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Dit stukje wordt geschreven als de
Fietsbel bijna gereed is voor de drukker. Dan is er overzicht wat aan de
lezer wordt geboden. We hebben
extra nadruk gelegd op de politiek wegens de gemeenteraadverkiezingen.
Dan valt op hoe zeer het fietsen in
handen is van de gemeente. We zullen
het echt moeten hebben van goede
contacten met gemeentebestuur en
ambtenaren.
Het aardige van fietsen is dat het ook
op individueel gebied allerlei mogelijkheden geeft, de fantasie ruimte geeft.
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Zo zien we dat een groepje mensen
probeert bakfietsen te ontwikkelen
die op zonne-energie kunnen rijden.
Uit de rest van de inhoud blijkt maar
weer hoe dicht fietsen bij het dagelijkse leven staat en hoezeer het ons op
een aangename manier bezig houdt.

Willem Ruitenberg

op de voorpagina
Het zou mooi zijn als er bezorging
komt met solar-bakfietsen, hier
een experimenteel model, met
hun initiatiefnemers.
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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”
• Elk kwartaal de “Vogelvrije
Fietser”
• Korting op fietsproducten, fietskaarten en -gidsen

UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2018
thema: fietsparkeren
U bent van harte welkom op de ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling regio Den Haag op
donderdagavond 31 mei 2018 in de Stayokay (Scheepmakersstraat 27 Den Haag, zijstraat van het Rijswijkseplein).
Deze locatie heeft een fietsenstalling en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar via het nabij
liggend station Hollands Spoor.
De agenda bestaat uit twee delen.
Het eerste deel vanaf 19.30 uur:
• Mededelingen
• Verslag ledenvergadering 23 november 2017 (staat op website: haagseregio.fietsersbond.nl)
•	Aftreden Rob de Lugt als penningmeester FB Afdeling Haagse Regio/regeling waarneming/opvolging
• Jaarrekening 2017
• Jaarverslag 2017
• Voortgang uitvoering Jaarplan 2018
• Gevolgen gemeenteraadsverkiezingen voor het fietsbeleid
• Rondvraag
Het tweede deel na de pauze (vanaf 20.15 uur) gaat over het fietsparkeren. We zien de laatste jaren
steeds meer dat door de toename van het fietsverkeer het stallen cq parkeren van fietsen een knelpunt is. Het krijgt de nodige aandacht van de gemeente(s), maar is dit genoeg?
Welke (slimme) oplossingen zijn er?

advertentie

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

meldpunt.fietsersbond.nl

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 2018 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

LEDEN MAILEN
Reactie op de stelling van de
Fietsersbond dat alleen fietsers op de fietspaden mogen

De Haagse voorzitter van de Fietsersbond vindt dat alle voertuigen met een
plaatje, of het nu geel of blauw is, van
de fietspaden af moeten en op de openbare weg thuishoren.
Met openbare weg bedoelt hij de
rijbaan waar auto’s en motoren rijden
met een geel kenteken tot maximum
snelheid van 50 km per uur.
In Den Haag, en in meer steden, is al
jaren een ontwikkeling gaande, dat
doorgaande wegen met twee rijbanen
worden versmald tot één rijbaan. Er
zijn voorbeelden genoeg in Den Haag
te vinden. Feit is dat er ook op deze
eenbaanswegen vrij hard gereden
wordt.
In Den Haag zie je erg veel zogeheten
snorfietsen van merken als Tomos
en Quattro. Deze hebben een blauw
kenteken en hun snelheid is gelimiteerd tot maximaal 25 km per uur. In
tegenstelling tot veel berijders van

Kan wel

DEN HAAG

scooters, zie je op deze snorfietsen
meestal wat oudere mensen voor wie
fietsen moeilijk is of jonge moeders
met een kind achterop. Deze groepen
kiezen heel bewust voor een snorfiets

Te dikke ‘brommer’

vanwege het feit dat zij zich veilig
voelen op het fietspad, zich makkelijk kunnen verplaatsen en hierin een
uitstekende vervanging zien voor de
(boodschappen) auto.
Terug naar het voorstel van de voorzitter. Hij wil ook deze snorfietsen
verbannen naar de rijbaan. Wat hem
betreft moeten deze maar gaan rijden
tussen de auto’s. Het snelheidsverschil tussen een snorfiets en een auto
is dan circa 25 à 30 km per uur. Vaak
staan er naast de rijbaan nog auto’s
geparkeerd, dus inhalen wordt precair.
Bovendien staan automobilisten niet
altijd bekend om hun geduld, integendeel, getoeter en agressief gedrag is
aan de orde van de dag.
Buiten de spitsuren zijn de fietspaden
nagenoeg leeg, in ieder geval is er
ruimte genoeg. Dus verbannen naar
de gevaarlijke rijbaan tussen de snelle
auto’s is dan helemaal niet nodig voor
berijders van gelimiteerde snorfietsen.
Ik ben van mening dat de snelle (opgevoerde) scooters, zie foto 2, die vaak
een brede afmeting hebben met links
en rechts spiegels die behoorlijk uitsteken, en makkelijk 45 km per uur rijden,
beter passen op de rijbaan.

Volgens de voorzitter gaat het hier
om de veiligheid van fietsers. Heeft
hij ooit gedacht aan de veiligheid
van berijders van zo’n snorfiets? Ook
een zeer kwetsbare groep mensen.
Volgens mij heeft hij dat niet, want zijn
voorgestelde plan lijkt me voor deze
laatste groep levensgevaarlijk.
De kans op aanrijdingen op de rijbaan
is door het snelheidsverschil tussen
auto’s en snorfietsen veel te groot
met alle risico’s van dien. Wie wil dit
op z’n geweten hebben? Wie is hier
verantwoordelijk voor?
Dit plan is aan de media gepresenteerd
zonder dat er goed is nagedacht over
de consequenties. Alle weggebruikers,
of ze nu op een fiets, snorfiets, scooter of in een auto rijden, zij zijn allen
weggebruikers en hebben allemáál
recht op een veilige verkeersomgeving.
Ik hoop dat dit plan snel ingetrokken
wordt en ik kijk met belangstelling uit
naar een beter en veiliger plan voor
àlle gebruikers van fietspaden.
Met vriendelijke groeten,
Ineke Dijkstra

Beste Willem Ruitenberg,
Dit vind ik onhandig bij de Grote Marktstraat: Als je vanaf de
Kalvermarkt komt en daar gewoon aan de rechterkant van
de weg rijdt, krijg je geen enkele informatie dat het ‘fietspad’
in de Grote Marktstraat aan de linkerkant ligt. Terwijl je dan
al op die onoverzichtelijke kruising bent moet je in ineens
naar links zien te komen. In grote lijnen kun je dat op twee
manieren oplossen: informatie geven (bijvoorbeeld met
lijnen op de kruising) of zorgen dat Kalvermarkt en fietspad
beter aansluiten.
O ja, en hobbels is een slecht idee (ik word niet zo snel boos).

Vriendelijke groet,
Petra Borsboom
fietsbel voorjaar 2018

Waar moet ik fietsen?
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WESTLAND

ZOETERMEER

ZANGFIETSPAD GEOPEND IN ZOETERMEER
Op dinsdag 13 maart is in Zoetermeer een zangfietspad
geopend door Marc Rosier (wethouder) en Wim Bot (Fietsersbond). Dit fietspad loopt langs de Noord Aa van de
Broekwegkade naar Boerderij Het Geertje. Zoetermeer heeft
dit zangfietspad (bebording enz.) gewonnen als prijs van de
Fietsersbond in het kader van de eerste positie In de categorie
grootste gemeenten (100K+) Fietsstad van het jaar 2018. Een
hele mooie prestatie!
De opening werd verder opgeluisterd door twee groepen leerlingen van basisschool De Tjalk. Zij hebben met het lied “Hallo
allemaal” uit de tv-serie De Luizenmoeder deze opening
zingen ondersteund.
Veel fietsers willen graag zingen, maar voelen enige schroom
om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Fietsersbondcolumniste/kunstenaar Mapije bedacht daarom in 2013 een oplossing: een zangfietspad. Inmiddels vind je zangfietspaden in
Dongenvaart, Drimmelen, Houten, Almere, Amstelveen, Hierden, Den Bosch en sinds medio februari ook Lansingerland.
En ook in Den Haag!
Piet Goeyenbier,
vrijwilliger Fietsersbond Zoetermeer

regio

Foto: fotoflex.nl

ARCKELBRUG
Alweer 8 jaar geleden vond er een dodelijk ongeval plaats op de Arckelweg.
De schoolgaande fietsers gingen
vanuit Poeldijk via de Uithof naar Wateringen om het smalle fietspad aan
de Wateringseweg/Poeldijkseweg te
vermijden.
Daarbij moest wel de smalle Arckelweg in een bocht worden overgestoken.
Inmiddels zijn de fietspaden verbreed
op de Poeldijkseweg én Arckelweg.
Vanuit Poeldijk/ABC-Westland is er een
tweerichtingen fietspad.
Onlangs is er ook een fietsbrug geplaatst. ABC-Westland wilde liever dat
de weg werd verbreed omdat er meer
vrachtauto’s gingen rijden. Gelukkig
gaf wethouder Meijer van Westland de
fietser prioriteit.

