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Peter Piket 
vertrekt! 

Onze afdeling draait volledig op 
vrijwilligers. Door hen worden de 
activiteiten georganiseerd zoals het 
uitkomen van dit blad. Een van deze 
vrijwilligers is Peter Piket. 

A ll 0 jaar heeft hij een belangri]k 
aandeel aan de Fietsbel gehad zoals 
stukjes schrijven en de contacten 
verzorgen met de drukker en de post. Ook 
is hij een zeer goede secretaris geweest en 
heeft zich de laatste tijd ingezet voor de 
fietspaden in de duinen en in 
Wassenaar. 

Peter Piket bouwt nu helaas langzaam 
zijn werkzaamheden bij ons af Hij wil 
net als ieder een na zoveel jaren iets 
nieuws gaan doen. Peter, tach blijven we 
natuurlijk stiekem hopen dat jij nog een 
paar keer je stem laat horen of je gezicht 
laat zien. Zeker bij de komende 
jaarvergadering op 31 oktober zouden we 
je graag zien. 

Vergeleken met hem kom ik nog maar 
net kijken en zou ik nog even door 
moeten gaan. Tach zou ik het niet erg 
vinden als iemand anders het 
'(voorzitters)hamertje' ovemeemt. Zeker 
bij mooi weer, geluiden als onthaasting 
en leuke leesboeken word ik weleens aan 
het twijfelen gebracht. De jaarvergade
ring nadert zeer snel zodat ik mij voor 
het komende jaar wel ver kiesbaar stel, 
omdat ik het werk van de Fietsersbond 
wel belangri]k vind. 

Tat slot vraag ik u om naast de 
jaarvergadering te bezoeken, de enquete 
in deze Fietsbel in te vullen. Oak hebben 
we direct het idee opgepakt om u aan een 
briejkaart actie te laten meedoen. Het 
idee ontstond na het onderzoek naar de 
fietsen stallingen bij deNS-stations. Toen 
was natuurlijk snel het idee ontstaan om 
u oak in te zetten om een van uw 
kennissen lid te maken. 

MILDRED BERENSCHOT 
voorzitter 
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Onderhoud fietspaden: 
stadsbeheer blijft passief 
Wei flink aantal fietspaden aangepakt 
Ruim anderhalf jaar geleden dreigde de Fietsersbond ENFB met 
erechtelijke stappen teneinde de gemeente tot beter onderhoud van 

fietspaden aan te zetten. Uiteindelijk is afgezien van een kart geding 
p grand van het feit dat na over leg de gemeente bereid bleek tot 

het doen van een aantal toezeggingen. 

Een van die toezeggingen hestand uit 
een grater onderhoudsbudget. Inderdaad 
is een flink aantal fietspaden aangepakt 
en is de situatie beter dan voorheen. 

Harde cijfers 
Niettemin is de situatie nog verre van 
ideaal. Uit cijfers van de gemeente zelf 
blijkt dat 1/3 van de fietspaden nog 
steeds van een slechte kwaliteit is. Ver
der blijkt uit eigen ervaring dat de 
onderhoudspraktijk van Stadsbeheer nog 
veel te passief is. Schades worden niet 
actief opgespoord, ook niet in die geval
len waar Stadsbeheer voortdurend door 
de ENFB op bepaalde probleemsituaties 
wordt gewezen. Gevolg is dat in een 
aantal gevallen te laat wordt ingegrepen, 
zoals bijv. herhaaldelijk bij de Monster
seweg en de Lozerlaan. 

Afsluitingen. 
De Monsterseweg aan de duinzijde is al 
jaren een probleem. Met grate regelmaat 
treden hier vrij grootschalige schades op, 
bestaande uit losse en gebroken tegels en 
gaten in het wegdek. Ondanks her
haaldelijk waarschuwen bleek de situatie 
ook voor Stadsbeheer begin januari niet 
Ianger meer houdbaar en werd het 
fietspad afgesloten. In de maanden maart/ 
april is het gehele pad op de schop gegaan 
en opnieuw bestraat. De kwaliteit van het 
afgeleverde werk was echter dermate, dat 
het fietspad na vier maanden opnieuw 
moest worden afgesloten! 

Verval 

Tenslotte Madestein zelf. Het fietspad 
langs de Madepolderweg is over een 
afstand van ca. 800 meter zo slecht 
(afgebrokkeld asfalt en gaten in het 
wegdek) dat voortdurend de kans 
bestaat op lekrijden. Ook dit heb ik uit 
eigen ondervinding moeten ervaren. Een 
veel gebruikt recreatief fietspad in 
Madestein is bovendien al meer dan een 
jaar afgesloten. 

Een lange weg. 
Gelukkig is de situatie in het stadsdeel 
Loosduinen niet geheel representatief 
voor andere stadsdelen. Maar dat de 
gemeente zelf erkent dat 1/3 van de 
fietspaden in Den Haag nog in slechte 
staat verkeert, geeft tach wel aan dat er 
nog een lange weg is te gaan voordat er 
van een aanvaardbare situatie kan 
worden gesproken. 

Grotere inspanning 
Kortom, we zijn er dus nog lang niet. 
Ook het huidige, verhoogde budget voor 
onderhoud is kennelijk niet genoeg om 
het fietspadennetwerk op een redelijk 
niveau te brengen c.q. te handhaven. 
Van de gemeente zal dan ook een grotere 
inspanning worden gevraagd. Niet aileen 
meer en beter onderhoud, maar ook een 
betere kwaliteitsbewaking, vooral van 
die fietspaden, waarvan bij de gemeente 
bekend is dat zij in slechte of soms in 
zeer slechte staat verkeren. 

