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Loosers 
"Schrikken wy geen mensen af?'', vraagt de eindredacteur zich af, als 
hy hoort dat niet alles wat in deze Fietsbel staat straalt van 
enthousiasme. Hy heeft een beetje gelyk . Juist door een positieve en 
meedenkende instelling hoopt de ENFB lets te bereiken. Een 
optlmistische visie hoort daar dus by . 
Tach is er niet altyd reden voor optlmisme. Eerlyk gezegd ben ik 
woedend. 
Sinds de vroege jaren zestig heb ik getracht enigszins milieubewust te 
!even. Zo heb ik het uit overtuiging altyd vertikt om ryles te nemen, 
lets dat vaak een besmuikt gelach opriep, omdat het nemen van ryles 
en het vragen van een auto aan Pa en Ma rand de 18-jarige leeftyd 
zelfs in de vroege jaren '70 al een gewoonte was . Myn principe werd 
zelfs niet serieus genoemen. 
Tach heb ik tot voor kart nooit spyt gehad van deze beslissing . Daar 
waar ik heen moest was of met de fiets of met het openbaar vervoer 
goed bereikbaar. Ik ging er van uit dat ik eens het ty wel mee zou 
krygen: ooit zouden de politici wel tot de conclusie moeten komen, 
dat het bestryden van de milieuvervuiling alleen tegen kan worden 
gegaan als het fietsverkeer wordt gestimuleerd en het openbaar 
vervoer verbeterd, dat wil zeggen: frequent rydend en betaalbaar. 

De praktyk wyst op dit moment op het tegendeel: nog nooit is het 
treinverkeer zo rampzalig geweest: rytyden tussen Utrecht en Den 
Haag van 3.5 uur in plaats van 40 minuten zyn geen uitzondering. De 
regering heeft zich door de privatisering aan haar 
verantwoordelykheid onttrokken. Hetzelfde geldt voor het 
gemeentelyk OV-net: goedlopende lynen wil men inkrimpen of zelfs 
stilleggen in de avonduren. 
De afgelopen maanden heeft de verwaarlozing van de Haagse 
fietspaden de landelyke pers gehaald. Ondanks alle lnspannlng van 
onze pennlngmeester Jaap Kip is er nauwelyks sprake van 
verbetering. Men leze zyn verslag op pagina 4 en 5. 
Je kunt maar een conclusie trek ken. De overheid beschouwt fietsers 
en gebruikers van het openbaar vervoer slechts als loosers, die 
blykbaar te lui zyn om zelf achter het stuur te gaan zltten, en dus een 
mooie bezuinigingspost vormen. 
Maar was zelfs het NOS journaal onlangs geen getuige van een 
burgemeester Havermans, die scheurend op zyn tweewieler aantoonde 
dat de flets toch echt het snelste vervoermiddel is om in het centrum 
te komen? Dat zou hem toch tot nadenken moet stemmen. 

Een Kemper vouwfiets 
past 

in een trein, 

een koffer of kofferbak, 

en past zeker 

in uw doelstelling ! 
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Fietsverlichtingscampagne in 
Den Haag 'vorstelijk' gestart 
Op dinsdag 3 oktober, op 
een regenachtige morgen 
werd op het Binnenhof 
het startsein gegeven 
voor de landelijke 
fietsverlichtingscampag
ne 'Fiets als een vorst, 
fiets verlicht.' 

Met trompetters werd de 
komst gemeld van Queen Dolly 
Bellefleur op een tandem met 
aan het stuur de look-a- like 
van prins Willem Alexander. 
De stoet werd voorafgegaan 
door twee fietsende agenten 
en aan slot van de stoet reed 
Jos Auwers , die weer veel 
aandacht trok met zijn hoge Bi. 
Na enige plichtplegingen, 
waaronder het onthullen van 
een reclamezuil over de 
campagne en een toespraak 
van ENFB-voorzitter Taco 
Schmidt kreeg het paar een 
ludieke verlichting voor op de 
tandem. Vele prominenten 
waren aanwezig om dit ludieke 
startsein te aanschouwen. 