Tweerichtings fietspad niet aangegeven

Via de brug kun je naar de Uithof
fietsen.
Via een rotonde bij ABC kun je deze
andere kant bereiken, om zo naar de
fietsbrug te fietsen. Dit lijkt veilig.
Helaas kregen wij de klacht dat bij de
rotonde niet was aangegeven dat je
kunt oversteken richting Uithof. De
fietser die rechtdoor bleef rijden komt
bij de brug tot de ontdekking dat hij
zo niet naar de Uithof kon. Hij moest
afstappen en lopen naar de overkant.
Via de brug naar de Uithof

Wil Bianchi
5

fietsbel voorjaar 2018

RIJSWIJK

WAT DEDEN PARTIJEN IN RIJSWIJK
MET HUN PLANNEN VOOR DE FIETS?
De afdeling Rijswijk inventariseert voor
elke gemeentelijke verkiezingen wat
de verkiezingsprogramma’s melden
over de fiets. Nu, aan het einde van de
huidige raadsperiode, hebben we ook
eens bekeken wat daarvan in de afgelopen vier jaar is doorgedrongen in de
vergaderingen van de Gemeenteraad en
van het Forum Stad (FS). Hoewel u de
Fietsbel pas na de verkiezingen onder
ogen krijgt, is het interessant om hier te
melden. Dat gebeurt puntsgewijs, zodat
deze bijdrage wel informatief is, maar
misschien niet zo lekker leest.
Eerst de landelijke partijen omdat die
voor lezers van buiten Rijswijk herkenbaar zijn; dan de locale.

nodig de leefbaarheid wordt verbeterd.
De VVD vindt dat het plaatsen van
rotondes daarbij kan helpen.
Er moeten voldoende en veilige parkeervoorzieningen bij sportfaciliteiten
en sportclubs komen.
Realisatie van ‘fietstrommels’ in de wijken en goede fietsparkeervoorzieningen bij openbaarvervoervoorzieningen
dragen bij aan de leefbaarheid.
Woordvoering
- Armoedebeleid: fiets voor schoolkinderen; Raad 24 maart 2015
- Gebruik duurzaamheidsbudget voor
concrete doeleinden zoals fiets; Raad
11 november 2014

D66 (4 zetels)

PvdA (3 zetels)

Met veel voorzieningen en werk
dichtbij wil D66 het fietsen maximaal
bevorderen.
Fietspaden
moeten veilig,
herkenbaar en
comfortabel
zijn. Met name
rondom scholen, sportparken en
drukke kruispunten met veel (tram)
verkeer moet veel oog zijn voor verkeersveiligheid met extra aandacht
voor kinderen. Met buurgemeenten
moet Rijswijk goede afspraken maken
over aansluiting van hoofdfietsroutes.
- Een doorfietsnetwerk, zo veel mogelijk ontvlochten en los van de bestaande structuur voor autoverkeer
- veilige, herkenbare, schone en goed
onderhouden fietspaden
- meer fietsenstallingen bij gemeentelijke instellingen, scholen en winkelcentra, ook als dit ten koste gaat van
parkeerplaatsen
- meer fietsentrommels voor mensen
zonder eigen berging.
Er is geen enkele keer het woord over
fietsbeleid gevoerd

Veilig verkeer
rond scholen
heeft aandacht
nodig, ook in
de sfeer van
handhaving.
Er moeten veilige fiets en looproutes worden ontwikkeld van en naar
scholen. Vervuiling door auto’s moet
zoveel mogelijk tegengegaan worden.
In de gemeente wordt de fiets en het
openbaar vervoer daarom maximaal
gefaciliteerd. Er komen vrije busbanen
en geasfalteerde fietspaden met meer
aandacht voor directe verbindingen.
Er komen meer mogelijkheden om de
fiets veilig te stallen.
Woordvoering
- Veiligheid oversteek Geestbrugweg;
FS 20 okt 2017
- Dubbele fietspaden Gen. Spoorlaan;
Raad 07-02-2017
- Vaste baan via fietsenstalling Bicyclette; Raad 24 mei 2016
- Afstelling fietsstoplichten; FS 26
november 2016
- Hinderlijke obstakels op fietspaden
verwijderen; FS 30 juni 2015

CDA (4 zetels)

GroenLinks (2 zetels)

Geen fietsbeleid in
het verkiezingsprogramma. Er is geen
enkele keer het
woord over fietsbeleid gevoerd

VVD (3 zetels)

De wegen en fietspaden zijn van goede
kwaliteit. Dat willen
wij zo houden, waarbij waar mogelijk en
fietsbel voorjaar 2018

week van de ‘wandelaar en de fietser’,
waarbij bewoners kunnen aangeven
wat goed is en wat beter kan.
Woordvoering
- Termijn 28 dagen schrappen voor
weesfietsen; Raad 04-04-2017
- Parkeerdruk verlagen door fietsvoorzieningen; Raad 16-6-2015 en 07-032017
- Fietsbereikbaarheid belangrijker dan
parkeertarieven voor winkelcentra;
FS 5 april 2016

SP (2 zetels)

Fietsen is gezond
en goed voor
het milieu, de
gemeente moet
de kwaliteit van
het fietsen in
Rijswijk behouden en waar mogelijk
verbeteren. De gemeente dient het
gebruik van de fiets te stimuleren.
Investeringen voor de fietsvoorzieningen moeten voorrang krijgen op die
voor auto’s. Achterstallig onderhoud
aan fietspaden moet worden aangepakt en er dienen ‘groene routes’
voor fietsers te komen. Er worden
fietstrommels aangebracht in het
oude centrum. Verkeersveiligheid rond
scholen krijgt de hoogste prioriteit.
Woordvoering
- Fietsen bevorderen voor vermindering parkeerdruk; Raad16 juni 2015
- Burgerinitiatief pontje; Raad 07-022017
- Termijn 28 dagen schrappen voor
weesfietsen; Raad 04-04-2017
Van de landelijke partijen hadden
het CDA en de VVD geen of een bescheiden verkiezingsprogramma. Ze
voerden niet of nauwelijks het woord
over fietsbeleid. De andere landelijke
partijen hadden een uitgesproken beleid voor het bevorderen van fietsen.
D66 voerde niet het woord daarover;
wel de PvdA, GroenLinks en in mindere
mate de SP.

