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Begin aanleg wandelpad op het talud
De gemeente is begonnen met het graven van een sleuf op het talud naast het fietspad
richting de fietsbrug. Op deze plek is er geen voetpad naast het fietspad, met als gevolg
dat voetgangers hier vaak over het fietspad wandelen. Om aan deze onveilige situatie
een eind te maken legt de gemeente hier nu een voetpad aan. Er worden nu
voorbereidende werkzaamheden gedaan. Begin maart wordt het voetpad aangelegd.
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Overheid biedt Bosweide geen verdere bescherming tegen geluidsoverlast bij
verbreding A4
De overheid wil de A4 verbreden om de dagelijkse files tegen te gaan. Aan beide zijden
komt er 1 rijstrook bij. Bij Bosweide gaat de A4 van 9 naar 11 rijstroken. Omdat de A4 in
onze regio niet langs belangrijke natuurgebieden ligt, is dit project niet getroffen door
de bouwstop als gevolg van de stikstofuitstoot. Eind maart dit jaar wordt het
ontwerptracé voor de verbreding openbaar. Er waren vanuit bewoners van Bosweide
en de bewonersvereniging vragen gesteld aan de gemeente Den Haag en het ministerie
van Verkeer en Rijkswaterstaat betreffende het effect op het geluidsniveau. Daarom
kwamen vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en het ministerie langs in
Bosweide, om de zorgen over de geluidsoverlast te bespreken. De ambtenaren lieten
weten dat de verbreding van de A4 bij Bosweide weliswaar inderdaad tot een toename
van de geluidsoverlast leidt, maar dat die overlast binnen de normen blijft, waardoor er
geen verdere maatregelen ter vermindering van de geluidsoverlast nodig zijn. Dit in
tegenstelling tot Leidschenveen en Leidschendam, waar de bestaande geluidschermen
van 3 naar 5 meter verhoogd zullen worden. Na de openbaarmaking van het
ontwerptracé kunnen er zienswijzen ingediend worden, waarbij eventuele bezwaren
ingediend kunnen worden. Dat is de enige juridische mogelijkheid om iets tegen de
geluidsoverlast te doen. In 2021 zal er dan een besluit over het ontwerp komen, het
zogenaamde Tracébesluit. Ook op dat moment kunnen er zienswijze ingediend worden,
maar alleen in het geval dat al gebeurd is bij het ontwerptracé. De toename in het
percentage elektrische auto’s zal niet leiden tot minder geluidsoverlast van de A4,
omdat boven de 90 km/uur de geluidsoverlast meer van de interactie tussen de
banden en de weg komt, dan van de motor.
Aangezien de gemiddelde elektrische auto zwaarder is dan de gemiddelde
benzinemotor auto, zal de geluidsoverlast van de snelweg met de toename aan
elektrische auto’s alleen maar toenemen. Geluidsarme banden zouden wel een
substantiële invloed kunnen hebben, deze produceren tot 10 Db minder geluid, maar
er is geen beleid om het gebruik van dit soort banden te bevorderen
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Dode wilgen vervangen
Zoals eerder bericht zouden de dode wilgen naast het water aan de Laan van
Hoornwijck vervangen worden. Dat is afgelopen november gebeurd. Er staat nu weer
een complete rij van gezonde wilgen.
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Overleg bewoners met bewonersvereniging over fietspaden
Op 22 januari was er een overleg in het Piet Vink Centrum van bewoners van Bosweide
met de bewonersvereniging Bosweide om te proberen tot een gezamenlijke agenda te
komen betreffende de fietspaden in Bosweide. Vooraf waren via de mail al bijdrages
geleverd. Er werd geturfd wat men van de verschillende ideeën vond.
De hamvraag was wat men de beste indeling van de Postenkade en Ringelwikke vond.
Zoals nu (1), eerst 4m fietspad, dan 2m groenstrook inclusief lantaarnpalen en dan de
huidige 0,8-1 m voetpad. Of zoals de gemeente voorstelde (2), eerst 1,6m groenstrook
met lantaarnpalen, dan de 4m fietspad, dan 0,4 m groenstrook en tenslotte een
verhoogd voetpad met de huidige breedte (0,8-1m). Of zoals de bewonersvereniging
voorstelt (3), eerst 1m groenstrook, dan de 4m fietspad, dan 0,5m groenstrook met de
lantaarnpalen en aan de rechterkant een verbreed voetpad van 1,5 meter. Een ruime
meerderheid steunde het voorstel van de bewonersvereniging Bosweide.

