De aantallen fietsers bepalen
o.a. de opstelruimte voor de oversteek
en de breedte van de oversteek.

Enkele voorbeelden van kruispunten:

Dit kruispunt, elders in Nederland, heeft
ruime bochten, schuine afscheidingen,
een juiste bebording en haaientanden
en een goede belijning op de autorijbaan. Een goede toepassing van de
CROW-richtlijnen.

In de Ontwerpwijzer fietsverkeer uitgegeven door CROW (kennisplatform
voor infrastructuur, verkeer, vervoer
en openbare ruimte) staat waar de
ontwerper rekening mee moet houden. Tevens bevat het richtlijnen voor
een fietsvriendelijke infrastructuur.
Hoe komen in Den Haag
fietsvoorzieningen tot stand?
Bij de (her)inrichting van een Haagse
kruispunt bepaalt de ontwerper
eerst wie de gebruikers zijn en
hoeveel ruimte zij nodig hebben.
De volgorde is als volgt:
1) de rijdende auto, 2) de geparkeerde
auto, 3) het openbaar vervoer
(als dit daar aanwezig is),
4) de voetganger en 5) de fietser.
Dat pakt te vaak niet zo veilig en
comfortabel uit voor de fietser.
Een enkele keer is de fietsvoorziening
ruim voldoende. Maar meestal is de
ruimte te krap of is er helemaal
geen ruimte.
Uitgangspunt voor het ontwerpen
van fietsvoorzieningen is het Handboek Openbare Ruimte van de
gemeente zelf. Men wil alles in één
hand houden om de kwaliteit van de
openbare ruimte te waarborgen.
Op fietsgebied staat een aantal
richtlijnen in het Handboek, waar de
ontwerper zich lang niet altijd aan
houdt, hoewel bij de ontwerpen
vermeld wordt dat het Handboek
leidend is. Ook CROW-richtlijnen
(die volgens het Handboek moeten
gelden) worden vaak genegeerd.
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Mient/Kamperfoeliestraat. In 2015
aangelegd. Een 2,40 m breed fietspad
eindigt in een opstelruimte van minder
dan 1,80 m breed. Fietsers van links
moeten een forse ‘slinger’ maken als ze
rechtdoor rijden. Slaan ze linksaf dan
moeten ze een haakse bocht nemen.

Scheveningseweg/Jacob Catslaan.
Te smalle inrit en te hoge stoepranden.
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VERVOLG: FIETSEN IN DEN HAAG: KRUISPUNTEN

Het rechtdoorrijdende fietsverkeer
(van Paul Krugerlaan naar Regentesselaan) moet hier via een haakse bocht
naar links afslaan om bij de hoek van de
straat rechtsaf te slaan. Vooral tijdens
de middagspits staat het fietspad aan
de overkant (Loosduinseweg) vol met
op groen wachtende fietsers!
Wat zijn de grootste problemen bij
kruispunten?
De fietser moet bij kruispunten vaak
uitbuigen op te smalle fietspaden.
Daarnaast moet de fietser letten op
het kruisende fietsverkeer.
De te hoge stoepranden vragen ook
om aandacht. In een bocht helt de
fietser over en kan dan met de trapper
een stoeprand raken. Veel stoepranden zijn zo hoog dat deze ook geraakt
kunnen worden als de fietser niet naar
links of rechts overhelt.

Uitbuigen
Het uitbuigen is bedoeld om de
doorstroming van het autoverkeer te
bevorderen. Dat is bij de gemeente
heel belangrijk. Men ontwerpt dan
een opstelruimte voor een naar rechts
afslaande auto, die de rechtdoor
rijdende auto’s niet in de weg staat.
Daarnaast is de oversteeklengte voor
de eerstwachtende fietser zo kort mogelijk. Deze fietser is daarmee sneller
aan de overkant.
Als men echter deze voorzieningen
krap ontwerpt — vaak moeten we
aanhoren dat er geen ruimte is — dan
levert dat problemen op voor de fietser als mens op zijn instabiele voertuig. Veel fietsers hebben een hekel
aan uitbuigen.
Vergevingsgezinde randjes
De Fietsersbond heeft jarenlang bij
de gemeente gepleit voor vergevingsgezinde randjes, afscheidingen tussen
fiets- en voetpaden, waar je niet over
kan vallen. Het heeft lang geduurd
voordat de gemeente doorhad dat een
opstaande stoeprand langs een fietspad echt kan leiden tot een valpartij,
vooral als een fietspad smal is.

