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Wees een dame/heer in het ver
keer! 

Naar aanleiding van mijn vorige 
column heb ik geweldig vee/ reac
ties gekregen over fietsver/ichting. 
Mijn complimenten! lk heb mijn 
mening over het hebben van fiets
ver/ichting herzien. Voor een enke
ling (nu lid at) te /aat, maar dat is 
niet anders. lk beset nu dat ik in 
"mijn aanrechtrevolutie", zoals Ka
rin Broer zo mooi verwoordde in 
de Vogelvrije Fietser van maart! 
april 1999 op biz. 6 te ver doorge
schoten was. lk dacht een fietser 
op een autovrij fietspad te zijn met 
straatver/ichting. Een il/usie, fiets
verlichting blijkt altijd echt nodig te 
zijn. lk heb uit brieven en een tele
foongesprek begrepen dat fiets
ver/ichting en helmplicht niet te 
vergelijken zijn. Van fietsers zon
der helm schrikken automobi/isten 
niet maar we/ van fietsers zonder 
Iicht. Verder is de straatverlichting 
vaak niet voldoende, zoa/s fangs 
bouwterreinen (Turfmarkt) . Je 
bent daar dan oak voor andere 
fietsers gevaarlijk en met fietsver
lichting fiefs je dan zeit oak ge
woon veiliger (je ziet boomgaten 
zonder bomen eerder of wat voor 
obstakels dan oak). 

Oak is mij duidelijk geworden dat 
je als voorzitter van de afdeling 
helemaal, maar eigen/ijk gewoon 
iedereen zich aan de regels moet 
houden. Als deelnemer mag je 
nooit je eigen regels bepalen, want 
dat doen bekeurde automobilisten 
oak. lndien je vind dat iets niet 
k/opt dan moet je zorgen dat die 
situatie/regel verandert. Bijvoor
bee/d voor diegenen die bij lege 

kruisingen niet voor rood willen 
wachten, pleiten voor verkeerslich
ten (zoals in Wageningen) die in 
plaats van rood, oranje, groen ai
leen oranje waarschuwingsdrie
hoek en groen hebben. Daarbij 
ben je we/ (na goed uitkijken) vrij 
om door te rijden a/s het geen 
groen is. 

Van Kooten en de Bie hebben 
hierover ooit een /euke persiflage 
gemaakt door te zeggen dat hun 
bewegingsvrijheid we/ erg inge
perkt werd bij bordjes met 
"verboden te klimmen" a an electri
citeitsmasten. Oat maakten zij tach 
we/ zeit uit, want wie zouden ze 
nou daarbij tot last zijn. Persoonlijk 
loop ik tegen deze redenatie vaak 
op bij rakers, ondanks het feit dat 
ik a/ heel lang astma heb. 

Kortom, wees een heerl dame in 
het verkeer (geef het goede voor
beeld). Help ons door brieven te 
schrijven naar de gemeente en 
ons, zodat wij uiteindelijk ooit bui
ten winkeltijden door voetgangers
gebied mogen fietsen, in eenrich
tingsverkeerswegen oak tegen de 
richting in mogen fietsen, niet hoe
ven zoeken naar een plek om je 
fiefs op slot te zetten, mogelijkhe
den hebben om als fietser linksaf 
te slaan zonder te veranderen in 
voetganger met fiefs aan de hand 
(bijvoorbeeld bij kruispunt Prinse
gracht/ Jan Hendrikstraat, Burg. 
Patijnlaan, Javastraat, Zeestraat 
etc.) en tenslotte aileen hoeven 
stoppen voor verkeerslichten om 
andere verkeersdeelnemers voor 
te Iaten gaan. 

MILDRED BERENSCHOT 

voorzitter afdeling Den Haag. 
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Ledenraad stemt in met nieuwe missie 
voor de Fietsersbond ENFB 

Onderstaand bericht ontvingen wij van het landelijk bureau van de ENFB: 

II 

CITAAT 

De ledenraad van zaterdag 6 maart jongstleden was geheel 
gewijd aan de nieuwe missie en strategie voor de Fietsersbond 
ENFB. Op voorstel van het bestuur is als strekking van de nieu
we missie door de ledenraad het volgende vastgesteld: 

De Fietsersbond ENFB komt op voor de belangen van de fiet
sers en zet zich in voor het verbeteren van de 'kwaliteit van' en 

de 'ruimte voor' het fietsen in Nederland. 

De missie zal nog worden belwerkt tot een gemakkelijker communiceerba
re missie. 

De aanname van dit voorstel impliceert een voorstel tot statutenwijziging. 
Omdat het wijzigen van de s ·atuten slechts met tweederde meerderheid 
kan geschieden. is het niet onbelangrijk dat bovengenoemd voorstel een 
tweederde meerderheid kreeg. Op 24 april zal de ledenraad met tweeder
de meerderheid moeten instemmen met deze statutenwijziging. 

Wat zijn de consequenties van deze nieuwe missie: 

• de Fietsersbond ENFB wordt een (collectieve) belangengroepering 
en niet in eerste instantie een maatschappelijk-ideE:He organisatie 

• tot de hoofddoelen van de Fietsersbond ENFB behoren niet meer 
andere vormen van Ia gzaam verkeer en/of milieuvriendelijk ver
voer (hetgeen niet wegneemt dat daar wei rekening mee gehouden 
wordt). 

• 

• 

• 

• 

de Fietsersbond ENFB zet zich in voor de belangen van aile huidi
ge fietsers. 

