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Foto voorzijde: 

Spui Records mag dan (naar 
eigen zeggen) de meest klant
onvriendelijke zaak van Den 
Haag zijn, fietsers hebben bij 
eigenaar Herman Bosbaan een 
streepje voor. 
"Dot reageer ik dan wei weer 
of op de andere klanten", 
aldus deze entrepreneur 
terrible van de binnenstad. 
(foto: Bob Molenaar) 

COLUMN 
Toegewijd mantelzorger als ik ben, 
vergezelde ik onlangs mijn vijfjarige 
nichtje tijdens een fietstocht door het 
Haagse groen. Het arme kind was in 
een bad trip verzeild geraakt na het 
nuttigen van een door een Cara"fbisch 
klasgenootje verstrekte consumptie , 
en had van de behandelend genees
heer het advies gekregen veel bewe
ging te nemen om de werkzame stof
fen zo snel mogelijk uit het tengere 
lijfje te verdrijven. Niets beter voor het 
ontgiften van een jong meisje dan een 
fikse fietstocht, had ik zo gedacht, en 
vanuit die optiek bestegen wij op een 
zonnige zondagmiddag onze respec
tieve rijwielen . 

Het was rustig op straat, mijn onfor
tuinlijke nichtje praatte honderduit 
over de traumatiserende gebeurtenis, 
en voor we er erg in hadden zaten we 
in de groenere gedeelten van Den 
Haag. Het lonkende lover kon me 
echter in het geheel niet boeien, ver
zonken als ik was in de hallucinaties 
die mijn zusters jongste zo beeldend 
wist weer te geven . Juist terwijl de 
kleine meid in kleurrijke bewoordin
gen de onverlaten schetste die haar 
de kleren van het lijf rukten, werd ik 
vanuit mijn ooghoek een fietser ge
waar die ons in een voor hem niet 
toegestane richting frontaal naderde. 
lk zag nog juist dat het een jongeling 
betrof die het stabilisatorenstadium 
nog maar net ontgroeid was voor ik 
vol op de rem ging staan. Het was 
slechts aan mijn superieure stuur
manskunst te danken dat ik niet in de 
bossages terechtkwam. Met ogen die 
adrenaline spoten keek ik de fietspad
piraat na. Ach, ik had gaarne corrige
rend willen optreden maar rnijn honk
balknuppel niet bij me. 

Mijn onfortuinlijke nichtje, aan wie in 
het vuur van haar betoog mijn plotse 
afhaken geheel en al voorbijgegaan 
was, zette grate ogen op toen ik haar 
tekst en uitleg gaf omtrent rnijn opge
lopen vertraging. De spookfietser was 
aan haar aandacht ontsnapt, en ik 
realiseerde me dat het arme schaap 
wei iets anders had om zich druk over 
te maken . Uit respect voor haar we
dervaren trachtte ik me dus wederom 
te concentreren op haar onsamen
hangende betoog over kogels uitbra-
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kende /adykillers, maar ik kon mezelf 
er niet van weerhouden argwanende 
blikken op het nog af te leggen traject 
te werpen. En niet zonder reden: want 
in de verte tekende zich ten tweeden 
male het silhouet van een spookfiet
ser af. lk omklemde mijn handvatten 
wat vaster, zelfs in die mate dat mijn 
knokkels mijn oogwit in blankheid 
overtroffen . "Jou zal ik krijgen, hond", 
dacht ik, "we zullen nog wei eens zien 
wie hier voor wie aan de kant gaat. Je 
wilt een chicken game? Oke, dan krijg 
je een chicken game, en ik weet wei 
wie er vroeg op stok gaat." 

"Alles weer in orde, Orne Marius?", 
vroeg mijn minderjarige metgezel be
zorgd. Mijn bloeddoorlopen ogen en 
kwijlende, verwrongen mond waren 
niet onopgemerkt gebleven. Het duur. 
de even alvorens ik mij wist te heme
men. "Ja natuurlijk schatje, we Iaten 
onze dag toch zeker niet verpesten 
he?", sprak ik quasi-opgewekt. Een 
geforceerde glimlach was mijn deel. 
"Kijk uit voor dat ouwe wijf' , sprak 
mijn nichtje. lk keek voor me. En ja, 
de spookfietser die ditmaal ons pad 
kruiste was er inderdaad een van 
rollatorgerechtigde leeftijd. Anders 
dan mijn nichtje was mij indertijd res
pect voor de ouderdom bijgebracht, 
zodat ik het niet over mijn hart kon 
verkrijgen om mijn tegenligster de 
woorden toe te voegen die ik in ge
dachten had. 
Maar in de verte doemde reeds een 
nieuwe kans op om mijn geaccumu
leerde gal te spuwen. Twee naast 
elkaar nog wei. lk week zo ver moge
lijk naar links uit en boog mij over het 
stuur. Deze zou ik krijgen, al waren ze 
dan ook met z'n tweeen. Die achter
lijke witte helmpjes op hun koppen 
zouden ze hard nodig hebben. 
Witte helmpjes? Mijn God , het waren 
twee van die kekke fietssurveillanten. 
Hier paste slechts berusting. lk brachl 
mijn fiets tot stilstand. "Zeg Marieke, 
zal Orne Marius jou eens op zo'n lek
kere Big Mac tracteren?" 

Marius Maaiveld 

De redactie van De Fietsbel heeft 
deze bekende Haagse scribent bereid 
gevonden een column te schrijven. 
Hierbij zijn eerste en laatste bijdrage 
aan dit blad. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Woensdag 17 maart van 19.30 tot 22.00 uur 

In het gebouw van HOF, Riviervismarkt 2 

,A,genda 

1. Opening 
2. Kortjaarverslag afdeling Den Haag e.o., onderafdeling Leidschendam
Voorburg, onderafdeling Rijswijk, Haagse werkgroep gemeentepolitiek 
3. Financieel verslag huidig bestuur over 2003 
4. Verkiezing nieuwe bestuursleden* 
Van het bestuur zijn aftredend en niet herkiesbaar: Heimerik Lukkien 
(secretaris/penningmeester) en Marc Seek (bestuurslid en woordvoerder). 
Aftredend en herkiesbaar zijn Daan Goedhard en Ben de Nijs, beiden lid van de 
werkgroep gemeentepolitiek Den Haag. 
Bob Molenaar stopt met het redactiewerk voor de Fietsbel. Hierbij nogmaals 
een dringend verzoek om een of meer opvolgers voor deze taak. 
5Discussie: hoe nu verder met de afdeling Den Haag en omstreken? Welke 
kans heeft de oprichting van een nieuwe afdeling Haaglanden bestaande uit 
zelfstandige onderafdelingen Den Haag, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam, Delft 
en Zoetermeer? 
6 Afsluitende barrel. 