Keuze tracé
fietspaden

Zoals nu
(1)
2

Voorstel gemeente
(2)
2

Voorstel
bewonersvereniging (3)
13
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De overige vragen konden in een tabel beantwoord worden. Maatregel 10 en 11 waren
feitelijk identiek en staan daarom in onderstaande tabel alleen bij 11. Maatregels 14-18
waren via de mail of ter plekke als voorstel ingediend. De meeste discussie was er over
de vraag of de paaltjes op het fietspad bij de overgangen gehandhaafd moesten
worden en of de eerste kruising van de Boswinde met de Postenkade veranderd moet
worden of niet.
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15
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maatregel
aanleggen hoogteverschil tussen voetpad en fietspad
weghalen verlichting tussen fiets- en voetpad en
plaatsen aan de overkant van het fietspad
minimale breedte tussen voetpad en fietspad 50 cm
handhaven huidige tracé Postenkade vanaf de
Ypenburgse Boslaan tot kort voor de kruising met
de Guirlande bij nummers 61-63 (3e kruising vanaf
het begin)
bromverkeer om Bosweide heenleiden, niet door
Bosweide
gebruik van spiegels bij overgangen
oplichtende Ledverlichting bij kruispunten om
naderende fietsers en voetgangers aan te geven
ribbels in het fietspad bij kruisingen
handhaven paaltjes naast fietspad bij kruisingen

voor
1
1

neutraal
4
3

tegen
14
16

belangrijk
6 tegen
4 tegen

16
7

1
7

1
3

5 voor
1 tegen

15

4

2

10 voor

7
12

10
6

2
3

3 voor
3 voor

13
8

3
4

6
6

3 voor
3 tegen

bij kruising voetpad tussen Wingerd 72 en 74 met
het fietspad van de Ringelwikke het fietspad 2m
maar achteren schuiven, om bufferzone te maken
bij kruising voetpad tussen Wingerd 72 en 74 met
het fietspad van de Ringelwikke
waarschuwingsstrepen op het fietspad aanbrengen
plaatsen dranghekjes bij het beging van het voetpad
achter het clubhuis van de tennisvereniging
plaatsen hek naast fietspad bovenaan het talud bij de
opening om recht naar beneden fietsen te
voorkomen
Vernauwen overgang fietspad
Drempel verhogen voor auto’s bij kruising
plaatsen boomstammen naast fietspad bovenaan het
talud bij de opening om recht naar beneden fietsen
te voorkomen
Strepen op fietspad bij overgang
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Overleg bewonersvereniging met de gemeente
Op 4 februari kwamen 4 vertegenwoordigers van de gemeente langs op het
secretariaat van de bewonersvereniging Bosweide aan de Serpentine 1. Er was
afgesproken eerst gezamenlijk door Bosweide te wandelen, om de verschillende
knelpunten te aanschouwen, maar een flinke hoosbui smoorde dit plan, waarop
meteen met het overleg begonnen werd. De meningen bleken op de meeste punten
helaas ver uiteen te liggen. De gemeente bleef vasthouden aan de door haar gewenste
indeling van eerst 2 meter groenstrook met lantaarnpalen (situatie 2) en een voetpad
dat niet verbreed hoeft te worden. Alhoewel de gemeente toegaf dat de huidige
breedte van 0,8-1m nogal krap is voor een voetpad, en het beter zou zijn geweest als
dit van oorsprong aan breder zou zijn geweest, was de gemeente categorisch in haar
standpunt dat hun plan een fietsenplan is en een verbreding van het voetpad daarom
niet aan de orde kan zijn. Bovendien zouden de kosten bij een verbreding van het
voetpad teveel oplopen. Wel meldde de gemeente dat het voetpad niet verhoogd
aangelegd zou worden. Dat was in ieder geval een winstpunt.
Volgens de gemeente moet een groenstrook minimaal 60 cm breed zijn, voordat er
lantaarnpalen in mogen staan, en moeten de lantaarnpalen daarom links van het
fietspad staan. Ons voorstel om dan de groenstrook tussen het voetpad en het fietspad
te verbreden naar 60 cm, om handhaving van de lantaarnpalen tussen het fiets- en
voetpad mogelijk te maken, werd echter niet enthousiast door de gemeente onthaald.
Ze zouden het onderzoeken, was de mededeling, maar het was duidelijk dat de
gemeente niet gecharmeerd was van het voorstel de lantaarnpalen tussen het fiets- en
voetpad te laten staan.
De gemeente was akkoord met het voorstel de eerste twee overgangen van de
Postenkade met de Boswinde, vanaf de Ypenburgse Boslaan, ongemoeid te laten en
het fietspad pas vanaf zo’n 40m voor de derde kruising te verschuiven.
Het pleidooi om bromverkeer om Bosweide heen te leiden werd neutraal door de
gemeente ontvangen. Ze zouden onderzoeken of het mogelijk was.
Het plaatsen van dranghekjes bij het begin van het voetpad achter de tennisvereniging
werd door de gemeente als weinig zinvol gekenschetst, aangezien men daar makkelijk
om heen zou kunnen rijden. Niettemin zou men het in overweging nemen.
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Betreffende de paaltjes op de fietspaden was de gemeente heel stellig dat deze weg
moeten, omdat ze teveel eenzijdige ongevallen op zouden leveren. Ook is nog
gesproken over andere mogelijkheden om het fietsverkeer op de fietspaden wat af te
remmen. De gemeente wil slechts in zeer beperkte mate het fietsverkeer afremmen,
aangezien het van mening is dat op een doorgaand fietspad er zo min mogelijk
obstakels voor fietsers moeten zijn. Het aanbrengen van ribbeltjes op het fietspad op of
voor de kruising zal echter door de gemeente overwogen worden.