Dus ook voor de (auto-)fietsrecreanten. Mogelijk toekomstige fiet
sers behoren niet tot de hoofddoelgroep. 

het inzetten voor meer fietsen (al dan niet gecombineerd met min
der autorijden) behoort niet meer tot de hoofddoelen van de Fiet
sersbond ENFB. 

de Fietsersbond ENFB is voor de fiets en niet tegen de auto . 

Niet aile afdelingen waren vertegenwoordigd op de ledenraad. Op de ko
mende ledenraad (24 april) l<rijgen aile afdelingen 
nogmaals de kans om zich over nieuwe koers uit te 
spreken, wanneer de statutenwijziging voorgesteld zal 
worden. 

EINDE CITAAT 

Het bestuur van de 

afdeling Den Haag 

e.o. moet zich nog 

beraden over een 

standpunt aan-

gaande deze statu-

tenwijziging. Wilt u 

uw mening ken-

baar maken dan 

kan dat schriftelijk 

of via e-mail voor 

21 april. 

Of door op de ver-

gadering te komen 

op 21 april 1999 in 

het Haags Milieu-

centrum, Zuster-

straat 168 .. 
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Politie Haaglanden gedoogt 

(geparkeerde) auto•s op fietsstrook 
Voor menig 
het een even ver
trouwde als ergerlij
ke ervaring: de dub
belgeparkeerde au
to, bestel- of 
vrachtwagen op de 
fietsstrook. De 
alarmlichten de
monstratief aan
gezet en vaak is 
de bestuurder 
in geen velden 
of wegen te be
kennen. Plot
seling doemt 
de auto open 
moet de fiet
ser krachtig 
afremmen 
en naar links uitwijken, 
terwijl de auto's hem of 
haar rakelings langs de pe
dalen voorbij stuiven. Dit 
beeld zal evenwel morgen 
niet veranderen, omdat de 
politie Haaglanden dit soci
ale gedrag van automobilis
ten oogluikend toestaat. 

De stroken op de Laan van 
Meerdervoort zijn slechts een 
van de vele plaatsen in Den 
Haag waar fietsers grote kans 
maken om op een dubbelgepar
keerde auto te knallen. Ook op 
de Mient is dubbel par eren 
schering en inslag. Een geluk bij 
een ongeluk voor de fietser is 
daarbij dat het hier om een vrij
liggend fietspad gaat. 
Voor elke fietser is het echter 
bekend dat als deze achter een 
serie collega-fietsers rijdt, hij of 
zij niet meteen ontdekt dat er 
een obstakel op de fietsstrook 
staat. 

Gedogen 

Een woordvoerder van de politie 
Haaglanden zegt desgevraagd 
dat het dubbel parkeren op een 
fietsstrook of in principe altijd 
verboden is. 'Maar we staan het 
parkeren oogluikend toe, we
gens personeelstekort bij de po
litie en zoals u weet: waar niet is, 
verliest een keizer z'n rechten, ' 
zegt hij. Zou er strak worden ge
handhaafd, dan kan de ver
keersovertreder rekenen op een 
boete van maximaal 140 en mi
nimaal 90 gul den. 

Dubbelparkeren 

Elke fietser weer hiervan mee te 
praten. Maar het kan nog zotter: 
een redacteur van de Fietsbel 

moest onlangs een noodstop 
maken op de Loosduinse Mar
garetha van Hennebergweg om
dat een wat oudere buurtbewo
ner doodgemoedereerd z'n au
tootje stand te soppen. Het voer
tuig stand half op het trottoir, half 
op het fietspad; bovendien stond 
de man net zijn linkerautoportier, 
dat dus geheel openstond, te 
boenen. Het vrije fietspad was 
volkomen geblokkeerd. Een 
krachtig afremmen zorgde er
voor dat de redacteur niets over
kwam. De autowasser keek ver
baasd op toen hij het geluid van 
piepende banden hoorde, mom
pelde 'sorry' en ging toen weer 
vrolijk fluitend verder met de 
schoonmaakactie. 

HANS RUITENBERG 
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Goede opkomst bij themavergadering 
•oe koers van de ENFB• 

In de vorige Fietsbel war

den de ENFB-Ieden van de 

afdeling Den Haag e.o. uit

genodigd de themaverga

dering over 'De koers van 

de ENFB' te bezoeken. 

Een uitnodiging waaraan 20 le
den gehoor gaven, waardoor het 
een erg nuttige vergadering 
werd. Aan bod kwamen o.a. de 
Weimarstraat, de toegankelijk
heid van winkelgebieden voor 
fietsers, de fietspaden (met 
drempels) door de duinen en de 
koers van de ENFB. Dit laatste 
onderwerp werd besproken aan 
de hand van de vragen die ook 
in de vorige Fietsbel te vinden 
zijn. Hieronder een korte weer
gave van de meningen van de 
aanwezigen: 

• Onlangs is Rik Zakee uit 
het bestuur getreden. Door 
verschillende persoonlijkheden 
in het bestuur is helaas Rik Za
kee geen bestuurslid meer. Wij 
als bestuur willen hem toch be
danken voor zijn enthousias
me. 
Misschien dat in een volgend 
bestuur meer begrip is voor Rik 
Zakee's stijl van schrijven. Wij 
hopen dat hij nog steeds lid 
blijft en via ons zijn meningen 
blijft ventileren. 

• Welk belang heeft milieu, 
leefbaarheid, veiligheid? Het 
belang van de fiets moet 
voorop staan! Oat die manier 
van vervoer stil en schoon is, 
is mooi meegenomen, maar 
niet het hoofddoel. 