JAAP KIP 
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DEPO
Vervoersysteem 
in Den Haag? 
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Doorgaand op de principes van het 
'Witte Fietsen Plan" en "Witkar" (open
bare elektrische stadsauto) heeft Y -tech 
Innovatiecentrum een nieuwe vorm van 
individueel openbaar vervoer ontwik
keld: het DEPO-Vervoersysteem. Dit is 
een fijnmazig netwerk van vaste 
stalingsplaatsen (depo's), waar openbare 
fietsen op de gebruiker staan te wach
ten. Het systeem wordt beheerd via een 
centrale computer en is toegankelijk met 
een chipkaart. Afgelopen 9 september 
werd een toelichting gegeven op dit 
systeem aan een aantal verkeer- en 
vervoersprofessionals uit Haaglanden. 
Hoe werkt het en wat zou het voor Den 
Haag kunnen betekenen? 
Het DEPO vervoersysteem is er met 
name op gericht gebieden die slecht met 
het openbaar vervoer bereikbaar zijn te 
ontsluiten, als aanvulling op het open
baar vervoer en ter vervanging van 
autoritten voor korte afstanden. 
Bovendien zal het leiden tot verminde
ring van fietsdiefstallen en terugdringen 
van vandalisme. Het product is inmid
dels door TNO getest en het systeem van 
reservering, onderhoud en herdistributie 
krijgt eind 1997 in Amsterdam een echte 
straatproef. Ook in Den Haag zou het 
systeem een maand lang proef kunnen 
draaien: kosten 150.000,-. 
De presentatie werd georganiseerd door 
de Orakelgroep. Deze tracht in samen
werkingsverbanden lokaal vorm en 
inhoud te geven aan het begrip duur
zame mobiliteit door de dialoog gaande 
te houden en kansen en draagvlak te 
creeren voor concrete projecten. Ver
wijzend naar problemen rand bereik
baarheid, leefbaarheid en milieu in 
zowel woon-werk als recreatief-toeris
tisch verkeer pleit de Orakelgroep in het 
manifest "Samen Duurzaam Mobiel" 
onder andere voor stimulering van het 
fietsgebruik. 

PETER CREEMERS 

Dan de Lozerlaan. Het pad langs de wijk 
Kraayenstein is ruim een jaar geleden 
geheel gerenoveerd. Van het pad langs 
Madestein zijn later twee gedeeltes 
opnieuw bestraat. De laatste keer was in 
juli 1996, nadat een fietser door het 
slechte wegdek was gevallen. Intussen is 
het fietspad langs Madestein zodanig in 
verval geraakt, dat ook hier in augustus 
is besloten het pad af te sluiten. Ook dit 
fietspad zal geheel opnieuw worden 
bestraat. 

~ Briefkaartenactie ~ 
Zoals u wellicht gezien hebt zijn er 
in dit nummer van de Fietsbel twee 
briefkaarten bijgeniet. Als u ook 
klachten heeft over de fietsvoor
zieningen bij Station Hollands Spoor 
vragen we u de betreffende brief
kaart naar de NS op te sturen. Ook 

stellen we het natuurlijk op prijs als 
u een kennis of familielid lid van de 
ENFB wilt maken. 
Op woensdag 1 oktober worden deze 
kaarten tevens gebruikt bij een 
actie van de ENFB op Station Hol
lands Spoor. 
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)aarverslag: geen boks- maar 
fietsbeugel voor burgemeester 
• Fietspaden Loosduinen sterk achteruit ondanks toezeggingen 
• Tevredenheid over Haagse stallingsplannen 

De stallingen bij de stations - of eigenlijk het gebrek daaraan, de 
fietstunnel bij station HS, die die naam nauwelijks nog verdient 
door het grote aantal automobilisten die hem illegaal gebruken, de 
Loosduinse fietspaden, waar je ondanks alle aandacht van de media 
nog een lelijk smak kunt maken, de CITO fietsplattegrond, die er na 
al die jaren werkelijk lijkt te komen. Lees er hieronder het fijne van. 

Stallingen bij NS-stations 
Dit jaar werd sterk beheerst door de 
stallingen bij NS stations. In een 
gezamenlijk landelijke onderzoek met de 
ANWB werd de kwaliteit van de NS
stallingen onder de loep genomen. De 
actieve leden hebben zich bezig 
gehouden met het tellen van fietsen en 
klemmen. De stations Den Haag HS en 
CS scoorden hoog in de top l 0 van de 
stations met de minste stallingsmogelijk
heden. Uit menig brief van de leden 
bleek dat de situatie random Den Haag 
HS erbarmelijk was. Dit was dan ook een 
reden om actie te voeren voor verbe
tering. 

Gemeentepolitiek Den Haag 
Ook dit jaar werden vele gemeentelijke 
plannen ingesproken en becommen
tarieerd. Johan Bommele hield zich 
bezig met het plan Monsterseweg. In 
maart verscheen de Haagse Fietsnota 
'Fiets voorop', de plannen zijn een ver
betering ten opzichte van het beleid tot 
nu toe. Er wordt in de nota echter niet 
ingegaan op de problemen voor de fiet
sers in het centrum, de verbeteringen 
liggen meer in de buitenwijken. Wel zijn 
we tevreden over wat de gemeente in 
het kader van het stallen in de woon
wijken wil doen. Nu de fietstunnel onder 
Den Haag HS niet meer 's-nachts wordt 
afgesloten, wordt deze ook gebruikt door 
taxi's en politiewagens, wat niet de 
bedoeling kan zijn. In het stadsdeel 
Loosduinen bleek de kwaliteit van de 
fietspaden weer sterk achteruit gegaan 
te zijn dit na alle toezeggingen van de 
gemeente. Enige actie bleek noodzakelijk 
te zijn om dit probleem onder de 
aandacht te brengen. Henk Ens reageer
de op diverse plannen, waaronder het 
plan voor Den Haag CS en de Centrum
ring. De groep Haagse Gemeentepolitiek 

was actief in het periodiek overleg 
stadsbeheer-REO-ENFB. Peter Creemers, 
Henk Ens en Jaap Kip vertegenwoordig
den de afdeling in dit overleg. Ronald 
Luijten zit in het overleg bereikbaarheid 
binnenstad. De nieuwe burgemeester 
Deetman kreeg uit handen van de voor
zitter een fietsbeugel uitgereikt. In 
september heeft hij een fietstocht 
gemaakt met GroenLinks geassisteerd 
door een tweetal leden, om te zien hoe 
fietsend Den Haag erbij ligt. 

lmago-onderzoek 
In het kader van het project vrijwilli
gersmanagement, gestuurd vanuit het 
landelijk bureau, heeft de afdeling mee
gedaan aan een imago-onderzoek. Aan de 
hand van de resultaten van dit onder
zoek zal de afdeling haar beleid 
aanpassen of heeft dit reeds gedaan. 
Voorlopig resultaat is een enquete in dit 
nummer en een andere opzet van de 
vergadercyclus en aansturing van de 
actieve leden. 