Het pleidooi om het begin van het voetpad naast de Postenkade, vanaf de Ypenburgse
Boslaan, dat nu verhoogd is, te egaliseren werd dor de gemeente aangehoord maar
ook niet enthousiast ontvangen. Er werd aangegeven dat dit praktisch moeilijk
uitvoerbaar was.
Welwillender werd gereageerd op het verzoek te kijken naar de aansluiting van het
voetpad tussen de Wingerd 72 en 74 en de Ringelwikke. Met name een verandering in
de plaatsing van de dranghekjes daar zou te overwegen zijn.
Ook werd relatief welwillend gereageerd op het verzoek te kijken naar de aansluiting
van de Ringelwikke op het fietspad naast de Ypenburgse Boslaan, waar slecht zicht is.
De onlogische kruising van de Postenkade met de Ypenburgse Boslaan, waar auto’s
voorrang hebben op fietsers, maar voetgangers op de auto’s, was volgens de
ambtenaren de verantwoordelijkheid van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, en zou
daarom bij deze dienst geparkeerd worden.

Aan het einde van het gesprek lieten de ambtenaren weten, dat hun voorstel, dat voor
19 maart op de agenda stond bij de commissie Leefomgeving van de gemeente Den
Haag, door hun teruggetrokken zal worden, aangezien er geen overeenstemming is
bereikt. De ambtenaren wezen er op, dat deze terugtrekking er hoogstwaarschijnlijk
toe zal leiden, dat de fietspaden niet aangepast zullen zijn voordat de fietsbrug in mei
geopend zal worden. Wij wezen er op dat dit spijtig is, maar het beter is een goed plan
te hebben dat gesteund word door de bewoners van Bosweide, dan een matig plan dat
later aangepast moet worden.
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Algemene Ledenvergadering op 18 maart in Piet Vink
Op woensdag 18 maart is de jaarlijkse ALV in het Piet Vink Centrum, van 19:00 tot
22:00 uur. De Stichting Hernieuwbare Warmte zal een aantal presentaties geven over
de volgende onderwerpen:
 Stadsverwarming CO2 neutraal – stand van zaken (Frank Lentz)
 Postcode roos (zonnepanelen op dak Lyceum, Richard van Vliet)
 Mechanische ventilatie project (Erik Carton)
 Energy party (Harrie Teeuws)

Melding maken op 14-070 of website gemeente Den Haag
Om het veiliger maken van de fietspaden en voetpaden te ondersteunen kunnen
bewoners met de gemeente bellen (14-070) of melding maken op de website van de
gemeente Den Haag. Er kan bijvoorbeeld melding gemaakt worden van oneffenheden
in een voetpad, of verzocht worden het voetpad te verbreden. Hoe meer bewoners dat
soort meldingen maken, hoe meer de gemeente onder druk komt te staan iets te doen.
Luchtkwaliteit Ypenburg op internet
Het RIVM heeft in heel Nederland meetstations die iedere dag de kwaliteit van de lucht
meten. In Den Haag zijn er twee meetstations, waarvan 1 in Ypenburg, in de
Bleriotlaan. Op de volgende website kan die luchtkwaliteit bekeken worden:

https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunten?station=NL10446&component=PM10
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Bomen op heuvelrug
Door de harde wind zijn van verschillende bomen op de heuvelrug de banden
losgegaan waarmee ze vast zaten aan de boompalen. Dit is doorgegeven en wordt door
de gemeente opgepakt.