• Is stimuleren en promoten 
van fietsgebruik een doel? 
Ja, de ENFB moet mensen 
enthousiast maken voor het 
fietsen. Laat zien dat fietsen 
leuk is! We hoeven andere 
fietsers overigens niet op te 
voeden, maar moeten wei 
zeit het goede voorbeeld ge
ven. 

• Is de ENFB er voor recreatie
ve, functionele, fanatieke of 
aile fietsers? Deze soorten 
sluiten elkaar niet uit, ieder
een is alles wei eens. Toch 
zal de prioriteit vaak de func
tionele fietser zijn en niet de 
recreatieve of fanatieke 
(race)fietser. 

• Het bestuur wil iedereen 
bedanken die zijn mening heeft 
gegeven over de Fietsersbond 
enfb in 2000 en daarna. Over 
het algemeen is gebleken dat 
de meningen niet ver uit elkaar 
liggen. De meningen zijn te 
vinden in de notulen van de 
kerngroepvergadering. Wat het 
landelijke bestuur vindt, is el
ders te lezen. Onze inspraak is 
enigszins onduidelijk, maar wij 
kunnen uiteraard wei de me
ningen doorspelen. 

• Is de ENFB anti-auto? Nee, 
maar wei duidelijk pro-fiets! 
Er moet genoeg plaats zijn 
voor fietsers en fietsers moe
ten zo min mogelijk last heb
ben van anderen, dus ook 
van auto's. 

• Wat is de macht van het aan
tal leden? Groot zijn heeft 
voordelen, zeals meer macht 
en een onafhankelijkere posi
tie, maar we moeten niet ons 
verhaal afzwakken om meer 
leden te krijgen. Het is be
langrijker wat we doen, hoe 
we dat doen en hoe lastig we 
zijn. 

• Zijn we een vrijwilligersorga
nisatie of voor professionals? 
De aanwezigen zien hierin 
geen tegenstelling. Vrijwilli
gers zijn hard nodig voor de 
aanpak op lokaal gebied, 
maar moeten ondersteund 
worden door een landelijk bu
reau met professionals. De 
professionals kunnen landelij
ke zaken regelen, maar moe
ten wei ten dienste van de 
vrijwilligers staan. 

• Hoe autonoom mogen afde
lingen zijn? De afdelingen 
hebben wei degelijk be
staansrecht. Landelijke 
standpunten moeten uit de 
afdelingen voortkomen. Maar 
als eenmaal de afdelingen 
gezamenlijk een landelijk 
standpunt hebben ingeno
men (bijv. over voorrang op 
rotondes) kan een bepaalde 
afdeling niet een heel ander 
verhaal blijven verkondigen. 

RONALD LUIJTEN 
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Dodelijke feiten 

"I k hoop dat jij je binnenkort te pletter zal rijden!" 

wenste een automobiliste mij en mijn anderhalf jarig 
zoontje toe. lk had haar, naar haar zin , wat al te dui
delijk had gemaakt dat zij in een nogal Iinke bocht 
dubbel geparkeerd stond. Misschien had zij de daad 
bij het woord gevoegd als zij de pubertijd, althans in 
fysieke zin, nog niet ontgroeid was en bovendien het 
mannelijk geslacht had gehad. Uit een vorig jaar 
door de Haagse politie gepubliceerd onderzoek is 
namelijk gebleken dat (fysie ) zinloos geweld veel 
meer dan in de horeca(!) , op de openbare weg voor
komt en dat vooral jonge, mannelijke automobilisten 
zich daaraan schuldig make . Ander opvallend punt: 
veel van hun, overwegend rnannelijke, slachtoffers 
nemen op een andere wijze deel aan het verkeer. 
Oat fietsers in deze stad vooral de klos zijn lijkt mij 
voor de hand te liggen, al komt dat in dat onderzoek 
helaas niet duidelijk naar voren. Het is immers het lot 
van de fietser de weg met de gemotoriseerde misan
troop te moeten delen. Oat is een bron van conflict. 
Volgens mij liggen mobiel en zinloos geweld voor 
veel fietsers dan ook in elkaars verlengde. Het valt te 
betreuren dat de onderzoekers verzuimen om in het 
rapport de belangrijkste oplossing voor deze bron 
van conflict aan te dragen: het scheiden van de 
kemphanen door de aanleg van fietspaden. Er zou al 
heel wat gewonnen zijn als aile hoofdfietsroutes 
(helaas ook vaak hoofdautoroutes) van fietspaden 
werden voorzien . Maar in plaats daarvan wordt de 
fietser afgescheept met die lullige bruinrode stroken. 
Oat onder die fietsers nogal wat kinderen zijn lijkt in 
deze stad van oude mensen en dingen die voorbij
gaan nooit eens te gaan dagen . 
Uit een artikel in de Consumentengids van januari 

van dit jaar blijkt op een andere manier dat de fietser 
er in deze, met stip duurste grote gemeente, bekaaid 
afkomt. Daarin komt naar voren dat Den Haag in ver
gelijking met de andere vier grote steden het minst 
aan de fiets en het openbaar vervoer spendeert. Oat 
geldt dan denk ik vooral voor de fiets, want over het 
openbaar vervoer in deze regio ben ik voor de veran
dering wei redelijk te spreken. Het lijkt mij dan ook 
niet onaannemelijk dat mede door het povere Haag
se fietsbeleid een van de kruispunten bij het Zuider
park door Veilig Verkeer Nederland vorig jaar als 
meest gevaarlijke verkeerslocatie van Nederland is 
bestempeld . Uit dit oordeel mag blijken dat men in 
deze stad niet aileen goed is in pijltjes gooien" 

Arie den Breejen 
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De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in gewijzig
de vorm weer te geven . 