* Nieuwe bestuursleden kunnen zich uiterlijk op de vergadering nag verkiesbaar 
stellen indien daarin gesteund door drie andere leden. 

DE FIETSENDIEFSTALSCAN 
VAN HORTEN EN STOTEN NAAR HELERS EN STELERS 

Scheefliggende stoeptegels, onover
steekbare wegen en 'uitstekende' put
deksels zijn in Den Haag niet moeilijk 
te vinden, maar het is erger geweest. 
Op het Haagse stadhuis heeft een 
duidelijke verschuiving van papieren 
naar werkelijke fietsvoorzieningen 
plaatsgevonden. En stadsdelen ma
ken meer geld vrij voor het verhelpen 
van 'kleine ongemakken' dan vroeger 
het geval was. Dit alles als resultaat 
van de vier jaar geleden uitgevoerde 
Fietsba/ans, het landelijke onderzoek 
naar fietsbeleid en fietspraktijk in tal 
van gemeenten. 

Voortbouwend op het succes van de 
Fietsbalans organiseert de Fietsers
bond dit verenigingsjaar in Den Haag 
een Fietsendiefsta/scan: een inventa
risatie van wat gemeente en politie 
doen om fietsendiefstal tegen te gaan. 
Ewmals de cursus Hoe steel ik een 
fiefs maakt deze scan deel uit van de 
landelijke campagne Houd de Fiefs. 
De scan bestrijkt preventie (hoeveel
heid en kwaliteit van de gemeentelijke 
fietsenstallingen, cameratoezicht), 

handhaving (controle op de verkoop
registers van verkopers van tweede
hands fietsen) en opsporing van ste
lers en helers (tijdsbesteding aan 
surveillance en opsporingstaken). 
Het onderzoek moet uitmonden in 
een helder rapport over de ernst en 
omvang van fietsendiefstal in Den 
Haag, dat tevens aangeeft waar ver
beteringen mogelijk zijn. 
De scan begint met het in kaart bren
gen van de fietsendiefstalgegevens 
die de politie op basis van aangiftes 
geregistreerd heeft. Welke plekken 
zijn bijzonder diefstalgevoelig en 
welke typen fietsen zijn bij zwijntjes
jagers populair? Uitgezocht wordt oak 
hoeveel fietsen uiteindelijk bij de 
rechtmatige eigenaar worden terug
bezorgd en in hoeverre dat afhangt 
van de volledigheid van de aangifte 
(bevat de aangifte framenummer en 
merknaam van de fiets). 

ENQUETE 
Dit dossieronderzoek wordt aange
vuld met een enquete onder het fiet
sende publiek. De vragenlijst kan 
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worden gedownload van 
www.fietsersbond.nl. Maakt u zoveel 
mogelijk mensen hierop attent! Of 
deel de formulieren bijvoorbeeld op 
uw werk uit. Marc Seek verstrekt u 
graag het password (zie contactgege
vens onder aan dit artikel). In een 
actieweek zullen er oak enquetefor
mulieren verspreid worden via Biesie
klettestallingen en fietsenhandelaren. 

De fietsendiefstalscan brengt zo per 
gemeente in kaart waar en wanneer 
de meeste fietsen worden gestolen en 
wat fietsers zelf daartegen hebben 
gedaan (of buiten hun schuld niet 
hebben kunnen doen). 

TESTDAG 
De bijzonder fietsendiefstalgevoelige 
plekken die uit het dossieronderzoek 
en de enquete komen bovendrijven 
worden vervolgens met een bezoek 
vereerd. Samen met de politie, amb
tenaren van de afdeling Verkeer en 
Stadsbeheer en enkele raadsleden 
van de gemeente (onder meer PvdA
raadslid Marieke Bolle) gaan we deze 
locaties ter plekke onderzoeken. Voor 
die zogenaamde testdag zoeken we 
nag enkele vrijwilligers. Een goede 
kans voor gedupeerden om hun frus
tratie in actie om te zetten! 

Geef u op bij Marc Beek, 
tel. (070) 345 43 95, 
e-mail BeekofSeijbel@cs.com 

Advertentie 

lllliBISDIE WIIIEl 
Brouwersgracht 21 A 

Den Haag 
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AFSCHEID VAN FIETSCOORDINATOR NICO DE KONING 

Nico de Koning (30) vindt het na drie 
jaar als fietscoordinator bij de ge
meente Den Haag welletjes. Hij be
schouwt de functie als /euk en veelzij
dig, maar de roep om een nieuwe uit
daging maakte dat hij sinds 1 januari 
j/. een andere functie binnen de afde
ling Verkeer en lnfrastructuur be
k/eedt. Na zich vrijwe/ exc/usief om de 
fiefs te hebben bekommerd, houdt hij 
zich nu bezig met verkeersmodel/en. 

De scheidende coordinator studeerde 
Civiele Techniek aan de Technische 
Universiteit in Delft en werkte daarna 
onder meer bij Rijkswaterstaat en ln
genieursbureau Arcadis. "Bij dat 
bureau," zegt De Koning, "heb ik heel 
veel ervaring opgedaan. lk deed diver
se projecten, ontwierp en gafverkeers
kundige adviezen." Via een detache
ringsbureau kwam de Rotterdammer 
terecht in de residentie. Een fietsfanaat 
vindt hij zichzelf niet. "lk fiets veel, voor
al in Den Haag, want op die manier 
weet ik welk probleem waar speelt. 
Bovendien is het hier de snelste manier 
om van punt A naar punt B te komen. 
Maar ik benader mijn beroep zakelijker 
dan mijn voorganger." 

Die voorganger- Frans Balfoort- had al 
veel in gang gezet, maar niet a lies was 
uitgevoerd. De Koning heeft met een 

pragmatische blik gekeken wat haal
baar was en wat niet. Hij liet zich 
daarbij leiden door wat het uitgangs
punt werd van het Meerjarenprogram
ma Fiefs 2003-2007: in vier jaar tijd 
tien procent meer mensen op de fiets 
in Den Haag. Oftewel een stijging van 
het aandeel van de fiets in de totale 
hoeveelheid verplaatsingen van 30 naar 
33 procent. 

