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Wilt u lid worden? 
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Slechte zomer? 
0 e zomer is voorbij en dat betekent voor 
ons voor dat we niet meer kunnen 
verschuilen achter de smoes dat we liever 
fietsen dan acties organiseren. 

S ony, datu geen reactie in de Haagsche 
Courant over de fietspadencomfortmeter 
van ons gezien hebben. In die krant stand 
namelijk dat volgens de gemeente niet de 
fietspaden slecht zijn in Den Haag (zoals uit 
hun eigen onderzoek bleek met de 
fietspadencomfortmeter), maar dat de 
fietspadencomfortmeter ongeschikt zou zijn 
voor een stad als Den Haag. Zelfs de 
bewonersvereniging 'De Haagse Gracht' 
heeft gevraagd waarom wij niet gereageerd 
hebben! Tja, sony, wel hebben we tijdens 
ons regulier gesprek met de gemeente 
aangegeven dat ze hiermee een 
modderfiguur hebben geslagen. Mochten we 
binnenkort wat alerter zijn dan zullen we 
dit oak nag wel aan de pers melden. 

0 e vreugde over de hoofdroutes op de 
Cito-fietskaart is oak snel bekoeld deze 
zomer. Ikfiets namelijk niet graag over de 
Grote Marktstraat, het Spui, van 
Alkemadelaan, de Haagweg, 
Binckhorstlaan en zo voort. De Haagse 
gemeente ambtenaren kunnen echter oak 
weinig aan doen dat de politiek alleen kiest 
voor een boogie-woogie schilderij ofweet ik 
wat voor groats dan oak ( + autoverkeer, 
zoals vermeld in het collegeprogramma). De 
Haagse politici kunnen op hun beurt oak 
weer er niets aan doen, want het Rijk en de 
Provincie liggen dan dwars zoals bij de 
Grote Marktstraat. Volgens Wethouder H.J. 
Meijer mogen van de Kroon auto's pas op 
de Grote Marktstraat geweerd worden als 
de Centrumring klaar is. Voor de 
Centrumring zijn, willen we oak niet, want 

zo'n autosnelweg zal net als de NORAH 
alleen maar meer autoverkeer opleveren. 
Kan het landelijke bureau ons helpen? 

Ttjdens de ledenraad van het landelijke 
Fietsersbond ENFB bleek dat deze zomer een 
hele spannende tijd zal worden voor de 
meest betrokkenen bij het landelijke bureau. 
Er is een onderzoek aan de gang om een 
missie, strategie en organisatiestructuur te 
bepalen voor de Fietsersbond ENFB. De 
afdeling Den Haag mag naar de ledenraad 
4 afgevaardigden sturen dus als u hierover 
een mening hebt, bel of schrijf mij dan voor 
30 oktober a.s. Wij kunnen dit dan 
bespreken en meenemen naar de 
ledenraadvergadering. 

0 aarom even een pas op de plaats en 
proberen de moed niet te verliezen. 
Misschien doet wel iemand anders een pas 
naar voren. Degene die zich afvragen 
waarom ze niet gebeld zijn, terwijl ze bij de 
enquete aangegeven hebben dat ze wel 
actiefwillen zijn, moeten beseffen dat we 
juist behoefte hebben aan mensen met eigen 
initiatief en dus verwachten dat zij ons 
bellen in plaats van anders om (wij blijven 
oak vrijwilligers). 

MILDRED BERENSCHOT 
tel/fax: 070-3836648 

voorzitter afdeling Den Haag 
en herkiesbaar op 30 oktober a.s. 

Advertentie 
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• Diverse fietskarren 
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Afdeling Voorburg ligt stil, 
ENFB dringend op zoek naar kader 
• jaarverslag ENFB Den Haag meldt diverse vacatures 
• Gemeente stelt fietscoordinator aan 
• Eigen onderzoek: vrachtwagens Iappen zij-afscherming aan hun laars 
• Fietsplattegrond van Den Haag nu eindelijk echt verschenen 

Stallingen bij NS-stations 
N aar aanleiding van het landelijke 
onderzoek met de ANWB naar de kwali
teit van de NS-stallingen werd er op 1 
oktober actie gevoerd op Den Haag HS 
voor betere stallingsmogelijkheden. 
Klacht-briefkaarten werden uitgedeeld 
en de kaartverkoopruimte van Den 
Haag HS werd voor korte tijd bezet met 
fietsen. 

Jaarvergaderln.g Fletsershond ENFB afdellng .Den Haag e.o. 

Uitnodiging aan: Aile ENFB-Ieden van de afdeling Den Haag en omstreken 

Vrl)clag )0 oktolter 1998 
19:45 

Haags Milieu Ceatrum - Zustetstraat u;a 

Gemeentepolitiek Den Haag 

De jaarvergadering is er voor aile leden van de ENFB afdeling en omstreken. 
Wij nodigden u van harte uit langs te komen. 

Met het oog op de de gemeenteraadsver- 19.45 
kiezingen zijn aan de verschillende 
politieke partijen voorstellen gestuurd, 20.00 
die de partijen konden gebruiken in de 
verkiezingsprogramma's. Daarnaast 20.10 
heeft de afdeling meegeholpen aan het 
politieke debat in Haags Milieu centrum. 
Henk Ens reageerde op diverse plannen, 20.20 
waaronder de Turfmarktroute. De groep 
Haagse Gemeente Politiek was actief in 
het periodiek overleg met de gemeente. 20.30 
De gemeente heeft dit jaar een fietscoor-
dinator aangesteld die ook in het overleg 
aanwezig is. Peter Creemers en Henk 20.40 
Ens zijn dit jaar gestopt met hun werk
zaamheden voor de afdeling. Jaap Kip 
gaat door en zoekt dan ook versterking. 
Afgelopen jaar werd gehoopt dat het 
verhoogde budget voor regulier onder-
houd het Haagse fietspaden-netwerk op 
een aanvaardbaar peil zou kunnen 
houden. De afdeling blijft de toestand in 
ieder geval kritisch volgen. 

lmago-onderzoek 
In opdracht van het landelijk bureau 
heeft de afdeling meegedaan aan een 
imago-onderzoek. Hierna heeft de 20.50 
afdeling een enquete verspreid onder 
alle leden in de regio Den Haag. De 21.00 
afdeling bedankt alle leden die de lijst 
hebben ingevuld, gegevens zijn gebruikt 21.15 
in discussie hoe de afdeling verder wil. 
Daarnaast heeft het bestuur meegedaan 
aan het vervolg van het project vrijwilli- 22.45 
gersmanagement. Dit bestond uit een 
cursus gemeentepolitiek en het zoeken 