Beter voor Rijswijk (5 zetels)

De openbare ruimte in Rijswijk wordt
in principe ingericht voor fietsers en
voetgangers. Auto’s zijn ‘te gast’. Door
de aanpassingen te combineren met
al geplande onderhoudswerkzaamheden, kunnen de kosten worden
beperkt. We organiseren ieder jaar een
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- Fietsroutes
verbeteren.
- Brommers
(45km) niet
meer op het
fietspad.
- Rotondes i.p.v.
Verkeersregelinstallaties.
- Mogelijkheid onderzoeken terugkeer
pontje Keereweer.

regio

Meer fietstrommels

Woordvoering
- Fietsen stallen (trommels) in ‘t Haantje; FS 1 maart 2016
- Initiatief weesfietsen; FS 28 mei 2015
- Onderzoek pontje; FS 8-12-2015

Gemeentebelangen (2 zetels)

“In het kader van
de verkeersveiligheid vinden
wij dat wandelen fietsroutes
zoveel mogelijk
gescheiden
moeten blijven van autowegen. Het
gebruik van de fiets moet nadrukkelijk
bevorderd worden, door asfaltering
van fietspaden en veilige fietsenstallingvoorzieningen. Daar waar onderhoud aan fietspaden plaatsvindt, kan
meteen gekeken worden in hoeverre
er gelijk geasfalteerd kan worden. De
drukke fietspaden aan de Churchillaan
en de Burgemeester Elsenlaan hebben
daarbij hoge prioriteit.”
“Ook willen wij dat het pont over de
Vliet in één of andere vorm terugkeert.
Deze verbinding wordt niet alleen
gemist door directe bewoners, maar
vooral ook door forensen die in de
Plaspoelpolder werken, recreanten en
andere fietsers.”
Woordvoering
- Fietstrommels voor electrische fietsen; Raad 5 juli 2016
- Onderzoek pontje; FS 8-12-2015
- Burgerinitiatief pontje; Raad 07-022017

Onafhankelijk Rijswijk
(2 zetels)

“Alle plekken
in Rijswijk zijn
goed te bereiken
per OV, fiets of
auto. Het beleid
voor het langzame verkeer,
onder meer door
aanleggen van geasfalteerde fietspaden, zal krachtig worden voortgezet.
Doorgaande fietspaden verdienen
voorrang om voor asfaltering in
aanmerking te komen. Waar mogelijk
dienen rotondes te worden aangelegd, ter vervanging of voorkoming
van verkeerslichten. Op termijn is een
2e vaste oeververbinding noodzakelijk
in de vorm van een fiets- voetgangersbrug over de Vliet, ter hoogte van de
Zuiderweg. Deze is noodzakelijk in de
groen-verbindende fietszone tussen
Westland, MiddenDelfland, Rijswijk en
Pijnacker-Nootdorp. Op korte termijn
moet de noordelijke rijbaan (zijde van
de Put) van de Generaal Spoorlaan
worden aangepast en worden geasfalteerd. Indien mogelijk is een rotonde
gewenst op de kruising met de Huis te
Landelaan. Onderzocht moet worden
of het mogelijk en wenselijk is om de
kruising Lindelaan Rembrandtkade uit
te voeren als rotonde.”
Woordvoering
- Fietsbrug bij Pasgeld; Raad 07-02-2017
- Aandacht voor verkeersveiligheid
fietsers en voetgangers; Raad 5 juli
2016
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Moet geasfalteerd worden

- Pontje niet nodig, tweede fietsbrug;
Raad 6 mei 2014
- Inpandige stallingsvoorzieningen; FS
1 maart 2016
- Inrichting fietsstroken Treubstraat;
FS 3 maart 2015

De drie lokale partijen hadden zeker
programmapunten over het fietsbeleid. De woordvoering van BVR was
beperkt (stallen, pontje), van GB eveneens (trommels, pontje). OR stelde
fietsvoorzieningen vaker en breder ter
discussie.
De verkiezingsprogramma’s spelen
een kleine rol bij de onderwerpen
waarover het woord wordt gevoerd.
De PvdA en Onafhankelijk Rijswijk
stelde het vaakst fietsonderwerpen
aan de orde.
Ondanks de beperkte woordvoering
door veel partijen over fietsonderwerpen, heeft de Gemeente in de
afgelopen periode veel voor de
fietser tot stand gebracht: fietspaden
geasfalteerd, nietjes voor veilig stallen
geplaatst (ook in woonwijken en bij
OVhaltes), gratis Biesiklettestalling bij
winkelcentrum In de Bogaard, paaltjes
in fietspaden geruimd of beveiligd, oplaadpunten en verkeerslichten beter
afgesteld.

Erwin Ruitenberg
fietsbel voorjaar 2018
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VAN DE VOORZITTER
Als jullie dit lezen zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad al weken
geleden geweest. Ik schrijf dit stukje
op donderdag 22 maart 2018, de dag
na de verkiezingen. Op basis van de
voorlopige uitslag zijn er verschillende
coalities mogelijk. Vrij voor de hand
ligt dat Groep De Mos, VVD, D66 en
GroenLinks, samen goed voor 26 zetels,
gaan onderhandelen over een nieuw te
vormen coalitie. Mochten deze partijen
tot overeenstemming komen over een
collegeprogramma dan vallen de andere
partijen in de Raad af. Mocht deze overeenstemming er niet komen zal er in
ieder geval een coalitie van vijf partijen
moeten worden geformeerd.
Als ik de lijst doorloop zijn er in ieder
geval drie punten die bij vrijwel alle
bovengenoemde punten gelijk zijn:
•S
 norfietsen naar de rijbaan, Groep
De Mos en CDA niet
•W
 eesfietsen sneller en overal verwijderen, alle partijen
•M
 eer buurtfietsenstallingen, GL en
CDA niet
Verder is er voor de fiets qua gezamenlijkheid weinig chocola van te maken.
Wat de Fietsersbond Den Haag erg belangrijk vindt, veel meer 30 km gebie-
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den in woonwijken, wordt door geen
van bovenstaande partijen genoemd.
Als ik kijk naar punten als meer, bredere en goed geasfalteerde fietspaden
en fietsstraten kom ik uit bij D66, GL,
PvdA en CDA. Jammer maar helaas,
geen GdM en VVD.
Deelnemers aan deze coalitie kunnen
dan VVD, D66, GL, CDA en PvdA, samen
24 zetels, worden. De huidige coalitie
zonder de HSP en met GL dus. Voor
de overzichtelijkheid beperk ik me tot
deze twee mogelijkheden. Gevaarlijk,
dat realiseer ik me, maar je moet toch
wat.
Voorafgaand aan de verkiezingen heeft
Thomas Hood de programma’s van de
partijen doorgenomen en een lijst van
de voor fietsers belangrijkste punten
gemaakt. Allereerst dank aan Thomas
voor dit karweitje!! Op basis van zijn
lijst is voor de Fietsersbond de tweede
genoemde coalitie het meest gewenst.
Het voert te ver alle punten, 66 in
totaal, te bespreken en van commentaar te voorzien. Als er al een conclusie
aan het onderzoek van Thomas kan
worden verbonden is dat op voor
belangrijke punten voor de fietsers in
de programma’s van GdM, VVD en CDA
minder staat dan in de programma’s
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van de andere door mij genoemde
partijen.
Voor de uitslag van de verkiezingen is
dit niet meer van belang, voor het tot
stand komen van een collegeprogramma natuurlijk wel.
Als jullie dit lezen is de kans niet
uitgesloten dat er een nieuw college
akkoord is en dan hoop ik maar dat
daar voor de fietsers mooie dingen
in staan. Ook heel belangrijk is dat er
boter bij vis wordt geleverd namelijk
meer miljoenen voor een goede uitvoering van het fietsbeleid de komende
jaren.

Koen Baart,
voorzitter

column

OVER FIETS-MUZIEK
Talloos zijn de liederen over de fiets. De
fiets wordt bezongen in allerlei talen.
Zijn functie wordt bejubeld in diverse
toonaarden. Maar is het allemaal wel zo
leuk?
Neem nou het wonderschone ‘Spring
maar achterop!’ van Eddy Christiani.
‘Mijn achterband is wel wat zacht,
maar ’t geeft niet lieve pop. Spring
maar achterop! Spring maar achterop.
Spring maar ach-ter-op!’
Wat moet er wel niet door het lieve
meisje dat het hier betreft, heen gaan?
‘Maar ’t geeft niet lieve pop?’. Ja.
Hallo. Dat maakt ze zèlf nog wel uit
hoor. ’t Geeft niet? ’t Geeft niet? Ga
lekker zelf met je dikke reet achterop
zo’n keiharde metalen bagagedrager
zitten op die fiets met die zachte
achterband. En dan lekker iedere keer
honkerdebonk over de kasseien. Dat
geeft niet? Ja misschien niet voor jou
met je verende zadel en je evenwichtige verdeling over die hele fiets. Maar
niet voor mij.
Nee. Dus. Dank je wel. Ik spring niet
achterop.
En dan nog zoiets. ‘Bicycle’ van Queen.
Ken u vast ook wel. Wie de tekst van
het lied tot zich neemt zal moeten
toegeven, dat het hier een min of
meer verkapte fietsverslaving betreft.
Alleen al in de eerste vijf regels komt
négen keer het woord bicycle voor. En
hoe! ’Fiets! Fiets! Fiets! Ik wil rijden op
mijn fiets, fiets, fiets. Ik wil rijden op
mijn fiets. Ik wil rijden op mijn fiets. Ik
wil rijden op mijn fiets. Ik wil op mijn
fiets rijden waar ik maar wil.’ Zou er
nog iemand op de wereld zijn die twij-

felt over de wensen van Queen?
Stelletje verwende apen! Zeker vroeger nooit meteen hun zin gekregen
van hun ouders. En dan nu maar doordrenzen. Ik wil…, ik wil…, ik wil.
En ja hoor. In de derde strofe alweer
lieve poppen met dikke konten die
mee moeten fietsen: ‘Fat bottomed
girls they ’ll riding today. So look
out for those beauties, oh yeah’. De
ontknoping vind plaats in het vierde
couplet ‘You say coke, I say caine’. Dus
toch: onder het mom van een fietsverslaving hebben we hier te maken met
een heuse drugsverslaving.

