
Thomas Hood




lnhoud 

Foto op omslag en biz. 12: 
Ide van der Burgh 

Ats actief lid krijg ik van het lan
delijk bureau tegenwoordig e
mai/tjes metals titel "Schakeltje ". 
ldeaal, zo lees je wekelijks iets 
nieuws over fietsen in Nederland. 
Het /aatste "Schakeltje" ging over 
de CBS-cijfers, waaruit blijkt dat in 
1998 vee/ minder gefietst is (van 
13,5 miljard kilometers in 1997 naar 
12,6 miljard kilometers in 1998) dan 
in de jaren ervoor. De verklaring 
zou het s/echte weer zijn. In 1997 
was de fiefs nag de snelst groeien
de vervoerswijze (+ 8%) , in 1998 
vertoont het gebruik van de fiefs de 
grootste dating (-6, 7%). 

De /andelijke Fietsersbond enfb 
heeft dan oak de afgelopen 15 jaar 
het verband bekeken tussen fiets
gebruik en weersinvloeden. Het 
blijkt dat mooi weer meer invloed 
heeft dan slecht weer. Telt een jaar 
een extra zomerse dag, dan wordt 
er 31 miljoen kilometers meer ge
fietst. Een extra regendag heeft 19 
miljoen fietskilometers minder als 
gevo/g. Vorig jaar was er sprake 
van een combinatie van beide facto
ren: weinig zomerse dagen en vee/ 
natte dagen. 
Dit zijn resultaten van Nederlanders 
waar ik me zelf helemaal in kan vin
den. Als de zan schijnt en ik moet 
ergens heen dan wit ik perse met de 
fiefs. Meestal betekent dit uitzoeken 
of ik meer tijd heb en bij lange af
standen of de fiefs een dee/ in de 
trein mee kan of dat een fiefs ge
huurd kan worden (ik durf nog geen 
vouwfiets aan te schaffen, omdat ik 
daar steeds te s/ordig voor ben). Als 
het regent en ik was a/ van plan om 

te fietsen, dan wijzig ik meestal die 
plannen niet. Mijn ideaal is geen 
vaste plannen te hebben en op de 
dag zelf bedenken of ik de dag bin
nen doorbreng of buiten (op de 
fiefs) . Oat laatste lukte mij tijdens 
vakantie zoals dit jaar in mei. 

W ij zijn naar Engeland ge
weest, waar ik een zus en vriendin 
heb opgezocht in Norwich. Het plan 
was te fietsen als het mooi weer 
was en bij lelijk weer musea, kerken 
etc. te gaan bezoeken. Wij zijn we/ 
naar de musea etc. gefietst, maar 
vervolgens besloten we tach niet 
naar binnen te gaan, vanwege het 
mooie weer. Uitzondering waren en
kele kathedralen en tuinen. Het fief
sen in Engeland ging goed, maar of 
het veilig was vind ik moeilijk te zeg
gen. Het viet me op dat andere fiet
sers wei een helm droegen of op de 
stoep fietsten . lk deed het laatste zo 
min mogelijk omdat ik dan het idee 
had letterlijk van de weg afgedrukt 
te zijn. Je voorrangpositie is dan ge
heel verdwenen op zijstraten en ro
tondes. 

Fietscursussen voor mensen die 
niet kunnen fietsen is belangrijk, 
maar misschien tach oak een cur
sus "ruimte nemen op straat". De 
proef "fietsstraat" in Utrecht wordt 
als mislukt beschouwd, onder ande
re omdat fietsers zich niet prettig 
voe/den a/s een auto achter hen 
reed. lk kan me dat goed voorstel
len, maar eigenlijk is het onzinnig. 
Gewoon de ruimte nemen en voor
sorteren. 
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Het probleem 

zal de meesten 
onder ons wei 
bekend zijn, je 
hebt een smal-

le gang waar 
ook nog eens 
meerdere fiet
sen in gestald 

moeten wor
den. 

Je kunt jeer 
nog net langs 
wurmen, het 

zijn niet de fiet
sen zelf maar 
die ellendige 

sturen die zo'n 
eind uitsteken, 

is daar nou 
echt niets aan 

te doen? 

Nu is er dus de XfiX, een vinding van de 
Haagse ambtenaar Luc Meuwese die hij 
samen met Maarten Pronk ontwikkeld 
heeft. Bovenop het stuur waar anders de 
moer zit om het stuur mee los en vast te 
zetten zit nu een knop. Door de knop los 
te draaien komi ook het stuur los te zit
ten zodat dit eenvoudig een halve slag 
gedraaid kan worden, en het breedste 
deel van de fiets de trappers zijn. Het 
stuur weer in de normale positie zetten, 
de knop vastdraaien, en je hebt weer 
een goed functionerend fietsstuur. 
Er zijn ongetwijfeld mensen die dit met 
hun eigen fiets al jaren doen, het voor
deel dat de XfiX heeft is dat je niet met 
een 'zwabberstuur' rondrijdt, waarbij als 
je een bocht omwilt aileen het stuur 
draait en de fiets vrolijk rechtdoor blijft rij
den. lk heb het zelf uitgeprobeerd en bij 
de XfiX zit het eenmaal vastgedraaide 
stuur muurvast. 
De XfiX is op de meeste fietsen te mon
teren, aileen fietsen met trekstangen 
voor trommelremmen en fietsen waar 
voorop een kinderzitje gemonteerd is ko
men er niet voor in aanmerking. 
De Xfix is nog niet in productie, wei heb
ben de NS en het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat belangsteiling getoond. 
Begrijpelijk want de NS moet van V & W 
haar stailingen aanpassen zodat de 
ruimte tussen 2 stailingsplekken tenmin
ste 371/2 centimeter bedraagt. In april 
en mei is er een proef gehouden op het 
Centraal Station, waarbij 16 fietsers die 
hun fiets dagelijks op CS stallen van de 
XfiX gebruik maakten. Als deze proef 
met succes word! afgerond komi de XfiX 
eind 1999 in productie. De prijs zal onge
veer 40 gulden worden. 
Als ENFB moeten wij natuurlijk wei goed 
op de toekomstige ontwikkelingen blijven 
!etten; de NS wil korting gaan verlenen 
aan gebruikers van de XfiX, gaat de XfiX 
ook gebruikt worden als excuus om de 
stallingen niet aan te passen? 
Kortom een nuttige vinding waar het 
laatste woord nog niet over geschreven 
is. 

De Fietsbel nr. 3 Juli 1999 3 

Niet de grootste 
en toch de baas 

Zoals bekend heeft Zuid Holland een vrij uniek college gekre
gen. Een college waarvan de grootste partij, de VVD geen 
deel uitmaakt. Een college met 3 gedeputeerden van de 

PVDA, 3 van de CDA, 1 van Groenlinks en 1 van de SGP 
(gesteund door de RPF en het GPV). Samen bezetten zij 49 

van de 85 zetels. 

De belangen van de fietsers zijn 
verdeeld over aile partijen en zitten 
in vier portefeuilles. Het beleid om
trent verkeer, vervoer en milieu bij 
Jaap Wolf (pvda); planning en uit
voering, inclusief de verkeersveilig
heid bij Rinus Houtkamp (SGP); re
creatie en natuur bij Jan Heijkoop 
(CDA). Ten slotte is de ruimtelijke 
ordening (VINEX) bij Marcel Vissers 
van Groenlinks ondergebracht. 