Ontvangst met Koffie/Thee 

Welkom, mededelingen en vaststelling agenda 

Opmerkingen over of aanvullingen op het jaarverslag. 
fjaarverslag staat in dit nummer) 

Financieel verslag penningmeester 
financieel verslag wordt uitgereikt tijdens de vergadering 

Discussie over de financiele zaken en de begroting 
van 1998/1999 

Verkiezing bestuur 
Het huidige bestuur behalve Mark Roskott stelt zich beschikbaar 
voor een nieuwe termijn 
Het bestuur is dan ook op zoek naar een nieuwe secretaris 

Verkiesbaar zijn: 

Mildred Berenschot 
Jaap Kip 
Ronald luijten 

Voorzitter 
Penningmeester 
lid 

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich melden 
via de secretaris 070-3473966. 

Presentatie Werkplan 199811999 

Pauze 

Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid voor een presentatie over 
een onderwerp dat de maken heeft met fietsbeleid in Den Haag 

Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje 
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Eindelijk! 

• Ret liet lang op zich wachten en dat scheen iets met te 
geld te maken te hebben. Ret duurde zelfs jaren voor 
het zover was. Maar op 15 mei van ditjaar reikte 
gemeente-ambtenaar Louis Eggen in het atrium van 
het Raagse stadhuis dan eindelijk de officiiHe CITO-

fietskaart uit aan Johan Bommele, een der deelnemers 
van het eerste uur aan dit project. Overigens is er over 
de fietskaart een forse polemiek ontstaan. Zie hiervoor 
pagina 10, waar de ingezonden brieven en de reactie 
van Johan Bommele staan afgedrukt. Foto: Mark Roskott 

naar verbetering van het functioneren 
van de plaatselijke afdeling. 
Er is een zoektocht gestart naar 
nieuwe actieve leden, zie daarvoor de 
vacaturebank in deze Fietsbel. 

Onderafdelingen 
De afdeling Rijswijk hield zich ook het 
afgelopen jaar weer bezig met het 
project duurzaam veilig bij 30 km, waar
bij men zitting heeft in de projectgroep. 
Op 8 september werd het rapport aan de 
burgemeester overhandigd. Er werd een 
zienswijze ingebracht voor Ypenburg. 
Ook werd op 17 mei door de afdeling de 
jaarlijkse fietstocht gehouden. 
Na het vertrek van Jaq Wolters staat de 
onderafdeling Voorburg stil, gezocht 
wordt naar nieuwe mensen 

Diverse 
Eindelijk verscheen dan de reeds jaren 
aangekondigde CITO-fietsplattegrond 
van Den Haag. Uit handen van de 
wethouder Meijer kreeg de Jim Schouten 
landelijk directeur van de ENFB de eer
ste kaart uitgereikt, nadat zij beide met 

een tandem door een vergrote uitgave 
van deze kaart waren gereden. 
Hierbij ook een blijk van waardering aan 
actief lid Johan Bommele die een groat 
aandeel heeft gehad in deze kaart. 
Dit jaar verscheen de Fietsbel weer vier 
keer. Voor een tweede keer in successie 
verscheen er een jaarlijks Haaglanden 
themanummer in samenwerking met de 
afdelingen Delft en Zoetermeer. Dit maal 
in de uitvoering van het Delftse blad 
Solutie. Ook op het Internet blijft de 
afdeling zichtbaar. 
ENFB afdeling Den Haag was ook dit 
jaar weer present met een stand op de 
informatiemarkt 'Spiegels aan Zee'. 
De afdeling heeft bij het distributie
centrum van de EDAH en de Konmar in 
Den Haag, de vrachtauto's gecontroleerd 
op zij-afscherming. Slechts een vracht
auto voldeed aan de norm. 

MARK ROSKOTT 

Krijgt u de Fietsbel 
anders nooit? 
Uit de vorig jaar gehouden enquete 
bleek een groot aantalleden zich te 
beklagen dat ze de Fietsbel vrijwel 
nooit de Fietsbel krijgen. Het bleek 
hier te gaan om zogenaamde steun
leden. Dit zijn leden die hebben 
aangegeven het landelijke blad de 
'Vogelvrije Fietser' niet te willen 
ontvangen en daardoor een lagere 
contributie hoeven te betalen. 
Steunleden krijgen dus ook geen 
Fietsbel. Waarom dan nu wei zult u 
zich afvragen? Welnu, de afdeling 
moet aile leden, dus ook de steun
leden uitnodigen voor de jaarver
gadering. De gewone leden krijgen 
die uitnodiging via de Fietsbel, en 
het is wat drukkosten en porto
kosten het goedkoopst om dan 
maar iedereen een Fietsbel te stu
ren. Dat de steunleden deze Fiats
bel krijgen is dus puur een meeval
lertje voor hen. 
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Leidsendam niet tevreden over 
doorgaande fietsverbindingen 
Ook Norah bedreigt fietsaders 

1. Naar aanleiding van het verschijnen 
van het gemeentelijke Verkeers- en 
Vervoersplan heeft - in het kader 
van haar deelname aan de werk
zaamheden van het Platform Lokale 
Agenda 21 - de afdeling een beoor
deling gegeven van het zogenaamde 
bovenwijkse fietsnet. Deze beoor
deling beperkte zich vooralsnog tot 
routes noordelijk van de Vliet. Met 
het bovenwijkse fietsnet wordt be
doeld de min of meer doorlopende 
fietsroutes van noord naar zuid en 
van west naar oost. 

Kart samengevat werden de volgende 
bevindingen opgedaan: 

a. Er ontbreken diverse schakels in de 
verbindingen. 

b. Op diverse plaatsen bevat het weg
profiel te scherpe hoeken die moeilijk 
te nemen zijn. 

c. Verscheidene kruispunten blijken niet 
veilig of weinig comfortabel. 

d. De Damlaan - een belangrijke schakel 
in de noord!zuid-verbinding - heeft 
een te krap wegprofiel en de fietssug
gestiestrook voldoet niet aan minimale 
eisen. 

e. Het onderhoud laat op enkele plaatsen 
te wensen over en is op een aantal 
plekken, met name bij afbrokkelende 
asfaltranden, niet zonder gevaar. 

f. Verscheidene verkeersdrempels zijn 
zodanig dat zij hinder opleveren voor 
de fietser. 