met de kleine op mijn schoot. Er is
geen reden met dit rotweer en die
harde wind…, te gaan fietsen met dat
kind.’ Goeroe de Groot heeft dus makkelijk praten. ‘Hoe sterk is de eenzame
fietser…’ Ja, ja. Wauwel maar een eind
weg achter je gezellige knapperende
haardvuur met je kind op je schoot.
En zo zit er achter ieder liedje over de
fiets altijd meer dan je denkt.

Julius Pasgeld

Ook het lied ‘De eenzame fietser’ van
Boudewijn de Groot stemt tot bezinning.
Stel je voor: een eenzame fietser
die zich een weg baant in een door
God verlaten landschap. Den Haag
bijvoorbeeld. Het stormt dat het een
aard heeft. De eenzame fietser zit,
helemaal krom gebogen over zijn
stuur, als een gek tegen in de wind in
te trappen. Het liefst zou hij het willen opgeven. Maar als hij uiteindelijk
inderdaad wil afstappen, bereikt hem
een stem uit het hiernamaals. ‘Hoe
sterk is de eenzame fietser!’, klinkt
het als een ultime bemoediging. Van
links, van rechts, van boven en van
beneden. Het is Boudewijn de Groot.
Als een opper-Goeroe opent hij met
zijn innerlijke glimlach de cellen van
de eenzame fietser zodat die met hernieuwde pogingen weer kan zijn wat
hij is: een eenzame fietser. Op weg
naar zelfheling.
Twee coupletten later komt de aap uit
de mouw: Goeroe de Groot blijkt lekker thuis te zitten. ‘Ik zit hier tevreden
9
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WASSENAAR

EEN NIEUWE LENTE,
EEN NIEUWE PAALWORM
Terwijl de lente langzaam uit zijn schulp
kruipt, poets ik mijn fiets op tot hij glimt
en buigt de Fietsersbond Wassenaar zich
over de speerpunten voor het nieuwe
jaar. “Elk jaar richten we ons op twee
aandachtspunten en blijven de obstakels als vast punt op de agenda staan”,
legt Ada Meltzer uit. “Dat gaat niet
alleen om de verkeerspalen, die vaak
te hooi en te gras zijn geplaatst en die
vooral onnodig en onveilig zijn. Ook de
hoge stoepranden zijn ons een doorn in
het oog.”

De kaalslag van de RijnlandRoute

Afgelopen jaar is de provincie gestart
met de aanleg van de RijnlandRoute –
de vier kilometer lange snelweg dwars
door de polders, die de verbinding tussen de A4 en A44 vormt en slechts een
kwart miljard per strekkende kilometer
hoeft te kosten. En het kost nog meer,
dat maakt de complete kaalslag langs
de Rijksstraatweg duidelijk: de kaalslag
brengt niet alleen de weg, maar ook
het Leidse Stevenshof akelig dicht bij
ons dorp, geeft de luchtvervuiling van
de duizenden auto’s per dag vrij spel
en berooft het dierenleven van z’n
groen. Nog even en de RijnlandRoute
zal ook de argeloze fietser treffen –
even vanuit het dorp naar Leiden en
terug fietsen zal er dan niet meer bij
zijn en wat de fietser te wachten staat
nadat de snelweg gereed is, weten we
pas in 2022.

De gemeente als paalworm

De gemeente als denkbeeldige paalworm in ons dorp – dat zou de Fietsersbond graag zien: de gemeente die
haast maakt met het opruimen van de
vele verkeerspalen. Palen die veelal
werktuiglijk zijn geplaatst en vooral,
voegt Ada Meltzer eraan toe, “die te
vaak niet nodig en wel gevaarlijk zijn.”
Het is niet het enige verkeersobstakel
waarover de voorzitter van de Fietsersbond zich druk maakt: “Het is toch
bijzonder dat overal de stoepranden
verlaagd zijn waar automobilisten via
de stoep naar een parkeergarage of
parkeerterrein willen. Je ziet dat mooi
bij de parkeergarage voor de appartementen boven de supermarkt van AH
en de overdekte parkeerplaats daarnaast, terwijl nauwelijks twintig meter
verderop de fietser eerst het voorwiel
en vervolgens het achterwiel moeten
optillen om zijn fiets in het rek bij AH te
zetten.” Tja, en dat fietsrek, de zogeheten tulip, vereist opnieuw een ferme
tilpartij, die voor ouderen nauwelijks is
op te brengen. Daar is dus werk aan de
winkel.

Ruimte voor de fiets

Voor dit jaar wil de Fietsersbond een
parkeernorm voor fietsen, net zoals
Wassenaar al jaren een norm voor
auto’s kent. Met name in het winkelcentrum is een schrijnend tekort aan
fietsparkeerplekken en ook bij de bushalten, zoals aan de Van Oldenbarne-

veltweg, is dringend meer ruimte voor
de fiets nodig. Bij voorkeur overdekt,
omdat de fietsen er doorgaans de
hele dag staan. Meer parkeerplekken
voorkomen bovendien dat mensen
hun fiets lukraak neerzetten en zo de
doorgang belemmeren, zoals je dat in
de Langstraat ziet.

De norm moet 30 km zijn

En het tweede punt is ruimte voor de
fietsende 65+’ers. Zij zijn het vaakst
slachtoffer van een verkeersongeluk,
bijna altijd een eenzijdig ongeluk. De
komst van de snelle e-bike heeft dit alleen maar verergerd. De Fietsersbond
weet als ieder ander dat de ruimte
beperkt en kostbaar is en dat de wens
van meer vrijliggende fietspaden lang
niet altijd haalbaar is. “Daarom dringt
de Fietsersbond erop aan, dat de gemeente naar creatieve mogelijkheden
zoekt om de fietser meer ruimte te
bieden, zoals de aanleg van fietsstraten waar de auto te gast is,” vindt Ada
Meltzer. Ook een maximale snelheid
van 30 km binnen de bebouwde kom,
waar steeds meer gemeenten voor
kiezen, zou al een stuk schelen om de
veiligheid voor iedereen te verbeteren.” Dat draagt tegelijkertijd bij aan
een hogere luchtkwaliteit.