Aan de overkant ontmoet de fietser het
fietsverkeer dat van rechts komt. Daar
moet dus ruimte voor zijn. Het tegendeel is het geval, de fietsers komen in
een fuik terecht tussen hoge stoepranden.

De fietser wordt te vaak gedwongen
kort door de bocht te rijden. Soms
denken wij wel eens dat de ontwerper
de fietser ziet als een circusartiest.
Dat het nog zo vaak goed gaat is een
wonder, maar dat kan ook liggen aan
het lage fietsgebruik.

In de smalle delen van de Javastraat
en Laan van Meerdervoort en op
de Zuiderparklaan liggen inmiddels
schuine, lage afscheidingen met het
voetpad. Maar men trekt deze niet
altijd door tot aan het kruispunt, waar
ze in de vaak krappe bochten het
meest nodig zijn!

Hoek Loosduinseweg/Regentesselaan. Deze fietsinfrastructuur leidt de
aandacht af van het kruisende (fiets)
verkeer.
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Wanneer het fietspad te krap is kunnen
fietsers de hoge trottoirbanden raken
met een trapper. De krassen op deze
rand (hoek Laan van Meerdervoort /
Scheveningseweg) zijn daar getuige
van.”
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Infrastructuur moet zodanig aangelegd worden dat deze nauwelijks
aandacht nodig heeft dus logisch is
en de fietser zich op het (kruisende)
verkeer kan concentreren. Het gaat
ondanks de hinderlijke infrastructuur
vaak goed, maar er zijn ook onzekere
en lichamelijk beperkte fietsers. Ook
daar moet een ontwerper rekening
mee houden.
Voldoende opstelruimte kan ook verkregen worden door de uitrit en (aan
de overkant) inrit breder te maken
evenals het oversteekgedeelte zelf
(zie foto 1). Meer fietsers zijn zo sneller aan de overkant. Wij vragen ons af
waarom de zebrapaden voor voetgangers altijd 4 meter breed zijn (dat
is een richtlijn), terwijl de breedte van
een fietsoversteek veel smaller is (daar
zijn ook richtlijnen voor). Meestal zijn
er veel meer fietsers die oversteken
dan voetgangers. De optimale breedte

van een fietsoversteek is afhankelijk
van het aanbod fietsers op de route.
Verkeerslichten, een hoofdstuk
apart
Op Haagse kruispunten vallen, als er
een verkeersregelinstallatie (VRI, zeg
maar verkeerslichten) aanwezig is,
de kruisende fietspaden buiten deze
regeling. Dat weten veel fietsers niet.
Dat betekent dat daar de gewone
verkeersregels gelden: fietsverkeer
van rechts gaat voor, of fietsverkeer
op de voorrangsweg gaat voor. ‘Dat
lossen de fietsers onderling wel op’, zo
liet een ambtenaar ons jaren geleden
weten, maar zo werkt het niet. Fietsers moeten goed weten waar ze aan
toe zijn.
Zo zijn er bij enkele kruisingen van
fietspaden haaientanden en/of een
voorrangsbord aangebracht, maar bij
de meeste kruispunten is dat niet het
geval. Dan moet je maar raden hoe
de voorrang is geregeld of kijken naar
de autorijbaan of daar haaientanden
zichtbaar zijn (zie foto 1 + 9). Zo ja, dan
gelden deze ook voor jou als fietser.
Dat leidt echter af van wat je bij een
kruispunt echt moet doen: erop letten
dat je niet in botsing komt met een andere weggebruiker! Alles wat je daarvan afleidt kan je in gevaar brengen.

Waaraan kun je hier zien hoe de voorrang is geregeld?

Wie heeft hier voorrang? De fietsers die
oversteken of de snorfietser die van
rechts komt (zie voorwiel van snorfiets
naast man met geruit jasje)? De snor-

fietser heeft voorrang want de Koningin
Emmakade is een voorrangsweg, maar
dat is hier voor de fietsers niet te zien.
Verkeerslichten in een hoofdfietsroute moeten ook goed afgesteld zijn
op een vlotte doorstroming van het
fietsverkeer. Te lang wachten leidt tot
verkeerd verkeersgedrag (door rood
rijden) en tijdens het wachten worden
te veel uitlaatgassen van optrekkend
en kruisend autoverkeer ingeademd.
Wat dat laatste betreft staat de fietser
op de eerste rang.