Jeugdjournaal 
Omdat de afdeling Den Haag 
mee had geholpen met het lan
delijk bureau in Woerden, was 
het ook voor hen een spannend 
moment of de voorbereidingen 
niet voor niets waren geweest. 
Pas 's avonds bleek dat O.J. 
Simpson aile aandacht kreeg. 
Alleen het jeugdjoumaal liet 
een paar beelden zien van de 
campagne. 
Er moest ook nog op plaatselijk 
niveau nog actie worden 
gevoerd. Dit gebeurde op 
zaterdag 7 oktober op de Groen
markt naast de fietsenstalling 
van de Bisieklette. Een in een 
oud politiepak geklede ENFB lid 
werden aile fietsers gevraagd 
naar de kwaliteit van hun fiets
verlichting. De fietsers konden 
hier vervolgens kosteloos hun 
fietsverlichting laten controle
ren. Een deskundige van de 
firma Struijk was aanwezig om 
advies te geven. Vooral door 
zijn inzet kunnen we terug
kijken op een geslaagde actie, 
waarbij wij hopelijk ook weer 
nieuwe leden hebben kunnen 
begroeten. 

MarkRoskot 

• 'Willem Alexander' 
onthult een 
reclamezuil over de 
campagne. 

Op de lokale fietsverlich
tingscampage op 7 oktober 
konden de fietsers naast de 
fietsenstalling bij bet oude 

Raadhuis aan de Groen
markt gratis hun Iicht laten 

controleren. 
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Feiten weerspreken woorden wethouder Meyer 

Toestand fietspaden in 
Den Haag: om te huilen! 

1 Lippe Biesterfeldweg 

1 Escamplaan 

1 Lozerlaan: Herstel begonnen 

De laatste maanden is er heel wat ophef geweest 
over de deplorabele staat waarin een groot aantal 
fietspaden in Den Haag verkeert. Dankzij acties van 
de ENFB hebben diverse media, regionaal en 
landelijklkranten en televisie, hieraan uitgebreid 
aandacht besteed. 

Nog in september weet 
wethouder Meyer (verkeer en 
vervoer) echter nog nergens 
van. In de Stadskrant konden 
we nog uitspraken noteren als 
'fietsen moet aantrekkelijker 
en veiliger worden' en 'met 
veilige fietspaden kunnen 
mensen uit de auto worden 
gelokt'. In dezelfde periode 
waren de eerste fietspaden 
afgesloten en de eerste van 
vele waarschuwingsborden 
geplaatst. 

Onder de indruk 
De eerstverantwoordelijke 
wethouder Van der Putten 
blijkt kort daarna wel op de 
hoogte te zijn. In de Haagsche 
Coutant van 9 oktober zegt hij 
'diep onder de indruk van de 
toestand op straat te zijn'. Ver
volgens roept hij de burgers 
op schades aan Stadsbeheer te 
melden want 'dan zal er on
herroepelijk binnen drie dagen 
actie worden ondernomen'. 

Stadsbeheer 
Helaas blijkt uit de praktijk 
een heel ander beeld. Door 
ondergetekende zijn sinds de 
periode van voor de zomer een 
groot aantal meldingen van 
schades aan Stadsbeheer (SB) 
gedaan. 
Voor zover door SB actie werd 
ondernomen, was dit vrijwel 
nooit binnen drie dagen, drie 
weken of langer is eerder 
regel dan uitzondering. Som
mige reparaties zijn bovendien 
van een dusdanige kwaliteit, 
dat de gemelde problemen 
binnen korte tijd weer 
terugkeren. 
Erger is nog dat een flink 
aantal gemelde schades 
helemaal niet wordt gerepa
reerd, terwijl enkele fietspa
den, voordat zij werden 
afgesloten dan wel hersteld, 
zich lange tijd in een gevaar-

lijke staat hebben bevonden 
(Lozerlaan, Erasmusweg). 