Antoon Claassen

De Fietsersbond pleit voor verlaagde stoepranden bij parkeerplekken op het trottoir. Foto. Lena Shin.
fietsbel voorjaar 2018
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FIETSVEILIGHEID
ZOETERMEERSE SCHOLEN
Voorafgaand de bekendmaking van de
verkiezingsuitslag hebben de Zoetermeerse afdelingen van de Fietsersbond
en Milieudefensie nieuwe en terugkerende raadsleden uitgenodigd om aan
de hand van een 3tal stellingen een debat aan te gaan over veilige schoolomgeving. Zo zijn we na een welkome ontvangst bij buurtvereniging Buytenrode
gestart met een door Eugène Verwiel
verzorgde korte presentatie met daarin
verwerkt een aantal aanbevelingen als
solitaire fietspaden tot aan stallingen
bij schoolplein, groene zones, auto’s op
enige afstand: Kiss + Ride parkeerplaats
op min. 100 meter van school en een
direct, comfortabel voet/fietspad naar
school. Aanbevelingen vanuit CROW,
Fietsersbond en VVN (zie Tien gouden
regels voor een veilige schoolomgeving).
Wat opviel dat van de maar liefst 12
deelnemende partijen allen het unaniem eens waren over veilige schoolroutes en een autoluwe schoolomgeving en dat aan- en afrijdende en
kriskras geparkeerde auto’s in deze
omgeving absoluut ongewenst is.
Maar toen punten aan de orde
kwamen als “wat wil je per se niet”
als auto’s op het schoolplein of vóór
of vlakbij de ingang van de school
(anders dan incidenteel) of Kiss + Ride
op afstand (eerste 100 m autovrij of
fietsers niet in voorrang, of als niet
gelijkwaardig verkeersdeelnemer of
de straten tijdelijk af te sluiten voor
auto’s , met name op de momenten
dat de school begint en uitgaat om
kinderen prioriteit te geven, werd het
toch wat stiller bij de diverse politici.
Ook in Zoetermeer is de tendens
dat scholen groter worden, veelal
met multifunctioneel karakter (leren, spelen, gezondheid en sport)
Maar wel met het gevolg dat voor
kinderen de gemiddelde afstand tot
school toeneemt. Hierdoor worden
meer kinderen met de auto gebracht,
clustering daarbij met een kinderdagverblijf. Als voorbeeld noemen we hier
de wijken Oosterheem en Spitsbergen
zorgen ervoor dat er nog meer auto’s
de schoolzone ingaan. We zijn nu in
een negatieve spiraal beland, ouders/
kinderen welke wel het goede willen
doen, met de fiets komen, voelen zich
door deze toename van het autoverkeer steeds onveiliger met als gevolg:
veilige inrichting is nog moeilijker

Eugène Verwiel aan het woord

realiseerbaar en op gegeven moment
zal de verkeersveiligheid onbeheersbaar zijn.

- onbewust - het voor andere ouders
moeilijker maken om wél op de fiets
te gaan.

Vermeldenswaardig dat we vanuit het
landelijk bureau ondersteuning voor
deze middag hebben gekregen van
Ties Liedekerken die in Utrecht vanuit
zijn studie Integrale Veiligheidskunde
(Hogeschool Utrecht) aan de slag is bij
de campagne ‘Het Fietsende Schoolkind’.

Zie ook bijlage 1 voor een samenvatting van het meest recente (beschikbare) enquêterapport basisscholen (VVN,
2006) met aanbevelingen, waarvan de
strekking nog steeds actueel blijkt.

We kunnen terugkijken op een succesvol evenement waarbij veel politici
hebben aangegeven de meegekregen
bagage mee te nemen in toekomstige
besluitvorming.

Fietsveiligheid Zoetermeerse
basisscholen:
3 doelen

1. v ergroten van de verkeersveiligheid
voor kinderen (en hun ouders)
2. (leren van) zelfstandige mobiliteit
van kinderen (te voet en op de fiets)
3. vergroting duurzaamheid en duurzame mobiliteit (meer op de fiets,
minder met de auto)
Het gedrag van ouders blijkt een zeer
belangrijke factor voor het veilig fietsen naar school. Het begint natuurlijk
al met de keuze: met de auto / op de
fiets / te voet. Die keuze wordt sterk
beïnvloed door de (waargenomen)
veiligheid voor fietsers rond de school
en op de schoolroutes. Ouders die met
de auto naar school komen kunnen
11

Wat wil je per se niet (bij een
basisschool) ?

• a uto’s op het ‘schoolplein’ of vóór
of vlakbij de ingang van de school
(anders dan incidenteel)
• a utoparkeren (of K&R) - direct of
indirect - ten koste van:
- fietsparkeren, beschutte ruimte voor
wachtende ouders (te voet of met
fiets)
- veilige èn aantrekkelijke fiets- en
voetgangersvoorzieningen (of -routes)
• ‘ doorgaande’ verkeersroute zonder
veilige vrijliggende fietspaden en/of
‘doorgaande’ verkeersroute zonder
veilige oversteekvoorzieningen ‘in
de voorrang’
Hoe autogerichter de schoolomgeving
en de schoolroutes worden vormgegeven, hoe aantrekkelijker het zal zijn
om de fiets thuis te laten en de auto
te nemen. Maar ook: des te hoger de
snelheden kúnnen zijn en - uiteindelijk
- zúllen zijn (door risicocompensatie).

Theo Hebing
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LEIDSCHENDAM-VOORBURG

FIETSEN IN DE NIEUWE
DRIEMANSPOLDER EN OMGEVING
De Nieuwe Driemanspolder (N3MP)
Is het buitengebied omsloten door de
gemeenten Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag (Leidschenveen).
De polder met voornamelijk weidegebied is voor fietsers aan de noord- en
oostrand ontsloten via de landelijke
route Kostverlorenweg/Wilsveen/
Voorweg in Leidschendam en Zoetermeer (knooppunten 80, 24, 45) en aan
de zuidkant door het fietspad langs de
N469 (knooppunten 45 en 46).
Via deze routes zijn nabijgelegen
bezienswaardigheden en attracties te
bezoeken zoals de molendriegang in

Fietsbrug over Randstadrail en N469

Herontwikkeling nieuwe Driemanspolder

richting van Stompwijk het fietspad
Stompwijksepad/Meer en Geer-weg
aan (knooppunten 32 en 25). Deze
fietsroute - midden in de polder - gaat
langs het heuvelachtige Buytenpark,
waar Schotse hooglanders vrij rondlopen. Ook is hier de indoorski-baan
van SnowWorld.

in de 10 jaar wordt verwacht, komt
er een piekberging. Dat is een gebied
afgesloten met dijken waar het water
gecontroleerd naar kan worden afgevoerd.

Op de smalle route Kostverlorenweg,
Wilsveen, Voorweg ondervinden

Stompwijk, SnowWorld indoorskibaan
en het Westerpark met golfterrein in
Zoetermeer.
Het Westerpark is met een imposante
fietsbrug over randstadrail en de N469
verbonden met de N3MP (knooppunt
46).
Iets verder van de N3MP zijn in noordelijke richting via knooppunt 80 het

Snowworld indoorskibaan

fietsers hinder van snel rijdend (sluip)
verkeer.

Plan

Het weidegebied in de Driemanspolder wordt herontwikkeld tot een waterrijk natuurgebied. In verband met
extreme regenval, die gemiddeld 1 X

Molendriegang

recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas in Leidschendam te bezoeken.
Daarvoor kunnen fietsroutes worden
gevolgd via de Stompwijkseweg, het
Duinwaterleidingpad in de Leidschendammerhout en de Oostvlietweg
langs de Vliet. Het Damcentrum met
veel horeca en mooie terrassen bij
de historische sluis (knooppunt 79) is
ook dichtbij. Op de Voorweg sluit in de
fietsbel voorjaar 2018
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Wilsveen
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In samenhang met het project voor
het vergroten en beheersen van de
waterberging wordt hier een natuuren recreatie-gebied met water, wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd.
Het plan heeft voor fietsers verschillende voordelen:
•D
 e mogelijkheid om recreatieve
tochten in het gebied te maken;
•D
 e aanleg van veilige vrijliggende
fietspaden parallel aan de Kostverlorenweg, Wilsveen en Voorweg;
•D
 e aanleg van een nieuw fietspad in
de polder langs de Limietsloot dat
Wilsveen met de Meer en Geerweg
verbindt (knooppunt 32).
De uitvoering is medio 2017 gestart
met het grondwerk. De oplevering is
gepland in 2020.

Dick Breedeveld

KUN JE STRAKS NOG VANUIT DE FIETSTUNNEL
BIJ HS NAAR DE PERRONS?
Op het ogenblik wordt er hard gewerkt
om de hoofdingang van Station Hollands Spoor door te trekken naar de
Laakzijde. Een prima plan, niets mis
mee.
Maar een tijd terug kwam ons ter ore
dat het ook de bedoeling is om dan de
toegangen naar de perrons vanuit de
fietstunnel af te sluiten. De fietstunnel
blijft fietstunnel, maar de trappen naar
de perrons worden gedegradeerd tot
nooduitgangen.
Dat lijkt ons minder prima.
Voor mensen die vanuit die kant
komen is het de snelste manier om je
trein te bereiken. En er komt weliswaar bij de nieuwe Laakingang een
nieuwe, grote en mooie stalling (ook
prima), maar er zijn ook mensen voor
wie de bestaande stalling aan het
Stationsplein de beste optie blijft. En

dan zou je straks weer buitenom naar
de hoofdingang moeten.
Nu is de NS een veelkoppig monster,
waar eigendom, beheer en beleid
over verschillende bedrijven verspreid
is: ProRail, NS Stations, NS Fiets, NS
Reizigers, etc. Het bleek heel lastig
om erachter te komen waar dit plan
nu eigenlijk vandaan komt, en wat de
reden ervoor was.
We hebben vervolgens contact gezocht met de raadsleden Van Asten
(D66) en Zandstra (PvdA) die al
eerder vragen aan het college hadden
gesteld over de avondafsluiting van
die toegangen, en daar ook al niet erg
bevredigende antwoorden op gekregen hadden.