Het kruisvlak van fietspaden
Het komt nog al eens voor dat stilstaande fietsers kruisende fietsers in
de weg staan. De oorzaak is een tekort
aan opstelruimte voor de wachtstreep.
Op een enkele plek komt de ontwerper de fietsers tegemoet: hij ontwerpt
een kruis op het kruisvlak. Beter is de
opstelruimte te vergroten bijvoorbeeld
in de breedte als er geen mogelijkheden zijn in de lengte.

Vaak wordt het fietsverkeer extra
opgehouden doordat het achteropkomende en rechtsafslaande autoverkeer eerst verwerkt moet worden
voordat de fietser mag oversteken.
Doorstroming van het autoverkeer is
een prioriteit.
De belijning van de oversteek
Een fietsoversteek kan op twee
manieren worden aangegeven, d.m.v.
twee onderbroken lijnen van 10 cm
breed of door middel van blokmarkering. Volgens de CROW-richtlijn wordt
blokmarkering toegepast alleen als
de fietser in de voorrang oversteekt.
Een onderbroken belijning (of geen
belijning) wordt gebruikt voor een
oversteek uit de voorrang.

Kruisvlak met kruis. Benoordenhoutseweg/Van Alkemadelaan.
“Tegelijk groen”
Bij een aantal VRI’s doet zich een
fenomeen voor wat veel fietsers niet
weten: alle fietsers tegelijk groen. Dit
staat in Den Haag nergens aangegeven! Dat kan leiden tot misverstanden.
Als kwetsbare verkeersdeelnemer kun
je dat niet erbij hebben. Op een enkel
kruispunt vindt dit de hele dag door
plaats, op een aantal andere kruispunten is deze regeling alleen van toepassing als het niet te druk is. Als fietser
wordt je dus in het ongewisse gelaten wanneer alle fietsers wel of niet
tegelijk groen krijgen. Dan is het heel
belangrijk dat goed aangegeven staat
hoe de voorrang is geregeld.

Rechtdoorgaand fietsverkeer in de
voorrang (blokmarkering). Fietsverkeer
van links uit de voorrang (onderbroken
belijning). Omdat er een zebrapad naast
is, ligt de markering aan één kant.
Segbroeklaan/Fahrenheitstraat.
In Den Haag neemt men het niet zo
nauw met de oversteekbelijningen.
Meestal wordt blokmarkering gebruikt, ook als de fietser uit de voorrang is, en soms als de fietser in de
voorrang oversteekt is er onderbroken
belijning. Dit beleid geeft geen zekerheid dus of je wel of niet in de voorrang oversteekt. De onduidelijkheid
kan tot ongevallen leiden.
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Dit bord wordt node gemist, maar kan
alleen opgehangen worden als dit
altijd geldt bij een kruispunt.
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Conclusie
Bij het (her)inrichten van kruispunten
wordt te weinig rekening gehouden
met de kwetsbaarheid van de fietser
en de beperkingen van de fiets.
Naast de weinige ruimte die de fietser over het algemeen toebedeeld
krijgt, is de infrastructuur – plaatsing
straatmeubilair, stoepranden, haakse
bochten, enz – niet echt fietsvrien-

delijk. Gevolg: fietsers rijden elkaar al
snel in de weg. De infrastructuur leidt
te vaak de aandacht af van, waar de
fietser juist aandacht voor zou moeten
hebben, de andere verkeersdeelnemers.
De belijning is er vaak niet of is onvolledig.

wil bevorderen dan moet zij de fietsers
serieus te nemen. Leidend moeten
zijn: de CROW-richtlijnen en als aanvulling de richtlijnen uit Handboek Openbare Ruimte (wat betreft de kwaliteit
van de te gebruiken materialen).