Grote vraag is natuurlijk in hoeverre 
komt het collegeprogramma over
een met de verkiezingsprogram
ma's. 

Geconstateerd kan worden dat het 
compacte bouwen uitgangspunt 
blijft bij de ruimtelijke ordening. Ver
der wil men bij de realisatie van Vi
nexlocaties een vroegtijdig goede 
ontsluiting met het openbaar ver
voer tot stand "Iaten" brengen. Voor 
de financiering hiervan wil men de 
mogelijkheid van een prijsopslag 
per woning onderzoeken, zodat het 
ook kan worden betaald. 

Zij gaan een integraal concept ont
wikkelen voor de corridor van Am
sterdam, via Rotterdam naar Ant
werpen. De corridorbenadering 
moet leiden tot geconcentreerde 
economische ontwikkeling op ver
voersknooppunten en een groen
strategie, die de landschappelijk/ 
ecologische relaties versterkt. 
Het college wil zich sterk gaan rna
ken voor het terugdringen van de 
automobiliteit. Hiertoe wordt een 
strategisch mobiliteitsplan opge
steld. Hierin willen zij m.n. aandacht 
besteden aan betere voorzieningen 
voor fietsers en voetgangers. 
Er is volgens hen een forse investe
ring nodig in alternatieven voor de 
auto. Daarvoor willen ze zelfs een 
eigen stimuleringsfonds instellen. 

Prioriteit wordt verder gegeven aan 
het voorkomen van milieuproble
men. In het nog vast te stellen be
leidsplan Milieu en Water is daarom 
een belangrijk onderdeel geweid 
aan het mobiliteitsbeleid. 
De recreatieve functie van het lan
delijk gebied willen zij verbeteren 
door milieuvriendelijke ontsluiting 
van groene gebieden d.m.v. fietspa
den, wandelroutes en openbaar 
vervoer.Voor de financiering van al 
deze plannen wordt gedacht aan 
het interen op de reserves van de 
provincie, het opnieuw stellen van 
prioriteiten en een verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting. 

De financiele ruimte zetten ze bij 
voorrang in voor de snellere realisa
tie van de wensen op het gebied 
van natuur, landschap en recreatie; 
een evenwichtig mobiliteitsbeleid, 
waarbij het vooral gaat om de ver
keersveiligheid, versterking van het 
openbaar vervoer en langzaam ver
keer en het wegnemen van knel
punten. 

Gelet op de verkiezingsprogram
ma's is duidelijk dat dit een ambiti
eus collegeprogramma is, waarin 
bijna alles is opgenomen wat ze 
ons hebben "beloofd". 
Onduidelijk is aileen of de beweg
wijzering, zoals in het CDA pro
gramma is genoemd ook een on
derdeel is van het programma. lm
mers een verbeterde fietsbewegwij
zering is met name voor interlokaal 
fietsverkeer van belang. En dat het 
zijn vruchten afwerpt is wei geble
ken in het proefproject in Zeeland. 
Dit project heeft destijds geen ver
volg gekregen bij gebrek aan mid
delen. In Zuid Holland moet dit pro
ject een vervolg kunnen krijgen. 

WILLIAM NEDERPEL T 
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Autovrije zondag 
19 september 

H et Landelijk Overleg Autoloze 
Zondag heeft zondag 19 septem

ber 1999 uitgeroepen tot Autovrije 
Zondag. In Den Haag is voor het or
ganiseren van die dag een Stuurgroep 
Haagse Autovrije Zondag opgericht 
bestaande uit enkele Haagse or
ganisaties. Voorlopig zijn dit nog: 
Kerk en Milieu, ENFB, Haagse 
Koepel van Bewonersorganisa
ties, Den Haag Duurzaam, Haags 
Milieu Centrum en de afdeling 
Verkeer van Den Haag. 
Deze stuurgroep heeft tot nu toe 
enkele ideeen nader bekeken zo
als: een aantal fietsvriendelijke 
routes dwars door de stad (bijv. 
noord-zuid en oost-west), een 
ideeenboek voor de wijkorganisa
ties om op wijk en buurtniveau 
een eigen invulling aan de auto
vrije zondag te geven, een cen
traal punt in de stad waar een beeld 
geschetst wordt van de plannen die er 
op het gebied van fietspaden zijn in 
de stad, organisaties I musea I kerken 
informeren gericht over autovrije zon
dag, etc. 
De stuurgroep heeft een oproep ge
daan aan vele Haagse organisaties 
om mee te doen en te organiseren. 
De ENFB zal het onderdeel fietsen 
natuurlijk voor haar rekening nemen 
en dat kan aileen als veel leden van 
de Haagse ENFB en wellicht de rest 
van de regia zich enthousiast inzet. 
De datum 19 september lijkt ver weg, 
maar nu worden de ideeen geboren 
en uitgewerkt. Nieuwsgierig gewor
den? Meld je aan en doe mee! De 
stad heeft het nodig. 

ROB DE LUGT, tel: 3632491 

Met de lijsttrekker op de 
bakfiets 

Tegen de tijd dat deze Fietsbel gele
zen wordt zijn de Europese verkiezin
gen al voorbij, maar een bakfietsende 
lijsttrekker is natuurlijk altijd vermel
denswaard. 
Op 29 mei jongstleden fietste ik door 
de binnenstad en zag daar naast het 
gebouw van de 2e kamer een span
doek dat ge"interesseerden de moge
lijkheid gat om de lijsttrekker te inter
viewen terwijl je met hem op de 
(Cristiania) bakfiets over het Binnen
hof fietste. 
Omdat ik toen nogal gehaast was heb 
ik niet van die mogelijkheid gebruik 
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Opmerkelijke uitspraak 

I n de straatkrant van afgelopen mei 
wordt aandacht besteed aan de in

spraakprocedure rond de herinrichting 
van de Weimarstraat. 
De volgende uitspraak van de heer 
C.J. Kempenaar van het gelijknamige 
automobielbedrijf wilde ik de lezers 

toch niet onthouden: 
"Ze hebben er een fietsersbond bijge
haald. Dan hadden ze net zo goed 
aan de ANWB kunnen vragen wat die 
ervan vond. Zo'n fietsersbond wil het 
liefst een vloerverwarmd marmeren 
fietspad." 
Om de heer Kempenaar maar meteen 
van repliek te dienen; marmeren fiets
paden wil de ENFB niet, marmer is 
namelijk veel te glad, wei komt zij op 
voor de belangen van de fietsers, en 
schuwt de discussie daarbij niet. 
Gesprekspartners die enig benul heb
ben waarover ze praten zouden daar
bij ook best handig zijn. 

SIMON JANSE 

gemaakt, wei heb ik later die dag ge
sproken met een van de andere ver
kiesbare partijleden. Het zal u niet 
verwonderen dat het hier niet ging om 
een van de gevestigde politieke partij
en maar om een jonge partij die pas 
vorig jaar is opgericht: de Europese 
Partij. 
Voor de bakfiets was gekozen omdat 
dit bij uitstek een milieu en mensvrien
delijk vervoersmiddel is, iets dat goed 
past in de filosofie van de partij die 
zich laat samenvatten in de slagzin; 
groene, sociale markteconomie. De 
partij is voorstander van een effectief 
en vooral democratisch Europa. 