Ongelukken 
De meest voorkomende 
schades zijn sterk losliggende 
en/of beschadigde tegels en 
brede/diepe voegen. Ret komt 
regelmatig voor dat tegels van 
hun plaats komen te liggen en 
hier en daar vallen losliggende 
tegels ten prooi aan baldadige 
jeugd, met als gevolg dat 
tegels kompleet in het niets 
verdwijnen. 
De huidige situatie is voor fiet
sers, maar ook voor voet
gangers, niet zonder gevaar 
en daarom onaanvaardbaar. Er 
zijn al meerdere ongelukken 
gebeurd, waarvan enkele met 
ernstige afloop. Kennelijk trekt 
de gemeente weinig lering uit 
het verleden, want ook elf jaar 
geleden is op de Erasmusweg 
onder vergelijkbare omstan
digheden een ernstig ongeluk 
gebeurd. 

Actle 
De ernst van de situatie en de 
wijze waarop SB met schade
meldingen omgaat, is voor de 
ENFB aanleiding geweest voor 
o.m. een briefwisseling met 
het College en het dreigen met 
een kort geding. Hierbij is een 
advocaat ingeschakeld en 
heeft de afdeling de steun van 
het landelijk bureau. 
In de tussentijd zijn door de 
gemeente enkele financiele 
maatregelen genomen om de 
pijn hier en daar te verzach
ten. Met 1.5 miljoen uit de pot 
'aanleg van nieuwe fietspa
den' is nog dit jaar begonnen 
met de aanpak van dertien 
fietspaden, waaronder enkele 
die waren afgesloten. Voor 
1996 wordt bovendien nog 0.8 
miljoen beschikbaar gesteld 
uit het budget 'de kern 
gezond'. Verder vindt er 
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• De staat van onderhoud van het fietspad langs de Pisuissestraat in Loosduinen is zo bedroevend, dat fietser sinds september 
dringend wordt uitgenodigd om van het trottoir gebruik te maken. 

volgend jaar binnen het totale 
onderhouds- budget een ver
schuiving plaats ten gunste 
van het onderhoud aan fiets
en voetpaden. 

Ultimatum 
Wegens een onbevredigend 
antwoord van het College op 
een eerder door de ENFB ver
zonden brief is , opnieuw 
onder dreiging van een kort 
geding, aangedrongen op een 
gesprek met wethouder Van 
der Putten. Op 18 december 
heeft vervolgens een gesprek 
plaatsgevonden met o.m. de 
alg. direkteur van Stadsbeheer 
(de wethouder was ziek) over 
eerdergenoemde en andere 
nog te nemen maatregelen en 
over de uitvoeringspraktijk 
betreffende spoedeisende re
paraties. 
In dit gesprek is naar voren 
gekomen dat eind januari de 
totale problematiek in kaart 
zal zijn gebracht, inclusief een 
kostenraming. Afhankelijk van 
de beschikbare financiele mid
delen - overigens nauw sa
menhangend met de aange
vraagde art.12 status - zal in 
de loop van 1996 een planning 
van de te n~en maatregelen 
kunnen worden vastgesteld 
vanaf heden- tot het moment 

dat er een voor fietsers bevre
digende situatie zal zijn ont
staan. 

Toezeggingen 
Ten aanzien van spoedeisende 
reparaties is door SB toege
zegd te zullen bezien of er 
objektieve normen zijn vast te 
stellen, op grond waarvan kan 
worden besloten gemelde 
schades a1 of niet te repareren 
en binnen welke termijn. Aan 
de direkteur is tevens een dos
sier met niet- of onbevredi
gend afgehandelde schade
meldingen overhandigd, waar
op door hem opnieuw is toe
gezegd dat gemelde schades 
binnen drie werkdagen zullen 
worden gerepareerd (overi
gens niets nieuws, want hoe
wel de uitvoeringspraktijk an
ders uitwijst, heeft deze ga
rantie altijd al bestaan). Bo
vendien behoort SB de Schade
melder te informeren over de 
door het SB te nemen maatre
gelen, iets wat tot op heden 
( op stadsdeel Escamp na) 
nooit gebeurde. 