Advies
Als de gemeente het fietsverkeer echt

Daan Goedhart m.m.v. Thomas
Hood

Absurd is de situatie aan het Spui hoek Schedeldoekshaven. Komend over het Spui vanaf het Rijswijkseplein en rechtdoor fietsend richting stadhuis moet er officieel twee keer voor een verkeerslicht gewacht worden. Op de 1e foto steekt
een mevrouw (blond haar) over zoals dat volgens de belijning moet. Zij moet dan linksafslaan en voor het verkeerslicht
wachten. Daar staan al fietsers te wachten op het groene licht om te mogen oversteken van rechts naar links richting
Veerkade. Ze wacht (foto b) in de bocht en komt er langzamerhand achter dat het raar is dat te doen, als je rechtdoor
wilt fietsen. Dus besluit ze om de wachtende fietsers met een grote bocht linksom te passeren om haar weg over het
Spui te vervolgen (foto c). Dat is mogelijk omdat er een vlak wit beklinkerd eilandje (biggenruggetje) is aangelegd. Toch
nog iets goeds. De meeste fietsers negeren de aangegeven oversteek en steken schuin over voor de wachtende fietsers
langs richting stadhuis (zie de snorfietser op foto a).

MELD WEESFIETSEN
Fietswrakken en weesfietsen, het blijft
onbegrijpelijk dat de gemeente Den
Haag in dit opzicht het aanzien van de
weg zo weinig serieus neemt. Op deze
foto ziet u drie fietsen die al meer dan
een jaar aan de Sportlaan in een soort
plantsoentje staan. Voor de fietser zijn
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het duidelijk wrakken, voor de handavers zullen het misschien weesfietsen
zijn. Blijft dat het een rotgezicht is en
dat de gemeente daarom hier al heel
lang geleden had moeten optreden.
Het is wonderlijk is dat de gemeente
zo schroomvallig handelt want bijna iedereen heeft baat bij een goede handhaving. Het ziet er netter uit, er zijn
meer stallingsplaatsen, 95% van de eigenaren zal dat ook vinden. Laten we
wel wezen, de eigenaren van weesfietsen, misdragen zich. De twijfelgevallen, mensen met een veronderstelde
weesfiets, moeten maar accepteren
dat er eens iets mis gaat. Het belang
van die andere 99% is groter. Als die
kleine groep het framenummer heeft,
krijgen ze zo hun fiets terug.
Mijn ervaring is dat de gemeente heel
adequaat reageert op meldingen
openbare ruimte. We zouden dit middel kunnen gebruiken om wat bewe20

ging te krijgen. Maak een foto van een
ongewenst gestalde fiets of weesfiets
en stuur die naar de gemeente met
het verzoek hieraan iets te doen. Als
ze maar voldoende verzoeken krijgen,
worden ze wel zenuwachtig. Met een
smartphone is dat zo te doen. Er is
ook een app om het gemakkelijker te
maken: http://buitenbeter.nl/apps/
Toon uw activistische hart en meld!
Wie weet helpt het.
Willem Ruitenberg

DISCUSSIE FIETSEN IN DE GROTE MARKTSTRAAT
De Fietsersbond afdeling Haagse regio
heeft een discussie ontketend over
het fietsen in de Grote Marktstraat
(GMS). Via het weekblad Den Haag
Centraal heeft de voorzitter dat naar
buiten gebracht.

hoeveelheid voetgangers in de straat.
Er zou sprake zijn van ‘een steeds grotere en onbeheersbare chaos’. ‘Zo kan
het niet langer, dat ziet iedereen.’

De inzet is om op termijn het fietsen in
de GMS te verbieden en de fietsroute
te verleggen naar bij voorkeur de Gedempte Gracht, de Gedempte Burgwal
en de Lutherse Burgwal.
Waarom?

Er wordt een fietsroute onder de GMS
door voorgesteld. Dat kan alleen als er
een autovrije route wordt aangelegd
met fietsvriendelijke hellingbanen. Er
zijn veel fietsers die het fietsen door
zo’n tunnel eng vinden. Onbetaalbaar,
niet doen.

Op bepaalde tijden wordt het fietsen
in de GMS bemoeilijkt door de grote

De route Gedempte Gracht – Gedempte Burgwal – Lutherse Burgwal is een

Dan zijn er nog de routes over de Paviljoensgracht en de Veerkades of via
de Riviervismarkt, de Dagelijkse Groenmarkt en de Buitenhof. Die zijn veel te
om en vallen dus ook af.
Blijft over … de Grote Marktstraat.

doorgaande fietsers, fietsers die daar
hun bestemming hebben en fietsers
die de straat kruisen.
-	Voorjaar 2013 besloot de gemeente
het pollergebied vrij te geven voor
de fiets. Daar valt ook de GMS onder.
-	De voorbereidingen waren zover
dat er toch iets is aangelegd wat op
een fietspad lijkt. Het staat niet als
zodanig aangegeven en is het dus
ook niet.
-	Tijdens eindeloze besprekingen over
de inrichting van de GMS ging het
vooral over het nieuwe aanzien van
de GMS (een balzaal!) en nauwelijks
over de gebruiksvriendelijkheid van
de straat.