Een heerlijk fietspad 

A11ange tijd ergerde ik (en vele anderen) mij aan 

het abominabele wegdek van het pad van de Was
senaarseweg langs Clingendael naar Wassenaar 
(Van Brienenlaan) . Elke fietstocht ging hotsend en 
stotend over bobbels en gaten, ook al keek ik nog 
zo goed uit. Toen ik er met anderen over sprak, 
hoorde ik dat al zo'n 25 jaar nauwelijks tot geen on
derhoud was gepleegd. Heel vervelend allemaal , 
vooral als je bedenkt dat dit pad een belangrijke 
(en mooie) verbinding tussen Den Haag en Wasse
naar vormt. 
lk besloot daarom eens contact op te nemen met 
de desbetreffende dienst van de gemeente. Het 
was januari 1998. lk zal u de lijdensweg besparen. 
Laat ik volstaan met op te merken dat ik in de loop 
van het jaar met talloze betrokkenen herhaalde 
contacten had. lk sprak er over met dienstdoende 
ambtenaren, bestuursadviseurs, wethouders en 
raadsleden , schreef brieven en belde her en der 
op. Veel verder kwam ik niet want het ging natuur
lijk vooral om geld, en ook over competentie. 

De een zei dat, tja, de grond van de gemeente 
Wassenaar is, de tweede zei dat dit fietspad eerst 
op de Prioriteitenlijst moest komen, een derde zei 
dat een ander de bevoegdheid had, de ander zei 
dat het niet op de begroting stond, de volgende zei 
dat er nog zoveel andere dingen moesten gebeu
ren. 
Enzovoort enzovoort . 

En toen - op een mooie dag in november 1998 
fietste , nee ZOEFDE ik over een heerlijk glad vers 
geasfalteerd fietspad! lk kon mijn fietsbanden niet 
geloven, maar het was echt waar. 
Natuurlijk belde ik direct met de mij inmiddels ver
trouwde heer Verbaan van de Dienst Stadsbeheer, 
met wie ik het meest contact had gehad, om hem 
hartelijk te bedanken. Hij gat toe: het drammen, 
dram men en nog eens dram men was niet voor 
niets geweest. Hulde aan de Dienst Stadsbeheer! 
En wat de lezer van de Fietsbel betreft: komt dat 
zien en zoef zelf! 

Reinildis van Ditzhuyzen 



Omdat de nieuwe redactie 
graag wil dat de Fietsbel-lezer 
weet wat voor vlees hij in de 
kuip heeft, zal ook ik me even 
bij u voorstellen. lk ben Bob 
Molenaar, 42 jaar oud en be
wust autoloos. 

lk werd lid van de enfb toen ik 
me rea/iseerde hoe kwetsbaar je 
als fietser eigenlijk bent in deze 
stad. Wanneer dat was weet ik 
echt niet meer. lk denk kart na
dat mijn vader de stabilisatoren 
van mijn fiefs verwijderde. 
Tot voor zo'n jaar of vijftien ben 
ik a/ eerder actieverig geweest 
bij de Haagse afdeling. Het was 
in de tijd van onder meer de 
broertjes La Poutree, Rik Zakee, 
ook a/ zo'n oudgedien de, en 
Hans Pars, die heel aardig te
rechtgekomen is. 
Waarom ik wederom actief ge
worden ben na a/ die jaren? 
Omdat de maat vol is. Hoewel 
er op landelijk niveau aanzienlijk 
meer geld voor de fiefs wordt 
uitgetrokken dan tot een paar 
jaar geleden - ter financiering 
van een achterhoedegevecht -

De Fietsbel nr. 2 

is het in Den Haag nog steeds 
huilen met de pet op. Jarenlang 
is er bij de inrichting van de stad 
totaal geen aandacht geweest 
voor de behoeften van de fietser, 
hoe gering deze ook zijn verge/e
ken met die van het ruimte op
slorpende autoverkeer. Er zijn te 
weinig stallingsmogelijkheden, te 
weinig fietsroutes en het wegdek 
is vee/a/ in erbarmelijke staat. 
Afijn, daarover zult u in komende 
Fietsbellen nog wei het een en 
ander kunnen lezen. 
Wat me in Den Haag echter ook 
opvalt is de ongelooflijke prolete
righeid van een hoop automobi
listen. Zelfs naar Nederlandse 
maatstaven - internationaal be
schouwd zijn de 'heren in het 
verkeer' in dit kikkerlandje tach 
a/ dun gezaaid - slaan we in de 
residentie een bedroevend fi
guur. lk heb overigens niet de i/
/usie dat de enfb iets aan die 
mentaliteit zal kunnen verande
ren; daar zullen naar aile waar
schijnlijkheid technologische op
Jossing en aan te pas moeten 
komen. 
Zijn de fietsers dan de good 
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guys en de automobilisten de 
baddies? Nee. Zo zwart-wit ligt 
het helaas ook weer niet. Hoe 
vaak zie ik niet hele ritsen fiet
sers achter elkaar waarvan er 
niet een Iicht voert? Als ik ze a/ 
zie. En zolang ze tenminste nog 
op hun eigen weghelft blijven is 
er niet zoveel aan de hand, 
maar het verschijnsel spookfiet
sen neemt hand over hand toe. 
De ergsten: spookfietsers zon
der Iicht. De al/erergsten: 
spookbromfietsers zonder Iicht 
(oak wei bekend onder de 
naam pizzakoeriers). 
lk wil dan ook op deze plaats 
als hommage aan de grate 
krijgsman Overste Karremans 
de door hem ontwikkelde doctri
ne nieuw Ieven inblazen: There 
are no good guys and there are 
no bad guys. (In het kader van 
het onderhavige vraagstuk zou
den we hier eigenlijk van de 
Ffetskarremansdoctrine moeten 
spreken). 
Er is nog een hoop bekerings-
werk te doen ... ...... . 