Stallingen in de wijken 
Peter Creemers, werkzaam bij Den Haag 
Ecostad, houdt zich daar onder meer 
bezig met de stallingsvoorzieningen voor 
fietsers in de straat, dit i.s.m. de 
afdeling. De gemeente heeft het beleid 
voortgezet waardoor er extra geld is 
voor fietsbeugels. In Valkenbos-Zuid zal 
een fietsenstallingen-netwerk worden 
opgebouwd. 

Onderafdelingen 
Peter Piket was aanwezig bij het overleg 
met de provincie over fietspaden in de 
duinen. We kunnen uiteindelijk conclu
deren dat de inspraakprocedure over de 
Rijksstraatweg N44 voor fietsers toch 
het een en ander heeft opgeleverd. 
De afdeling Rijswijk moest dit jaar de 
wethouder weer aan hun zijde krijgen na 

een klein misverstand. Dit betekende 
wel dat het regelmatig overleg met de 
gemeenteambtenaren geen doorgang kon 
vinden. N a een gesprek met de 
wethouder kon het contact met de 
gemeente hervat worden. Men hield zich 
bezig met het project 'Duurzaam veilig 
bij 30 km', waarbij men zitting heeft in 
de projectgroep. N.a.v. de plannen voor 
Ypenburg werd een eigen plan met fiets
voorzienmgen voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Op 27 april hield de 
afdeling weer zijn jaarlijkse fietstocht. 
De afdeling Voorburg organiseerde in het 
kader van 'Nootdorp wereldwijd' een 
fietstocht op 24 mei. De afdeling is nauw 
betrokken bij het verzet tegen de 
NORAH, waarvan de beslissing door de 
beroepsprocedure bij de Raad van State 
weer is uitgesteld. 

Clto-plattegrond 
Het ziet ernaar uit dat de reeds vele ja
ren aangekondigde CITO-fietsplatte
grond er komt. 
Namens de ENFB is Jac Wolters actief in 
de Orakel-werkgroep. Die bestaat uit 
vertegenwoordigers van diverse 
organisaties zoals HTM en Kamer van 
Koophandel. Zij reikte op 20 februari het 
manifest 'Samen Duurzaam Mobie' aan 
de wethouder uit. 
Dit jaar verscheen de Fietsbel weer vier 
keer. Een nummer verscheen als 
Haaglanden-editie en werd gemaakt 
samen met de afdelingen Delft en 
Zoetermeer. Dit nummer werd ver
zonden aan alle leden in Haaglanden en 
zorgde zo voor een recordoplage van 
2700 exemplaren, daarnaast blijft de 
Fietsbel ook zichtbaar op het World 
Wide Web. 
ENFB afdeling Den Haag was ook dit 
jaar weer present met stands op de 
informatiemarkten 'Spiegels aan Zee', 
'Nootdorp Wereldwijd' en de 
festiviteiten random het Haags Milieu 
Centrum. 
Het twintigjarig bestaan van de afdeling 
werd gevierd met een klein feestje waar
bij een aantal (oud-)actieve leden in de 
bloemetjes werd gezet. 

MARK ROSKOTT 
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Agenda 
Jaarvergadering Fietsersbond ENFB afdeling Den Haag e.o. 

Vrijdag 31 oktober 1997 

19:45 Haags Milieu Centrum, Zusterstraat 168 

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

Ontvangst met Koffie/Thee 

Welkom, mededelingen en vaststelling agenda 

19.45 

20.00 

20.10 

20.20 

20.30 

20.40 

Opmerkingen over of aanvullingen op het jaarverslag. ]aarverslag staat in dit nummer 

Financieel verslag penningmeester. Financieel verslag wordt uitgereikt tijdens de vergadering 

Discussie over de financiele zaken en de begroting voor 1997/1998 

Verkiezing bestuur Het huidige bestuur stelt zich herkiesbaar 

Mildred Berenschot 
Mark Roskott 
]aap Kip 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 

20.50 

21.00 

21.15 

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

Rondvraag 

Pauze 

Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid voor een presentatie over een onderwerp dat te maken heeft met het 
fietsen in de regio Den Haag. 

22.45 Gezellig samenzijn met een hapje en drankje 

Jaarverslag Leidschendam: actief fietsbeleid van ENFB en gemeente 
Er is veel aan de hand in Leidschendam; 
veel, waar wij als onderafdeling van de 
Fietsersbond nauw bij betrokken zijn. Zo 
werd, in navolging van o.a. de gemeente 
Den Haag, een Platform Lokale Agenda 
21 opgericht. Wij maken deel uit van dit 
Platform en zijn vertegenwoordigd 
zowel in de plenaire vergaderingen als in 
een werkgroep. Voorts is er dit jaar 
opnieuw de manifestatie 'Leidschendam 
Leeft' onder het motto 'Duurzaam' . 
Diverse organisaties die een bijdrage 
willen leveren aan een duurzame samen
leving presenteren zich. Ook wij zullen 
daar met een kraam present zijn. Voor 
het eerst wordt de manifestatie 
georganiseerd in samenwerking met het 
genoemde Platform. 
Gedurende de verslagperiode verschenen 
van de gemeente diverse rapporten 
waarop wij commentaar moesten leve
ren. Er waren in verband daarmee ook 
diverse vergaderingen - georganiseerd 
door de gemeente -waar wij van onze 
betrokkenheid blijk hebben geven. Zo 
was er een bijeenkomst over het Ver-