Het is nú nodig om maatregelen te
nemen voor de situatie in de GMS.
Eerst een aantal feiten op een rij:
-	Jaren terug heeft de gemeenteraad
besloten de doorgaande fietsroute in
de GMS te handhaven.
-	De fietsroute zou de vorm van een
tweerichtingenfietspad krijgen.
-	De fietsroute wordt gebruikt door

Aangedragen alternatieven
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bevoorradingsroute (vrachtauto’s) en
parkeerroute (personenauto’s). Daar
stuur je geen grote groepen fietsers
doorheen. Ook een bordje ‘fietsstraat’
helpt daar niet bij. Ik heb zelf indertijd
het voorstel gedaan om in deze straten een tweerichtingsfietspad aan te
leggen met een breedte van minimaal
4 m vanaf de Grote Markt naar het
stadhuis met de fiets in de voorrang.
Daar is niet voldoende ruimte voor,
vooral niet tussen de Spuimarkt en de
Markthof (draaihoek grote vrachtwagens). De term ‘onbeheersbare chaos’
is op déze route eerder op zijn plaats
(zie foto’s).

-	In een later stadium werd ook besloten het ‘fietspad’ niet in het midden
aan te leggen maar deze te verschuiven naar de Bijenkorfzijde. Reden: de
andere kant is de zonnige kant waar
dan ruimte voor terrassen ontstaat.
-	Daardoor ontstond er een veel te
krappe (± 2m) doorloopruimte o.a.
ter hoogte van de HEMA (daar ligt
een toegang tot het tramstation, zie
foto). Dat was vragen om problemen.
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voorop staan. Een gebruiksvriendelijke
straat kan ook mooi ingericht zijn.
Het adviesbureau Mobycon heeft in
opdracht van de gemeente de situatie
geëvalueerd. Daaruit komt het advies
om de kruispunten aan te passen (?)
om de positie van de voetgangers te
verbeteren.

-	Het ‘fietspad’ wordt door vrijwel alle
fietsers gezien als fietspad en ook als
zodanig dus gebruikt.
-	Veel voetgangers merken het
fietspad niet op. Het ‘fietspad’ is
niet onderscheidend genoeg: zelfde
wegdek als het voetgangersgedeelte
en nauwelijks zichtbare overgangen.
-	Het ‘fietspad’ is geen fietssnelweg!
-	Heb in de loop van de jaren veel
contact gehad met fietsers (via email, bijeenkomsten en op straat).
Men sprak nooit over onbeheersbare
chaos of iets dergelijks, maar meer
over je aanpassen aan de situatie. Op
een enkeling na bleef iedereen door
de GMS rijden.
Omdat er in de verste verte geen zicht
is op een fietsvriendelijk alternatief
en omdat er daar elke dag duizenden
fietsers passeren, dient de GMS aangepast te worden, waarbij de gebruiker-

Uit het stadhuis komen berichten die
duiden op een mogelijk snorfietsverbod. Dat alleen al zal het fietsen en
lopen aangenamer maken. Ik hoop dat
de positie van de fietser ook versterkt
wordt.
Een paar ideeën voor de gemeente om
de GMS voor fietsers en voetgangers
gebruiksvriendelijker te maken:
- Houd de fietsers bij elkaar op een
doorlopend ‘fietspad’.
- Plaats aan het begin van dit ‘fietspad’
een blauw bord met de tekst ‘fietsroute’.
- Buig ter hoogte van de HEMA het
‘fietspad’ uit om ruimte te scheppen voor voetgangers. Een flauwe
ronding geeft de straat een minder
streng uiterlijk. Probeer het uit door
eerst een belijning aan te brengen.
- Trek bij de kruising met de Wagenstraat het “fietspad” door en leg er
een Wagenstraatbreed zebrapad
in. Leg ook een zebrapad in het