En verder .. 
De uitvoeringspraktijk zal in 
de komende weken moeten 
uitwijzen of SB deze toezeg
gingen ook werkelijk gestand 

doet. Indien dat niet het geval 
is zal de ENFB zich opnieuw 
over verdere acties beraden. 
Gezien de eerdere aankondi
gingen zal dit niet anders 
kunnen zijn dan een gang naar 
de rechter. 
Om de uitvoeringspraktijk te 
kunnen toetsen is het belang
rijk dat schades vanaf heden 
onmiddellijk aan SB worden 
gemeld. De telefoonnummers 
vind je op de achterzijde van 
de Fietsbel. 
Eventueel kan ook naar 
ondergetekende worden 
gebeld, ik zal er dan voor zorg
dragen dat de melding per fax 
aan SB wordt door-gegeven. 
Doe je de melding zelf, eis dan 
van SB bij elke melding wan
neer en welke maatregelen er 
door SB zullen worden 
genomen. Mocht er door SB 
onbevredigend op een 
melding worden gereageerd, 
dan gaarne aan mij doorgeven. 

Jaap Kip (die de toestand van 
de fietspaden tevens op de 

foto vastlegde) 
Dr RJ Fruinplantsoen 36 

2552 LH DEN HAAG 
Tel: tijdens kantooruren: 

3231842 
b.g.g. en's avonds : 

3910981 

Binckhorst 
Ook in de Binckhorst 
bevindt zich een fietspad , 
dat door de lange uit
lopers van de bomen 
langs de weg tot een hob
belparcours is geworden. 
Ret ligt langse de Mercu
riusweg, die op zich een 
mogelijkheid biedt om de 
verkeersdrukte op de 
Binckhorstlaan te ontwij
ken. 
Ret ziet er niet naar uit 
dat er binnenkort veran
dering in komt. Wel is 
men op een geheel andere 
plek -langs de Wega
straat - bezig een geheel 
nieuw fietspad aan te leg
gen. 
Dat zou pas echt zinvol 
zijn, als dit pad parallel 
langs het spoor tot aan 
Den Haag CS zou gaan 
doorlopen. Zolang dit niet 
het geval is, blijft de 
Binckhorst voor pende
laars het Siberie van Den 
Haa,g. 
Hierover in een volgend 
nummer misschien meer. 

Eduard Bekker 
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'Woerden enthousiast over 'zeer active' leden in Residentie 

Campagne voor 
nieuwe leden 
in Den Haag 
In 1996 zal een ledenwervings-campagne in Den 
Haag plaatsvinden. Op voorstel van het hoofdbureau 
in Woerden is hiertoe besloten. Zo'n 20.000 adressen 
verdeeld over zes Haagse Wijken zullen 
aangeschreven worden. Te ondersteuning hiervan zal 
in dezelfde periode een actie de Hagenaars nag eens 
attenderen op het werk van de afdeling. 
Enkele jaren geleden besloot 
het hoofdbureau in Woerden 
om jaarlijks in andere 
gemeente een ledenwerfactie 
te houden. Steeds wordt 
gekozen voor een gemeente 
waarin de afdeling laat zien 
zeer actief te zijn. De veelheid 
aan activiteiten en plannen 
van de afdeling Den Haag in 
1995-1996 zijn reden om de 
campagne in 1996 in Den 
Haag te houden. 

Acties in 95 en 96. 
Dit betekent dat in zes Haagse 
(welke) wijken alle huishou
dens een informatiepakketje in 
de bus krijgen. De bewoners 
worden ge1nformeerd over het 
werk van de Fietsersbond 
ENFB en kunnen middels een 

bijgesloten acceptgirokaart lid 
worden. In andere steden le
verde dit in voorgaande jaren 
honderden nieuwe leden op. 