BOB MOLENAAR 
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Nog steeds veel sluipverkeer op 
Haagse grachten 

Oat de bewoners van de 

Haagse grachtengordel 

veellast hebben van het 

autoverkeer mag 

bekend worden veronder-

steld. Met hun actie om 

hun huizen zogenaamd te 

koop aan te bieden 

via 'makelaar Henk-Jan 

Meijer' wisten ze veel pu-

bliciteit te krijgen. 

T och is de situatie sinds
dien niet noemenswaard verbe
terd. Nag steeds kampen straten 
als de Zuidwal, de 
(Dunne) Bierkade en het Groene
wegje met veel sluipverkeer, waar
aan de werkzaamheden in 
verband met de tramtunnel onge
twijfeld debet zijn. Behalve dater 
verkeersonveilige situaties 
ontstaan, vooral voor de kinderen 
die aan de Zuidwal naar school 

gaan, zijn de eeuwenoude, 
op een veen/zandondergrond ge
bouwde grachtenpan den niet op 
al dat langs daverende 
verkeer berekend. Door de trillin
gen ontstaan scheuren. 

Geen soelaas 
De genomen maatregelen, een 
zebrapad bij de school en het in
stellen van een maximum 
snelheid van 30 km/u op de grach
ten, hebben nauwelijks soelaas 
geboden. De 'dertig 
kilometer' borden, voor zover zeal 
gezien worden, lijken door de au
tomobilisten veeleer als 
een verplichte mfnimumsnelheid 
te worden geTnterpreteerd. Dat is 
tenminste de indruk van 
ondergetekende, die dagelijks 
noodgedwongen over de grachten 
naar station Hoi lands Spoor 
fietst. 
Om tot een fundamentelere oplos
sing van de problemen te komen 
heeft het Haagse 
gemeentebestuur aan Arcadis ge
vraagd om een plan van aanpak 
te maken. Vertegen 
woordigers van actiegroep De 
Haagse Gracht, van de Voetgan
gersvereniging en van uw eigen 
ENFB werden uitgenodigd om hun 
klachten aan Arcadis kenbaar te 
maken. 

Onveilig 
Ronald Luijten, die namens de 
ENFB de met Arcadis om de tafel 
zat: "Wij zijn erbij betrok 
ken omdat oak het fietsen over de 
grachten problemen oplevert. Die 
doen zich vooral voor bij 
het oversteken en bij het afslaan, 
waarbij slecht uitzicht vaak een rol 
speelt. Voor fietsers is 
het op de smalle stukken van de 
gracht, zoals tussen de Konings
straat en de Spinozastraat, 

gevaarlijk en op drukke tijdstippen 
zelfs ronduit onveilig. De rijbaan is 
maar net breed genoeg 
voor auto's om fietsers te kunnen 
passeren. En oneffenheden in het 
wegdek vormen oak een 
groat probleem. 

Centrumring 
Wat mij betreft springt eruit dat de 
problematiek van de Haagse 
Gracht niet los te zien is van 
de Centrumring. Die heeft de vorm 
van een smalle rechthoek en het 
verkeer gebruikt de 
grachten als doorsteek tussen de 
lange zijden. Om dat tegen te 
gaan moet de Centrumring 
aantrekkelijker worden gemaakt 
door betere doorstroming, en te
gelijkertijd het hele 
binnengebied onaantrekkelijker 
door het nemen van maatregelen. 
Daarbij kun je denken aan 
het doorknippen van doorgaande 
routes (afwisselend eenrichtings
verkeer), 30 km-gebieden, 
drempels, versmallingen en der
gelijke. Oat lijkt simpel, maar van
wege de 
trillingsgevoeligheid van de grach
tenpanden zijn drempels hier niet 
mogelijk. Bovendien wil 
men bij de inrichting van de stra
ten rekening houden met de be
reikbaarheid voor bewoners, 
bedrijven en hulpdiensten en oak 
nag met het historische karakter 
van de gracht. Om die 
laatste reden is asfaltering bijvoor
beeld geen optie. Een groat aantal 
randvoorwaarden dus. 
Het is nag niet duidelijk hoe men 
dat denkt op te lassen." 