Moeten deze toegangen echt afgesloten worden?

daar werd niet duidelijk wat nu de
achtergrond is, wel dat men zich er
op ambtelijk niveau niet echt tegen
verzet had.
Vervolgens hebben de raadsleden contact met de NS gezocht. Ook dat ging
niet bepaald vanzelf, maar uiteindelijk
is er wat informatie losgekomen, én
vind er binnenkort een gesprek plaats.
Uit de informatie komen drie punten
naar voren die voor de NS een rol
spelen:
•S
 ociale veiligheid (maar dan wordt
de sociale veiligheid in de fietstunnel kennelijk buiten beschouwing
gelaten);
•D
 e kosten van de OV-chip-poortjes
die daar dan moeten komen;
• ‘ Exploitatie commerciële voorzieningen’.
Dat laatste punt is wat schimmig, maar
waarschijnlijk is dat het belangrijkst,

en wordt er bedoeld dat er zo veel
mogelijk mensen langs de nieuwe
winkeltjes en horeca in de verlengde
hoofdtunnel moeten lopen. Dus dan
moeten andere toegangen dicht.
Kennelijk is de NS hier in de eerste
plaats vastgoedexploitant, en geen
reizigersvervoerder.

Frank Poppe

ENGELS FIETSPAD
Onlangs reed ik op de fiets over een
fietspad naar Newcastle. Wel grappig hoe ze daar voetpad en fietspad
gebruiken voor de palen van het verkeersbord. Gelukkig staat er vlakbij
een lantaarnpaal dus in het donker
kan je het niet missen. Wel relaxed
van de gemeente om het zo te doen.

Willem Ruitenberg
Ze doen daar niet moeilijk.

Dat leidde tot een gesprek met één
van de betrokken ambtenaren. Ook
13
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BEZORGEN OP ZONNE-ENERGIE
Iedere fietser ergert zich weleens aan
die bestelbusjes met draaiende dieselmotor die op de fietsstrook staan, te
blokkeren en te vervuilen. Of in smalle
straten de doorgang blokkeren tot de
bestuurder zich verwaardigt zijn hindernis te stoppen. Om internetbestellingen
af te leveren. En het breidt zich uit.
Geen wonder dat juist fietsers denken
over alternatieven.
In de buurt Kortenbos troffen enkele
mensen elkaar en bleken geestverwant te zijn, ze wilden de bezorging
van pakketten milieuvriendelijk laten
verlopen. Dan gaat het denken van
bakfiets, via elektrische bakfiets en
bingo, naar bakfiets met zonnepanelen. Immers boven een bak is plaats
voor panelen.
Er was meer dat de oprichters bond.

Het ontwerp op ROC

De wens om goede spullen te hergebruiken. Zoveel wat nog goed is,
wordt weggegooid, uit gemakzucht.
Het is voor sobere mensen toch een
genoegen om met wat technisch
vernuft iets nuttigs te maken uit
schijnbaar nutteloze materialen. Een
kinderskelter bijvoorbeeld, na verloop
van tijd ziet hij er niet meer uit en voor
de meeste vaders niet meer de moeite
om op te knappen. Een mooi project
om om te bouwen tot bestelbakfiets.
Als je dan in een buurt woont waar de
belangstellenden om de hoek wonen,
heb je een mooi buurtproject dat voor
de gehele stad geschikt is. Dus de gemeente is bereid dit milieu/buurtproject te subsidiëren en waar mogelijk
te ondersteunen. Hierdoor is ontstaan
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Mariëlle en Sander op de Solar Skelter

het Haagse duurzaamheidsinitiatief
“Solar Skelter”.
Mariëlle Ernst en Sander Westerduin
trekken de kar. De bedoeling is milieuvriendelijke bezorging en hergebruik
te stimuleren. Ze zitten op twee sporen, enerzijds ontwikkeling in eigen
werkplaats, anderzijds samenwerking
met ROC Mondriaan waar de afdeling
werktuigbouw elektrisch zonne-energie ondersteunde bakfietsen ontwikkelt en bouwt als leerproject.
De constructie op het ROC heeft haar
eigen dynamiek doordat het in de
school is ingebed, dat loopt allemaal.
Het is niet eenvoudig in de eigen werkplaats de continuïteit vast te houden.
Het werken met vrijwilligers is ongewis zeker omdat het nog een fase van
opbouw is. Je doet wel van alles maar
het resultaat laat, onvermijdelijk, op
zich wachten.

MOOI INITIATIEF
VAN COOLBLUE

In ieder geval is er al een op zonneenergie aangedreven bakfiets. Deze
heeft ook meegedaan aan “Het Groenste Konvooi van Nederland”, een
testrit met het prototype solar skelter
naar Nijmegen en terug. In Nijmegen
vond toen het “International Cargo
Bike Festival 2017” en VeloCity 2017
plaats. Dat werd bezocht.
Gedurende de tocht is veel geleerd
over de techniek en het was een
mooie stimulans om verder te ontwikkelen.
De werkplaats is in de vroegere Torengarage. Verdere informatie is te vinden
op www.solarskelter.nl.
Een mooi initiatief, we kijken uit naar
de resultaten.

Een berichtje van de website geplukt.
Naast het meest klantvriendelijke
bedrijf van Nederland, is Coolblue
vanaf vandaag ook het meest pakketvriendelijke bedrijf van het land. Als je
het aan de pakketjes zelf vraagt, willen
ze het liefst met de fiets bezorgd worden. Daarom introduceert Coolblue 29
maart 2018 CoolblueFietst.
Pieter Zwart, Beginbaas bij Coolblue:
“Onze Pakketverzorgers gaan obsessief voorzichtig om met je pakketje.
We verpakken je bestelling in een extra stevige doos en leggen ‘m zachtjes
neer in onze speciaal ontworpen pakfiets. Het zijn tenslotte jouw spullen.”
Coolblue zoekt extra Pakketverzorgers
Na een geslaagde testfase, wordt
CoolblueFietst vanaf eind maart uitgerold in alle grote Nederlandse steden.
Daarvoor is Coolblue nog op zoek naar
heel wat Pakketverzorgers. Wie van
pakketjes en van fietsen houdt, kan
solliciteren bij Werkenbijcoolblue.nl.

Willem Ruitenberg

Willem Ruitenberg
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SNEL FIETSEN: FIETSENWINKEL DEN HAAG
In de Valeriusstraat 79 verscheen ruim
een jaar geleden een fietsenwinkel, Snel
fietsen. Het intrigeerde want in Utrecht
zat een bekende fietsenmaker met die
naam, waarom komt een Utrechtse
fietsenmaker naar Den Haag? Alle aanleiding om eens te gaan praten.
Het blijkt dat de fietsenmakerij in
Utrecht is overgenomen en dat de
nieuwe eigenaar naar uitbreiding van
activiteiten zocht. In Den Haag deed
zich een geschikte kans voor een vestiging te openen.
Snel fietsen in Utrecht maakte fietsen,
zeg frames, op maat. De werkwijze
van het bedrijf is net iets meer bieden
dan een standaard fiets. Dat zie je
meteen als je de winkel en werkplaats
binnen komt. Alles is net wat ruimer

Werkplaats

Ook het spaken gaat in eigen beheer,
dat dient met gevoel te gebeuren. Er

Winkel

opgezet en de tentoongestelde fietsen zijn kleurrijk en van merken die je
niet veel ziet.
Berend van Loon is de eigenaar. Hij
is autotechnicus van opleiding doch
heeft zijn technische belangstelling
voortgezet in de fietstechniek. Hij
heeft de technische belangstelling om
net wat verder te kijken. Dat wil zeggen met wat van algemene bekendheid is zoeken naar ongebruikelijke
oplossingen. Hij probeert in zijn winkel
ook te ontzorgen, zoals hij dat noemt.
De klant geeft aan wat deze wil en
Berend zoekt een oplossing die verder
gaat dan het gebruikelijke. Een frame
op maat, de kleuren naar eigen keuze,
de onderdelen passend bij het gebruik.