2. Deelgenomen werd aan een 
discussie-avond van de gemeente 
over verkeersknelpunten in de ver
bindingen benoorden de Vliet m.u.v. 
het Damlaan -gebied. Bovenstaande 
bevindingen werden voor het meren
deel oak daar ingebracht. 

3.Een dergelijke avond over het Dam
laangebied werd eveneens bijge
woond. Door ons werd daarbij aange
drongen op afsluiting van de ooste
lijke sluisbrug voor het gemotori
seerde verkeer en op verbetering van 
de voorzieningen aldaar voor fietsers 
en voetgangers. 

4. Op een brainstormmiddag over 
Leidsenhage werd gepleit voor een 
betere toegankelijkheid van dit 

winkelgebied voor fietsers door het 
verbeteren van de toegangswe
gen.Wat het stallingen-beleid betreft 
is, ondanks onze bezwaren, gekozen 
voor ontwerp-eisen hoven functio
naliteit. Dat wil zeggen dat de fiet
senstallingen niet overdekt zullen 
worden. Daarnaast hebben we gepleit 
voor een decentraal stallingen-beleid, 
waarbij op diverse plaatsen in het 
winkelgebied kleine groepjes fiets
klemmen worden geplaatst.Naar het 
zich laat aanzien is dit voorstel 
overgenomen. Een voorstel tot open
stellingen voor de fietser van delen 
van het winkelgebied gedurende be
paalde tijden werd niet gehonoreerd. 

5. Veel aandacht heeft de afdeling gege
ven aan het onder de aandacht 
brengen van de voor fietsers en voet
gangers desastreuze plannen met de 
Norah (zie oak pagina 7). Er werd een 
demonstratieve openlucht-bijeen
komst belegd met sprekers, een or
kest en een visualisering van de 
plannen middels een foto-tentoon
stelling. Een groat spandoek op palen 
vermelde dat de Norah, als ie er dan 
moet komen, ondergronds moet wor
den aangelegd. De demonstratie trok 
een 80-tal belangstellenden die hun 

adhesie oak konden betuigen door 
het plaatsen van een handtekening. 
De pers heeft veel positieve aandacht 
aan dit gebeuren besteed. 

6. In het zelfde kader van het onder 
punt 1 genoemde Platform werd 
deelgenomen aan de manifestatie 
Leidschendam Leeft. We waren aan
wezig met een goed bezochte kraam 
en hebben bij die gelegenheid gebruik 
gemaakt om het publiek opnieuw te 
confronteren met de plannen met 
betrekking tot de Noordelijke Rand
weg om Den Haag (Norah). 

7. Met de Vrouwen Ad vies Commissie 
(VAC) werd een eerste contact gelegd 
over de vraag welk straatmeubilair 
voor fietsers het meest gewenst is. 

8. Medewerking werd verleend aan een 
CITO-fietskaart voor Den Haag en de 
randgemeenten. 

9. Op verzoek werd aan de gemeente 
een advies uitgebracht over te plaat
sen fietsklemmen bij haltes van het 
openbaar vervoer. 

10. Door drie leden werd de cursus 
Vrijwilligersmanagement in Utrecht 
gevolgd. 

AATDEWAAL 

Groeten uit 
de autovrlje 
blnnenstad 

Ondanks de 
'pollers' een 
zelfs voor fiet
sers onpas
seerbaar punt 
in de Haagse 
binnenstad: de 
Juffrouw Ida 
Straat. 
verder com
mentaar lijkt 
overbodig ... 
Foto: Eduard Bekker 
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ENFB eerder op de hoogte 
van gemeenteplannen 
'Aileen voorstellen die ENFB-goedkeuring krijgen worden voorgedragen' 
Ongeveer acht maal per jaar vindt er 
(ambtelijk) overleg plaats tussen de 
gemeente Den Haag, de ENFB en 
Biesieklette. Namens de ENFB afdeling 
Den Haag namen tot voor kort deel Henk 
Ens, Peter Creemers en ondergetekende. 
De eerste twee hebben onlangs om ver
schillende redenen van verdere deel
name af moeten zien, zodat ik voorals
nog namens de ENFB de enige deelnemer 
ben. 
Van gemeentezijde zijn drie ambtenaren 
vertegenwoordigd, waar onder de twee 
begin dit jaar aangestelde fietscoor
dinatoren Joep Hintzen, Dienst Stede
lijke Ontwikkeling (DSO) en Martin 
Groen, Dienst Stadsbeheer (DSB). Het 
overleg wordt voorgezeten door Louis 
Eggen, DSO. 
In het overleg komen in beginsel alle 
gemeentelijke beleids- en uitvoerings
voornemens aangaande het fietsbeleid 
ter sprake. Naast de mogelijkheid om in 
het overleg het gemeentelijk beleid te 
bei'nvloeden, zijn er ook nog andere, 
zoals het inspreken op raadscommissie
vergaderingen. 
Onlangs is in het overleg een werkwijze 

(Advertentie) 

Schoolstraat 21 
2511 AW Den Haag 

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

afgesproken om het inspreken zoveel 
mogelijk te voorkomen. Dat wil zeggen 
dat de ENFB eerder dan voorheen wordt 
gei'nformeerd over gemeentelijke voorne
mens, zodat in de meest ideale situatie 
alle voorstellen in de raadscommissie de 
goedkeuring van de ENFB kunnen weg
dragen. 
Een van de taken van deze ENFB-werk
groep, samengesteld uit Paul Santane, 
Rik Zakee en ondergetekende, is het 
doornemen van de agenda en de onder
werpen die in het eerstvolgende overleg 
zullen worden behandeld. Zo nodig 
worden ook de wijkcoordinatoren van de 
ENFB (zie achterpagina) ingeschakeld bij 
het beoordelen van gemeentelijke 
plannen. 