SiMON JANSe 
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Norah Sijtwende 

R umoer over de bouw van de 
Voorburgse woonwijk Sijtwende, 

waarbij de aanleg van de randweg 
aan de noordkant van Den Haag ge
combineerd wordt met de bouw van 
700 woningen. 
De Raad van State heeft namelijk het 
bestemmingsplan voor de bouw van 

de woningen afgekeurd, 
woningen waarmee voor 
een deel ook de aanleg 
van de weg zou moeten 
worden betaald. Niet omdat 
de Raad van State een sig
naal wou afgeven over de 
toenemende verasfaltise
ring van Nederland in het 
algemeen en de Randstad 
in het bijzonder, nee het 
bestemmingsplan werd af
gekeurd omdat dit tien da
gen te lang ter inzage heeft 
gelegen. 
Als u nu mocht denken dat 

de bouw hiermee vertraging oploopt, 
jammer maar helaas. 
Het opstellen van een nieuw bestem
mingsplan duurt weliswaar een jaar, 
maar in de tussentijd kan de provincie 
door middel van een verklaring van 
geen bezwaar Voorburg toch toestem
ming geven om al te gaan bouwen. 
Omdat Gedeputeerde Staten de Sijt
wende plannen toch al helemaal 
goedgekeurd had zal die verklaring 
gewoon afgegeven worden. Ook 
wordt de Norah aangelegd door Rijk, 
provincie en gemeente die ieder een 
deel voor hun rekening nemen en ui
teraard zit daar niemand op vertraging 
te wachten. De gemeente bevestigde 
desgevraagd bij monde van de heer 
de Beaumont dat de aanleg geheel 
volgens schema verloopt, de oplever
datum is 2003. 

SIMON JANSE 

Werkzaamheden Loosduinseweg. 

H et gedeelte van de Loosduinse
weg dat loopt vanaf de Noord

westbuitensingel tot aan de Asmans
weg ligt momenteel op de schop. 
Doel van de werkzaamheden is het 
vervangen van de riolering. Volgens 
fietsambtenaar en ENFB lid Martin 
Groen verandert er verder niets, het 
vrijliggende fietspad wordt weer in ere 
hersteld. Het enige verschil is de plaat
sing van een stadsinformatiepunt (zo'n 
bord met aan de ene kant een stads
kaart en aan de andere kant reclame) 
ter hoogte van de Noordwestbuitensin
gel. 

SIMON JANSE 
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De laatste tijd zijn de 
werkzaamheden rond de 
fietspaden in de regio toe
genomen. Om diverse re
den moest de fietsinfra
structuur in de regio op de 
schop. 

Een aantal voorbeelden die ik zelf 
aantrof: 
1 Aanleg telecommunicatieka

bels tussen Leidschendam en 
Leiden; 

2 Aanleg fietspad langs de Vliet 
tussen Rijswijk en Delft; 

3 Aanleg tunnel Rijnstraat bij 
Den Haag CS; 

4 Verbetering route naar Ypen-
burg bij de ondergang A4. 

Vier belangrijke fietsroutes in de 
regio dus. 

Op route 3 na was het bekende 
verschijnsel weer zichtbaar de 
bordjes "Fietsers afstappen". Per
soonlijk roepen deze bordjes bij 
mij irritatie op. lk neem de fiets en 
dus wil graag doorfietsen en niet 
gaan lopen, anders was ik wei 
gaan lopen. Het bordje " Automo
bilisten uitstappen en auto aandu
wen" is nog nooit aangetroffen. 
Ziet u het al gebeuren? Een wille
keurige snelweg waar werkzaam
heden zijn. Borden geven een 

.. Automobilisten 
uitstappen en 

auto aanduwen .. 

snelheidsvermindering aan van 
1 00 km/u naar 1 0 km/u in stappen 
van 10 km/u, daarna verschijnt het 
bord "Automobilisten uitstappen 
en auto aanduwen". Men stapt uit 
en duwt de auto aan, zegt goe
dendag tegen de wegwerkers en 
wenst ze succes met de werk
zaamheden. Men stapt weer in en 
rijdt weer verder. ldioot natuurlijk, 
maar van fietsers wordt dit blijk
baar wei verwacht. 

De Fietsbel nr. 3 

Is dit bord nu echt nodig en zijn er 
andere oplossingen? 
Bekend kan worden verondersteld 
dat elke fietser een hekel heeft 
aan hinder op zijn of haar fietsrou
te, vooral als daarvoor moet wor
den afgestapt. In het geval van 
een tijdelijke verkeerssituatie door 
werk in uitvoering moet gestreefd 
worden naar een zo soepel moge-

lijke afwikkeling van het fietsver
keer. Hinder is natuurlijk onvermij
delijk, maar er bestaan diverse 
richtlijnen voor het treffen van tij
delijke voorzieningen, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met het 
fietsverkeer. Helaas blijkt telkens 
dat deze richtlijnen voldoende re
kening houden met het gemotori
seerde verkeer, maar dat daarbij 
wei eens misbruik gemaakt wordt 
van de flexibiliteit van de fietser. 
Te gemakkelijk wordt dan veron
dersteld dat fietsers wei kunnen 
afstappen en dan gaan lopen, hun 
fiets optillen of even omrijden. De 
Ontwerp-wijzer voor fietsvriendelij
ke infrastructuur van het C.R.O.W. 
(Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond- Water
en Wegenbouw en de verkeers
techniek) vindt deze drie oplossin
gen dan ook niet passen in de filo
sofie die er op gericht is het fiets
verkeer te bevorderen. In dit boek
werk worden vier mogelijke oplos
singen gegeven: 
• Fietsvoorziening intact hou

den; 

• tijdelijk versmallen; 

• Fietsvoorziening tijdelijk ver-
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schuiven (binnen het bestaan
de profiel}; 

• Fietsverkeer omleiden. 

Terugkomend op de voorbeelden. 
In Voorschoten maakten de kabel
trekkers het wei erg bont door het 
trottoir af te sluiten met het bord 
"werk in uitvoering" en gelijk er 
naast het bord "Fietsers Afstap
pen" te plaatsen, hoewel het fiets-

pad gewoon intact was. Bij nadere 
bestudering van hun waarschu
wingshekken bleek dat dit stan
daard overal was gemonteerd. 
Langs de Vliet tussen Rijswijk en 
Delft waren er genoeg andere op
lossingen. Als de planning van 
werkzaamheden anders was ge
weest" waren er genoeg opties 
open geweest. Omleiden was hier 
onmogelijk, immers de andere 
route via Ypenburg had destijds 
hetzelfde probleem. Jammer is te 
bedenken dat beide routes worden 
gezien als snelle doorgaande ver
bindingen in de regio. Als fietsers 
al tijdens het maken van de fiets
infrastructuur worden opgeschikt 
door deze bordjes, wordt het niet 
aantrekkelijk te gaan fietsen. Ze
ker als de parallelle snelweg vrij 
rustig is en men drie keer zo snel 
op de plaats van bestemming is. 