“fietspad” ter hoogte van de Voldersgracht.
- Breng een onderscheidende kleur aan
op het fietspad.
- Verwijder het bord ‘15 km/uur’ - deze
snelheid kan soms te snel zijn - maar
plaats een bord met de tekst ‘Pas uw
snelheid aan!’ of iets dergelijks.
- Sluit de straat voor snorfietsers.
Ter overdenking
Fietsers zijn ook mensen en kwetsbaar. Ze zijn niet uit op een aanrijding.
Onderzoek wijst uit dat fietsers banger
zijn dan voetgangers in zo’n situatie.
Ook daarom zijn ze voorzichtiger (er
zijn altijd wel uitzonderingen, maar
daar kun je een stad niet op inrichten,
daar moet je op handhaven).
Tijdens de ochtendspits zijn er geen
problemen. Tijdens de avondspits is de
grootste drukte voorbij, uitgezonderd
op zaterdag- en zondagmiddag, maar
dan is er geen spitsverkeer. Overdag is
er veel bestemmingsverkeer, maar niet
op elk tijdstip van de dag evenveel.
Fietsers worden vaak als de boosdoeners aangewezen als de inrichting van
een straat niet voldoet.
OV

LOLA BIKES & COFFEE: EEN BELEVING IN ONTWIKKELING
Wie:		
Leeftijd:
Geboren in:
Privé:
Achtergrond:
		
Fiets(en):
carbon.
		
		
		
Beroep:
		
		
		
		
		

Nick Bons
30 jaar
Friesland
Woont samen met Lotte
Hotelschool Leeuwarden –
Gastvrijheid
2 Koga’s (Racefietsen van
2e hands, zelf samenge
steld en aangepast op
zijn eigen stijl).
1 gewone fiets.
Team Leader Commercial
Business & Arrange		
ments – Rabobank
Den Haag
Vrijwilliger bij Lola Bikes
& Coffee

In de Fietsbel van voorjaar 2013 werd
al bericht over Lola, dat de Vogelvrije
Fietser een artikel had geplaatst.
Reden om nu toch zelf eens langs te
gaan.
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Nick Bons ontmoet ik in de zaak ‘Lola
Bikes en Coffee’ aan het Noordeinde
91. Hij werkt er als vrijwilliger. In de
zaak zit een fietsenmaker, een koffiebar met barista, tafels en stoelen, een
winkel (‘Lola’) met onder andere boeken en fietsaccessoires, een fietsclub,
reisorganisatie en een expositie van
foto’s en fietsen aan de wanden. Nick
vindt Lola een reisaanbieder en een
koffiebar met veel liefde voor fietsen.
Hij helpt met
veel plezier bij allerlei hand- en spandiensten.
Koffie en barista’s
Bocca is hun koffiebranderij. Dat heeft
haar eigen merk uit Oeganda: Kampala
koffie. Arthur Wiefering en Reinier
Hamel zijn de zaak begonnen. Arthur
(eigenaar) heeft een creatieve brein,
met gedachten over welk concept tot
welk soort tafeltjes. Arthur is gek op
fietsen en houdt ook van koffie. Wat
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begon als een hobby groeide uit tot
een plek waar alles samenkomt wat
met fietsen te maken heeft. Reinier is
gestopt.
Liefde en passie
Foto’s aan de wand vertellen (reis)
verhalen. Zoals de beklimming van de
Mont Ventoux, Lance Armstrong en de

fietsposter van de Lola Cycling Club. Je
kan Lola ook alleen bezoeken om naar
de foto’s te kijken en boeken te lezen.
Er is geen wifi en het is geen werkplek.
Sinds kort is er wel een TV. De Tour de
France is erop uitgezonden. ‘Het was
een spektakel.... Met 20 man hebben
ze gekeken naar de Tour.’ Nick denkt
mee over hoe het beter kan, wat betreft de bedrijfsvoering. Hij denkt mee
in de ontwikkeling en het concept.
‘Zelf ontwikkel ik mijn spieren’, zegt
hij, ‘door woensdagavond te fietsen.’
Donderdagochtend kijkt hij met Arthur
mee naar de cijfers en gaat aan de slag
met ideeën voor evenementen.
Fietsclub
Nick Bons heeft een grote passie voor
de Lola Cycling Club. De club organiseert fietstochten waarvoor hij voor
een groot deel verantwoordelijk is.
Op woensdagavond komen fietsers bij
elkaar en na een espresso rijden ze van
Den Haag naar Noordwijk en weer terug met een gemiddelde snelheid van
28 tot 30 kilometer per uur. Iedereen
is welkom om mee te fietsen. Zaterdag
en zondag is er een rit door de regio.
Goede doelen
Goede doelen vinden ze belangrijk
om aan bij te dragen bij Lola. In de
‘wereld’ wordt veel gedaan aan geld
verdienen. Zij willen wat terug doen.
Van elke gekochte zak koffiebonen
gaat een deel naar een project in
Oeganda dat fietskoeriers steunt dat
pakketten rondrijdt naar onder andere
Nederlandse ambassade. Ook de
Stichting Kika (Kinderen kankervrij)
wordt gesteund.
Een grote groep
Wie werken er bij Lola? ‘Vijf barista’s,
William de monteur, Arthur als eigenaar. Vrijwilligers zijn er ook, voor:
evenementen, om te assisteren, flyeren en vele andere dingen die moeten
gebeuren. Om mee te rijden met Giro
di Kika. Geld wordt verzameld voor
bijvoorbeeld de soigneurs en andere
mensen die meegaan voor Kika om
geld op te halen.’