Fiets voorop! 
In het vooijaar van 1997 verscheen de 
eerste gemeentelijke, integrale fietsnota 
(Fiets voorop!) sinds jaren. In deze nota 
wordt het fietsbeleid voor de jaren 1997-
2000 omschreven en een groot aantal 
beleids- en uitvoeringsvoornemens aan
gekondigd. Centraal in de nota staan 
maatregelen voor de rijdende fietser 
(aanleg van fietspaden en -stroken) en 
voor de stilstaande fietser (stallings
voorzieningen). 
Met de aanstelling van de twee gemeen
telijke fietscoordinatoren is na een trage 
start de uitvoering van de fietsnota 
thans in een versneld tempo aan de 
gang. 

Zichtbare resultaten 
Als zichtbare resultaten kunnen worden 
genoemd: 

• de uitgave van de al jarenlang voorbe
reide en mede dankzij de ENFB tot 
stand gekomen fietsplattegrond van 
Den Haag en omgeving 

• aanleg van een groot aantal fiets
stroken, met name in de binnenstad en 
het in rood asfalt omzetten van be
staande, oudere fietsstroken 

• inventarisatie van de behoefte aan fiet
senstallingen in Laak-Midden en Val
kenbos-Zuid (proefproject) 

• plaatsing van enkele honderden extra 
fietsklemmen bij de stations CS en HS 

• tijdelijke fietsenstallingen Varkens
markt, Grote Markt en Buitenhof 

• bewaakte stallingsvoorzieningen bij 
drie middelbare scholengemeenschap
pen 

Op korte termijn zijn onder meer in 
voorbereiding: 

• inventarisatie van rechtsaf door rood 
en rechtsaf langs rood door fietsers 

• inventarisatie bewegwijzering 
bewaakte fietsenstallingen en 
attracties 

• tweerichtingen fietspaden in de smalle 
gedeeltes van de Javastraat en de Laan 
van Meerdervoort 

Wen sen 
Mede dankzij de inspanningen van 
ENFB-ers in het verleden kunnen we 
thans spreken van een actief gemeen
telijk fietsbeleid. Hoewel er van onze 
kant altijd wensenlijstjes zullen blijven 
bestaan (zoals het asfalteren van 
fietspaden, meer groen voor fietsers, 
meer bewaakte en onbewaakte stallings
voorzieningen), zal de uitvoering van de 
fietsnota niettemin betekenen dat de 
positie van de fietser wordt verbeterd. 
In de volgende nota zullen echter ver
dergaande maatregelen moeten worden 
genomen om de fietser blijvend te kun
nen laten concurreren met autoverkeer 
en openbaar vervoer. De fiets blijft 
immers vooralsnog het veiligste en 
milieuvriendelijkste vervoermiddel. 
Op de jaarvergadering van de afdeling op 
30 oktober zullen de twee eerder 
genoemde fietscoordinatoren zich aan 
ons voorstellen. 
Ook buiten deze gelegenheid blijven zij 
in beginsel voor elk ENFB-lid bereikbaar 
(Joep Hintzen 3536029 en Martin Groen 
3536304). Als het echter om kleinere 
problemen gaat, zoals onderhoud en 
verkeerslichtenafstelling, is een gang 
naar het stadsdeelkantoor eerst aan te 
bevelen. Daarnaast ben ik ook zelf 
bereikbaar (3910981) en kunnen bij mij 
aangedragen onderwerpen zo nodig 
worden ingebracht in het gemeentelijk 
over leg. 

JAAPKIP 
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Anneke Hauber spreekt tijdens de actie. Foto: Mark Roskott 

Norah-actie geslaagd! 
Weinig publiek, veel publiciteit 

Op 27 juni jl. organiseerde de 
onderafdeling Leidschendam 
in het kader van het Platform 
tegen de Norah (waarvan nag 
28 organisaties lid zijn) - een 
demonstratieve bijeenkomst 
achter Station Mariahoeve aan 
het Zijdepad op de grens van 
Leidschendam en Voorburg. 
Doel van de bijeenkomst was 
onder meer het verzamelen van 
handtekeningen van mensen 
die willen dat de verlengde 
Landscheidingsweg geheel 
ondergronds wordt aangelegd. 

Getracht werd duidelijk te maken dat 
de huidige geplande wijze van aanleg 
met onder meer twee verkeerspleinen 

op maaiveld-niveau die onderling 450 
meter van elkaar verwijderd zijn, de 
doorstroming van het verkeer belem
mert, terwijl de reden om de weg aan te 
leggen juist is doorstroming van het 
verkeer met een snelheid van 80 km/uur 
mogelijk te maken en verstopping te 
voorkomen. Verder werd onder de 
aandacht gebracht dat fietsers en voet
gangers op de kruispunten niet welkom 
zijn en gedwongen zullen zijn het zes 
meter hoge dijklichaam waarin zich de 
weg bevindt, over te steken. 

Fotocollage 
Op de bijeenkomst is onder meer 
gesproken door Wim ter Keurs, bestuurs
lid van genoemd Platform en verder 
werd luister bijgezet door de aanwezig
heid van het straatorkest 'Eigen Hulp'. 
Een tussen hoge palen gehangen span
doek met de tekst 'Als Norah er komt, 

dan onder de grand!' trok van verre de 
aandacht. Algemeen was er verbazing 
over de zes meter hoge dijk die door 
middel van een fotocollage in beeld 
was gebracht. 
De bijeenkomst trok ruim 80 belang
stellenden. Verscheidene van hen na
men formulieren mee waar men de 
handtekening op kon zetten, zodat er 
uiteindelijk 321 handtekeningen wer
den geplaatst. Zij zullen via geeigende 
politieke kanalen aan beleidsmakers 
worden aangeboden. 

Oak de pers toonde veel positieve 
belangstelling. In de diverse plaat
selijke en regionale bladen verscheen 
een verslag van deze demonstratie. Wij 
kunnen terugzien op een geslaagde 
bijeenkomst die weliswaar geen om
vangrijk publiek trok, maar desalniet
temin veel publiciteit heeft opgeleverd. 
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Pionierend vaderen met 
de baby op de fiets 
Slecht wegdek, verkeersdrempels en herenstang zorgen voor extra uitdaging 
Het krijgen van een kind is een 
ingrijpende wijziging in het 
leven van een mens. Je wordt er 
eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen 
per week, mee geconfronteerd. 
Voor een redacteur van de 
Fietsbel betekent dat dus oak 
dat de invloeden te zien zijn in 
zijn pennenvruchten. 