HuFTER·PROOF 
Hoe sympathiek hij het oak vond, een 
van de plannen die De Koning onge
schikt achtte was dat voor een open
baar fietsverhuurnetwerk. De Koning: 
"lk heb diverse huurfiets-projecten 
bestudeerd uit andere Ianden en ste
den. lk heb gesproken met Luud 
Schimmelpenninck, de vader van het 
witte-fietsenplan. Maar mijn conclusie 
was en is: er zitten zoveel haken en 
ogen aan, zoveel veiligheidsaspec
ten. De fiets zou 'hufter-proof' moe
ten worden en daardoor loodzwaar. 
Niet echt een pretje als je even gauw 
een kilometertje wil fietsen naar je 
afspraak. Kortom: het zou erg veel 
tijd en geld kosten en het zou weinig 
tot geen mensen over de streep ha
len om te gaan fietsen. lk heb toen 
geadviseerd om hiervan af te zien." 

Om mensen op de fiets te krijgen 

Nico de Koning (links) en zijn opvolger Mark Van der Jagt (foto: Hans Ruitenberg) 
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vindt De Koning goede infrastructuur 
een heel belangrijk middel. "Mensen 
zijn bereid te fietsen als ze dat veilig 
en comfortabel kunnen doen, zonder 
dat bovendien hun fiets gestolen 
wordt. Daarom is het maken van vrij
liggende fietspaden en -stroken en 
bewaakte stallingen zo belangrijk!" 
Aan een van die stallingen in het bij
zonder heeft De Koning veel genoe
gen beleefd. Over dit kleinschalige 
project - een buurtstalling voor de 
bewoners aan het Kamperfoelieplein 
zegt hij: "Zelf een antwerp Iaten rna
ken, de inspraak regelen, de finan
cien. Dat was puur maatwerk." 

Een blik op het magnum opus dat 
tijdens De Koning's coordinatorscha 
tot stand kwam - het al eerder ge
noemde Meerjarenprogramma Fiefs 
leert dat hij aan het realiseren en ver 
beteren van een fietsinfrastructuur 
veel aandacht heeft besteed. Van de 
meer dan twintig daarin genoemde 
projecten zijn er al diverse uitgevoer . 
Andere worden dit jaar of de komend 
jaren ter hand genomen. Dit dankzij 
de extra 20 miljoen euro die er voor 
de fiets beschikbaar is in het tijdvak 
dat de nota bestrijkt. 

THORBECKETROUBLES 
Een van die projecten heeft bijna net 
zoveel voorbereidingstijd gekost als 
De Koning in functie is geweest: vrij
liggende fietspaden op de Thorbeck -
laan. De Koning: "Dat heeft tweeen
eenhalf jaar geduurd. Dat had te rna
ken met het feit dat er eerst aileen 
rode stroken zouden komen. Daar 
waren gemeenteraad en Fietsersbon 
het niet mee eens. Te gevaarlijk, von 
den ze. Dus okay, dan vrijliggende 
paden door versmalling van het bred 
trottoir. Maar dat zagen de bewoners 
helemaal niet zitten. Dan tach maar 
fietsstroken en een paar extraaljes? 
De gemeenteraad had er een hard 
hoofd in en wees het voorstel af. Het 
compromis is nu dat de rijbaan ver
smald wordt, dat de verloren parkeer
plaatsen naar de midden berm gaan
met behoud van de bomen!- en dat d 
fietsers straks op een vrijliggend fiets
pad kunnen fietsen." Behalve de druk
ke Thorbeckelaan gaat oak de Volen
damlaan volgend jaar op de schop en 
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komen ook daar vrijliggende fietspa
den. En de Harstenhoekweg en een 
gedeelte van de Laakweg komen even-
eens aan de beurt. VA N E E N 
5AMENWERKING 
Als coordinator voerde De Koning 
re!Jelmatig overleg met bijvoorbeeld 
de Fietsersbond. Daarover zegt hij: 
"lk was het niet altijd eens met haar 
voorstellen, maar dat hoeft ook niet. 
Zij signaleert en informeert de ge
meente. En wij informeren de bond. 
De Fietsersbond is een belangen
vereniging, dus dat is zij ook verplicht 
naar haar leden toe. Met de bond heb 
ik altijd prima kunnen samenwerken." 

Zoals elders in dit nummer te lezen 
valt, strekte die samenwerking zich 
ook uit tot de afstelling van verkeers
lichten. De Koning: "Op sommige 
punten zijn de wachttijden niet goed 
afgesteld. Oat is duidelijk. De Fiet
sersbond heeft hiervan een inventari
satie gemaakt. Een positief voorbeeld 
is nu het Leeghwaterplein/Neherkade. 
Daar is een kleine aanpassing ge
weest. Nu geeft de tram 'groen' aan 
fietsers, dus kunnen ze 'meerijden.' 
Voorheen was de gemiddelde wacht
tijc 2 minuten en 16 seconden en dat 
is nu teruggebracht tot 56 seconden." 
Ook op de kruising Houtwijklaan/Ou
de Haagweg zijn de wachttijden ver
kort. 
Maar het kost bijna altijd geld om de 
wachttijden voor fietsers te verande
ren. De komende drie jaar wordt voor 
het verhelpen van fietsonvriendelijke 
situaties jaarlijks een bedrag van 200 
duizend euro gereserveerd. Oat komt 
neer op maximaal twee (sic) kruispun
ten per jaar. Het fietsen door rood zal 
deze eeuw in Den Haag nog wei een 
tijcje doorgaan ... 

De Koning is als fietscoordinator op
gevolgd door Mark van der Jagt (27). 

Hans Ruitenberg 
(Met dank aan Daan Goedhart) 

lntormatie over het Meerjarenpro
gramma Fiets en het daaraan gekop
pelde uitvoeringsprogramma is te vin
den op www.denhaag.nf. 

ROTROUTE 

Er valt niet aileen een afscheid van 
de fietscoordinator te betreuren. We 
nemen ook afscheid van de fietsroute 
door de Weimarstraat. Dit pad des 
aanstoots (in de ogen van veel winke
liers) heeft sinds de aanleg in deja
ren '70 al heel wat aanpassingen 
moeten verdragen. In de laatste ver
sie werd de fietser genoodzaakt om 
Iustig van de ene naar de andere kant 
van de straat te kronkelen. Nadat eer
der al het deel tussen Beeklaan en 
Regentesseplein op de schop ging, 
sneuvelen nu de routeresten tussen 
Beeklaan en Valkenboslaan. De 
straat wordt hier op dezelfde manier 
ingericht als het noordelijker gelegen 
deel. M66ier is het ontegenzeggelijk, 
maar wat betekenen die witte blokjes 
links van het midden toch? Alles wijst 
erop dat dit deel van de weg voor de 
fietser is bedoeld, maar hoe moeten 
we zoiets aanduiden? Het is geen 
fietspad, het is geen fietsstrook, maar 
wat is het dan wei? Weet u het, of 
heeft u een originele naam voor deze 
veronderstelde fietsvoorziening, laat 
ons dat dan weten! 
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Het rode asfalt 
(boven) is ver
wijderd, de klin
kers liggen al 
hoog opgetast. 
Links het deel 
van de Weimer
stroot dot al 
eerder is aange
pakt (foto's: Bob 
Molenaar) 

LANDKAARTEN 

REISGIDSEN 

REISVERHALEN 

Schoolstraat 21 2511 AW Den Haag 

telefoon 070-3 65 73 06 fax 070-3 89 77 94 

www.denhaag.org/livingsrone 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP GEMEENTEPOLITIEK 
GLOORT ER (GROEN) LICHT AAN DE HORIZON? 