MARK ROSKOTT 

Literatuur: 
- Tekenen voor de fiets. Ontwerpwijzer 
voor fietsvriendelijk infrastructuur, CROW, 
Ede 1994 
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Haaglandse ENFB: 

tover 

Doodlopend fietspad over de zuidelijk randweg 
van Den Haag 

Foto: Eddie Kips 

De vertegenwoordigers van 

de ENFB-afdelingen Den 

Haag e.o., Delft en Zoeter

meer hebben een brief naar 

het stadsgewest Haaglanden 

gestuurd waarin hun veront

rusting blijkt over de recente 

ontwikkelingen (en ook het 

gebrek daaraan) in de regio. 

t het Regionafe VerkeefS- en Vervoe15plan 2 uit t 996 wordt gesproken 

van het streven naar 50% toename van woon-werkverkeer op de fiefs. In 
de praktijk is er nag maar weinig te zien aan ontwikkelingen die dat zou

den moeten bevorderen. De ENFB-vertegenwoordigers doen een aantal 

concrete aanbevelingen. 
Belangrijkste aanbeveling is om Ypenburg als fietshart van de regia de 

benoemen. Vanwege de centrale ligging tussen Nootdorp, Delft, Rijswijk 

Plaspoelpolder en Voorburg is dit de ideate locatie waar goede fietsver

bindingen samen zouden moeten komen. Hiervoor moet een aantal barri
eres zoa/s de A 12 en het Prins C/ausp/ein opgeheven worden. 
Door de aanleg van de N470 van Delft naar Den Haag-Zuid (Lozer/aan) 
zijn er afgelopen jaar zelfs weer nieuwe barrieres voor fietsers ontstaan. 

Er wordt dan oak gevraagd om een directe fietsverbinding Delft- Wate

ringse Veld. 

Bij het ter perse gaan van deze Fietsbel was er nag geen reactie van de 
Meijer, de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van het stadsgewest 

Haaglanden. 

HANS JONGEPIER 



Zondag 2 mei jl. was het weer zover. 
Voor de vierde maal organiseerde het 
bestuur van de onderafdeling Rijswijk 
een fietstocht voor de Rijswijkse le
den. Ook Haagse leden waren overi
gens welkom. 

Om ongeveer kwart over een begon
nen de deelnemers zich bij het start
punt te verzamelen. Er mocht worden 
gekozen: meerijden met de snelle 
groep of het wat rustiger aan doen. 
Toen het tijdstip van vertrek was aan
gebroken, bleken er 14 deelnemers te 
zijn, waaronder 4 "officials". Waar wa
ren de overige Rijswijkse leden? Ze 
hebben heel wat gemist. 
De "snelle" groep (8 personen) vertrok 
als eerste onder de voortreffelijke Iei
ding van Erwin Ruitenberg. De tocht 
voerde, na de bebouwde kom van 
Rijswijk te hebben verlaten, door de 
mooiste plekjes van het Westland. 
Veel water, veel greene weiden met 
grazende koeien, veel leuke brugge
tjes. Alles een lust voor het oog. 
De "rustige" groep (6 personen) stond 
onder de - eveneens voortreffelijke -
Ieiding van Miel Struve, die overigens 
de beide routes had uitgezet. Hulde 
voor de keuze! 
Beide groepen ontmoetten elkaar, na 
circa 25 respectievelijk 15 km. te heb
ben afgelegd, bij "De zoete inval" in 
Den Hoorn. Daar werd iedereen ge
trakteerd op een drankje en een heer
lijk stuk appeltaart met slagroom om 
weer een beetje op krachten te ko
men. Veel ervaringen werden uitge
wisseld. Duidelijk was dat iedereen 
had genoten. Om ieder eventueel mis
verstand te voorkomen: het drankje 
was uiteraard alcoholvrij; we moesten 
tenslotte nog op ons fietsje terug naar 
Rijswijk en dus aan he! verkeer deel
nemen en dat doen wij - fietsers - zon
der alcohol. 
Voordat beide groepen - ditmaal geza
menlijk - vertrokken, maakte Henk Be
indorff nog een aantal foto's. 
Om + halfvijf waren we, uiterst vol
daan, terug op ons uitgangspunt, 
waarna ieder zijns weegs ging. 
Namens aile deelnemers nogmaals 
heel veel dank aan de organisatoren 
maar vooral aan Miel Struve en Erwin 
Ruitenberg, die de tocht(en) vooraf 
nog even hebben "uitgeprobeerd". 

LUCIE VINTGES 
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BEWAAKTE STALLINGEN IN 

DEN HAAG, KIJKDUIN, SCHEVENINGEN, 

LEIDSCHENDAM, RIJSWIJK, 

ZOETERMEER, DELFT, PIJNACKER 

EN DIVERSE EVENEMENTEN 

NU OOK BIJ SCHOLEN! 

HEESWIJKPLEIN 86-87, TEL. 070- 3942211 

JAARKAART FIETS: f 50,- MET OOIEVAARSPAS: f 25,-

Geef natuur en milieu de ruimte! 

De cursus 'Natuur & Milieu Actief!', die 
begin negentiger jaren drie jaar ach
tereen met veel succes is gehouden, 
wordt komende herfst nieuw Ieven in
geblazen. Vorm en inhoud van deze 
cursus, bedoeld voor mensen die 
graag iets willen doen voor natuur en 
milieu, worden momenteel in een 
nieuw jasje gestoken. 

De cursus heeft als thema ruimte 
meegekregen. Voor dit actuele, on
derwerp is gekozen omdat het thema 
ruimte iedereen raakt, of je nu van vo
gels houdt of van andere dieren, of 
dat je je voornamelijk bekommert om 
het milieu. 
Er komt steeds minder ruimte doordat 
alles meer en meer vol wordt ge
bouwd; mensen gaan zich steeds 
meer benauwd voelen en er blijft 

steeds minder plaats over voor na
tuur. Gelukkig zijn er veel mensen die 
zich daar niet bij neerleggen. Zij willen 
zich inzetten voor een leefbare toe
komst in de stad. Voor die mensen is 
deze cursus bedoeld. 

De cursus gaat komende herfst van 
start. Dat wil zeggen dat de eerste bij
eenkomst in september zal plaatsvin
den. Er zullen rond de vijf a zes avon
den georganiseerd worden. De cursus 
wordt gehouden in het Haags Milieu
centrum en gaat bestaan uit zowel le
zingen als praktische opdrachten. 

Op dit moment is het Haags Milieu
centrum druk bezig met het ontwikke
len van de cursus. Er is een stagiaire 
aangenomen die zich speciaal met dit 
project bezig houdt. Bovendien is er 

een werkgroep geformeerd, waarin 
vertegenwoordigers zitten van de aan
gesloten organisaties, waaronder de 
ENFB. Deze werkgroep houdt zich be
zig met de invulling van de cursus. Op 
deze manier is het mogelijk om een 
goed en veelzijdig eindresultaat te be
reiken. 
Wie interesse heeft in de cursus kan 
voor meer informatie contact opne
men met het Haags Milieucentrum. U 
wordt dan op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen en u krijgt een 
folder toegestuurd. Het adres is: 

Haags Milieucentrum 
Zusterstraat 168 
2512 TR Den Haag 
tel: 070- 3050286 
fax: 070 - 3050294 
e-mail: hmc@welcome.nl 
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VERSLAG VAN DE KERNGROEPVERGADERING 

De laatste kerngroepvergadering op 21 april 1999 werd slechts bezocht door negen 
I eden. 
Er waren twee belangrijke onderwerpen. 

Fietsen in en rond het centrum 
Over de situatie rond de Grote Marktstraat werden de volgende opmerkingen ge
maakt en vragen gesteld: 

• Er is nog geen besluitvorming (geweest) 

• Er komt een ondergrondse parkeergarage 

• Gaan de grote warenhuizen meebetalen aan de bovengrondse inrichting? 