De eerste keer dat ik van het ziekenhuis 
- waar mijn dochter is geboren en nog 
een paar dagen moet blijven - naar huis 
fiets merk ik iets heel raars aan mezelf. 
Bij elke potentieel gevaarlijke situatie 
realiseer ik me dat ik niet meer alleen 
verantwoordelijk ben voor mezelf maar 
ook nog voor mijn dochter. In de afwe
ging die ik in enkele milliseconden maak 
of ik, bijvoorbeeld, nog net voor die ene 
auto langs zal oversteken of toch maar 
wacht tot alle auto's voorbij zijn, koos ik 
vroeger doorgaans voor het eerste. Nu 
slaat de balans nu door naar het tweede. 
Gelukkig was het laat op de avond, 
anders had het waarschijnlijk uren 
geduurd voordat ik thuis was gekomen. 

Keuze vervoermiddel 
Ik vond het wat ver gaan om met een 
vier dagen oude baby en een nog niet 
herstelde echtgenote op de fiets te stap
pen voor het vervoer van ziekenhuis 
naar eigen huis, dus daar hebben we 
maar vrienden met een auto voor 
gecharterd. Wachten met fietsen tot het 
kind in een fietsstoeltje kan zitten is 
daarentegen weer het andere uiterste 
(dit kan vanaf ongeveer 9 maanden). Als 
ouders heb je dan maar weinig alterna
tieven. Tot voor kort was er alleen de 
buikdrager of draagdoek. Erg comforta
bel is dit niet, en je moet uitkijken dat 
het kind niet tegen het stuur aankomt. 
Er hoeft maar weinig te gebeuren of het 
gaat mis. 
De veiligste oplossing zou iets met een 
kooiconstructie zijn. Dat bestaat wel, 
maar alleen in gemotoriseerde versie: de 
automobiel. Gelukkig waren er meerdere 
kennissen die onlangs in dezelfde situa
tie zaten, en heiden hadden gekozen 

• H~t zogenaamde 'autostoeltje' blijkt voor babyvervoer op de fiets de beste 
oplossing. Let op de verbining met de bagagedrager. 

voor de 'Baby bike': een soort stoeltje 
waar het kind comfortabel in ligt (som
mige mensen noemen het een auto
stoeltje, het is ook als zodanig bruikbaar) 
dat met een eenvoudig mechanisme op 
de bagagedrager geplaatst kan worden. 
Door de unaniem goede ervaringen van 
die kennissen besloten ook wij om voor 
deze oplossing te kiezen. 

Herenfiets hindernis 
Daar sta je dan, kind achterop in het 
stoeltje, en opstappen maar! Lopen we 
(figuurlijk gelukkig) tegen de eerste 
hindernis aan. Als man berijd ik 
namelijk een herenfiets die is ontworpen 

om met een sierlijke zwaai achterwaarts 
te bestijgen. Met een kind achterop kan 
dat niet, tenzij je erg lenig bent. Ik moet 
nu dus proberen mijn been voorwaarts 
over de stang te manoeuvreren. Dat lukt 
wel maar makkelijk is het niet. Hieruit 
blijkt dat de fietsindustrie nog vastzit in 
oude rolpatronen: mannen horen niet 
met een kind achterop te fietsen. Een
maal fietsend kom je weer andere dingen 
tegen: In de meeste woonwijken zijn 
verkeersdrempels aangelegd om het 
autoverkeer af te remmen. Dat werkt, 
maar fietsers met een kind achterop 
moeten met zo'n lage snelheid dat ze nog 
net niet omvallen deze drempels 
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bedwingen. Er zijn vele soorten drem
pels waarvan sommige fietsvriendelijk 
en tegelijkertijd auto-onvriendelijk. Wat 
zou ertegen zijn om dit type overal in te 
voeren? 

Wegdek 
De laatste jaren heb ik minzaam toe
gekeken hoe de Haagse ENFB streed 
voor de verbetering van de kwaliteit van 
de fietspaden. Ik vond het wel nuttig, 
maar het had niet mijn hoogste pri
oriteit. Nu pas ben ik gaan inzien dat de 
kwaliteit van het wegdek enorm veel 
uitmaakt voor je kleine medereiziger 
achterop. Aileen al het verschil tussen 
asfalt en goed onderhouden klinkerweg 
is groat. En goed onderhouden klinker
wegen zijn er in Den Haag niet zoveel, 
en al helemaal niet in het centrum, waar 
men ongetwijfeld wacht met her
bestraten tot alle vernieuwingsprojecten 
zijn uitgeraasd. 

Luchtkwaliteit 
Als je buiten de ochtend- of avondspits 
fietst valt het nog mee, maar daarbinnen 
is het geen pretje. Voor mezelf vind ik 
het al niet prettig en merk ik de effecten 
op mijn luchtwegen, voor een baby van 
een paar maanden oud, die nog veel 
kwetsbaarder is, moet fietsen in de stad 
echt heel ongezond zijn. Als je dan ook 
nog een bericht leest dan Hagenaars 
minder oud worden dan gemiddeld in 
Nederland, krab je je als vader die zoals 
a:lle vaders het beste voor z'n kind wilt, 
toch eens achter de oren. 

Automobilisten 
Ook zonder kind vond ik al dat veel 
automobilisten zich als onverant
woordelijke wildebrassen zich een weg 
door de stad banen, en die mening is niet 
veel veranderd. Hoewel ik een klein 
lichtpuntje meen te bespeuren: als men 
ziet dat ik een kind achterop heb, krijg ik 
toch net even vaker voorrang, zelfs als ik 
er geen recht op heb. Ook veranderd is 
mijn eigen gedrag. In situaties waarin ik 
voorrang heb placht ik die ook te nemen. 
Dat kan ik nu niet meer maken, ook 
zonder kind achterop ben ik voorzichti
ger geworden. 

Conclusie 
Ook met een kind is het goed mogelijk je 
per fiets door de stad te verplaatsen, 
maar je moet nog voorzichtiger zijn dan 
voorheen. De gevaren komen voor een 
belangrijk deel van het autoverkeer en 
andere weggebruikers, maar ook met de 
Dienst Stadsbeheer zijn er nog oude 
rekeningen en vooral straten te veref
fenen. 

HANs JONGEPIER 
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Auto's weer terug in 
Grote Marktstraat 
In de Haagsche Courant viel te lezen 
dat volgend jaar het autoverkeer 
weer net als vroeger door de Grote 
Marktstraat zal rijden. 