'De rode lijst' in het vorige nummer, 
het overzicht van kruispunten met 
voor fietsers onvriendelijk afgestelde 
verkeerslichten, heeft het nodige los
gemaakt. Hartelijk dank voor al uw 
reacties. Wij weten nu oak dat De 
Fietsbe/ gelezen wordt! 
Sommigen onder u hebben hoge ver
wachtingen op dit gebied. Wij oak, 
maar wij kennen oak de beperkingen. 
Bij de meeste beleidsmakers zit de 
auto nu eenmaal tussen de oren, en 
die neemt zoveel ruimte in dat de fiets 
daar nauwelijks nag bij kan. 
lnmiddels liggen uw opmerkingen 
samen met de rode lijst op het stad
huis. Het is prettig om te weten dat 
onze verlangens op dit gebied als 
gerechtvaardigd worden gezien. De 
'fiets'ambtenaren gaan de lijst bestu
deren en de kruispunten indelen in 
verschillende categorieen. Deze lui
den ongeveer: 
1. kruispunten waar niets aangepast 
kan worden; 

EEN GOED BEGIN .•. 
Een ochtend in oktober. Rillend ston
den de leden van de Werkgroep 
Gemeentepolitiek samen met Nico de 
Koning, gemeentelijke fietscoordina
tor, en Jan Alma van DSB, afdeling 
stedelijke structuren en verkeers
management, op een hoek van het 
kruispunt Neherkade-Siachthuis
straat-Leeghwaterplein. Het regende 
en waaide. Maar zelfs bij mooi weer 
verblijf je niet graag op deze plek. 

De Neherkade is onderdeel van een 
hoofdroute (de Centrumring) met zeer 
druk autoverkeer. Je mag er fietsen, 
maar dan moet je wellevensmoe zijn. 
Gelukkig is er een goed alternatief: 
de Laakweg, die overigens voor een 
flink deel nag opgewaardeerd moet 
worden. 
Door de Slachthuisstraat rijden in de 
spits wei zeventig trams per uur, die 
met absolute prioriteit de kruising met 
de Neherkade oversteken. Door de 
Slachthuisstraat rijden oak veel fiet
sers. Uit onderzoek is gebleken dat 
die vanwege de grate hoeveelheid 
trams tot voor kart soms drie minuten 

2. kruispunten waar dit wei kan; 
3. kruispunten die fietsvriendelijk ge
maakt kunnen worden. 
Dit voorjaar wordt deze categorie
indeling met ons besproken. Wij zul
len de nodige voorstellen en ideeen 
naar voren brengen, zoals: 
- houd de cyclustijden kart; 
- zorg voor goede detectie, op afstand 
en bij de stopstreep; 
- plaats meer bordjes met 'rechtsaf 
voor fietsers vrij'; 
- plaats wachttijdvoorspellers; 
- plaats onderlichten (kleine verkeers-
lichten op ooghoogte ); 
- sta toe dat fietsers aan een zijde van 
het kruispunt in twee richtingen over
steken; 
- maak oversteken samen met tram/ 
bus vaker mogelijk dan nu het geval 
is. Het is inmiddels bij een kruispunt 
gerealiseerd (zie Een goed begin ... ). 
Wij houden u op de hoogte. 

Daan Goedhart 

per cyclus moesten wachten. De tram 
mocht door, de parallelle fiets- en 
autorichtingen niet. Dit was ongeloof
waardig. 

Nico had ons die ochtend uitgenodigd 
om te Iaten zien dat de nieuwe afstel
ling van de verkeerslichten (uitgedok
terd door Jan Alma) flink wat tijdwinst 
oplevert voor fietsers:de gemiddelde 
wachttijd kon worden teruggebracht 
van 2 minuten en 16 seconden (!) tot 
56 seconden. 
Overigens moet er eerst op een knop 
gedrukt worden om groen Iicht te krij
gen. Deze drukknop heeft wei een 
nieuw jasje gekregen. Direct boven de 
zwartgekleurde knop branden twee 
lampjes. Na het indrukken gaan an
dere lampjes in een cirkel rand de 
knop branden. 
Dit betekent: U wordt op uw wenken 
bediend, het wordt zo groen (be
paalde situaties daargelaten). Het is 
dus altijd te zien of de knop al bediend 
is of dat er nag gedrukt moet worden. 
Een kleine service aan de fietser, al 
zouden wij liever geen knoppen zien. 
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Het Haagse Buitenhof heeft een wereld
primeur: een spitsstrook voor fietsers. 
(foto: Bob Molenaar) 

We hebben een voorkeur voor 
detectielussen, maar die zijn helaas 
niet overal aan te brengen. 

Nu hebben wij de verbetering wei 
geconstateerd, maar ervaart de 
lijkse fietser dit oak zo? Als u dit krui 
punt regelmatig passeert, laat ons 
dan uw ervaring weten: bel 397 5116 
of mail naar veiligfietsen@denijs.net. 
Schrijven naar de redactie kan oak. 

De afstelling van verkeerslichten blij 
vaak veel efficienter te kunnen. Het 
Fietsberaad, een groep verkeerskun
digen van vooral gemeenten, provin
cies en adviesbureaus, heeft een on
derzoek Iaten doen naar de fiets
onvriendelijkheid van verkeersregel
installaties op 24 kruispunten in zes 
hoofdsteden. Bovengenoemd kruis
punt hoorde daar oak bij. De ge
meente heeft het resultaat ter harte 
genomen met eerder vermeld resul
taat. Nu de andere kruispunten nag. 

Daan Goedhart 
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EvEN BIJPRATEN 

De werkgroep gemeentepolitiek heeft 
sinds de vorige Fietsbe/ weer niet 
stilgezeten. Zo brachten we devol
ge~nde zaken onder de aandacht van 
raadsleden en/of ambtenaren. 