• Komt er een baatbelasting voor de grote warenhuizen? 

• Totdat de centrumring gereed is, wordt de Grote Marktstraat niet autoluw. 

• Er moet gewacht worden op concrete plannen van de gemeente. 

• De werkgroep gemeentepolitiek moet alert blijven. 

• We moeten ook de stallingsvoorzieningen in de gaten houden 

• Eventueel moeten de bewoners in de omgeving worden aangesproken. 

• Als er (voorlopig) auto's komen, zouden de fietsroutes gescheiden van Grote 

Marktstraat aangelegd moeten worden. 

• Er zouden twee actieplannen moeten komen; een voor de tijdelijke situatie (als er 
nog geen centrum ring is) en een voor de definitieve situatie. 

Bericht van het landeliik bureau inzake de nieuwe missie, 
Over het bericht dat vermeld werd in de vorige Fietsbel, werden de volgende opmer
kingen gemaakt: 

• De meeste aanwezigen vonden het vreemd, dat de !eden over de nieuwe missie 
moeten horen via het districtsblad. 

• Het bestuur zegt toe een brief te schrijven waarin wordt gevraagd aile leden over 

de nieuwe missie te informeren voordat hierover besloten wordt. 

• De aanwezigen vinden dat de ENFB teveel op de ANWB gaat lijken. 

• Vooral het voorstel om toekomstige fietsers niet meer tot de doelgroep te rekenen 
en het bevorderen van het fietsgebruik niet meer tot de hoofddoelen van de ENFB 
te maken valt in slechte aarde 

• Er zijn 5 a 6 aanwezigen die hun lidmaatschap opzeggen als de koerswijziging 

aangenomen wordt. 

• De Ledenraad is verplaatst van 24 april 1999 naar 19 juni 1999. 
Ook werden er vragen gesteld over het kleine berichtje in de vorige Fietsbel dat Rik 
Zakee geen bestuurslid meer is. De redactie vraagt zowel bestuur als Rik Zakee om 
opheldering. Het resultaat hiervan is elders te lezen. 

HANS JONGEPIER, 

met dank aan Leo van den Brun 
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ger die aileen maar oog heefl voor meer en be
tere fietsvoorzieningen een z6 ingrijpende dat 
aile /eden in de gelegenheid gesteld moeten 
worden zich daarover uit te spreken. Dat is niet 
meer dan normaal binnen een democratische 
vereniging. 
Helaas is dat op de /edenraad van 6 maart niet 
gebeurd toen de nieuwe missie werd aangeno
men, (afdeling Den Haag stemde tegen) en ook 
op 19 juni heeft men besloten de statutenwijzi
ging door te drukken. Rik Zakee heeft nog een 
brief aan de ledenraad gestuurd waarin hij voor
stelde de ledenraad te Iaten vervangen door 
een algemene /edenvergadering 6f te zorgen 
voor goed aangekondigde afdelingsvergaderin
gen, waarin vertegenwoordigers worden geko
zen en amendementen kunnen worden opge
steld. 
Dit voorstel werd afgestemd, net zoa/s de voor
stellen van Ronald Hafmans voor een alternatie
ve missie en dat van de afdeling Haarlemmer
meer, die bij de nieuwe doelstelling maatschap
pelijke waarden zoals een mens en milieuvrien
de/ijke verkeers en vervoerssysteem terug had
den willen zien. 
Jammer genoeg waren zowel Ronald Hafmans 
als de afdeling Haarlemmermeer niet aanwezig, 
om hun voorste/len toe te lichten. Zeit heb ik 
aan het bestuur gevraagd wat zij vonden het ge
brek aan democratie dat door Rik Zakee aan de 
orde was gesteld en het antwoord dat ik kreeg 
was dat de gevolgde procedure ook een van de 
dingen was die kritisch tegen het Iicht gehouden 
zou worden in het kader van koers 2003. lk vind 
dat daarmee begonnen had moeten worden: 
geef openheid van zaken, intormeer a/ je /eden, 
zorg voor een landelijk debat waarbij iedereen 
gehoord wordt. 
De wijziging van artike/2/id 1 is uiteindelijk met 
30 stem men voor en 10 tegen (waaronder die 
van de afdeling Den Haag) aangenomen, zodat 
het landelijk bestuur de vrijheid heeft om koers 
2003 door te zetten, met alles wat dat nog met 
zich mee zal brengen: naamsverandering, het 
ledental moet verdubbeld worden (adverteren 
met schaars geklede dames?) en wat men in 
Utrecht verder nog weet te bedenken. 
De hele gang van zaken random koers 2003 zo
als nu a/ enige tijd gaande is heefl bij mij we/ 
een bittere smaak in de mond achtergelaten. 
Hoe nu verder? 
Voor mij persoonlijk roept die gang van zaken 
de vraag op of ik nag wet als vrijwilliger actief wil 
zijn bij een club waarbinnen ik de besluitvorming 
moet kenmerken als onzorgvuldig, ondemocra
tisch en onvoldoende. lk ben lid geworden van 
de ENFB omdat ik mijn stem wou Iaten horen, 
niks door de strot gedouwd wou krijgen door 
rijk, provincie of gemeente. lk wil zeker niks 
door mijn strot gedouwd krijgen door mijn eigen 
/andelijk bestuur. lk zal mij dan oak zorgvuldig 
op mijn positie als redactielid van de Fietsbel 
moeten beraden. 

StMONJANSE 
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Fietsen in Monster 
Op het gemeentehuis van Monster is onlangs een orienterend overleg ge-

weest met betrekking tot het autoluw maken van het dorp. 
Het autogebruik in het dorp van Monster is de laatste decennia sterk toe
genomen, met geluidhinder en stankoverlast als resultaat. De gemeente 

onderkende dit en werkt sinds 1996 aan een nieuw beleidsplan, het zoge
naamde verkeerscirculatieplan. Dit plan ver1elt dat men het autogebruik in 
het dorp wil terugdringen en tegelijker1ijd de leefbaarheid wil bevorderen. 
In het plan beschrijft het gemeentebestuur onder andere hoe de voorzie
ningen voor fietsers en voetgangers verbeterd kunnen worden. (Voor wat 

fietsers betreft denken we hierbij aan fietspaden en stallingmogelijkhe-
den.) 

Bij het overleg waren, naast de wethouder, ver1egenwoordigers aanwezig 
van de volgende belangengroepen: de ENFB, (ver1egenwoordigd door de 
schrijver dezes) de Voetgangersvereniging, het Platform gehandicapten 

en van buurtverenigingen. 

Start dit najaar 
Het is de bedoeling dat het verkeerscirculatieplan zal worden aangevuld 
met onze opmerkingen. Daarna wordt het besproken in het college van 
burgemeester en wethouders. Tot slot gaat het naar de commissie en 
wordt het voorstel afgerond. Als dit al/es gebeurd is, zo eind september, 
komt er een informatieavond waarop iedereen aanwezig kan zijn. Dan 
wordt het afgeronde voorstel gepresenteerd. Als alles voorspoedig ver
loopt kan men dit najaar a/ star1en met het verkeersluw of verkeersvrij rna
ken van het centrum. 