keersVeiligheidsPlan. Helaas heeft de 
gemeente ons schriftelijk commentaar 
daarop, ondanks protest, nog steeds 
afgedaan met een standaardbriefje 
zonder inhoudelijk in te gaan op onze 
vragen en suggesties. 
Er verscheen ook een Verkeers- en Ver
voersPlan. In de commissie-vergadering 
waar dit rapport behandeld werd, is 
door ons ingesproken. 
Een rapport over een antwerp fietsnet 
voor de nieuwe wijk Leidschenveen 
werd van schriftelijk commentaar 
voorzien. 
N aast schriftelijk contact was er ook 
diverse malen persoonlijk contact met de 
wethouder en haar ambtenaren. Tijdens 
het spreekuur van de wethouder werd 
bezwaar gemaakt tegen de te smalle 
fietssuggestiestroken op de Damlaan. 
Medewerking werd verleend aan het 
landelijk stallingsonderzoek voor fietsen 
bij stations en een uitzending van radio 
Midvliet, waarin wij de gelegenheid 
kregen de doelstellingen van onze 
activiteiten uiteen te zetten. 

Er is, zo als gezegd, veel aan de hand in 
Leidschendam. We noemen nog de, in 
valle gang zijnde, herinrichting van de 
Kniplaan met de aanleg van een nieuwe 
fietsbrug over de Vliet en een fietstunnel 
onder de Veursestraatweg. De Kniplaan 
werd in dat verband al doorgetrokken 
naar de Geest- en Meerweg, zodat een 
betere en kortere verbinding met 
Zoetermeer is ontstaan. Verder kwam 
een fietspad gereed dat loopt van de Star 
tot aan de Kniplaan. Een groat plan dat 
ook reeds in uitvoering is, is de herin
richting van Leidsenhage. Een vergade
ring daarover werd bijgewoond. Er bleek 
bij de ontwerpers veel aandacht voor de 
plaats van de fiets. Wij hebben in woord 
en geschrift gepleit voor een fiets
vriendelijk winkelcentrum, en hebben 
daarvoor diverse suggesties gedaan. 
Het moge duidelijk zijn dat de gemeente 
Leidschendam een actief fietsbeleid 
voert, wat van ons als afdeling de uit
daging meebrengt daarop alert en 
effectief te reageren. 

AATDEWAAL 
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Vervoersmanagement 
kiest ook voor de fiets 

"Zander maatregelen zal het aantal 
autokilometers in 2010 zo'n 90% grater 
zijn dan in 1986. Dater iets gedaan moet 
worden is duidelijk. Bereikbaarheid is 
namelijk een van de randvoorwaarden 
voor het in stand houden en zo mogelijk 
verbeteren van de concurrentiepositie 
van Haaglanden." Aldus de tekst uit een 
brochure van het Adviespunt Vervoers
management Haaglanden. Zij voert 
uitgebreid campagne om de problema
tiek rond het woon-werkverkeer op te 
lassen. 

Het Adviespunt begeleidt de invoering 
van vervoersmanagement bij bedrijven. 
Zij geeft kostenloos advies op maat en 
coordineert gezamenlijke vervoersacties 
tussen grote en kleine bedrijven en 
instellingen (met elkaar is vaak meer 
mogelijk). Ook pleegt zij overleg met 
gemeenten over infrastructuur en onder
houdt contacten met diverse (openbaar) 
vervoeraanbieders. Tot het jaar 2000 
wordt een groot aantal bedrijven en 
instellingen in het stadsgewest aange
boden mee te werken. Het doel is in dat 
jaar bijna 1000 bedrijven met zo'n 
245.000 werknemers die aan vervoers
management doen. 

Vervoersmanagement biedt voor zowel 
het bedrijf als de werknemer een 
aantrekkelijke maatregelen: 
• hoge kilometervergoeding voor 

carpool-chauffeur; 
• aantrekkelijke vergoedingen voor het 

reizen per openbaar vervoer; 
• spreiding van werktijden; 
• fiscaal aantrekkelijke regelingen voor 

(lease-)fietsen. 

Ook de fiets wordt gepromoot als sterk 
vervoermiddel in het woon-werkver
keer. Er wordt gekeken naar uitbreiding 
in de vorm van een compleet pakket 
rond het stallen van fietsen. Dus met 
bouw van de stalling, exploitatie en 
reparatieservice. 
Ideeen zijn er genoeg, de wil is er bij de 
vele organisaties ook. Laten we ervoor 
zorgen dat door samenwerking de uit
voering niet al te lang op zich laat 
wachten. De werknemer, het bedrijf, de 
lokale omgeving en het milieu zijn er 
allen bij gebaat. Is uw belangstelling na 
het lezen van dit artikel gewekt, en wilt 
u voor uw bedrijf of instelling meer 
informatie, neem dan contact op met 
ondergetekende, tel: 345 45 54 (overdag). 

PETER CREEMERS 

De Fietsbel nr. 3 DE ENQDE,.E 

Afdeling Den Haag, 
zo goed of .. ? 
Een onderzoek naar het functioneren 
van de afdeling Den Haag en omgeving 

Beste lezer, 
Via deze weg willen wij uw medewerking vragen voor een onderzoek naar het 
fimctioneren van de afdeling Den Haag van de Fietsersbond enjb. De 
Fietsersbond enjb bestaat uit een landel'f]k bureau en afdelingen. Het landel'f]k 
bureau geeft onder andere de Vogelvrije Fietser uit en komt op voor de belangen 
van de jietser op landeli.Jk niveau. Zij hebben een onderzoek laten doen om het 
optreden en opereren van ons (de vrijwilligers) te verbeteren. Hiervoor zijn van 
de afdeling Den Haag slechts 25 van de 2143leden benaderd waarvan 11 
gerea.geerd hebben. Daardoor leek het ons nuttig om een enquete onder alle leden 
van de afdeling Den Haag e.o. te houden. Vooral om onze activiteiten meer op 
uw wensen te kunnen afstemmen. De vragen :zijn dan ook niet hetzelfde als van 
het onderzoek. De resultaten zullen in de Fietsbel worden geplaatst. 