OPEN ROND het Palaceplein en de 
stations HS en CS mogen buiten de 
daarvoor aangewezen plekken geen 
fietsen worden gestald. Wij hebben 
hi13rover in het verleden overleg ge
voerd met de betrokken ambtenaren. 
Bij de stations CS en HS werkt het en 
we ontvangen weinig klachten. De 
regeling is voor iedereen duidelijk en 
er staan bijvoorbeeld geen fietsen 
meer vastgeketend aan de hekken 
vc:tn de tramhaltes. Maar op mooie 
zomerse dagen kampt Scheveningen 
met een gebrek aan capaciteit. 
Wij hebben daarom gevraagd om op 
dElrgelijke dagen voor extra stallings
plaatsen te zorgen. De gemeente 
mag pas gaan ruimen als gebleken is 
dat de foutief gestalde fietsen niet in 
dEl rekken of tegen de beugels ge
stald hadden kunnen worden. Kijk dus 
even rond voor u uw fiets zomaar er
gens neerzet. 

MET ONZE CONTACTAMBTENAREN 
proberen we het Rode Kruis Zieken
huis ertoe te bewegen de fietsenstal
ling op zijn terrein in ere te herstellen. 
Bij de fusie met het Juliana Kinder
Zil3kenhuis moest die stalling wijken 
voor een paar extra parkeerplaatsen. 
De fietsen moeten nu op het trottoir 
aan de Sportlaan in oude rekken ge
plaatst worden. Een laag hekje zorgt 
voor een extra barriere. Het zieken
huis en de gemeente zijn met elkaar 
in overleg, maar waar het om draait 
is: wie betaalt de voorzieningen? 

HE:T WINKELCENTRUM LEYWEG is 
gereed, waarmee een doorgaande 
fietsverbinding na een halve eeuw 
ve~rbroken is. Achter de winkels langs 
kan wei gefietst worden, maar ter 
hoogte van de nummers 541 tim 575 
(de eerste panden aan de zuidwest
zijde van de Leyweg aan de kant van 
de Hengelolaan) en de nummers 
1076A tim 1130 (dit zijn de eerste 
panden aan de noordoostzijde aan de 

kant van de Genemuidenstraat) is dit 
vanwege het slecht onderhouden 
wegdek bijna niet mogelijk. De ge
meente kan hier niets aan doen, want 
de grond behoort toe aan de eige
naars van de panden. Die hebben we 
allemaal een brief geschreven, maar 
daarop is niet gereageerd. De ambte
naren zoeken nu uit of op een of an
dere manier het recht van overpad 
geclaimd kan worden en of de eige
naars tot een gesprek bereid zijn. 

De achterzijde van de winkels aan de 
Leyweg op de hoek van de Hengelolaan 
(foto: Bob Molenaar) 

IN NIEUWE PLANNEN voor het CS
kwadrant (het Centraal Station en 
directe omgeving) bleek de inrit van 
de fietsenstalling ineens ergens an
ders te zijn gesitueerd. Deze viel nu 
samen met een taxistandplaats en 
een kiss & ride plek. Hierover hebben 
we in de raadscommissie Stedelijke 
ontwikkeling, wonen en economie 
(SEW) ingesproken. De wethouder en 
raadsleden waren het met ons eens 
dat dit tot gevaarlijke situaties kan 
leiden. Er wordt naar gekeken. 

DE LAAN VAN NIEUW OOST-INDIE 
krijgt aan beide zijden fietspaden, 
behalve op het stukje waar de tram bij 
de Juliana van Stolberglaan de Laan 
van NOI opkomt. Wij kunnen Ieven 
met het feit dat er een tram moet rij
den, maar waarom moet de ruimte die 
de tram inneemt van de fietser afge
nomen worden en niet van de auto? 
Deze vraag hebben we per brief aan 
de wethouder van Verkeer voorge
legd, met een kopie aan de raadsle-
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den van de commissie Verkeer. Het 
zal duidelijk zijn dat we op dit onder
warp gaan inspreken. 

TOEN WE NAAR een vergadering 
van de stadsdeelcommissie Leid
schenveen fietsten viel ons op hoe 
slecht de verlichting op sommige 
plaatsen was, en hoe onduidelijk de 
bewegwijzering. Dat laatste was de 
raadsleden ook opgevallen. Over het 
eerste hebben we de voorzitter van 
de stadsdeelcommissie een brief ge
schreven. 

OP DE HARSTENHOEKWEG komen 
fietspaden. Onze suggesties waren in 
het definitieve antwerp verwerkt, dus 
toen het plan in de commissie aan de 
orde kwam leek het ons aanvankelijk 
niet nodig van ons inspreekrecht ge
bruik te maken. Er zouden echter 27 
parkeerplaatsen verdwijnen en wij 
waren bang dat veel bewoners zou
den komen protesteren. Het leek ons 
daarom goed toch in te spreken en te 
benadrukken dat de Fietsersbond het 
plan toejuichte en dat de Harsten
hoekweg er nu erg mooi uit ging zien. 
Achteraf bleek het allemaal niet nodig 
te zijn; er was geen enkele bewoner 
van de Harstenhoekweg of omgeving 
aanwezig om protest tegen het plan 
te Iaten horen. 

IN HET KADER VAN 'De Kern Ge
zond' wordt binnenkort het gebied 
rond de Grote Kerk van het Buitenhof 
tot de Torenstraat aangepakt. De 
Grote Halstraat is al in 2003 uitge
voerd. Het gebied zal aileen toegan
kelijk zijn voor trams, voetgangers en 

vervolg z.o.z. 

Het randje voor 't Goude Hooft (foto: Daan 
Goedhart) 
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vervolg van ommezijde 
fietsers. In de Grote Halstraat zijn op 
enige afstand van de tramrails roest
vrijstalen randen aangebracht (zie 
foto ). Het randje steekt ongeveer 3 em 
boven het wegdek uit en wij zijn bang 
dat fietsers hierover zullen vallen als 
ze erlangs rijden en het niet opmer
ken. De betrokken ambtenaren heb
ben ons de wordingsgeschiedenis van 
dit randje uitgelegd. Er moest in het 
voetgangersgebied een waarschu
wing zijn voor de tram. Dit had gekund 
met een streep op het wegdek, maar 
dat vond men niet mooi en bovendien 
zouden visueel gehandicapten deze 
niet opmerken. Daarom is voor dit 
RVS randje gekozen. Oppassen dus, 
als u daar fietst! 
Ben de Nijs 

0PROEP 
De leden van de werkgroep gemeen
tepolitiek doen hun werk met veel 
plezier en hopen dit ook nog lang te 
kunnen doen. Omdat we altijd fietsen 
staan we aan gevaren bloot die iede
re fietser in Den Haag kent en die we 
met ons werk voor aile fietsers inclu
sief onszelf willen uitbannen. Dit gaat 
niet een, twee, drie, en dus is het niet 
ondenkbaar dat een van ons in het 
harnas sterft. Om pas dan over een 
opvolger te gaan nadenken is rijkelijk 
laat, vandaar nu vast deze oproep. 
Hebt u overdag tijd (we vergaderen 
meestal overdag), bent u in de (ge
meente)politiek ge"lnteresseerd, kunt 

Ongeveer vijttien seconden no het ongeluk. 
Zo snel is zelts Jos van Leeuwen niet! (toto: 
Daan Goedhart) 

u tegenslagen accepteren en begrijpt u 
dat ons werk een zaak is van 'lange 
adem: meld u dan aan voor onze 
werkgroep. Het strekt tot voordeel als 
u de stad een beetje kent. 