BOB MOLENAAR 
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Fietstocht 
op zondag 2 mei 

De onderafdeling Rijswijk orga
niseert weer een fietstocht voor 
leden. Voor de gezelligheid en 
omdat we graag contact heb
ben met de leden de we verte
genwoordigen. 
De tocht start op zondag 2 mei 
om half twee bij buurtcentrum 
Stervoorde, aan de Churchill
laan en de Van Mooklaan. Na
tuurlijk zijn leden en introduces 
uit de hele afdeling Den Haag 
welkom. 
De vorige drie jaar hebben we 
ook zo'n tocht gehouden. Een 
bezwaar was, dat het peloton 
soms danig uit elkaar viel, zo
dat de koplopers een aantal 
keren moesten wachten en de 
terugkomst in Rijswijk romme
lig was. Het lijkt ons beter dit 
keer in twee groepen te fietsen. 
De snelste groep heeft dan ge
woon iets meer tijd in de pleis
terplaats, waar de afdeling een 
versnapering aanbiedt. Om 
halfvijf of vijf uur zijn we weer 
terug. 
lnlichtingen bij MIEL STRUVE 
(3944167) en ERWIN RUITEN
BERG (3960043) 

De Fietsbel nr. 2 

In Rijswijk wordt een Platform op
gericht om vorm te geven aan de 
Rijswijkse Agenda 21. Dit is de 
Rijswijkse invulling om wereldwijd 
tot een duurzame ontwikkeling te 
komen. De ENFB wil daar graag 
aan meedoen, omdat de fiets een 
vervoermiddel is, dat milieu en 
samenleving onaangetast laat. 
Het platform heeft als doel el
kaars activiteiten ten behoeve 
van een duurzame samenleving 
te versterken en projecten te star
ten voor een duurzamer Rijswijk. 
Zo wordt gedacht aan een project 
voor samenhangend vervoer met 
deelauto's fietsenstallingen, kor
tingen op openbaar vervoer en 
taxi's. 
Door omstandigheden kan geen 
van de leden van leden van het 
bestuur van de onderafdeling 
Rijswijk deelnemen. Wie van de 
leden van de ENFB in Rijswijk wil 
zich hiervoor inzetten? Voor na
dere informatie graag contact op
nemen met ERWIN RUITENBERG. 

Advertentie 
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Gemeentelijke 

informatie voor 

ENFB 

In een discussie in de Rijswijkse 
gemeenteraad stelde Joke Re
gouw van D66 voor de Rijswijk
se ENFB uit te nodigen voor de 
gemeentelijke Verkeerscommis
sie. De wethouder wees dat af 
omdat er al regulier overleg van 
de gemeente met de ENFB zou 
zijn. De Rijswijkse ENFB was 
daar nogal verbaasd over, om
dat de gemeente twee jaar gele
den dat overleg had beeindigd. 
In een brief werd daarom ver
zocht de ENFB toch voor de 
Verkeerscommissie uit te nodi
gen. Het antwoord hierop was, 
dat de gemeentelijke commis
sies worden heroverwogen, en 
dat nu dus niet besloten kan 
worden of de ENFB wordt uitge
nodigd. Wei werd bevestigd dat 
de ENFB geraadpleegd zal wor
den over de uitwerking van het 
'Basisplan Duurzaam veilig' en 
werd aangekondigd dat de ge
meente zijn medewerking wil 
geven aan verzoeken om infor
matie. Dit betekent dat de ENFB 
om te beginnen zal vragen om 
planningen van openbare wer
ken en van de voorbereiding van 
planologische beslissingen. Het 
wordt dan eenvoudiger om tijdig 
te adviseren. 
Als iemand zin heeft om hier
over mee te denken: graag! 

MIEL STRUVE (394 41 67) 

HENK BEINDORFF (393 67 44) 

ERWIN RUITENBERG (396 00 43) 
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Goed voornemen van DSO 

Hogere prioriteit fietsers bij verkeerslich-
De gemeente Den Haag wil 

verkeerslichten meer dan 

nu het geval is, gaan ge

bruiken om de concurren

tiepositie van de fiets en het 

openbaar vervoer ten op

zichte van de auto te verbe

teren. Concreet houdt dit in 

dat fietsers waar mogelijk 

Ianger en vaker groen Iicht 

krijgen. 

0 

wordt of 
rechtsaf-door-rood of rechtsaf
langs-rood op meer plaatsen 
kan worden ingevoerd en in 
hoeverre opeenvolgende ver
keerslichten voor fietsers op el
kaar afgestemd kunnen wor
den. 
Dit blijkt uit de notitie 
"Beleidsstrategieen Verkeers
lichten", die de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling (DSO) begin dit 
jaar het Iicht deed zien. DSO 
heeft per verkeerslichteninstal
latie ge"inventariseerd welke 
van de verkeersgroepen open
baar vervoer, auto en langzaam 
verkeer daar prioriteit zou moe
ten krijgen. 
Het is niet voor het eerst dat er 
strategieen voor verkeerslich
teninstallaties worden ontwor
pen: iedereen zal het verschijn
sel kennen dat aile rijrichtingen 
op een kruising voor het rode 
Iicht staan te wachten, omdat er 
honderden meters verder een 
bus of tram in aantocht is die 
middels een transponder groen 
Iicht heeft afgedwongen. 

Beheer 

Gelukkig ziet DSO ook wei in 
dat je dan wei een mooi ant
werp voor de verkeersafwikke
ling kunt maken, maar dat dit 
ook beheerd zal moeten wor
den. Nu is het zo dat aan deaf
stelling van individuele installa
ties nogal eens gerommeld 
wordt, waardoor de doorstro
ming wordt belemmerd. De 
dienst stelt dan ook terecht dat 
nazorg door gekwalificeerde 
deskundigen een uitdrukkelijke 
voorwaarde is om de beoogde 
kwaliteit van de verkeersafwik
keling te kunnen realiseren en 

hand haven. 
De opmerkingen van gemeente
ambtenaren Joep Hintzen en 
Martin Groen op de meest re
cente jaarvergadering van de 
ENFB afdeling Den Haag doen 
wat dit betreft echter het ergste 
vrezen. Oat de afstemming van 
de verkeerslichten nu zoveel te 
wensen overlaat komt naar hun 
zeggen doordat er te weinig ge
kwalificeerd personeel voor te 
vinden is. 

