
 
 

 
 
 

 

 

De bestuurskamer van de Haagse rechtbank heeft bepaald, dat de Provincie Zuid-Holland bij de reconstructie van 

de N223 onvoldoende aandacht gehad voor de veiligheid van fietsers. De Fietsersbond had dit aanhangig had 
gemaakt. De Provincie wilde het vrijliggende fietspad langs de provinciale weg tussen Den Hoorn en De Lier 

omzetten in een parallelweg met fietsstroken. De route wordt intensief door fietsers gebruikt, vooral door 
scholieren. In het nieuwe ontwerp zijn voor hen slechts fietssuggestiestroken weggelegd en rijdt het 

(vracht)autoverkeer uit beide richtingen met een maximumsnelheid van 60 km/uur vlak langs hen. De rechtbank 

deelt de mening van de bond dat het veiligheidsbelang van fietsers onvoldoende meegewogen is. Daarom draagt 
de rechter de provincie alsnog het besluit te nemen tot de aanleg van vrijliggende (brom)fietspaden. Hiermee is 

volgens de Fietsersbond voor het eerst de ombouw van een fietspad tot een parallelweg door de rechter verboden. 
De Provincie Noord-Holland wil de vrijliggende fietspaden langs de N241 opofferen voor de aanleg van 
parallelwegen. De afdeling Noord-Holland Noord heeft altijd gepleit voor het verbreden van de tweezijdige 

(brom)fietspaden. Om het gevaar van botsingen met landbouwverkeer dat de N241 wil verlaten te voorkomen, 
kunnen passeerhavens worden aangelegd. Ook uit kostenoverwegingen is dit aanbevelenswaard. In de publicatie 

"Fietspad of parallelweg" (klik op de link) van Fietsberaad wordt hier ook op ingegaan. En nu maar hopen, dat de 

Provincie Noord-Holland dit overneemt. 

Europese wegen niet veilig (genoeg) voor kinderen 
In 2007 werden 1200 kinderen gedood bij verkeersongevallen in de EU. Tenminste de helft hiervan had kunnen 
voorkomen worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het ETSC (European Transport Safety Counsil), dat begin 

februari werd gepubliceerd. Klik hier voor het Engelstalige rapport. Gelukkig is de veiligheid voor kinderen op 
wegen in alle 30 landen aanzienlijk verbeterd, gemiddeld met 7%. Portugal scoort het allerbeste als het om de 

redactie van jonge verkeersslachtoffers gaat: 15%. Nederland zit net iets boven dat gemiddelde.  

Achterbankgeneratie 
Helaas is deze gunstige ontwikkeling niet alleen te danken aan 

verbetering van de veiligheid op wegen voor jonge weggebruikers, maar 
ook aan het feit, dat kinderen steeds vaker naar school gereden worden 

en minder op straat spelen. In dat verband wordt er zelfs al gesproken 

over de achterbankgeneratie, die geen of slechte fietsvaardigheden 
bezit. Vanaf 14 neemt het aantal verkeersdoden dramatisch toe, omdat 

deze weggebruikers in toenemende mate zelfstandig aan het verkeer 
deel gaan nemen.  

30 km zones 

In Nederland wordt de afname van jonge verkeersdoden vooral 
toegeschreven aan de realisering van 30 km-zones in woonwijken. 

Verder wordt de toename van de passagiersveiligheid in auto’s genoemd 
en het gebruiken van beschermende middelen zoals de fietshelm. 

Verkeerseducatie 
Uit onderzoek is gebleken, dat het onverantwoord is van kinderen tot 12 

jaar te verlangen, dat ze hun verantwoordelijkheid nemen als ze zich in 

het verkeer begeven. Zij zijn nog niet zover in hun ontwikkeling, dat ze 
complexe verkeerssituaties aan kunnen. Om die reden wordt in Zweden al vanaf 1960 de verkeerssituaties nabij 

scholen zoveel mogelijk op kinderen ingericht. Dat heeft geleid tot een enorme afname van het aantal 
verkeersslachtoffers tot 14 jaar: van 120 in 1960 tot 6 in 2008. Het is duidelijk, dat er wel gewerkt moet worden 

aan de opvoeding (inclusief sancties) van weggebruikers nabij scholen (vaak de eigen ouders van de scholieren). 

Zo kan het verkeersprobleem nabij de Keerkring simpel opgelost worden, als halende en brengende ouders hun 
auto’s bij Acaciaflats parkeren. Die 300 meter lopen moet toch geen probleem zijn. 