Ook als u verwacht in de nabije toe
komst tijd te hebben wordt uw aan
melding op prijs gesteld. Voor aan
melding of voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Daan Goad
hart, telefoon 3975116, of Ben de 
Nijs, telefoon 3099087, e-mail: 
veiligfietsen@denijs.net. 

FEBRUARI/ 

0NDERSCHEIDING 
Ben en Daan streven geen persoon
lijke roem na, maar toch kunnen we 
hier niet omheen: in het kader van de 
campagne Oat zien we graag in Den 
Haag ontvingen ze uit handen van 
verkeerswethouder Bruins een che
que en een Haags ooievaartje. "Dit 
zijn twee mensen die als vrijwilliger 
enorm veel tijd en moeite investeren 
in het verkeer in Den Haag", zei 
Bruins, en zo is het. Ook de redactie 
van De Fietsbe/ feliciteert de leden 
van de Werkgroep Gemeentepolitiek 
van harte met hun onderscheiding. 

Volgens de gele aanwijzingsborden zou Ben zo mogen tietsen (toto: Daan Goedhart) 

HET EINDE VAN HET WESTEINDE 

Nee, hier wordt niet de ondergang 
van een bekende Haagse straat aan
gekondigd. lk heb het gewoon over 
de plek van genoemde straat, waar 
het voor fietsers niet veilig is. 
Het gaat dan wei om een tijdelijke 
situatie, maar die zou er niet mogen 
zijn. Want wat is er aan de hand? 
Omdat er naast het Westeinde
ziekenhuis gebouwd wordt, is een 
deel van de weg, inclusief de fiets
strook, bezet door de aannemer. Er 
staan dan wei gele aanwijzings
borden, maar daarvan is niet duidelijk 
voor wie zij bestemd zijn. Je kunt er
uit opmaken dat het fietspad aan de 
westkant van het Westeinde een 
tweerichtingenfietspad is. Dit is al 
jaren het geval voor het deel vanaf de 
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aansluiting van het fietspad op de 
Westermolens tot aan de eerste uitrit 
om naar de fietsstrook aan de over
kant te gaan. De meeste fietsers ge
bruiken van begin tot eind dit pad in 
beide richtingen. Maar bij de hoek 
de Sirtemastraat staat voor andere 
verkeersdeelnemers niets aangege
ven. Oat leidt soms tot onnodige con
flicten. Hetzelfde geldt voor de uitrit 
vanaf een parkeerplaats. 

Terwijl de Werkgroep Gemeentepoli
tiek de situatie stond te bekijken en te 
fotograferen klonk plotseling het ge
luid van een botsing gevolgd door 
gehuil. Een automobilists die de ge
noemde uitrit uitkwam, had niet naar 
rechts gekeken of er een fietser aan-
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kwam. En waarom zou ze oak. Ze 
was er oak door niets op attent ge
maakt dat er van die kant fietsers 
konden komen. De aangereden moe
der en zoon kwamen er met wat 
schrammen en builen vanaf. De fiets 
was minder fortuinlijk. 

Als de aanwijzingen in deze tach al 
onduidelijke omgeving helderder wa
ren geweest, was deze aanrijding niet 
gebeurd. Wij hebben dit probleem al 
lang geleden aangekaart op het stad
huis, waarna de fietscoordinator met 
de wegbeheerder is gaan praten. Het 
resultaat is ter plekke te zien. 
Niet dus. Ja, de gele borden staan 
weer eens in een andere richting, met 
dezelfde onduidelijke aanwijzingen. 
Waarom geldt er in het smalle deel 
Vctn het Westeinde voor fietsers trou
WE3ns geen tweerichtingsverkeer? 
Daan Goedhart 

DE CITO-PLAN FIETSKAART 
Uw reacties op onze oproep met be
tmkking tot de nieuwe CITO-plan 
fietskaart waren zeer verschillend, 
maar allemaal plezierig om te lezen. 
Wij waren daar blij mee. Ook de fiats
coordinator van de gemeente was 
be,nieuwd hoe 'het veld' had gerea
geerd. 
Al:les ligt op het stadhuis en binnen-

kart wordt de nieuwe opzet bespro
ken. Hoe de nieuwe kaart eruit komt 
te zien is nog niet duidelijk. Wei is 
duidelijk dat aile nieuwe gegevens 
uiterlijk 1 april aangeleverd moeten 
zijn bij de uitgever. Voor de zomer ligt 
de kaart dan in de winkel. 
Wij zijn benieuwd. 
Daan Goedhart 

MAAK EEN PLAQUETTE 

VOOR BIESIEKLETTE 
Biesieklette bestaat twintig jaar. In
tern is dat al gevierd en er is een 
fraai jubileumboek verschenen. Maar 
de Fietsersbond heeft de nijvere ex
ploitant van bewaakte fietsenstallin
gen nag geen cadeau gegeven. We 
weten al wei wat het wordt: een aan
tal plaquettes waarmee de stallingen 
kunnen worden opgesierd. Maar wat 
komt er op te staan: iets als 'hartelijk 
aanbevolen door de Fietsersbond'? 
Of 'Veilig fietsen, Veilig stallen. De 
Fietsersbond'? Of misschien de tekst 
die u in een vlaag van genialiteit 
(dan wei na lang en intensief 
brainstormen met het hele gezin) te 
binnen schiet? 
Help ons om Biesieklette een pas
send geschenk te geven! Verzin een 
slogan en stuur die naar ons op. Bel
len mag natuurlijk ook. 