is bij de medewerkers een soort passie
voor het fietsen. Daarom werken er alleen medewerkers die naast het werk
ook en fiets gerelateerde activiteit
hebben. Daaruit blijkt dat men net wat
meer gevoel heeft voor fietsen dan iemand die dat niet doet. De medewerker moet plezier in zijn werk hebben.
Het resultaat is een unieke fiets, met
een hogere prijs dan een fabrieksfiets.
Maar dan heb je volgens Berend ook
wat. Naar zijn zeggen fietsen zijn fietsen door het maatwerk en de kwaliteitsonderdelen gewoon lekkerder en
gaan de fietsen bij goed onderhoud
ook langer mee. Bovendien heb je een
unieke fiets, die er mooi uitziet en dus
volledig voldoet aan je wensen.
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Hij maakt voornamelijk toerfietsen, bij
grotere afstanden heb je natuurlijk het
meest plezier van je maatfiets. Maar
stadsfietsen levert Snel fietsen ook.
Als zuinige Nederlander vroeg ik mij af
waarom je die keuze zou maken, een
gewoon a-merk fiets is toch prima?
Tot ik mij realiseerde dat ik dertig jaar
geleden voor het eerst dure schoenen kocht. Ik draag ze nu nog steeds,
enigszins afgetrapt, maar oh, wat
zitten ze lekker en wat tonen ze nog
steeds. Op de lange duur waren de
schoenen niet duurder dan goedkopere en ik heb er zoveel meer genoegen
aan beleefd. Misschien moet ik mijn
zoon maar eens naar de winkel sturen.
Het is een prettige luxe die je daar kan
kopen. Voor wie er het gevoel voor
heeft, alle reden om eens te gaan
kijken.

Willem Ruitenberg

Berend van Loon
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STERFIETSROUTE CENTRUM-LEIDSCHEVEEN
Op 9 februari jl. was ik bij de opening
van de Sterfietsroute Centrum-Leidscheveen. Het betrof het Haagse gedeelte, Voorburg was nog niet helemaal
klaar. [Nu wel, red.]
De Fietsersbond is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze
Sterfietsroute. Het is ontegenzeggelijk
een grote verbetering ten opzichte
van het verleden. Helemaal tevreden
zijn we natuurlijk niet. Tezamen met
het Wijkoverleg Bezuidenhout hebben
we geprobeerd op de Juliana van Stolberglaan tussen het Stuyvesantplein
en de IJsclubweg vrijliggende fietspaden te krijgen in plaats van fietsstroken met een breedte van 2,05 meter.
De discussie daarover is vrij hoog
opgelopen maar heeft niet geleid tot
de voorkeur van zowel het Wijkoverleg Bezuidenhout als de Fietsersbond.
Maar volgens het principe beter een
half ei dan een lege dop moeten we
het hier maar mee doen.

niet vanwege de Sterfietsroute maar
vanwege het weer. Snerpend koud!!
De opkomst was goed en na een
kwartiertje wachten kwam wethouder
Tom de Bruijn, met de auto, lekker
warm. Samen met de wethouder heb
ik nog wat graffiti op het nieuwe asfalt
gespoten en de route was officieel
geopend.

Wethouder De Bruijn bij de opening

Omdat ik niet de vervelendste wil
lijken ben ik naar de officiële opening
geweest. Net als de voorzitter van het
Wijkoverleg Jacob Bijlsma trouwens.
Dat was geen onverdeeld genoegen,

Om de route te promoten is de Gemeente Den Haag een soort fietsen
leenprogramma gestart. Bewoners
van Leidscheveen kunnen een electrische leenfiets krijgen om gebruik te
maken van deze Sterfietsroute en in
de hoop dat ze in de toekomst altijd
gebruik zullen maken van deze route.
Al met al weer een verbetering voor
de fietsers in Den Haag en omgeving.
Op naar de afronding van de Sterfietsroute Centrum-Scheveningen!!

Koen Baart

AAN H. WIEGEL
Den Haag, 4 april 2018
Aan de heer H.Wiegel, verkenner
nieuwe coalitie Gemeente Den Haag
Geachte heer Wiegel,
Namens de Fietsersbond, afdeling
regio Den Haag, vraag ik uw aandacht
voor een aantal wensen en verlangens
van de Fietsersbond ten aanzien van
het de komende vier jaar te voeren
fietsbeleid van de Gemeente Den
Haag. Naast de in de periode 2014-2018
uitgevoerde plannen ten aanzien van
bijvoorbeeld het gratis stallen van fietsen, blijft er voor de fietsers op andere
vlakken nog veel te wensen over. Veel
van deze punten staan in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die
aan de verkiezingen hebben deelgenomen. De Fietsersbond heeft de
programma’s doorgenomen en heeft
66 punten in de diverse programma’s
gevonden, het fietsbeleid betreffende.
Het voert veel te ver deze allemaal te
noemen. Ik beperk me dus tot de voor
de Fietsersbond belangrijksten.
Grote overeenstemming bestaat er bij
de politieke partijen over:
•h
 et weren van snorfietsen en andere
snelle gemotoriseerde fietsen (zoals
“speed-pedelecs”) van de fietspaden;
fietsbel voorjaar 2018

•h
 et verwijderen van weesfietsen;
•m
 eer buurtfietsenstallingen.
Wij gaan er van uit dat deze punten
in een nieuwe coalitie zullen worden
opgenomen.
Andere onderwerpen, in willekeurige
volgorde, die de Fietsersbond aan het
hart gaan zijn:
•b
 innen de bebouwde kom een
maximale snelheid van 30 km per
uur, met uitzondering van de aller
drukste verkeersaders;
•o
 ptimale opstelruimte voor fietsers
bij alle kruispunten met verkeerslichten;
• v erkeersregelinstallaties worden
fietsvriendelijker afgesteld zodat
fietsers makkelijker door kunnen fietsen en bij regen extra groen krijgen;
•d
 e gemeente zorgt samen met andere betrokkenen (NS, vastgoedontwik
kelaars,ondernemers) bij stations, in
de stadscentra en in andere gebieden met een grote concentratie van
publiek aantrekkende voorzieningen
voor voldoende bewaakte fietsparkeermogelijkheden en die gratis zijn
voor minimaal de eerste 24 uur;
• in Den Haag wordt gezorgd voor een
fijnmazig netwerk van alle soorten
fietsvoorzieningen. Bij aanleg wordt
minimaal uitgegaan van de landelijke
16

CROW-richtlijnen;
•d
 e gemeente geeft in het driehoeksoverleg prioriteit aan handhaving
van de verkeersregels (ook van fietsers: door rood licht rijden, spook
fietsen, etc.) en gedragsbeïnvloeding om gewenst verkeersgedrag te
stimuleren.
Last but not least, de financiën. Alleen goede voornemens zonder daar
financiële gevolgen aan te verbinden
zijn natuurlijk uit den boze. Een aantal
maatregelen met betrekking tot het
fietsbeleid is redelijk kostbaar. In de
financiële paragraaf van het coalitieakkoord dient ook opgenomen
te worden hoeveel geld er voor de
“fietsvoorstellen” voor 4 jaar wordt
gereserveerd.
Wij verzoeken u de potentiële deelnemende partijen aan de nieuwe coalitie
voor de periode 2018-2022 deze brief
ter hand te stellen. Zodat bovengenoemde punten besproken en opgenomen kunnen worden in het vast op te
stellen coalitieakkoord van de Gemeente Den Haag 2018-2022.
Met vriendelijke groet,

Koen Baart,
voorzitter Fietsersbond,
afdeling regio Den Haag

OMLEIDINGEN
In de stad vinden bij rioleringswerkzaamheden veel borden met “fietspad afgesloten”. Tegenwoordig
wordt zelfs bij Omroep-West geen
omleidingen voor fietsers weergegeven. Alleen voor autowegen.
In Loosduinen hebben ze bij werkzaamheden op de Laan van Meerdervoort een bord geplaatst dat je wordt
omgeleid en dat dat 250 calorieën
kost.
Bij de Margaretha van Hennebergweg
heeft men platen geplaatst met het
bord“fiets via rijplaten”. Dit is een
aardige oplossing, beter dan de fietser naar de overkant sturen.