Verkeersstromen 
Er zijn twee voorstellen om de verkeersstromen in het centrum te regelen. 
Bij beide voorstellen blijft het fietsverkeer avera/ in het centrum mogelijk. 
Bovendien wordt een gedeelte van de Choorstraat tweerichtingsverkeer. 
Tijdens de vergadering bleek dat het gemeentebestuur reeds een voor
keur heeft voor het tweede voorstel. (Dit mede na overleg met de winke
liersvereniging.) 
Dit tweede voorstel betreft het sluiten van de Zeestraat voor autoverkeer. 
Het Kerkplein en de Herenstraat blijven open. 
Het eerste voorstel komt erop neer dat de Zeestraat, de Herenstraat 
(tussen Kerkpad en Kerkplein) en het Kerkplein worden afgesloten voor 
het autoverkeer. Hierbij zal hoogstwaarschijnlijk sluipverkeer ontstaan bij 
de route Havenstraat-Choorstraat. De eventuele gevolgen hiervan moeten 
nag onderzocht worden. 

En tenslotte: Monster fietscentrum? 
Op dit moment is nag niet geheel duidelijk hoe het fietsverkeer door het 
centrum geregeld gaat worden. Zo zal bijvoorbee/d de Choorstraat door 
het drukke tweerichtingenverkeer onaantrekkelijk worden voor fietsers. 
Voor wat betreft het fietsverkeer is m.i. de beste oplossing: apar1e fiefs
en /of voetgangersroutes, naast een autoluw gedeelte in het centrum. De
ze route zou minstens aan de volgende eisen moeten voldoen: Een her
kenbare kleur, b. v. rood of groen. De afbakening tussen het gedeelte voor 
de auto's en het voetgangers- en fietsdeel moet duidelijk gemarkeerd zijn, 
b. v. een ophoging of smalle stoep. Verder moet het pad wat even haag 
zijn als het wegdek. Dit in verband met de begaanbaarheid voor gehandi
capten. 

Macht iemand uit Monster nag ideeen hebben over hoe het centrum van 
Monster verder fietsvriendelijk gemaakt kan worden {b. v. het door1rekken 
van de bekende rode fietsroute Den haag-centrum - Loosduinen naar 
Monster-Centrum), schroom niet. Laat het de ENFB weten. 

HELMY PLU!S 
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Koninklijke Bibliotheek en Letterkundig Museum 

Goed11! stallingsmogelijkheden 

oals op de foto te zien 
is er voor fietsende 

•••bezoekers een voor
ziening gebouwd die welhaast een 
modelstalling genoemd mag wor
den. 
Er is camerabewaking, en voor ie
dere gestalde fiets is er een zeer 
robuust uitgevoerde aanbindbeugel. 
Zelfs buiten de eigenlijke stalling is 
nog een hele rij aanbindbeugels ge
plaatst zodat ook tijdens topdrukte 

de fietser zijn karretje kwijt kan. 
Kortom een pluim voor de Koninklij
ke Bibliotheek en Letterkundig Mu
seum die bewijzen dat de fietsen
stalling zeker geen sluitpost op de 
begroting hoeft te zijn. 
Openingstijden van de stalling zijn 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00-17.00, zaterdag van 9.00-
17.00 en zondag van 12.00-17.00 

SIMON JANSE 
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De redactie behoudt zich het recht voor om 
brieven in gewijzigde vorm weer te geven. 

Een tcameel stoot zlch geen tweede 
keer aan dezelfde steen 

De kamelenbulten die als snelheids
remmend bedoeld zf}n aangebracht in 
de Pompstationsweg hebben op iedere 
fietser behalve de bedoelde groep ra
cefietsers de beoogde uitwerking. Een 
bee~"e racefietser neemt de bulten na· 
melijk staande, daarbij de fiefs tegen de 
grand drukkend. Deze techniek die ook 
door geoefende skiers op een hobbeli· 
ge piste wordt toegepast, maakt vaart 
verminderen nlet nodig. Gevolg hiervan 
is dat het snelheidsvef$chil tussen de 
racefietser en de recreatiefietser op en 
in de buurt van de kamelenbulten al
let;Jn maar zal toenemen! 
Aanpassen van het weggedrag door 
zowel de racefietser (met de kop om
laag) als de recreatiefietser (aldan nlet 
met loslopende hand of los gefietst 
peutertje) blijft daardoor een noodzaak. 
Daarbij geef ik persoonlijk de voorkeur 
aan regels die van nature al bestaan. 
Reserveer de ochtenden (tot 10.00 uur) 
en de avonden (na 18.00 uur) voor de 
racefietser, tenzij er sprake is van een 
echte stranddag, en geefbuiten deze 
tijden de recreatiefietser de vrije be
schikking over het wegdek. Hierbij kan 
er natuurlijk geen sprake zijn van recht 
(bij het ontbreken van controle), maar 
misschien van een voorrecht? 

(Den Haag - Zandvoort- Den Haag 1n 2 
uur) 
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Zeg niet op maar laat je horen 

In de vorige Fietsbel stand een me
dedeling dat ik uit het afdelingsbe
stuur zou zijn gestapt, maar dat is 
zeker niet vrijwillig gegaan en heeft 
alles te maken met de koers die de 
ENFB wit volgen. 
Een be/angrijk kenmerk daarvan is 
dat de kwaliteit van het verkeersbe
/eid nag uitsluitend wordt afgemeten 
aan de voor fietsvoorzieningen be
schikbare financien. Het groeisyn
droom heef zich oak van de fietsers
bond meester gemaakt, terwijl de 
fiefs juist staat voor een leefwijze, die 
niet gedomineerd wordt door de 
wens naar altijd maar meer. 
Zeit ervaar ik a/s fietser juist het net 
van autovoorzieningen, dat hoe Ian
ger hoe strakker wordt aangetrok
ken, als het grootste probleem, ter
wijl vee/ kleinere problemen simpe/ 
opge/ost kunnen worden. Vee/ kost
bare verkeersingrepen zijn voor fiet
sers zelts een vers/echtering. 
De ENFB zou vo/gens mij een luis in 
de pels van de overheid moeten zijn 
en zich met nieuwe inzichten moeten 
profileren maar kiest er voor om een 
de hand ophoudende meeloper te 
zijn. Waarom? 
De voornaamste reden daarvoor is 
volgens mij, dat er nogal wat mensen 
zijn, die hopen aan een betaa/d 
baanlje bij de ENFB zeit te komen of 
het a/s een opstapje zien naar een 
betere baan elders. 
Om te groeien kiest de ENFB net a/s 
bijvoorbeeld politieke partijen de 
koers naar het midden. Oat Ievert 
naar verwachting niet aileen meer /e
den op, maar vooral meer subsidies 
van het ministerie van verkeer en 
waterstaat. 
En dat ministerie moet natuurlijk he
lemaa/ niets hebben van mensen die 
de kern van hun be/eid aan de orde 
stellen. Bedelen om meer fiets
infrastructuur vinden ze prachtig, 
maar verzet tegen auto-infrastructuur 
verschrikkelijk. 
De nieuwe ENFB-koers sluit hier 
naadloos bij aan. Niet zo verwonder
/ijk want het concept werd opgesteld 
door een interim-directeur en een ex
tern adviesbureau, die beide gehee/ 
door het ministerie zijn betaa/d. Het 
leverde een stuk van enkele tiental
len pagina's op, maar het gaat uitein
delijk s/echts om het vervangen van 
enkele ideologische doelstellingen 
door zinneljes a/s "de ENFB is niet 
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anti-auto, maar pro-fiefs", "gekozen 
wordt voor verdere professiona/isering 
en gemengde financiering". 