Advertentie 

DE FtETSBEL 

IN MEMORIAM 

Toos H ELGERING 

1933-2003 

Tussen de post vind ik het bericht: 
Toos is overladen. lk schrik, hoe 
kan dat nou? Niet lang geleden 
zag ik haar nag, blakend van ge
zondheid en vol nieuwe plannen. 
Wie was Toos? lemand die wist 
wat ze wilde. lemand met een 
groat rechtvaardigheidsgevoel. 
Dat was wei eens lastig voor de 
mensen met wie zij omging. Maar 
naarmate ik haar wat beter leerde 
kennen, bleek ze oak zorgzaam te 
zijn en kende ze zo haar twijfels. 
Als vertegenwoordiger van de 
Fietsersbond in haar wijk 
Mariahoeve heeft zij zo goed mo
gelijk de belangen van de fietsers 
behartigd. Ook bezocht zij de 
ledenvergaderingen. 
Taos is na een kort ziekbed in 
september overladen. Zij is 69 jaar 
geworden. Wij hebben haar bloe
men meegegeven en haar drie 
kinderen verteld dat wij haar posi
tieve inbreng en meeleven zullen 
missen. 
Daan Goedhart 

Bewaakte stallingen in Den Haag, Kijkduin, Scheveningen, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp en diverse evenementen. 

Ook stallingen bij scholen. 

Heeswijkplein 86-87, 
telefoonnummer 070 394 2211 

-9-



DE FIETSBEL FEBRUARI I MAART 

FIETSEN IS FUN, MAAR NIET ALTIJD NATIONALE MUSEUMGEKTE 

Zijn we blij dat we rijden? Is mobiliteit 
fun? Of is de de open bare weg een 
slagveld en geldt - vrij naar Thomas 
Hobbes - homo mobilis homini lupus? 

De publieke mening neigt naar het 
laatste, vindt onderzoeker Peter 
Levelt van de Stichting Wetenschap
pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV). Er overheerst een negatief 
beeld van het verkeersgedrag en men 
vindt dat de agressie toeneemt. Een 
beeld dat volgens Levelt nuancering 
behoeft, al is het maar om een nega
tieve spiraal te doorbreken. 
De uitkomsten van het verkeerspsy
chologisch onderzoek die de SWOV 
vorig jaar publiceerde - te vinden op 
www.swov.nl - geven ook veel aanlei
ding voor een positiever beeld. Levelt 
liet 269 mensen tussen de 20 en de 
60 jaar die aan een oproep gehoor 
hadden gegeven, een dagboek bij
houden. Ruim een week lang noteer
den ze na elke verplaatsing de ken
merken hiervan en welke emoties ze 
daarbij eventueel ondervonden. Die 
emoties waren van tevoren geclus
terd in de positieve emoties vreugde 
en affectie, de neutrale emotie ver
rassing, en de negatieve emoties 
boosheid, verdriet en vrees. 

De respondenten melden gemiddeld 
een emotie per verplaatsing; in tijd 
uitgedrukt is dit een per half uur. 
Lopers en fietsers rapporteren iets 
vaker een emotie dan automobilisten 
en motorrijders. Positieve emoties 
komen ruim 1% maal zo vaak voor als 
negatieve (respectievelijk elke 50 en 
elke 84 minuten). Van aile emoties is 
gemiddeld 54% vreugde, en 22% 
boosheid. 

Maar lopen en fietsen wijken nogal af 
van dat gemiddelde, dat sterk wordt 
be"lnvloed door autorijden (1 ,4 van de 
gemiddeld 2,4 verplaatsingen per 
persoon per dag gebeurt met de 
auto). Fietsen wordt gekenmerkt door 
veel emoties per tijdseenheid, zowel 
positieve als negatieve. Lopen komt 
op de tweede plaats. 

Bij zowel lopen als fietsen ondervindt 
men 1% maal zo vaak vreugde als bij 
auto- en motorrijden: gemiddeld eens 

per 40 minuten. Maar in boosheid zijn 
de verschillen groat: deze emotie 
komt bij lopen het minst voor en bij 
fietsen het vaakst (eens per circa 
honderd minuten). 

Emoties in het verkeer kunnen ver
schillende oorzaken hebben: onder
scheiden worden 'het meenemen van 
v66r de verplaatsing', 'de verkeers
situatie' en 'opkomende gedachten 
tijdens de verkeersdeelname'. Aile 
drie worden even vaak genoemd (on
geveer 30% ). 'Gesprekken tijdens de 
verkeersdeelname' worden in 9% van 
de emoties als aanleiding gezien. 
In meer dan de helft van de gevallen 
wOrden andere personen als aanlei
ding van de emotie genoemd. Vooral 
verrassing (92%) en boosheid (77%) 
vinden hun aanleiding in een ander, 
vreugde het minst (26%). 

Het gaat de Stichting Wetenschappe
lijk Onderzoek Verkeersveili~Jheid 
natuurlijk vooral om de consequenties 
voor de verkeersveiligheid. Welnu: 
van ongeveer 3/5 van de emoties of 
gevolgen ervan wordt geschat dat ze 
geen invloed hebben op de veiligheid. 
Ongeveer 1/5 wordt als onveilig en 
nog eens 1/5 als veilig beoordeeld. 
Vreugde en affectie hebben gemid
deld een positieve invloed, boosheid 
en verdriet een negatieve. Vrees 
heeft soms een positieve, soms een 
negatieve invloed, die in beide geval
len relatief sterk is. Gemiddeld er
vaart een verkeersdeelnemer elke vijf 
kwartier een emotie met positieve of 
negatieve veiligheidsconsequenties. 

Bij het onderzoek zijn wei wat kantte
keningen te maken. Om er slechts 
een te noemen: de respondenten zijn 
geworven via De Kampioen. De 
ANWB merkt zelf op dat het de 'bra
vere' verkeersdeelnemers zijn die op 
dit soort oproepen reageren. Dus 
hierbij een suggestie voor VElrvolg
onderzoek: misschien ook el:ln oproep 
in de Voge/vrije Fietser? 
Bob Molenaar 

Dr. P.B.M. Levelt: Praktijkstudie naar emoties 
in het verkeer, SWOV-rapport R-2003-8 3 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid, Leidschendam, 2003. 
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Het Haagse college van B&W is erg 
geporteerd van het idee om aan de 
Leidsestraatweg het Nationale Auto
mabie! Museum te vestigen. Aan de 
rand van het landgoed Reigersbergen 
zou een nieuw gebouw moeten ko
men waar de heer Louwman zijn col
lectie oldtimers showt. 

Voor Marc Beek mogen aile auto's in 
een museum worden gezet. Daar 
richten ze minder schade aan dan op 
de openbare weg. In het nieuwe mu
seum zou een kapel ter nagedachte
nis aan de verkeersslachtoffers niet 
misstaan. 
En ook een klein hoekje voor het file
leed is gepast. Het museum gaat sa
men met renbaan Duindigt meer dan 
50.000 bezoekers per jaar naar deze 
locatie trekken, Terwijl de Provincie 
dit jaar 1 ,5 miljoen euro overheeft 
voor een gratis bus die ertoe moet 
leiden dat er dagelijks tweehonderd 
automobilisten minder over de 
drukke N44 rijden! 