Dat was oorspronkelijk niet de 
bedoeling, maar van het Rijk en de 
provincie mag dat niet anders, zo
lang de Centrumring niet is voltooid. 
Dat laatste kan nog tot zeker 2001 
duren, aangezien de Blauwe Aanslag 
daarvoor zou moeten wijken, en 
daarover loopt nog een langdurige 
procedure bij de Raad van State. 

Als u dit leest is de Grote 
Marktstraat als het goed is (maar 
we weten inmiddels dat er wei eens 
iets fout kan gaan) weer toe
gankelijk voor het langzaamverkeer. 
Er ligt dan een voorlopige bestrating 
in. 

In maart volgend jaar komt er een 
iets minder voorlopige bestrating, 
die het vol moet houden tot het 
autoverkeer er weer uit moet. De 
Haagse stratenmakers zullen er blij 
meezijn. 

Fietsend door het Voorburgs 
collegeprogramma 1998 - 2002 
Het Collegeprogramma van Voorburg is 
de vorige keer niet behandeld omdat het 
te laat binnen kwam. Daarom nu als 
nog: Het college bestaat uit VVD, CDA en 
PvdA. 

• De kwaliteit van het Voorburgse 
wegennet dient gehandhaafd te 
worden op het voor 1998 geac
cepteerde norm-niveau. 

• Het college zet zich in voor realisering 
van treintaxi's bij de stations Mari
ahoeve en Laan van Nieuw Oost Indie. 

• Het college bevordert de ontwikkeling 
van de Hofpleinlijn tot Randstadrail. 
Aanleg van een derde spoor is daarbij 
uitgesloten. 

• Er moeten meer afsluitbare fietsenrek
ken worden gerealiseerd bij de stations 
en bus- en tramhaltes (!!!!!!!!!). 

• Aan initiatieven om collectieve fiet
senbergingen te realiseren in woon
wijken waar daar behoefte aan is, 
wordt waar mogelijk (?) medewerking 
verleend. 

• Het college bevordert dat onder de 
spoorlijn naar Amsterdam de fietstun
nel wordt opengesteld die aansluit op 
de Nicolaas Beetslaan, zolang er nog 
geen middelen zijn om de meest ideale 
situatie, namelijk een fietstunnel in 
het verlengde van de Prinses Beatrix
laan te realiseren (! ! ! ! ! ! ! !) . 

• Het college onderzoekt waar ver
keerslichten kunnen worden ver
vangen door rotondes. Ook elders 
moet, in samenhang met het ver-

keerscirculatieplan (VCP) worden 
bezien of bij reconstructie van 
kruisingen uit het oogpunt van ver
keersveiligheid rotondes kunnen 
worden aangelegd. 

• Na de actualisering van het VCP zal 
worden bezien of het VCP kan worden 
uitgebreid tot een gemeentelijk 
verkeer- en vervoerplan, waarbij 
rekening wordt gehouden met regi
onale ontwikkelingen waaronder 
Mercuriustrace, Trekvliettrace en 
fietsverbindingen (! ! ! ) . 

• Aan onderzoek van de gemeente Den 
Haag naar een extra op- en afrit op 
Haags grondgebied op de 
Utrechtsebaan - het zogeheten 
Mercuriustrace - wordt medewerking 
verleend. 

• Daar waar nodig (?!)worden roodlicht
en snelheidscamera's geplaatst. 

• De gemeente bevordert actief dat haar 
ambtenaren per fiets of openbaar ver
voer naar het werk gaan. 

• Het beleid "Duurzaam, Veilig" wordt 
voortgezet door het gefaseerd - zoveel 
mogelijk gelijktijdig met her
bestratingswerkzaamheden - inrichten 
van 30 km-zones in overleg met de 
buurtbewoners. 

Conclusie: Niet slecht, wel moeten we 
opletten bij de actualisering van het VCP 
(o.a. de rotondes), want in Voorburg 
wacht ik altijd het langst voor rood. 

MILDRED BERENSCHOT 
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Stadsplattegrond( 1) 
Een dezer dagen kreeg ik van een trouwe 
fietser de nieuwe fietskaart van Den 
Haag cadeau. Ret is een fraaie kaart 
geworden en wij zullen er zeker ons 
fietskompas op afstemmen. Ret viel ons 
echter op dat daarop niet als fietspad in 
groen is aangegeven het fietspad door 
Clingendael, gelegen in het verlengde 
van de Wassenaarseweg lopende naar de 
van Brienenlaan te Wassenaar. Dit fraaie 
door het bas lopende fietspad is een van 
de weinige maar wel de meest directe 
verbinding tussen Den Haag en Was
senaar. Ret zou derhalve goed zijn om 
dit fietspad in een volgende editie van de 
fietskaart als zodanig aan te geven, 
zeker oak omdat het een pad is dat 
alleen voor fietsen is bestemd en niet 
zoals andere verbindingen oak door 
auto's mag worden gebruikt. Helaas is 
dit fietspad echter al zeker 25 jaar niet 
geasfalteerd zodat het op sommige plaat
sen nogal 'bumpy' is. Daarover heb ik de 
Gemeente Den Haag, die kennelijk het 
onderhoud van dit fietspad zou moeten 
verzorgen, enkele malen benaderd maar 
dat heeft weinig of eigenlijk niets 
opgeleverd. Voorzover de ENFB zich 
hiermee oak bemoeit zou nadere 
bemoeienis wellicht kunnen resulteren 
in een nog aantrekkelijkere fietsroute 
tussen Den Haag en Wassenaar. Ret 
natuurschoon ter plaatse is wel in orde; 
nu het wegdek nag. Mogelijke initiatie
ven en actie van de ENFB op deze 
punten wordt derhalve zeer op prijs 
gesteld. 