Korte samenvatting van bet 
imago- en klantenonderzoek 
van de afdeling Den Haag 
uitgevoerd door Bureau 
Advies Research en Training 
(B.A.R.T.} 

Het onderzoek is uitgevoerd bij twee 
groepen: 
a. Mensen die in hun werk regelmatig 

te maken hebben met de 
plaatselijke afdeling van de Fiet
sersbond, zoals wethouders, amb
tenaren, journalisten, voorzitters 
van andere belangenorganisaties 
etc. (de 'buitenwereld'}, 

b. Leden van de Fietsersbond, zowel 
actieve leden, als ex-actieve leden 
en niet· actieve leden. 

De afdeling ben Haag is een van 
twintig afdelingen die onderzocht zijn. 
De belang rijkste conclusies die uit het 
rapport kunnen worden getrokken, 
zijn de volgende: 
* Het imago in de 'buitenwereld' ( 16 

van de 22 respondenten)' wordt 
vooral gekenmerkt door de begrip
pen betrouwbaar, deskundig en 
sympathiek en niet vriendelijk(!?), 
niet actief en niet progressief. Ver· 
geleken met andere afdelingen 
scoren we laag op flexibel, pragma-

tisch en professioneel. Verbeter
suggesties hebben betrekking op 
het organiseren van concrete 
activiteiten die oplossingsgericht 
zijn (wie kan ons hierbij helpen!!!), 
op meer openheid en op het ver
beteren van contacten met ande
ren. 

* Het imago onder de 11 !eden was 
positiever, vooral in vergelijking 
met andere afdelingen. Vooral de 
kenmerken invloedrijk, actief, pro
fessioneel, zakelijk, en flexibel sco
ren hoog!?? Verbetersuggesties wa
ren de bond toegankelijker maken 
(vooral jonge leden) op het gebied 
van het beleid en het werk dat 
verricht kan worden als vrijwilli
ger. Dit probleem zou ondervangen 
kunnen worden door meer wijkge
richt te werken zodat de betrok
kenheid van de leden wordt ver· 
groot. 

Tja, dat vinden II van de ca. 21 00 
leden en hier zullen we proberen wat 
aan te doen. Toch zouden we van wat 
meer mensen reactie willen. Zoudt u 
de enquete voor 15 november 1997 op 
willen sturen (postzegel is niet nodig 
naar: 

ENFB afdeling Den Haag 
Antwoord.nummer 13056 

2501 VC Den Haag 
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Fietsen als een vorstin 
Vakantie-ervaringen met een ligfiets 

Sarnen met een conventionele 
wielrijder trok Hilda Algra 
tijdens haar vakantie rand op 
een ligfiets. Zo liet zich dit 
vervoermiddel goed uittesten. J e 
kunt elkaar oak aardig aanvullen 
blijkt. Met de extra aandacht die 
de ligfietser krijgt was de 
schrijfster niet altijd even 
content. 

H et leek me altijd al super, maar duur. 
Een jaar geleden began ik te sparen. In 
het voo:rjaar kon ik bij de Uithof met veel 
vallen en opstaan op een door de firma 
Kemper (Piet Heinstraat) georganiseerde 
ligfietsdag verschillende modellen uit
proberen. De meest favoriete modellen 
huurde ik daarna stuk voor stuk een dag 
of weekend. Zo kon ik in de zomer 
zonder twijfel de ligfiets kopen die het 
beste bij mij past. Het werd de Flevobike 
Basic, een nogal stoer model met 
bovenstuur en een stoel die wel wat weg 
heeft van een fauteuil. Het is niet de 
snelste onder de ligfietsen, maar in 
tegenstelling tot de racefiets kan ik op 
deze fiets wel zonder pijn in polsen, nek 
of achterwerk een dag vrijwel non-stop 
doorrijden. Het zit vorstelijk en zo ziet 
het er oak uit . 
Van deze fiets werd beweerd dat die zeer 
geschikt was voor de vakantiefietser met 
bagage. Een week later vertrok ik dan 
oak met het volste vertrouwen in mijn 
vehikel voor een tocht van 2V2 week en 
1400 km door Nederland en de Belgische 
Ardennen. Mijn reisgenoot ging op zijn 
vertrouwde 'vooroverfiets' (racefiets). 
Zodoende konden we gemakkelijk de 
verschillen tussen beide fietsen ontdek
ken. 

Samen zie je meer 
Het leuke van een nieuwe houdingfiets 
is dat de wereld andere dimensies krijgt. 
Oude bekende routes zien er anders uit 
door de nieuwe invalshoek. Zo kon ik 
oak dicht bij huis ineens schijnbaar 
nieuwe fietsroutes rijden. Waar mijn 
maatje eerder kuilen en gaten in de weg 
signaleerde, zag ik bijzondere gevels en 
zeldzame vogels vliegen. Soms was er 
zoveel te zien dat ik vergat op de weg te 
letten en in de berm belandde. Hij kon 
beter over struikgewas en heggetjes 

kijken, ik zag de routebordjes en pad
destoelen onder de beschoeiing door. 
Met valle bepakking bleek iets van het 
aerodynamische karakter van de fiets 
verloren te gaan, maar nag altijd bleef ik 
ruimschoots in het voordeel. Dat werd 
vooral duidelijk op de Afsluitdijk met 
windkracht zes tegen. Bijkomend voor
deel: in het kielzog van een conventi
onele fiets-met-bagage rijdje door je lage 
zit extra luw en kun je ondanks de 
tegenwind relaxed peddelen. Solidariteit 
kent de fiets niet: fietste ik voor, dan 
had mijn maatje daar naar verhouding 
weinig luwte van. 