aan het fietsen.’ Op de website staat
er meer over.
Nick is tevreden met de plek en elk
jaar willen deelnemers meer verbondenheid, meer bijzondere koffie, Kikatochten en fietsen. Ze hopen dat in
2017 15 fietsers meegaan en meer soigneurs. Het voelt goed actief te zijn bij
Lola. Gasten komen uit de regio en van
heinde en verre om koffie te proeven
en de fietsen te bekijken. De ‘klantbeleving’ is heel bijzonder. William de
monteur uit Aruba, is er al een tijd bij
en vermaakt zich met de fietsers.
De gasten die Lola bezoeken ‘zijn
jongens en meiden met verschillende achtergronden. Er komen in de
weekenden 50% toeristen. Expats.’ Hij
beantwoordt vragen van toeristen.
Alles in het Engels. Ook de termen in
het café zelf zijn in het Engels geschreven. Tijdens de fietsritten is alles in het
Engels. Hij spreekt goed Engels. Met
Engels, Nederlands, gebarentaal en
internationale handgebaren van het
fietsen, daarmee kan hij alles wel vertellen. Het gaat altijd goed zegt hij.
Leuk werk
‘De lekkerste de koffie, de leukste
fietsen, met vrienden op zaterdag of
zondagochtend. De mensen die binnenkomen. Al die mensen die binnenkomen....’
Blije gezichten? ‘Ik ben “Nick de fietser” en niet de gastheer. Ik ben druk
met fietsen en ik ben bereid om hen
te voorzien van informatie,’ aldus Nick
Bons. Mensen komen met vragen naar
hem toe. ‘Over vertrektijden bijvoorbeeld van de fietsritten.’
Hij werkt er vrijwillig ongeveer tien uur
per week. En af en toe meer tijdens de
Giro di Kika. Hij ziet het niet als werk.
Misschien wil hij zich ontwikkelen,
naar een betaalde baan. Evenementen
organiseren doet hij regelmatig. Bij de
Giro zitten ze wekelijks bij elkaar. Op

dit moment, af en toe voor de winter
en het voorjaar. Er is Facebook en
een website met veel informatie voor
iedereen die wil meedoen aan evenementen.
Over delen en waar het samenkomt
Uitbreiding? ‘De tijd zal het leren. Lola
is een succes.’ Een tweede zaak kan
hij nog niet zeggen. Ze praten er wel
over.
Er hangt 1 kleine kinderracefiets aan
de wand. Speciale kindertochten zijn
er nog niet. Vaders en moeders komen
langs in de winkel en voor de kinderen is er een tuin om in te spelen. De
ambitie om nieuwe initiatieven op te
pakken is groot. Alle initiatieven zijn
welkom bij Lola.
Langskomen kan altijd. Om de Ronde
van Vlaanderen mee te fietsen, voor
de Giro di Kika, voor trips door de
omgeving of voor lezingen of dichtavonden over fietsen. Lola probeert
de vrouwenwielerploeg naar Kampala
te krijgen. Ze zijn daarmee in overleg.
Samenwerken met vrouwen (KNWU)
en promotie staat op de agenda. Idolen als Bouke Mollema nog niet. Nick:
‘Die komt hier misschien voor de koffie. Maar zal geen workshop komen
geven.’ Ze gaan naar scholen om te
vertellen over Kika.
Liefhebben van het fietsen en het drinken van de allerlekkerste koffie, dat
is waar Lola voor staat. Iedereen mag
er gebruik van maken. En ze doen iets
met z’n allen, ze doen waar anderen
beter van worden. En mensen beleven plezier van de inkomsten van de
Kampala koffie. Ze houden ‘in the end’
van fietsen. En dat willen ze delen. Dat
komt samen bij Lola.
http://www.lolabikesandcoffee.nl/
Jeroen Bertsch