HANKOOY 

Stadsplattegrond(2) 
Onlangs raadde Johan Bommele de 
lezers aan de stadsplattegrond voor 
fietsers aan te schaffen. Hij vond het een 
prachtige kaart. Ik heb zijn raad onmid
dellijk opgevolgd, maar de kaart blijkt in 
het geheel niet te voldoen aan mijn 
minimale eisen. Voor mijn dagelijkse 
bezigheden heb ik dringend behoefte aan 
een overzicht van de doorgaande en 
veilige fietsverbindingen. Dit zijn voor 
mij zo kart mogelijke verbindingen door, 
omwille van de veiligheid, relatief 
rustige straten of over vrijliggende 
fietspaden op drukke wegen. Nou 
blijken, wonderlijk genoeg, de vrijlig
gende fietspaden helemaal niet op de 
kaart te zijn aangegeven. Bovendien 
maken heel wat van deals hoofd- en 
secundaire fietsroutes aangeduide 
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ENFB-ers schrljven 
trajecten deel uit van de hoofdaders van 
het autoverkeer zonder dat deze worden 
geflankeerd door een vrijliggend 
fietspad. Voorbeelden: Torenstraat, 
Prinsegracht, De La Reyweg, 
Mauritskade etc. Deze routes hadden 
beter in alarmerend rood kunnen 
worden getekend in plaats van de 
vriendelijke groene tint. Ik vermoed 
overigens dat dan op zou vallen hoe 
grate delen van de stad eigenlijk als niet 
(meer) bereikbaar moeten worden 
beschouwd. 
Tenslotte ontdekte ik bij eerste 
oogopslag al meteen een storende fout. 
De Camegielaan blijkt op de kaart als 
secundaire fietsroute te zijn aangeduid. 
Wrang genoeg is fietsers de toegang tot 
deze weg ontzegd, zodat zij genoodzaakt 
zijn een flinke omweg te maken. 
Met mijn oude stadsplattegrond kan ik, 
net zo onveilig, mijn weg in deze stad 
wel vinden. 

ARIE DEN BREEJEN 

Reactie van Johan Bommele: 
In de wijk waarin je woont ken je goed 
de weg. Je kiest dan voor diverse slimme 
oplossingen om snel (en veilig) door je 
wijk heen te fietsen. Een 'klein' straten
plan als het ware. Dit is echter niet door 
te voeren op een grate stadskaart. Dan 
moet je kiezen voor doorgaande oplos
singen die snel en veilig zijn. Als ik in 

DEN HAAG 

een ander stadsdeel moet zijn kijk ik op 
de kaart hoe daar te komen. Een inge
wikkeld net van kleine straten werkt 
dan niet. Dat is niet te onthouden. De 
leden van de enjb hebben bij het helpen 
met de totstandkoming van de kaart het 
stadscentrum niet ingevuld. Met alle 
opbrekingen en verbouwingen was dat 
niet te doen. Onze suggestie in 1995 (!) 
was toen: laat het centrum oningevuld. 
Eind 1997 was bij de gemeente inmid
dels meer bekend hoe de fietsroute's in 
de toekomst door het centrum zouden 
gaan lopen. Omdat het een kaart moest 
worden die enige jaren mee kan heeft 
met de toekomstige route's er alvast 
ingetekend. 
Het apart aangeven van een vrijliggend 
fietspad door middel van een kleur over 
de groene kleur gaf een rommelige 
indruk. 
Natuurlijk staan er fouten oftekort
komingen op de kaart. Dat is nu 
eenmaal niet te vermijden. Het is goed 
dat alle kaartgebruikers ons dit laten 
weten zodat bij een tweede druk deze 
fouten kunnen worden hersteld. Zo is de 
van Brienenlaan inderdaad een ideale 
fietsverbinding tussen Wassenaar en 
Den Haag. Alleen het wegdek is gevaar
lijk en dient nodig hersteld te worden. 
Dank voor de suggestie. 
De Citoplan kaart voor fietsers in Den 
Haag en omliggende gemeenten is nog 
steeds de enige up-to-date plattegrond 
die momenteel te koop is. 

(Advertentie) 

DEN HAAG, KIJKDUIN, SCHEVENINGEN, 

LEIDSCHENDAM, RIJSWIJK, 

ZOEJERMEER, DELFT, PIJNACKER 

EN DIVERSE EVENEMENTEN 

NU OOK BIJ SCHOLEN! 

HEESWIJKPLEIN 86-87, TEL. 070- 3942211 

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



~uACATURES 
Jr- - De Fietsbel nr. 4 

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

------

oktober 1998 II 
~~-

GEZOCHT 

Secretaris m/v 
met interesse voor het belang van de fietsers 

in de regia Den Haag 

GEZOCHT ----l 
Opmaakredacteur Fietsbel m/v I 

met interesse voor met lay-outen op de computer 

TAAKOMSCHRIJVING 
- lezen en verder distribueren van de binnengekomen post 
- afhandelen correspondentie 
- eerste aanspreekpunt van de afdeling Den Haag e.o. 
- bijh(mden afdelingsarchief 
- voorbereiden en notuleren afdelingsvergaderingen 
- voorkomende huishoudelijke zaken afwerken 

I I 
GEBODEN I 

- ondersteuning tijdens inwerkperiode huidige bestuur I 
- samenwerken met enthousiaste en plezierige vrijwilligers I 

die zich in zetten voor een goed fietsklimaat in Den Haag _j 

GEZOCHT 

Medewerker gemeentepolitiek m/v 
met interesse voor het belang van de fietsers 

TAAKOMSCHRIJVING 
- lezen van voorbereidingsbesluiten, beleidsnota's en 

raadsstukken (2 dagen per maand) 
- schrijven en/of inspreken op gemeenteraadsstukken 

( l dag per maand) 
- meedoen aan het periodiek overleg met de gemeente in de 

werkgroep Gemeentepolitiek (l-2 avonden per maand) 
Enige kennis van het functioneren van het bestuurlijk 
gemeenteapparaat is meegenomen maar niet noodzakelijk. 

GEBODEN 

I 

I 

I I 

I 

I 

I 

I 

- ondersteuning tijdens de inwerkperiode J 
- leren ervaren hoe het gemeentelijk apparaat werkt 

l
-samenwerken met enthousiaste en plezierige vrijwilligers 

die zich in zetten voor een goed fietsklimaat in Den Haag 
-- -- - - - -~ -- -- --

TAAKOMSCHRIJVING 
Alle binnengekomen kopij (door de redactie aangeleverd) 
verwerken tot samenhangend en prettig leesbaar geheel 
(3 dagen of 6 avonden per drie maanden) 
Vereist is het kunnen beschikken over een computer, liefst 
met een DTP-programma. Ervaring met lay-outen is 
gewenst, op z'n minst moet er enthousiasme zijn om zich 
daarin te verdiepen. 