Mocht u een bijzonder bord tegenkomen laat ons dat weten.

Wil Bianchi

VEILIGE BORDEN IN HET BUITENLAND
meter moet zijn tussen fietser en de
auto.
In Frankrijk moet de automobilist bij
het inhalen van een fietser een rijbaan
opschuiven. Dat geeft de fietser wel
een veilig gevoel, zeker als de weg
druk is. En de automobilist houdt zich
aan deze regel. In Nederland blijft de
automobilist zelfs op een fietsstraat
nauwelijks achter de fietser.

Wie in het buitenland fietst zal gemerkt hebben dat er weinig fietspaden zijn.
Als je fietst op een weg, zonder fietspad, waar de auto’s hard rijden, heb
je de neiging als je wordt ingehaald de
berm in te gaan.
Maar in het buitenland gelden andere
regels. Wie in Frankrijk of Spanje fietst,
komt dit bord wel tegen.
In Spanje zijn borden geplaatst, waaruit blijkt dat er minimaal anderhalve

bron: van den Hoek

Wil Bianchi

ONTWIKKELING MIENT
Op 20 maart vond er een info-middag
plaats georganiseerd door de gemeente (DSO/DSB). Het fietspad blijft intact
wel komen er veel parkeerplaatsen.
Duidelijk is te zien waar parkeerplaatsen komen. Albardastraat en Thorbeckelaan +62.
De Boskabouter blijft.
Wat wij als Fietsersbond belangrijk
vinden is dat er geen rotonde komt
zonder verkeerslichten.
De route Albardastraat-Mient is een
belangrijke schoolroute voor fietsers,
die blijft behouden.
Als Fietsersbond hebben we ons goed
ingezet in de Klankbordgroep (Thomas
Hood) en bij de commissie Loosduinen
kregen we steun van haar bestuur.

Wil Bianchi
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FIETSTOCHT MIDDEN-DELFLAND-KRAAIJENNEST
Vrijdag de 28e april heeft de Fietsersbond van de Haagse regio haar halfjaarlijkse fietstocht georganiseerd.
De tocht begon bij café de Bonte
Haas. Vandaar fietsen we door de
Woudse Polder, stonden even stil om
de calamiteitenpolder te bewonderen.
Bij hoog water zet het Hoogheemraadschap de polder onder water.
Bij één van kleinste buurtschappen
van Zuid-Holland hebben we de kerk
van ’t Woudt bewonderd. Vervolgens
zijn we langs de Monsterwatering
en de PUCH-kas naar het Kraaienest
gereden. Hier even geschuild voor de
regen, maar genoten van het uitzicht
onder andere de oude spoorbrug bij
Schipluiden, nog altijd een fietsbrug.
Vandaaruit reden we naar de Lier met
zijn fraaie oud stompe kerk. Langs de
Zweth en de Plas “De Zeven Gaten”
kwamen we aan bij Paviljoen de Zweth
voor een bakkie.
Vervolgens via het nieuwe fietspad
door het groengebied langs de Lange
Wateringkade naar huis.
Een geslaagde tocht met dank aan
Wim Miedema en Jac Wolters.

De Bonte Haas

Wil Bianchi

Opstap

Kaartje fietstocht
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Daarmee zouden ook de verbeteringen voor de fietsers niet doorgaan!
Samen met vooral de Bomenstichting
Den Haag hebben we nog eens goed
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Maar de waterpartij van de Koekamp
Stadhuis
maakt de ruimte langs de Bezuidenhoutseweg op sommige plaatsen
beperkt. Daarom wilde de gemeente
die waterpartij a.h.w. verschuiven.
Maar daarvoor moesten dan wel de
grote bomen langs de oever gekapt
worden. Dat bracht alle natuur- en
bewonersorganisaties in het geweer,
en er ontstond een sterke lobby tegen
de gemeentelijke plannen.
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Voor de fietsers zagen die plannen er
goed uit: aan de kant van de Koekamp
een breder tweerichtingenfietspad
langs de Bezuidenhoutseweg, en via
een nieuwe brug een doorsteek naar
LAN
GE
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het pad door het Haagse Bos, achter ORHOUT
de bebouwing op de hoek van de
Utrechtsebaan langs. Die doorsteek
loopt dan door een tot nu toe niet
toegankelijk deel van de Koekamp, en
over de te verbreden overkluizing achter het VNO-gebouw, die dan gepromoveerd wordt tot ‘ecoduct’.
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Vaak lopen de belangen van fietsers
en de liefhebbers van groen en natuur
gelijk op, en kunnen we elkaar steunen
in het bestrijden, of juist steunen, van
allerlei plannen. Bij de plannen van de
gemeente voor het aanpassen van het
deel van de Koekamp langs de Bezuidenhoutseweg (tegenover het Centraal
Station), richting oversteek over de
Utrechtsebaan achter de VNO-toren,
dreigde dat anders te lopen. In het
gemeentelijk jargon gaat het om de
‘Stadsentree Koekamp’ en de ‘Stadsentree A12’.
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NAAR HET HAAGSE BOS?
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Die opties hebben we voordat de
gemeenteraad een besluit ging nemen
nadrukkelijk onder de aandacht van
de fracties gebracht. En vervolgens
heeft de raad een soort dubbelbesluit
genomen: akkoord met het plan, maar
met de opdracht aan de wethouder
om samen met fiets-, natuur- en
bewonersorganisaties te kijken of met
de aangedragen opties het plan niet
verbeterd kan worden. En daar ook
over te rapporteren. De wethouder zei
dat graag te zullen doen.

UID

ENH
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Na enige weken stilte heeft de gemeente nu een begin gemaakt met dat
overleg, waar ook Staatsbosbeheer,
grotendeels eigenaar van het gebied,
bij betrokken is. Ter voorbereiding
hebben we als Fietsersbond nog eens
met vertegenwoordigers van natuur- en bewonersorganisaties om de
tafel gezeten om de klokken gelijk te
zetten.
We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat de gemeente deze ideeën niet
zal omarmen! Wel is het nog even
afwachten wie straks de wethouder
zal blijken te zijn.
Weinig speelruimte
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Frank Poppe
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haagseregio@fietsersbond.nl
haagseregio.fietsersbond.nl

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

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:

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

Den Haag
Spui 70
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag
 14070
melding openbare ruimte:
070 3533000

Fietsersbond Haagse regio
Laan van Meerdervoort 218-S
2517 BK Den Haag

yvonne@duurzaamdenhaag.nl
duurzaamdenhaag.nl

zoetermeer@fietsersbond.nl

info@fietsersbond.nl
fietsersbond.nl

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

uit de raad geklapt

VALKENBOSLAAN

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

De Valkenboslaan is altijd een drukke
weg geweest. Daar reed tot in de jaren
vijftig zelfs een tram.
Toen de tram werd vervangen door
een bus en er meer auto’s gingen
rijden werd De Valkenboslaan een
drukke weg waar vrachtwagens en
bussen niet naast elkaar konden
rijden. De personenauto’s deden dat
wel, hetgeen gevaarlijke situaties voor
de fietsers opleverden. bron: gemeentearchief

leidschendam-voorburg.nl
Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
 14070

rijswijk.nl

Om de situatie voor de fietser te verbeteren heb ik bij de behandeling van
het bestemmingsplan een motie voor
fietspaden ingediend.
De motie werd wel aangenomen,
maar pas een tiental jaar later werd
de motie uitgevoerd. Dat was toen de
Wippolderweg als verlengde Lozerlaan
er was. De Valkenboslaan zou dan
minder druk zijn.
De straat ziet er nu zo uit, met nog
steeds veel verkeer.
Het fietspad is relatief smal. Je kunt er
nauwelijks een postbode inhalen. Met
zijn tweeën naast elkaar kun je er niet
fietsen.

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

bron: van den Hoek

Ook de smalle stroken tussen fietspad
en de parkeerplaatsen en de risico’s
voor openslaande portieren maken
het fietspad niet echt veilig.
Ook de fietsnietjes staan te dicht op
het fietspad. Dat geld ook voor de lantaarnpalen die te dicht op het fietspad
staan.

Wil Bianchi

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

bron: van den Hoek

fietsbel voorjaar 2018

20

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

meldpunt.fietsersbond.nl

klachten openbare ruimte

handige adressen

INFORMATIE VOOR FIETSERS