Veilige routes naar school 
De afdeling heeft dit jaar de scholierenroutes in en rond Schagen in kaart gebracht. Diverse wegbeheerders zijn 

benaderd om de routes optimaler te beveiligen. In het kader van de reconstructie van de Langestraat is er gepleit 
voor de aanleg van een gecombineerd fiets- en voetpad aan de noordzijde van deze straat. Scholieren uit de 

omliggende wijken kunnen dan zonder met auto’s en vrachtwagens geconfronteerd te worden via de 

voetgangers(- en fiets?)brug naar bijvoorbeeld de Aloysiusschool. Wij hopen op overname van dit idee.  
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Veilige kinderfietsen 
Het laatste onderzoek naar kinderfietsen van de Fietsersbond dateert van medio 2004. Klik hier voor de 

webpagina. 
Remmen 

Op veel kinderfietsen zijn handgrepen voor volwassenen gemonteerd. De kleine handjes kunnen die 
grepen niet goed bedienen. Stelschroeven om de greep in te stellen zijn noodzakelijk. De handremmen 

van bijna alle kinderfietsen remmen te sterk, waardoor het voorwiel kan blokkeren met alle gevolgen 

van dien. Dit geldt met name voor de zogenaamde V-brake (zie afbeelding). Wij adviseren kinderen 
aan te leren vooral de terugtraprem te gebruiken. 

Maten en instelbaarheid 
Kinderfietsen moet goed passen en toch zo lang mogelijk meegaan. Hierdoor worden kinderfietsen vaak te groot 

gekocht. Volwassenen weten vast nog wel van de blokken aan de trappers, 
bepaald een gevaarlijke oplossing. Beter is een kinderfiets, waarbij het zadel 

en het stuur in hoogte en in hoek afgesteld kan worden. De maat van de 

fiets wordt uitgedrukt in de wielmaat. Daarbij worden vaak leeftijdsnormen 
gehanteerd. De beenlengte van kinderen met eenzelfde leeftijd kan echter 

wel 15 cm verschillen. Het zadel zou daarom ook tenminste met 15 cm in 
hoogte instelbaar moeten zijn. Zittend op het zadel moeten kinderen 

gemakkelijk allebei de voeten op de grond kunnen zetten. Pas ook op voor 

een te lage trapas. De trappers kunnen dan in de bocht te gemakkelijk de grond raken. 
Kinderfietsplan 

Bike for life komt tegemoet aan het probleem van de te grote kinderfiets met een fietsplan. Uitgangspunt is elke 
twee jaar een nieuwe fiets. Afhankelijk van het moment van instappen kost dat tussen de € 18,00 en € 23,00 per 

maand. Op www.bikeforlife.nl meer over dit idee. 
 

Fietsinnovatie 
Multiuse Bike Machine 
Op “Inovate Or Die” staan meer dan 100 ideeën van met menskracht aangedreven 

machines. Een fraai staaltje daarvan is de Multiuse Bike Machine. Met deze fiets kun je 

maïs pellen, koffiebonen malen, messen slijpen, mixen, water omhoog pompen, 
elektriciteit opwekken en natuurlijk fietsen. Op YouTube is dit filmpje te bewonderen. 

Mobiele waterzuiveraar 
Voor derdewereldlanden is de mobiele waterzuiveraar een uitkomst. Je kunt er water 

mee transporteren en tijdens het fietsen zuiveren.  

Batterijloze laptop 
En dan is er ook een met de fiets aangedreven laptop. Werken, bewegen en .. geen 

last van RSI. 
Grasmaaien en meer met de fiets 

Op de website van Cyclecide zijn fantastische toepassingen te zien van ‘gemuteerde’ 
fietsen. Wat dacht je van een fiets-grasmaaier, een draaimolen, aangedreven door 

fietsen. 

Design  
Dat een fiets meer kan zijn dan een goedkoop en milieuvriendelijk transportmiddel is 

op http://bicycledesign.blogspot.com/ te zien. 
BMX-Kung Fu 

Op www.bikecommuters.com staat een erg grappig filmpje over assertieve Chinese 

vrouwen, die hun BMX als verdedigingswapen gebruiken. 
Bikefast 

Verslapen en met de fiets naar school of werk? Geen nood, je ontbijt hoef je niet meer 

over te slaan met “Bikefast”. 
Alternatieve fietsblog 

Veel meer is te vinden op de alternatieve fietsblog www.waslijn.com. Ze kondigen zich 

zelf aan als “Een bonte was aan gadgets, trends, nieuws, design, recycling kunst, 
vakantie en muziek. Fietsen saai? 
 
Word lid van de Fietsersbond en versterk de afdeling Noord-Holland Noord! 

 
 

 


