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Psycholoog waarschuwt voor aanpak verkeerd stallen

’Fietsboetes gaan
ouderen raken’
Valentijn Bartels

v.bartels@hollandmediacombinatie.nl

Hilversum Q Het plan van de gemeente Hilversum om verkeerd gestalde fietsen weg te halen uit centrumstraten vergt een lange adem
en gaat ten koste van ouderen die
boodschappen doen in het centrum.
Dat zegt verkeerspsycholoog Gerard
Tertoolen. De toonaangevende wetenschapper denkt dat de gemeente
Hilversum er een flinke kluif aan
krijgt om centrumbezoekers keurig
in de rekken te laten stallen. ,,De
fiets is bij uitstek het vervoermiddel
om helemaal van je vertrekpunt
naar je bestemming te gaan, mensen

willen dan niet nog een stuk lopen.’’
Een veilige plek om te stallen is volgens hem geen stimulans. ,,Een fiets
heeft niet zoveel waarde als een auto. Angst voor schade is er veel minder, waardoor centrumbezoekers
hun fiets overal neergooien.’’
Per 15 september worden verkeerd
geplaatste stalen rossen verwijderd
en naar een depot gebracht. Vanaf 15
oktober moet er zelfs een boete worden betaald om een fout gestalde
fiets terug te krijgen. Gevoelsmatig
druist dat in tegen de redenering
van degene die beboet wordt, waarschuwt de wetenschapper die promoveerde op het onderwerp raakvlakken tussen psychologie en mobiliteit. ,,Het voelt als onrecht wanneer je wordt beboet, terwijl het

logisch lijkt je fiets tot aan de toonbank mee te nemen.’’
Tertoolen begrijpt dat de gemeente
Hilversum een manier bedenkt om
rondslingerende fietsen uit het centrum te krijgen. ,,Daar zijn in ieder
geval drie elementen voor nodig:
geef goed aan waar stallingen staan,
maak ze gratis en zorg dat die stallingen op een logische plek staan.’’
Die logische plek moet dichtbij zijn.
Dat het behoorlijk mis kan gaan zag
de verkeerspsycholoog toen hij betrokken was bij het fietsvrij maken
van het Leidscheplein in Amsterdam. ,,Stallingen waren te ver en
kwamen niet gelijktijdig met bouwwerkzaamheden. Dan heb je een
probleem.’’
De wetenschapper gelooft in ieder

ILLUSTRATIE FRANK MUNTJEWERF

geval wel van de kracht van beboeten. ,,Consequent en met een lange
adem. Als mensen door krijgen dat
er geen boetes meer worden uitgedeeld vervallen ze in oud gedrag.’’

Ouderprobleem
Voor een groep centrumbezoekers
heeft de verkeerspsycholoog geen
pasklare oplossing: ouderen die
minder mobiel zijn. ,,Er is geen
speld tussen te krijgen dat sommige

ouderen slachtoffer zijn. Je fiets met
tassen voor een winkel stallen kan
niet meer.’’ Tertoolen vraagt zich
wel af hoe groot dat probleem is.
,,Mensen die kunnen fietsen kunnen ook vaak nog wel lopen.’’ Voor
ouderen die echt hulp nodig hebben
met zware tassen wijst de wetenschapper naar Amersfoort. ,,Daar
werden tijdelijk golfkarretjes ingezet voor mensen die hun tassen niet
konden dragen in de winkelstraat.’’

Kolken in Soest kunnen wolkbreuk niet aan
Hans van Keken

Soest Q De wellicht toch wat
dichtgeslibde kolken zorgden
gistermorgen voor een plots gigantische watermassa op de Nieuweweg in Soest. Het gebeurde tijdens
de met onweer gepaard gaande
wolkbreuk rond negen uur boven
Eemland.
Verrassend wel dat uitgerekend op
de Nieuweweg in Soest de boel
blank stond, want als het gaat om
wateroverlast hebben ze in Soest
doorgaans op de lagere delen daar
meer ervaring mee. En dan vooral
richting de Eempolder, zoals de
Korte en Lange Brinkweg. Al stond
toch even vlakbij het spoortunneltje bij de Lange Brinkweg ook flink
wat water. Maar dat viel in het niet
bij wat er op de Nieuweweg, vlakbij de Eigendomweg en verderop
ook op de Weegbreestraat gebeurde. Daar kon op sommige plekken
de enorme hoeveelheid water die
ineens viel amper weg. Met als
gevolg een laag water van soms
zeker twintig centimeter, die alleen
uiterst traag wegstroomde de putten in. Volgens een inwoonster van
Soest met een neerslagmeter in de
tuin viel er in een half uur liefst 50
millimeter.
Terwijl de onweersklappen na
dreunden en de ergste regen voorbij was vergaapten omwonenden
zich buiten aan de watermassa. Op
de Korte Ossendamweg moesten
mensen aan de slag omdat daar
volle kliko’s omver waren gespoeld
en het vuilnis door de straat dreef.
Dat op de Nieuweweg een grote
auto van Teeuwissen Rioolreiniging uit Huizen uitgerekend op
dat moment door de watermassa
aan kwam rijden was mooi meege-

De watervlakte op de Nieuweweg in Soest gistermorgen na de hoosbui.

nomen, maar vooral ook puur
toeval, laat een woordvoerder van
het bedrijf weten. „We hadden in
de reguliere planning staan dat die
straten vandaag schoongemaakt
moesten worden”, legt hij uit. Het
bedrijf had het gisteren overigens

niet extra druk door alle regen in
Eemland en deels het Gooi, zo laat
hij weten.
De mannen van Teeuwissen wachtten wijselijk tot het water zich wat
had teruggetrokken, voor ze aan de
slag konden met het leeghalen van

FOTO CASPAR HUURDEMAN

de straatkolken. Rioolreiniging
zou vandaag juist in deze hoeken
de straatkolken leegzuigen.
In het Gooi was de overlast beduidend minder. De brandweer hoefde
niet uit te rukken om water weg te
pompen, meldt een woordvoerder.

Bij de gemeente Soest stelt woordvoerder Mark Kokos dat er niets
anders speelt dan dat er in heel
korte tijd heel veel water naar
beneden kwam. „Putten en riool
hebben dan even de tijd nodig. Er
zijn geen structurele problemen.”