SPD-pedalen 
Niet standaard op de Basic, maar wel 
aan te raden, zijn SPD-pedalen. Doordat 
je niet het gewicht van je benen automa
tisch op de pedalen hebt rusten, glijden 
je voeten zonder SPD op hobbelig weg
dek sneller van de pedalen. Doordat ik 
niet aileen aan de fiets, maar oak aan het 
SPD-systeem moest wennen, ging er wel 
eens iets mis. Vooral met het manoeu
vreren tussen paaltjes en door smalle 
haakse bochten had ik moeite. Soms 

• Met de 
ligfiet s ligt 
de wereld 
soms 
letterlijk 
aanje 
voeten. 

kreeg ik mijn voet niet op tijd los van het 
pedaal. Gelukkig is een val van een lig
fiets maar een kleine val. 
Een klein nadeel van de Basic (in ieder 
geval van het korte model dat ik heb) is 
dat de pedalen dicht bij het voorwiel 
zitten. Bij scherpe bochten in laag tempo 
moet je er aan denken dat je je hiel op het 
pedaal zet en niet de voorvoet, omdat je 
anders een botsing krijgt tussen voet en 
wiel. Na een paar dagen fietsen raak je 
hierop ingesteld en zijn er geen pro
blemen, tenzij je onverwacht moet keren. 
Opvallend verschil met rechtop- en 
vooroverfietsen merk je in de stad, waar 
je veelvuldig moet stoppen en snel 
starten. Bij genoemde fietsen start je 
door je gewicht op het hoogste pedaal te 
laten rusten, met betrekkelijk weinig 
spierkracht heb je zo al snel wat vaart . 
Bij de ligfiets komt alles op spierkracht 
aan en met bepakking is dat op de lange 
duur goed te merken. Vooral als ik v66r 
de stop niet voldoende had terug
geschakeld, kostte het me moeite om 
onder het toeziend oog van wachtende 
automobilisten een flitsende start te 
maken. 
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Om dezelfde reden is de ligfiets bij een 
rit met veel gezoek (stoppen, kaartlezen, 
weg vragen) extra vermoeiend. 

Bulten in de weg 
Zuid-Limburg en de Ardennen vielen 
tegen. Dat zal deels aan de warmte heb
ben gelegen, deels aan mijn conditie 
(bloedarmoede). maar is volgens mij ook 
te wijten aan de fiets. Om te beginnen 
heb je bij korte steile klims niets aan de 
aerodynamiek, zeker niet als er toch al 
geen wind stond. Bovendien is de Basic 
een zware fiets (zonder bepakking al 
bijna 25 kg). Al dat gewicht moet je mee 
naar hoven zien te krijgen. Bergaf ga je 
dan weer twee keer zo snel. maar dat 
hoeft voor mij niet. Ik wil juist graag 
lang van afdalingen genieten en neem 
niet teveel risico's. Ik vind de wegligging 
van de ligfiets bij afdalingen stukken 
beter dan die van andere fietsen. 
Wie niet ligfietst denkt al snel dat bij 
hellingen het probleem zit in het onder
steboven liggen (hoofd lager dan voeten), 
maar dat zou bij de Basic pas het geval 
zijn als je een helling van l 00% hebt. 
Daar komje toch al niet tegenop. 

Aandacht 
Word jewel gezien? Is een veel gestelde 
vraag. Jazeker. Tot vervelens toe. Ik 
kreeg voorrang, waar ik keurig net 
gestopt was, omdat men wel eens een 
ligfiets wilde zien fietsen. Weer de plicht 
tot zo'n energievretende flitsende start ... 
Een Wallonier die ons blijft schaduwen, 
zelfs tien minuten in zijn auto blijft 
wachten als wij de kaart bestuderen en 
dan uitstapt om de fiets vol bewondering 
te betasten. Elk detail werd bevoeld, bij 
alles moesten we uitleg geven. 
Naast veel ge-oh en ge-ahh en 
standaardopmerkingen over de "rare 
fiets", "leggielekker?", "Ga eens recht 

Dvertentie 

Schoolstraat 21 
2511 AW Den Haag 

telefoon 070-3 65 73 06 
fax 070-3 89 77 94 
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zitten, luilak!", waren er ook creatievere 
opmerkingen. Een kind zei: "Die fiets 
heeft een lang zadel", volgens Duitse 
scholieren was het een "Geiles Rad", 
Franstalige Belgen hadden het over een 
"velo extraordinaire" en een wegwerker 
signaleerde een "aangepaste fiets". Het 
duurde even voordat ik doorhad dat de 
brede glimlachen van tegenligger-fietsen 
niet betekenden dat men ging groeten, 
maar aangaap-gedrag waren. Soms 
scheelde het niet veel of de betreffende 
fietser knalde even later, achterom
kijkend, tegen een boom. 
Een beheerder van een Natuurcamping 
trok zijn opdracht tot verhuizen van 
onze tent in na een gesprekje over de 
ligfiets. Het duurde overigens wel even, 
voor we hem duidelijk konden maken 
dat niet mijn mannelijke reisgenoot, 
maar ik de fiets bereed: "0, rijdt u z€llf 
op de ligfiets?" Nee, ik heb een chauf
feur, maar die heeft vandaag vrij. 
Sommige kinderen zijn gefascineerd door 
ligfietsen. Een dreumes die amper 4 
woorden kende, riep enthousiast "lig
fiets". Hij was helemaal in de wolken 
toen hij een rondje mocht 'fietsen' op het 
campingveldje. Binnen de kortste keren 
wilden alle kinderen van die camping 
het even proberen .... 
Aanvankelijk vond ik de vragen van 
belangstellenden welleuk en als enthou
siasteling heb ik wellicht een handjevol 
nieuwe ligfietsers geworven. Maar na 
verloop van tijd, zeker toen mijn humeur 
door hellingen en hitte flink gekelderd 
was, werd ik minder "klantvriendelijk". 
Een van de laatste gesprekjes, tijdens 
een korte rustpauze terwijl mijn reis
genoot inkopen doet, met een meneer die 
ondanks mijn overduidelijke non-verbale 
signalen een tijd mij en mijn fiets aan
gaapt en dan een praatje maakt: 
"Fietst dat nou lekker?" 
"Gaat wel" 
"Maar je gaat wel sneller dan op een 
gewone fiets he?" 
"Nee hoor" 
"Kun je er net zoveel bagage op kwijt als 
op een gewone fiets?" 
"Ja" (Man, rot op!) 
"Fietst dat echt lekkerder dan een 
gewone fiets?" 
"Nee, ik heb deze fiets op doktersvoor
schrift. U vraagt toch ook niet aan 
iemand in een rolstoel of dat lekker 
rijdt? En laat me nou verder met rust." 