De gemeente zou zich moeten scha
men. Vele tientallen vrijwilligers en 
deskundigen uit de natuur- en milieu
beweging hebben zich recent op uit
nodiging van wethouder Stolte gebo
gen over nieuwe planvorming voor 
het landgoed Reigersbergen. Stolte 
stapt nu eenvoudig over de zorgvul
dig samengestelde aanbevelingen 
heen. 

Louwman heeft toegezegd 400.000 
euro te willen bijdragen aan her
inrichting van het landgoed. Onder 
meer wordt een fietspad aangepakt. 
Voor de Fietsersbond hoeft dat echter 
niet. Wij hebben tegen de aanleg van 
een vier meter breed geasfalteerd en 
door straatverlichting omzoomd fiets
pad gestemd. AI was het maar omdat 
daarvoor bomen zouden moeten 
sneuvelen, en het zijn nu juist de bo
men die het tot zo'n aantrekkelijke 
route maken. 

Het woord is nu aan de gemeente
raad! 
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FIETSBEL POEZIEHOEKJE 
MONT VENTOUX (1909 m altitude) 

Omsluierd door een Iichte witte nevel , 
domineer je zo trots de Provence, 
je flanken eerst omzoomd door ranke wijnstok, 
rijen olijfboom random in cadans. 

Dan wint de wind het van de sterkste bomen, 
langzaam vergrijst , verhardt je huid , 
tot op je top de sneeuw zacht ligt te blinken , 
de vogels in de Iucht schreeuwen het uit. 

Onstilbaar blijft 't verlangen in me knagen 
ooit eenmaal daar te staan bij 't ijzeren kruis , 
na zware strijd om bocht na bocht te ronden , 
bezweet, vermoeid steeds denkend aan hem thuis. 

Tach moet ik hem oak dit jaar weer bekennen, 
ach zoon, 'k kwam er helaas weer niet aan toe , 
om mijn triomf te mogen vieren , 
per fiets over die hete Mont Ventoux. 

Ank de Jong 
Montagnette en Provence, mei 1992 
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3500 VE UTRECHT. 

lk word lid van de Fietsersbond . lk kies voor een: 

D Lidmaatschap met elke 2 maanden het tijdschrift Vogelvrije Fietser (24 euro 
of meer) 
D Steunlidmaatschap zonder Vogelvrije Fietser ( 12 euro) 

D Jeugdlidmaatschap met tijdschrift. lk ben jonger dan 18 jaar (9 euro) 

Achternaam: 

Tussenvoegsel : 

Voorletter( s ): 

Geslacht: man/vrouw* 

Geboortedatum (dd/mm/jj) 

Straat: 

Huisnummer: 

Postcode: 

Woonplaats: 

E-mail: 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

Als welkomstcadeau ontvang ik de Fiets-ldeeen-Kaart: een handig overzicht 
van recreatieve fietsvoorzieningen in Nederland . 

- 11 -

~--~----------------------~------------------------~----------------------------~ 



DE FIETSBEL 

fiETSPAD 10: UW STEM TELT! 

AI zeventig jaar wordt gesproken over 
de aanleg van een fietspad over de 
Vlakte van Waalsdorp rechtstreeks 
naar de boerderij in Meijendel. Handig, 
maar het aantal recreatieve bezoekers 
aan dit kwetsbare stukje natuur zal 
hierdoor nog verder toenemen. Wat 
moet de Fietsersbond, die deel uit
maakt van een klankbordgroep die gaat 
adviseren over nut en noodzaak van dit 
fietspad, adviseren? 

1. Fietspad 10 moet er niet komen. 
2. Fietspad 10 moet er aileen komen 
als er geen schade aan de natuur en 
geen extra druk op de natuurlijke 
omgeving ontstaat ( dus een smal , 
onverhard fietspad). 
3. Fietspad 10 moet er zeker komen , 
bij voorkeur uitgevoerd in 2,5 meter 
breed asfalt zodat meer recreanten 
zonder auto naar zee kunnen zoeven. 

We zijn bijzonder benieuwd naar uw 
mening . U kunt deze per post of mail 
opsturen naar het redactieadres (zie 
colofon) of haar telefonisch doorgeven 
aan Marc Beek, tel. 345 43 95, of Bob 
Molenaar van het Haags Milieucen
trum, tel. 30 50 286. 

KLACHTEN 

Slecht wegdek, overhangend groen, 
glas op de weg , etc.: dat betekent 
werk aan de winkel voor de Dienst 
Stadsbeheer (zie Handige adressen). 
Als het goed is, zou DSB binnen drie 
dagen in actie moeten komen . -------
Afzender: 
Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG , 

~ ----J 

FEBRUARI I MAART 

HANDIGE ADRESSEN 
Fietsersbond 
Landelijk Bureau 
Postbus 2828 
3500 GV Utrecht 
030 - 291 81 71 
i nfo@fietsersbond. n I 
www.fietsersbond.nl 

Haags Milieucentrum 
Groot Hertoginnelaan 203 
2517 ES Den Haag 
070 - 305 02 86 
info@haagsmilieucentrum.nl 
www.haagsmilieucentrum.nl 

Gemeenten in de regio 

Leidschendam-Voorburg 
Raadhuisplein 1 
2264 BP Leidschendam 
070 - 337 83 00 

Rijswijk 
Generaal Spoorlaan 2-4 
2283 GM Rijswijk 
070- 395 99 11 

Wassenaar 
Johan de Wittstraat 
2242 LV Wassenaar 
Postbus 499 
2240 AL Wassenaar 

Stadsdeelkantoren Den Haag 

Algemeen telefoonnummer: 
353 30 00; mail-adres: 
contactcentrum@dsb.denhaag .nl 

Centrum (stadhuis) 
Spui 70 
2511 BT Den Haag 

Escamp 
Genemuidenstraat 210 
2545 NZ Den Haag 

Haagse Hout 
't Kleine Loo 364 
2592 CK Den Haag 

Laak 
Slachthuisplein 25 
2521 EC Den Haag 

Loosduinen 
Kleine Keizer 3 
2553 CV Den Haag 

Scheveningen 
Scheveningseweg 303 
2584 AA Den Haag 

Ypenburg/Leidschenveen 
Frits Diepenlaan 1 
2497 ON Den Haag 

Advertentie 

dealer van: Giant, Batavus en Gazelle 
groot assortiment onderdelen en accessoires 

div. kinder- en bagagekarren 
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elektrische fietsen 

birdy 
dahon 

di-blasi 
batavus 

neobike 
brompton 