Weerbarstige praktijk 

Er is een verdere kanttekening 
op z'n plaats. De uitgangspunten 
van de notitie klinken mij als mu
ziek in de oren, maar de praktijk 
is weerbarstig. Zo zijn enkele 
maanden geleden installaties op 
diverse kruisingen opnieuw inge
regeld, met als resultaat dat de 
fietser in het algemeen veel Ian
ger staat te wachten dan voor
heen het geval was. De kroon 
spant wat mij betreft de installa
tie op de kruising Prinsegracht/ 
Buitenom/Lijnbaan. De fietser 
die de Prinsegracht vanuit het 
centrum berijdt en hetzij recht
door, hetzij linksaf wil, moet nu 
tot twee keer toe rechtsaf slaand 
verkeer voor Iaten gaan. De 
fietsstoplichten slaan een cyclus 
over. Het is me een levensgroot 
raadsel hoe dit te rijmen is met 
het uitgangspunt dat de nadelige 
positie van de fiets ongedaan 
moet worden gemaakt. 
DSO acht het gewenst een 
Toetsteam Verkeerslichten in 
het Ieven te roepen om de afwik
kelingsstrategie te evalueren en 
knelpunten te bespreken. Blij
kens de notitie kan de ENFB ad 
hoc hieraan deelnemen. Oat 
aanbod zullen we zeker niet af
slaan. 

BOB MOLENAAR 
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Werkgroep 
g meentepolitiek 

Door omstandigheden 
heeft de Werkgroep Ge
meentepolitiek enige tijd 
stilgelegen maar binnen
kort hopen we de draad 
weer op te pakken. Hier 
volgt een kort overzicht 
van wat de afgelopen tijd 
heeft gespeeld. 

~ Een dezer dagen zal de 
'inventarisatie rechtsaf door/ 
langs rood' worden afge
rond. Het doel hiervan is om 
voor fietsers de mogelijkheid 
te scheppen op veel meer 
plaatsen dan nu het geval is 
rechtsaf door/langs rood te 
rijden. 

~ Ook wordt er gewerkt aan 
een inventarisatie van be
wegwijzeringen. Momenteel 
bestaat al een bewegwijze
ring naar de randgemeen
ten. Met de inventarisatie 
wordt beoogd de bestaande 
bewegwijzering te verbete
ren en uit te breiden, met on
der meer verwijzingen naar 
recreatieve voorzieningen en 
openbare fietsstallingen. 

~ De ENFB zal in de persoon 
van Bob Molenaar worden 
vertegenwoordigd in het 
Toetsteam Verkeerslichten, 
dat de Dienst Stadsbeheer 
en de Dienst Stedelijke Ont
wikkeling gaan oprichten. 

~ De gemeente Den Haag 
heeft onlangs een medewer
ker ingehuurd die zich enke
le dagdelen per week speci
aal gaat bezighouden met 
fietsonvriendelijke situaties. 

Hiermee hoopt ze dergelijke 
situaties versneld en ge
structureerd te kunnen aan
pakken. 

~ Nog dit jaar zal in het kader 
van de gemeentelijke nota 
Fiets Voorop een aantal pro
jecten worden uitgevoerd, 
zoals een tweerichtingen
fietspad op de Houtrustweg 
(aan de kant van het Afwate
ringskanaal), vrijliggende, 
geasfalteerde fietspaden op 
de Dedemsvaartweg en vrij
liggende fietspaden c.q. -
stroken op de Oostduinweg, 
De Savornin Lohmanlaan, 
Zichtenburglaan en het ge
hele traject Finnenurg/ 
Boekweitkamp. 

~ Op enkele plaatsen in de 
stad zal een proef worden 
genomen met een speciaal 
soort asfalt, Mavilon. Deze 
soort asfalt zou ijsvorming 
moeten voorkomen tot een 
temperatuur van 3 graden 
onder nul. Dit zou een aan
zienlijke verbetering beteke
nen, daar de meeste glad
heid wordt veroorzaakt door 
het opvriezen van natte weg
gedeelten in de (na)nacht bij 
slechts enkele graden onder 
nul. 

~ Voorts dient nog te worden 
vermeld dat een van de ge
meentelijke fietscoordinato
ren, Joep Hintzen, binnen de 
gemeente een andere tunc
tie heeft aanvaard en inmid
dels is opgevolgd door Frans 
Balfoort. Van hem verwach
ten wij minstens zoveel als 
van Joep Hintzen, aange
zien Frans een actief ENFB
verleden achter zich heeft! 

Tenslotte roep ik ENFB-Ieden 
nogmaals op vooral door te 
gaan met het melden van fiets
onvriendelijke situaties. De af
gelopen periode hebben wij 
meldingen ontvangen over on
der andere het Stationsplein en 
het Hildebrandplein. Seide situ
aties zijn aan de al eerder op
gestelde lijst toegevoegd. De 
nieuwe, door de gemeente in
gehuurde medewerker (zie eer
der dit artikel) zal onder meer 
aan de hand van deze lijst naar 
oplossingen gaan zoeken. 
Behalve klachten zijn natuurlijk 
ook creatieve ideeen in het ka
der van het fietsbeleid welkom. 
Wij zullen ze met graagte in
brengen in het gemeentelijk 
overleg. 