De meeste afdelingsbesturen, waar
onder dat van de afdeling Den Haag, 
zwijgen voornamelijk over water aan 
de hand is, en het spreekwoord 'wie 
zwijgt stemt toe' is hier dus sterk van 
toepassing. 
AI op de /ande/ijke /edenraad van vo
rig jaar deed zich een onthutsende 
stemming voor over de procedure van 
de strategiediscussie. Er werd een in
gewikkeld scenario voorgesteld met 
marktverkenningen en het uitgebreid 
vragen naar de mening van potentiele 
ge/dschieters. lk heb toen voorgesteld 
om gewoon de /eden om hun mening 
te vragen, maar dit voorstel werd door 
vrijwel de gehe/e ledenraad a/s 
'belachelijk' terzijde geschoven. 
In de praktijk blijkt het zelts nag een 
stukje erger: de meeste /eden weten 
niet eens we/ke essentiele 
keuze er nu gemaakt gaat worden. 
Enke/e ENFB-afdelingen hebben a/ 
eerder vergeefs geprobeerd hier wat 
aan te veranderen. Zeit heb ik oak 
een brief hierover naar het lande/ijke 
bureau en aile afdelingen gestuurd, 
maar door het Haagse afdelingbestuur 
werd die brief juist gebruikt als argu
ment om van mij at te willen. 

Gelukkig b/eek een aantalleden van 
de afdeling wei zo alert, dat het de af
vaardiging naar de ledenraad van 19 
juni stuurde met de boodschap, dat 
a/snag een meer democratische be
sluitvorming op hoofdpunten van het 
ENFB-be/eid moest worden bedon
gen. 
lk hoop dat dit navo/ging krijgt en kriti
sche /eden niet hun lidmaatschap op
zeggen, maar juist naar /edenverga
deringen komen en hun stem Iaten 
horen. 
Zeit blijf ik oak beschikbaar voor elke 
functie binnen de afdeling, probeer ik 
landelijk de voorstanders van een 
meer kritische koers bij elkaar te krij
gen. 
In het uiterste geval richt ik zeit een 
nieuwe actiegroep op maar ik hoop 
dat de ENFB nag een levende vereni
ging zal blijken te zijn en geen spee/
bal wordt van ministeries en commer
cie/e bureaus. 
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Aan ons (bestuur Den Haag) is 
het verzoek binnen gekomen 
om meer duide/ijkheid te geven 
over de reden van het vertrek 
van Rik Zakee. Dit leek ons 
eerst overbodig omdat dit naar 
onze mening a/ in de vorige 
Fietsbel stond. Na de reactie 
van Rik Zakee gelezen te heb
ben blijkt dit helaas niet zo te 
zijn. lk zou in de vorige Fietsbel 
de suggestie hebben gewekt 
dat Rik Zakee er vrijwil/ig uit ge
stapt is. Dit is inderdaad niet 
het geval. De bedoeling was ai
leen mee te de/en dat Rik Za
kee niet meer in het bestuur zit. 
Het opschrijven van de reden 
van Rik's vertrek leek ons niet 
verstandig omdat dit kwetsend 
over zou kunnen komen. Nu 
Rik Zakee zijn stuk in de Fiefs
bel plaatst, lijkt het mij redelijk 
dit ook te doen. 

Wij vonden dat Rik Zakee te 
harde beschuldigingen aan an
deren richtte, de laatste keer 
zonder ons daar in te kennen. 
Dit was dan we/ op persoonlijke 
titel geschreven maar als be
stuurslid moet dit dan duidelijk 
vermeld worden. Kritiek mag, 
maar altijd eerst gericht aan de 
betrokkene zeit. Kritiek schrij
ven naar buitenstaanders doe 
je aileen als het echt hard is en 
je geen mogelijkheden ziet om 
die negatieve kritiek met de be
trokkene verder te spreken. 
Zo gaat Rik Zakee te ver dat de 
ENFB-ers meelopers zijn, die 
hopen op een betaalde baan bij 
de enfb of het a/s een opstapje 
zien naar een betere baan el
ders. Mocht dit voor iemand 
gelden, dan kwets je toch nog 
altijd de anderen (vrijwilligers), 
die die ambitie niet hebben. 

Het bestuur van de afdeling 
Den Haag is net als Rik Zakee 
a/ jaren kritisch over het 
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(financieel) beleid van het lande
/ijk bureau. Het hebben van vee/ 
/eden en financiele middelen 
mag nooit een doe/ zijn van een 
organisatie. Ook wij vinden dat 
je zeer kritisch moet zijn naar de 
overheid. In deze tijd zijn er ech
ter ook ambtenaren en politici 
die ook fietsen (de fietscoordi
natoren van de gemeente bij
voorbeeld) en die moet je dus 
gebruiken en niet aileen maar 
wijzen op hoe stom hun werkge
ver is. Je moet niet aileen zeu
ren en wijzen op hetgeen tout 
gaat, maar aan geven wat je wit 
en goed is. Dit betekent inder
daad pro-fiefs, maar ook anti
auto. Aileen zeg je dat laatste 
niet altijd, omdat daar niet vee/ 
mee te bereiken valt. Wij spre
ken /iever van de voordelen van 
de fiefs, zoa/s een gezonde en 
veilige straat. 

De discussie over de strategie is 
bij het schrijven van dit stuk nog 
in volle gang. Rik is nog altijd 
welkom als actief lid bij de /e
denvergaderingen. Het bepalen 
van de strategie is inderdaad 
begonnen met een onderzoek 
door een extern adviesbureau 
gefinancierd door het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. Hier 
hebben wij (afdeling Den Haag) 
als een van de weinige tegenge
stemd vanwege de financie
ringsbron). Door dit adviesbu
reau is een enquete gehouden 
onder /eden en fietsers die geen 
lid zijn. De resultaten van deze 
"marktverkenning" heb ik be
schreven in de Fietsbellen van 
eind vorig jaar en begin dit jaar. 
Uiteraard kan er altijd een nieu
we actiegroep opgericht worden, 
maar op dit moment lijkt mij dat 
voorbarig. 