Mocht iemand op de ligfiets in de buurt 
van Waalwijk met een meewarige blik 
begroet worden, dan komt dat dus door
dat daar nu een deel van de bevolking 
denkt dat een ligfiets voor gehandicap
ten is. 

HILDAALGRA 

S.,ALLINGEN 
Stallingenonderzoek 

NS-Stations (vervolg) 
In het vorige nummer van de fietsbel kon 
u lezen hoe het stond met het aantal 
klemmen en het aantal fietsen bij de 
stations in de regio Haaglanden. Op 
19 augustus jl. werd het rapport stallings
voorzieningen bij stations van de lande
lijke ENFB en de ANWB gepubliceerd. 
Reden voor de afdeling de publiciteit te 
zoeken. In het onderzoek is geconstateerd 
dat het grootste probleem de gratis onbe
waakte stalling is. Bij slechts een derde 
van de onderzochte stations is de 
capaciteit in orde. Bij 42 procent van de 
stations is er een ernstig tekort aan gratis 
klemmen. Wat betreft het relatieve tekort 
aan klemmen t.o.v. het aantal klemmen 
staan Den Haag CS, HS en Moerwijk resp. 
zesde, derde en tweede op de ranglijst. Op 
de lijst van het absolute tekort aan klem
men staan CS en HS vierde en tiende. De 
afdeling heeft er telkens op aan gedron
gen meer gratis stallingsvoorzieningen te 
bieden. Hierbij wijzen we erop dat daarbij 
niet uitgegaan moet worden van de thans 
aangetroffen aantallen fietsen maar van 
de potentiele behoefte die veel hoger ligt. 
Zolang er de dreiging is dat fietsen die 
buiten de klemmen staan verwijderd 
worden, zal menig fietser zijn fiets niet 
willen stallen bij het station. Op Den 
Haag CS zijn er, v66r het onderzoek, bij 
spoor l nog klemmen bijgeplaatst, die 
praktisch de eerste dag al volledig bezet 
waren. De stations Den Haag Laan van 
NOI en Mariahoeve stonden daarentegen 
in het lijstje van de stations met een 
onderbenutting. De reden hiervoor moet 
gezocht worden in de afgelegen ligging en 
de onzekerheid of de gestalde fiets 's
avonds wordt aangetroffen in dezelfde 
staat zoals hij 's-morgens geplaatst was. 
Het onderzoek schetst een positief beeld 
van de bewaakte NS-stallingen. Een 
belangrijk aandachtspunt zijn de etage
rekken die toegepast worden. Vier van 
de vijf mannen die hun fiets bovenin 
moeten plaatsen, vinden dit te hoog. 
Aanbeveling is om hiervan af te stappen 
en ook de ruimte per fiets breder te 
maken, om beschadiging aan de fiets te 
voorkomen. 
In elk geval blijft er voor de afdeling 
werk over om in de bestaande situatie 
verandering te brengen. Klagen bij de NS 
heeft aileen zin als u een cadeaubon van 
tien gulden wilt hebben. Een lid meldde 
ons dit toen zij een nietszeggend ant
woord met cadeaubon kreeg van de NS, 
als reactie op haar klachtbrief over waar 
zij haar fiets moest plaatsen. 

MARK ROSKOTT 
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I Jan de Munck ~-te voor u 

I nnovatieprijs 
''oor 'Fietstrein' 

Een idee voor een 'Fietstrein' is beloond 
net de Rotterdamse Haveninnovatieprijs 
1 997. De prijs, ingesteld door het Rot
terdamse Havenbedrijf, Ahoy en het 
"akblad Land + Water, werd onlangs 
t.itgereikt. 
Ile Fietstrein is niet, zoals de naam doet 
vermoeden, alleen een trein waar de 
fiets in mee kan worden genomen, maar 
C>mvat een reeks faciliteiten die getroffen 
kunnen worden op de stations en in de 
wagons om het de forens makkelijk te 
maken de fiets mee te nemen in de trein. 
Hierbij wordt vooral gemikt op het 
woon-werkverkeer op de korte tot mid
dellange afstand (5 to 60 kilometer). 
Onderdeel van de Haveninnovatieprijs is 

II Per 23 juni jl. is Biesieklette ver
huisd van de Piet Heinstraat naar het 
Heeswijkplein, dat is in de buurt van het 
Erasmusplein. Het nieuwe onderkomen 
ligt centraler in de regia . Op 30 mei 
mocht men de vijf miljoenste fiets stal
l en, de staller kreeg uit handen van 
wethouder H.J. Meijer een cadeau uitge
reikt. Sinds 1983 bewaakt de stichting 

dat de haalbaarheid van het idee wordt 
onderzocht. Vervolgens wordt het uitge
werkte plan voorgelegd aan partijen die 
er in gei:nteresseerd zijn, zoals de NS 

uit: Innovisie, april 1997 

Biesieklette fietsen. Thans beheert en 
exploiteert men 21 bewaakte stallingen 
in de Haagse regia. 

