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Rower w Hadze
Cycling in the Hague



Statystyka ruchu rowerowego w Hadze
Cycling Statistics in the Hague

Sieć /network

• 270 km dróg 
rowerowych

• 25% asfalt

• 100 km pasów 
rowerowych

• 99% asfalt

Parkowanie
19 miejsc dozorowanych 
19 manned locations

• ok. 6500 miejsc 
approx. 6500 spaces

• Tysiące stojaków rowerowych
 Several thousand bicycle stands

Udział w ruchu 
Modal Split

• 30% przejazdów <7,5 km
 30% of all trips <7,5 km 

• stabilny 
stable

Inne miasta G4  (Comparison)



Cele polityki rowerowej   Goals for cycling policy

Monitorowane /Monitored

10% wzrost 
użytkowania roweru 
increase in bicycle use 
(2003-2006)

Cele /Goals

• Uzupełnienie sieci 
Completion of route network

• Konserwacja na biezaco 
Catch up on maintenance

• Wymiana nawierzchni dróg głównej sieci na 

asfalt Upgrade major route network to asphalt

• Zapewnienie urządzeń do lepszego parkowania 

rowerów na osiedlach mieszkalnych 
Provide better parking facilities in residential areas
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Siec dróg rowerowych Bicycle route network



Siec (głównie) wydzielonych ścieżek 
A network of (mostly) segregated paths



Dalekodystansowe drogi regionalne 
Long distance regional routes



Przebudowa ulic zaprojektowanych dla 
samochodu Reconstruct car-oriented roads



Przestrzeń wspólna w osiedlach mieszkalnych 
Shared space in residential areas



Poprawa jakości nawierzchni ścieżek 
rowerowych Improve cycle path surface quality

• Wszystkie nowe sciezki w czerwonym asfalcie 
All new paths in red asphalt

• Wymiana nawierzchni glównych dróg na asfalt 
Upgrade major routes to asphalt

• Wymiana istniejacych plyt na grube czerwone 
Replace existing tiles with thick red ones



Projektowanie infrastruktury z ukierunkowaniem 
na rower Infrastructural design with cycling in mind



Przebudowa (drobnych) niebezpiecznych punktów 
Reconstruct (smaller) unsafe situations

Przewidywany koszt - EUR 5.000 - € 50.000



Zapobieganie niewlasciwemu wykorzystaniu 
przez odpowiednie projektowanie 
Prevent misuse through good design



Poprawa urządzeń do parkowania rowerów 
Improve bicycle parking facilities



Zapewnienie (darmowego) parkowania na 
ulicy Provide (free) street parking

Na mala skale
Small scale (8 miejsc)

Na duza skale 
Large scale (1200 miejsc)



Poprawa jakości parkowania rowerów 
(dozorowanego) Improve bicycle parking quality (guarded)

http://www.stroom.nl/dl/fietsenstalblum.jpg


Zapewnienie możliwości parkowania rowerów 
na osiedlach mieszkalnych 
Provide cycle parking in residential areas

Zabudowa bez miejsc 
na poziomie terenu 
Housing with no ground level storage



Tworzenie pozytywnego obrazu 
Generate positive publicity