MILDRED BERENSCHOT, 
voorzitter afdeling Den Haag 
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WIJKI Dienst/Naam Ad res Postcode Telefoon 
PLAATS of e-mail 

ENFB DEN HAAG ENFB-afdeling Den Postbus 11638 2502 AP 070 - 364 43 22 

CENTRUM Mildred Berenschot, 070 - 364 43 22 

LAAK Vacature 

LOOSDUINEN Cor Hofman 070 - 397 27 73 

LOOSDUINEN Johan Bommele 070-325 93 01 

SCHEVEN/NGEN Jan de Munck, 070 - 346 45 76 

SEGBROEK Paul Santane, 070- 365 47 61 

LEIDSCHENDAM Zijdesingel 26 2261 CA 070 - 327 52 58 

RIJSWIJK Postbus 1754 2280 DT 070 - 393 67 44 

UTRECHT Landelijk bureau Fiet- Postbus 2828 3500GV 030- 291 81 71 
sersbond ENFB fbenb@pz.nl 

VOORBURG P/a ENFB Den Haag Postbus 11 638 2502 AP 070 - 364 43 22 
e.o., 

WESTLAND Contactpersoon: H.J. Linde 45 2671 PJ 0174-62 08 28 

Gemeentelijke DE LIER 0174-531349 

DEN HAAG Dagelijks bereikbaar Spui70 2511 BT 070 - 353 63 53 
CENTRUM tussen 8.15 en 16.00 

ESCAMP Idem (Zie boven) Genemuidenstraat 
210 

2545 NZ 070 - 353 59 50 

HAAGSEHOUT Idem (Zie boven) 't Kleine Loo 2592 CK 070 - 353 58 50 

LAAK Idem (Zie boven) Slachthuisplein 25 2521 EC 070 - 353 77 03 

LOOSDUINEN Idem (Zie boven) Kleine Keizer 3 2553CV 070 - 353 79 50 

SCHEVENINGEN Idem (Zie boven) Duinstraat 1 0 2584AZ 070 - 353 56 50 

SEGBROEK Idem (Zie boven) Sportlaan 40 2566 LB 070 - 353 57 50 

LEIDSCHENDAM Raadhuisplein 1 2264 BP 070 - 337 83 00 

MAASLAND 0105-99 14 76 

MONSTER 0174-28 59 32 

NAALDWIJK 0174-63 74 92 

RIJSWIJK Gen. Spoorlaan 2-4 070- 394 42 47 

'S GRAVENZANDE 0174-30 22 43 

VOORBURG Herenstraat 42 2271 CH 070 - 357 51 11 

WASSENAAR Johan de Wittstraat 2242 LV 070-512 22 22 
45 

WATERINGEN 0174-22 02 03 



Den Haa~.o. 

Driemaandelijkse uitgave 
van de ENFB Den Haag e.o. 

De fietsersbond ENFB wi l 
voorrang voor vormen van 
vervoer die veilig zijn, weinig 
energie verbruiken en het 
milieu sparen: meer moge
lijkheden voor fietsers (maar 
ook voor voetgangers en 
openbaar vervoer). 

Marktweg 204, 
2525 JR Den Haag, 
tel. 070-389 73 84. 

E-mail: enfb@denhaag.org 

Hans Jongepier, Mark Ros
kott, Bob Molenaar, Simon 
Janse 

Helmy Pluis 

Koninklijke De Swart, Den 
Haag 

Postbus 11638, 
2502 AP Den Haag 
Tel.: 070- 389 73 84 
E-mail: enfb@denhaag.org 

Oplage: 1850 exemplaren 
ISSN 0920-0363 

Sluitingsdatum volgende ko
pij is 17 september 1999. 

De inhoud van de artikelen 
in De Fietsbel hoeft niet al
tijd overeen te komen met 
het officiele standpunt van 
de ENFB Den Haag e.o. 
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Belt u maar 
Boos worden helpt niet, melden wei! 

Heeft u klachten over: 

• verkeerd afgestelde verkeerslichten , 

• te weinig opstelruimte voor fietsers bij kruispunten, 

• gevaarlijke verkeerssituaties, 

• slechte verlichting, 

• overtollige wortelgroei of beplanting , 

• onvoldoende stallingsmogelijkheden bij 

openbare gelegenheden of bij u in de straat? 

Schrijf of bel naar de verantwoordelijke 

(gemeente)instantie of naar de ENFB

vertegenwoordigers in uw buurt. Zie hiervoor 

de adreslijst elders in dit blad. 

Verder kunt u ook contact opnemen met: 

Fietsersbond ENFB Afdeling Den Haag e.o. 

Mildred Berenschot 

Postbus 11 638 

2502 AP Den Haag (00' tel. ' 070 - 364 43 22 

Kleine mankementen geconstateerd? 

Klachten over bijvoorbeeld losliggende tegels? 

De redactie 
ontvangt 

graag een 
afschrift van 
uw klachten, 

suggesties en 
opmerkingen. 

Neem dan contact op met de servicepunten van de dienst 

Stadsbeheer, dagelijks bereikbaar tussen 8.15 en 16.00 uur. 

Advertentie 

0 . 0 .~ ~ "' 
Kemper 

cle vouw /ligfietsspecialist Brompton 
DiBlasi 

Dealer von : 

~GIANT 
':Wtl PREUISE£ Y RIGHr 

.aAT.AVUS 

Kom vooreen 
proefrit naar 

DEN HAAG 

Maandagochtcnd geslc 
Donderdag koapavond 

(april tim sept.) 

Neo Bike - Kentex 

0 . 0 . 

Challenge 
Flevo bike 
M5- 0 tima 

Ook ~erhuur von vouw~ en ligfietsen 
Groot ossortimenl onderdelen en aC<esoires 

• Diverse fietskarren 

TEL/FAX 070 - 345 96 96 P. HEINSTRAAT 42 - ELANDSTRAAT 17 



Het bestuur van de ENFB Den Haag e.o. zoekt een 

Sl 
De /eden van het bestuur zetten zich samen met enthousiaste vrijwi/li

gers in voor een goed fietsklimaat in Den Haag e.o. 

Wat vragen wij van jou? 

• een actieve bijdrage leveren 
aan de ledenvergadering (4 
avonden per jaar); 

• actief de bestuursvergade
ring bijwonen (Ongeveer 1 
avond per maand); 

• ideeen van het bestuur vorm
geven en uitdragen; 

• afhankelijk van de taakverde
ling meedoen aan overleg
gen, bijvoorbeeld landelijke 
ENFB, wijk- en buurtcentra, 
de gemeente en aan acties 
(Ongeveer 3 uur per maand); 

• afhankelijk van de taakverde
ling interne en externe con-

tacten onderhouden, bijvoor
beeld met de !eden, andere 
ENFB-afdelingen, ROVER, 
Biesieklette, politieke partij
en. (Ongeveer 1 uur per 
maand) . 

Wat bieden wij? 

Het huidige bestuur ondersteunt 
je tijdens de inwerkperiode en 
daarna kun je er voor advies te
recht. 

Ben je ge"interesseerd, 
bel MILDRED BERENSCHOT, 
's-avonds 070-364 43 22 
of overdag 020-555 92 83 

of e-mail: 
M.Berenschot@grb.amsterdam. 

De ENFB Den Haag e.o. zoekt een 

MEDEWERKER 
GEMEENTEPOLITIEK MN 

met interesse voor het belang van fietsers in de regia Den haag 

Wat vragen wij van jou? 

• lezen van voorbereidingsbe
sluiten , beleidsnota's en raad
stukken (2 dagen per maand) 

• schrijven en/of inspreken op 
gemeenteraadstukken (1 dag 
per maand) 

• meedoen aan het periodiek 
overleg met de gemeente in 
de werkgroep Gemeentepoli 
tiek (1 dagdeel per maand) 

• Enige kennis van het functio
neren van het bestuurlijk ge
meenteapparaat is meegeno
men maar niet noodzakelijk 

Wat bieden wij? 

• ondersteuning tijdens de in
werkperiode 

• samenwerking met enthousi
aste vrijwilligers die zich inzet
ten voor een goed fietsklimaat 
in Den Haag e.o. 

Ben je ge·interesseerd, 
bel MILDRED BERENSCHOT, 
's-avonds 070-364 43 22 
of overdag 020-555 92 83 

of e-mail : 
M.Berenschot@grb.amsterdam.nl 