JAAP KIP, telefoon 3910981. 

Fietsenstandaards bij 
Voorburgse bus- en 

tramhaltes 

De gemeente Voorburg heeft on
langs fietsenstandaards ge
plaatst bij een aantal bus- en 
tramhaltes. Deze maatregel is 
bedoeld om het gebruik van het 
openbaar vervoer in combinatie 
met de fiets te stimuleren. 
Mensen die niet op korte afstand 
van een halte wonen kunnen nu 
makkelijker op de fiets komen en 
vervolgens verder reizen per bus 
of tram. Het voorstel is afkomstig 
van wethouder van den Honert 
en past binnen het beleid van de 
gemeente om het gebruik van 
het openbaar vervoer te bevorde
ren. 
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Rectificatie 
Ons lid de heer J. Jankie en ge
meentevoorlichter Paul Pattijn 
wezen ons erop dat diverse tele
foonnummers op de servicepa
gina niet (meer) klopten. 
De gegevens zijn bij deze veran
derd. Beide kritische lezers van 
harte bedankt! 

Landelijk bureau Fietsersbond 
ENFB 
Postbus 2828, 3500GV Utrecht, 
tel.: 030- 291 81 71, e-mail: 
fbenf@pz.nl 

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

Haags milieu Centrum Zuster
straat 168, 2512 TR Den Haag, 
tel.: 070 - 305 02 86 

ENFB-afdelingen in de regio 

• Leidschendam 
Zijdesingel 26, 2261 CA Leids
chendam, tel.: 070 - 327 52 58 

• Rijswijk 
Postbus 1754, 2280 DT Rijs
wijk tel.: 070-393 67 44 

• Voorburg 
P/a ENFB Den Haag e.o., 
Postbus 11 638, 2502 AP Den 
Haag tel.: 070 - 382 48 00 

• Westland 
Contactpersoon: H.J. Bossen
broek, Linde 45, 2671 PJ 
Naaldwijk, tel.: 0174-62 08 28 
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Wijkcontactpersonen ENFB 
Den Haag e.o. 

• Centrum 
Mildred Berenschot, tel.: 070-
364 43 22 

• Escamp 
Vacature 

• Haagse Hout 
Mildred Berenschot, tel.: 070-
364 43 22 

• Laak 
Vacature 

• Loosduinen 
Cor Hofman, tel.: 070-397 27 
73 
Johan BommeiE~. tel.: 070-
325 93 01 

• Scheveningen 
Jan de Munck, tel.: 070-346 
4576 

• Segbroek 
Paul Santana, tel.: 070-365 
47 61 

Gemeenten in de regio 

• Leidschendam 
Raadhuisplein 1, 2264 BP 
Leidschendam, tel.: 070 - 337 
83 00 

• Rijswijk 
Gen. Spoorlaan 2-4, 2283 GM 
Rijswijk, tel.: 070-395 99 11 
Voor verlichting: 070- 319 86 
05 
Voor bestrating: 070-395 94 
30 

• Voorburg 
Herenstraat 42, 2271 CH Voor
burg, 070-357 51 11 

• Wassenaar 
Johan de Wittstraat 45 
2242 LV Wassenaar, tel.: 
070-512 22 22, Postbus 499, 
2240 AL Wassenaar. 
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Diensten Stadsbeheer 
Den Haag 
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Dagelijks bereikbaar tussen 8.15 en 
16.00 uur 

• Escamp 
Genemuidenstraat 210, 2545 
NZ, tel: 070-353 59 50 

• Haagse Hout 
't Kleine Loo 364, 2592 CK, tel: 
070 - 353 58 50 

• Laak 
Slachthuisplein 25, 2521 EC, 
tel: 070-353 77 03 

• Loosduinen 
Kleine Keizer 3, 2553 CV, tel: 
070 - 353 79 50 

• Scheveningen 
Duinstraat 10, 2584 AZ, tel: 
070 - 353 56 50 

• Segbroek 
Sportlaan 40, 2566 LB, tel: 
070 - 353 57 50 

• Centrum 
(Stadhuis), Spui 70, 2511 BT, 
tel: 070-353 63 53 
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Driemaandelijkse uitgave 
van de ENFB Den Haag e.o. 

De fietsersbond ENFB wil 
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). 

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

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

Helmy Pluis 

Koninklijke De Swart, Den 
Haag 

Hans Jongepier, Marktweg 
204, 2525 JR Den Haag 
Tel.: 070-389 73 84 
E-mail: enfb@denhaag.org 

Oplage: 1850 exemplaren 
ISSN 0920-0363 

Sluitingsdatum volgende ko
pij is 25 mei 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 

4" 2502 AP Den Haag 

( U V tel. : 070- 364 43 22 

Kleine mankementen geconstateerd? 

Klachten over bijvoorbeeld losliggende tegels? 

De redactie I I 
ontvangt 

graag een 
afschrift van 
uw klachten, 

t. I 
sugges 1es en 
opmerkingen. ' 

Neem dan contact op met de servicepunten van de dienst 

Stadsbeheer, dagelijks bereikbaar tussen 8.15 en 16.00 uur. 

Advertentie 
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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,-
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Fietsen rand het cen-
traal station anna n 
maart 1999 ... 

April1999 16 

Advertentie 

LANDKAARTEN 

II REISGIDSEN II 
II REISVERHALEN I 

Schoolstraat 21 
2511 AW Den Haag 

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