Het nieuwe adres is: 
Heeswijkplein 114 
2531 HH Den Haag 
Telefoon: 070-3942211 
Faxnummer: 070-3941784 

Advert en tie 

BEWAAKTE STALLINGEN IN 

DEN HAAG, KIJKDUIN, SCHEVENINGEN 

LEIDSCHENDAM, RIJSWIJK, 

ZOETERMEER, DELFT, PIJNACKER 

EN DIVERSE EVENEMENTEN 

BEL DE BIESIEKLETTE INFO-LIJN: 070 - 362 42 82 

JAARKAART FIETS: f 50,- met ooievaarspas: f 25,-

oktober 1997 II 

Peter Piket 
"Pietje, niet slingeren. Voor je kijken. 
Pas op, auto van rechts. Jongens, zit 
elkaar tach niet zo te pesten. Zie je die 
molen? 
Pas op, pas op, daar komt een 
vrachtauto. Dat is een wipmolen, die 
is meer dan honderd jaar oud. Vol 
houden, over vijfkilometer zijn we in 
het bas. Vijfkilometer, dat is twintig 
minuten fietsen . Dan gaan we 
picknicken. Kadetjes, melk, appels. 
Niet met losse handen, niet met losse 
handen. 
Zie je dat, dat zijn geiten! Geiten eten 
alles, zelfs kranten. Daar maken ze 
kaas van." 
"Marietje, let op, daar komt een brom
mer, hou je stuur goed vast. Handen 
aan het stuur, niet in je oren. 
Daar is het bas; "de kern van dit bas is 
geheel autoluw", staat in de folder. 
Hebben jullie hanger? Dan gaan we 
beukennoten zoeken, want ik heb de 
lunchpakketten thuis Iaten liggen. 
Een kilometer terug kun je melk en 
eieren kopen. Boerenkaas. 
Daar zetten ze koffie, scheermessen 
aan en over; zoals op het platte land 
al eeuwen lang gewoonte is." 
"Dat is geen goed nederlands, 
mamma." 
"Neen, mamma heeft aileen de grap
pen onthouden uit de lessen 
nederlands. 
Persoonli]k heb ik helemaal niets 
onthouden uit de lessen nederlands. 
Ik schrijf op mijn gevoel en op mijn 
gehoor, want de leraar nederlands uit 
mijn jeugd zat onder onze lessen 
nederlands de proefwerken van de 
andere klassen te corrigeren. 
Zozeer verachtte hij ons. 
Pietje, wakker worden, dat is een 
torenvalk, die bidt, zie je wel. Dan 
slaat hij een muis, en dan eet hij hem 
op." 
"Tot wie bidt de torenvalk, mamma?" 
"Hij bidt zomaar, jongen; om beter te 
kunnen zien." 
"Helpt dat bij ons oak, mamma.>" 
"Dat weten we niet, Pietje. 
Tijdens het weekend leren we meer 
dan tijdens de hele week op school. 
Handen aan het stuur, Pietje, en snuit 
je neus; met een hand, ja graag." 

PETERPIKET 



Roept u maar ... 
Boos worden helpt niet, melden wei! 

ll@r 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? 

ll@r Neem dan contact op met de servicepunten van de dienst 
Stadsbeheer, dagelijks bereikbaar tussen 8.15 en 16.00 uur. Zie de 
telefoonnummers op de ondestaande lijst van stadsdeelkantoren. 

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

~ Fietsersbond ENFB 
/ v v Afdeling Den Haag 

Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 
-a- 070- 3473966 (Mark Roskott) 
E-mail: enfb@denhaag.org (ook kopij voor De Fietsbel) 

De redactle ontvangt graag een afschrlft van uw klachten, 
suggestles en opmerklngen 

Redactie Fietsbel: 
p/a Hans ]ongepier 
Marktweg 204 
2525 ]R DEN HAAG 
"lr 070 - 3897384 

Stadsdeelkantoren Den Haag: 

Centrum (stadhuis) 
Spui 70 
251 1 BT 'f!' 3536350 

Escamp 
Genemuidenstraat 21 0 
2545 NZ 'fl' 3535950 

Haagse Hout 
't Kleine Loo 364 
2592 CK 'fl' 3535850 

Laak 
Slachthuisplein 25 
2521 EC 'fl' 3537703 

Loosduinen 
Kleine Keizer 3 
2553 cv 'f!' 3537950 

Scheveningen 
Duinstraat 1 0 
2584 AZ 'f!' 3535650 

Segbroek 
Sportlaan 40 
2566 LB 'f!' 3535750 

Gemeenten In de regio: 

Leidschendam 
Raadhuisplein 1 
2264 BP LEIDSCHENDAM 
'f!' 070 - 3378300 

Rijswijk 
Gen. Spoorlaan 2 - 4 
2283 GM RIJSWIJK 
'f!' 070 - 395991 1 
voor: verlichting 'fl' 3198605 
bestrating 'fl' 3959430 

Voorburg 
Herenstraat 42 
2271 CH VOORBURG 
'f!' 070- 35751 1 1 

Wassenaar 
johan de Wittstraat 45 
2242 LV WASSENAAR 
'f!' o7o- s122222 of 
Postbus 499 
2240 AL WASSENAAR 

,/l}7J" Wljkcontactpersonen 
ENFB In Den Haag 
en omgeving 

! 

Centrum 
I Ronald Luijten 

'f!' 3616822 
Hans jongepier 
'f!' 3897384 

Escamp 
vacature 

Haagse Hout 
Henk Ens 
'f!' 3832269 
Mildred Berenschot 
'f!' 3836648 

Laak 
Vacature 

Loosduinen 
Cor Hofman 
'f!' 3972773 
]ohan Bommele 
'f!' 3259301 

Scheveningen 
Peter Creemers 
'f!' 3505922 I 

jan de Munck 
'f!' 3464576 

Segbroek 
Maj-lis Dojes 
'f!' 3231881 

ENFB-{onder)afdelingen in de regio 

Delft 
I Multatuliweg 22 

2624 CJ DELFT 
'f!' 01 5 - 2568876 
www.dsdelft.nl/-fiets 
e-mail : eddiek@xs4al l.nl 

Leidschendam 
Zijdesingel 26 
2261 CA LEIDSCHENDAM 
'f!' 070 - 3275258 

Rijswijk 
Postbus 1 7 54 
2280 DT RIJSWIJK 
'f!' 070- 3936744 

Voorburg 
Appelgaarde 21 1 
2271 TE VOORBURG 
'f!' 070- 3273638 

Westland 
Contactpersoon: 
H.] . Bossenbroek 
Linde 45 
2671 PJ NAALDWIJK 
'f!' 01 74- 620828 

Zoetermeer 
Contactpersoon: 
Theo Hebing 
Postbus 271 
2700 AG ZOETERMEER 
'f!' 079- 3517257 