Gastvrijheid
Waarom de naam ‘Lola Coffee and
Bikes’? Wie is Lola? ‘Dat is de mystiek.... Lola is altijd weg. Het verwijst
naar een meisje. Ze is altijd onderweg,
eigenzinnig, wil geen politiek, gaat
haar eigen weg, heeft een hekel aan
liegen, wil op eerlijke manier met
elkaar omgaan, reist en is altijd overal,
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Fietsersbond Haagse regio
Laan van Meerdervoort 218-S
2517 BK Den Haag

haagseregio@fietsersbond.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

Fietsersbond Zoetermeer
Contactpersoon: Theo Hebing
Salomeschouw 14 A
2726 JT Zoetermeer
 06 - 36501379

Stichting Duurzaam Den Haag
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
 070 - 3643070

Fietsersbond, Landelijk Bureau
Nicolaas Beetsstraat 2a
3511 HE Utrecht
 030 - 291 81 71

yvonne@duurzaamdenhaag.nl
duurzaamdenhaag.nl

zoetermeer@fietsersbond.nl

info@fietsersbond.nl
fietsersbond.nl

Slecht wegdek, overhangend
groen, glas op de weg, etc.: dat
betekent werk aan de winkel
voor de gemeente. U kunt op
onderstaande adressen terecht
met klachten over het beheer
van de openbare ruimte in uw
gemeente:
Den Haag
Spui 70
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag
 14070
melding openbare ruimte:
070 3533000 /

www.denhaag.nl/home/bewoners/to/
melding-openbare-ruimte.htm

uit de raad geklapt

ZWAAIKOM
Rond 1980 werd lijn 2 aangelegd.
Daarvoor moest de brug over de Loosduinse Vaart vervangen worden.
Bovendien moest de zwaaikom dicht.
Beide voorstellen leidde tot bezwaren.
Als raad hadden we bezwaar tegen het
verdwijnen van de brug.
Een fraaie historische brug die moet je
in tact laten.

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

Leidschendam-Voorburg
Servicecentrum
Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam
 14070
Raadhuisstraat 47a
2271 DG Voorburg

leidschendam-voorburg.nl

je er wel ruim een uur over. Met de
nieuwe lijn 2 naar CS ging het veel sneller. De zwaaikom werd gedempt, er
ligt nu een fraaie speelgebied, er rijdt
een tram én er liggen fraaie fietspaden.

Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
 14070

rijswijk.nl

Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
 14 070

wassenaar.nl
Als raad kregen wij een bijzonder
verhaal te horen. De brug was rond
1938 net gereed gekomen, toen het
besluit kwam om de Loosduinse Vaart
te dempen vanaf Den Haag tot aan de
Valkenboskade. Dat was zonde van de
nieuwe brug. Daarom werd besloten
een zwaaikom aan te leggen om de
nieuwe brug nog een functie te geven.
Als raad konden wij toen niet meer
tegen de sloop van de brug zijn. Zo
historisch was die dus niet.
Wel waren er acties om de zwaaikom te behouden. Dat werd zelfs op
de kaderand geschreven. Maar de
actie was eigenlijk gericht tegen het
opheffen van de WSM-buslijnen. De
omwonenden waren bang dat ze geen
rechtstreekse verbinding hadden met
Rotterdam.
Als raad vonden we dat merkwaardig.
Met de buslijnen ( toen 50 en 52) deed
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Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
 14 0174

gemeentewestland.nl
Het gebied is nu actueel i.v.m. behoud
Valkenboschkerk.
Ook liggen er nu fietspaden ook inmiddels op de Zuiderparklaan.

Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Bezoekersingang: Markt 10
 14 079

zoetermeer.nl

Landelijk Meldpunt
Uw melding komt vanzelf bij de wegbeheerder en u kunt de afwikkeling
bewaken.

Wil Bianchi

meldpunt.fietsersbond.nl
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klachten openbare ruimte

handige adressen
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