GEBODEN 
- ondersteuning tijdens de inwerkperiode 
- samenwerken met enthousiaste en plezierige vrijwilligers 

die zich inzetten voor goede informatievoorziening van het 
fietsen in Den Haag 

GEZOCHT 

Contactpersoon m/ v 
voor de onderafdeling Voorburg 

met interesse voor het belang van de fietsers in Voorburg 

TAAKOMSCHRIJVING 
- postadres en telefonisch aanspreekpunt voor de 

fietsersbond in Voorburg 
- eventueellezen en commentaar geven op gemeenteraads

stukken in Voorburg 
- eventueel verder opzetten van de onderafdeling Voorburg 

GEBODEN 
- ondersteuning tijdens de inwerkperiode 
- samenwerken met enthousiaste en plezierige vrijwilligers 

van de afdeling Den Haag die zich in zetten voor een goed 
fietsklimaat in de regia Den Haag 

--, 
GEZOCHT 

Redacteur Fietsbel m/v 
I Regelmatig wordt de afdeling gevraagd mee te doen in 

regionale over leg-groepen dan wel met andere ENFB 
afdelingen in de r egio na te denken over de fiets-

met interesse voor het schrijven van teksten 
over het fietsen 

TAAKOMSCHRIJVING 
meedenken met de redactie Fietsbel 
( l avond per drie maanden) 
schrijven van artikel(len) voor de fietsbel 
( l dag per 3 maanden) 

· meehelpen met ontstaan van de Fietsbel 
(0,5 dag per drie maanden) 
J ournalistieke of redactionele kennis is niet no dig. 

GEBODEN 
· ondersteuning tijdens de inwerkperiode 
- samenwerken met enthousiaste en plezierige vrijwilligers 

die zich inzetten voor goede informatievoorziening van het 

I 

I 

II 

II 

belangen buiten de stad Den Haag. Daarom: 

GEZOCHT 

Regiomedewerker m/v 
met interesse voor het belang van de fietsers 

in de regia Den Haag 

TAAKOMSCHRIJVING 

I 

1

- deelname in diverse werkgroepen in de regia 
- lezen en commentaar geven op stukken over de regia 
- samenwerken met andere ENFB-afdelingen in de regia 

I 
GEBODEN 

'1 - ondersteuning tijdens de inwerkperiode 

fietsen in Den Haag 
I 

- samenwerken met enthousiaste en plezierige vrijwilligers 
die zich in zetten voor een goed fietsklimaat in Den Haag 

__ _ __jL 

II 

I 

I 

I 

I 

' 



Roept 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? 

~ Neem dan contact op met de servicepunten van de dienst 
Stadsbeheer, dagelijks bereikbaar tussen 8 .15 en 1 6.00 uur. Zie de 
telefoonnummers op de ondestaande lijst van stadsdeelkantoren. 
Voor klachten over structurele zaken kunt u ook terecht bij de 
fietscoordinatoren van de gemeente: joep Hintzen (3536029) en 
Martin Groen (3536304). 

/(fD' Of schrijf of bel naar de ENFB-vertegenwoordigers in uw buurt (zie 
hiernaast en hieronder)! 

Fietsersbond ENFB 
Afdeling Den Haag 
Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 
"B" 070 - 3473966 (Mark Roskott) 
E-mail : enfb@denhaag .org (ook kopij voor De Fietsbel) 

De redactie ontvangt graag een afschrift van uw klachten, 
suggestles en opmerklngen 

Redactie Fietsbel: 
p/a Hans jongepier 
Marktweg 204 
2525 JR DEN HAAG 
"B' 070 - 3897384 

I ~.. ~ Wijkcontactpersone;- i 
/ o v ENFB in Den Haag 

I en omgeving 
ll~ ~ - - -i 

Centrum 

I 

Ronald Luijten 
"B" 3616822 
Hans jongepier 
"B" 3897384 

I I 
Escamp 
vacature 

Haagse Hout 
Mildred Berenschot 
"B" 3836648 

Laak 
Vacature 

Loosduinen 
Cor Hofman 
"B" 3972773 
johan Bommele 
"B" 3259301 

Scheveningen 
jan de Munck 
"B" 3464576 

Segbroek 
vacature 

-

• 

ENFB-( onder)afdelingen in de regio 

Delft 
Multatuliweg 22 
2624 C) DELFT 

I ozr o15 - 2568876 
www.dsdelft. nl / - fiets 
e-mail : eddiek@xs4all.nl 

-1 Stadsdeelkantoren Den Haag: r ----1 
Gemeenten in de regio: 

Leidschendam 
Zijdesingel 26 
2261 CA LEIDSCHENDAM 
"B" 070 - 3275258 

I 

Centrum (stadhuis) 
Spui 70 
2511 BT -zr 3536350 

Escamp 
Genemuidenstraat 210 
2545 NZ -zr 3535950 

Haagse Hout 

't Kleine Loo 364 
2592 CK -zr 3535850 

Laak 
Slachthuisplein 25 
2521 EC -zr 3537703 

Loosduinen 
Kleine Keizer 3 
2553 cv "B" 3537950 

Scheveningen 
Duinstraat 10 
2584 AZ -zr 3535650 

Segbroek 
Sportlaan 40 

2566 LB -zr 3535750 

Leidschendam 
Raadhuisplein 1 
2264 BP LEIDSCHENDAM 
"B" 070 - 3723062 

Rijswijk 
Gen. Spoorlaan 2 - 4 
2283 GM RIJSWIJK 
"B" 070 - 3959911 
voor: verlichting -zr 3198605 
bestrating -zr 3959430 

Voorburg 
Herenstraat 42 
2271 CH VOORBURG 
-zr070 - 3575111 

Wassenaar 
johan de Wittstraat 45 
2242 LV WASSENAAR 
-zr 010-5122222 of 
Postbus 499 
2240 AL WASSENAAR 

I 

I 

Rijswijk 
Postbus 1754 
2280 DT RIJSWIJK 
"B" 070 - 3936744 

Voorburg 
Appelgaarde 211 
2271 TE VOORBURG 
"B" 070 - 3273638 

Westland 
Contactpersoon : 
H.). Bossenbroek 
Linde 45 
2671 PJ NAALDWIJK 
"B" 0174- 620828 

Zoetermeer 
Con tactpersoon : 
Theo Hebing 
Postbus 271 
2700 AG ZOETERMEER 
"B" 079 - 3517257 