Publiciteitsactie 
De ledenwerfactie wordt ge
koppeld aan een grote 
publiciteitsactie door de afde
ling. Op deze marrier hopen 
we dat mensen nog meer het 
belang van ons werk gaan 
inzien. Welke actie dit wordt 
is met name afhankelijk van 
de uitkomst in het overleg tus
sen de Fietsers-bond enfb en 
wethouder Meijer over het 
achterstallig onderhoud aan 
fietspaden in Den Haag. 
Mocht dit overleg tot 
onvoldoende toezeggingen 
door de Gemeente leiden zal 

de Fietsersbond, naar ver
wachting in januari, een kort 
geding beginnen tegen de 
gemeente. De publiciteit die 
hiermee gehaald wordt lijkt 
dan een geschikte mogelijkl
heid om de ledenwerfactie te 
beginnen. 
Indien deze problematiek 
publicitair gezien te weinig 
opleveren dan zal enkele 
maanden later - in mei - een 
andere actie gekoppeld 
worden aan de wervingsactie. 
Hierover wordt tijdens de 
volgende kerngroepvergade
ring een besluit genomen. 
Eenieder wordt dan ook 
gevraagd hiervoor een plan te 
verzinnen. Gedacht kan 
worden aan een actie rond 
fietsdiefstal en stallingsvoor
zieningen voor fietsen, of 
brommers weren van 
fietspaden. Welke actie het 
ook mag worden, het initiatief 
van een ledenwerfactie uit 
Woerden, is een mooie gele
genheid om de activiteiten van 
de afdeling verder uit te 
brei den. 

Advertentie 

Tandemspecialist 

Varia 

• Weer nieuw fietspad in 
Wassenaar? 

De gemeente Wassenaar 
overweegt aan de noorde
lijke rand van de bebouwde 
kom een fietspad aan te 
leggen door de weilanden, 
haaks op de Oostdorper
weg, in de richting van de 
jachthaven aan de was
senaarse Zijlwatering. Deze 
fietsverbinding zou prettig 
zijn voor toeristen en voor 
de bewoners van de in aan
bouw zijnde huizen daar ter 
plaatse. 

• Jammer 
Tevens mocht ik vernemen 
dat een tunneltje onder de 
A44, de Rijksstraatweg, om 
het bovenstaande gebied 
bij het gehucht Maaldrift 
rechtstreeks bereikbaar te 
maken vanuit Voorschoten, 
enige tijd geleden is afges
temd met een stem verschil 
door de gemeenteraad van 
laatstgenoemde plaats, 
naar men zegt door ruzie in 
de VVD fractie. Het geld 
voor genoemde ingreep 
-was al gevonden. 

• Stelling 
'Bromfietsers van het fiets
pad at, is de goedkoopste 
manier om de fietsveilig
heid te bevorderen. ' 

Peter Piket 

· Hoofdsponsor Biesieklette 

Ftlt1t.: 
IIIII Hut: - , .... ,_7. 
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De wethouders 
Meijer en Vander 

Laar hielder ter 
ere van de 

opening van de 
fiets- en voet

gangerstunnel 
onder de spoorlijn 
bij het station De 

Haag Hollands 
Spoor een 

trapautowedstrijd. 
Meijer eindigde 

als eerste. 

foto's Peter Piket 

Wethouders Meijer 
en Van der Laar 
'trappen' fietstunnel 
Hollands Spoor open 
Tijdens het drukken van de vorige Fietsbel, waardoor 
het dus in deze Fietsbel komt, voldeed ik aan de 
uitnodiging om te komen bij de officiEHe opening van 
de fiets-/voetgangerstunnel onder station Hollands 
Spoor. lk neem aan dat iedere fietser blij is met deze 
prachtige nieuwe tunnel, waaraan veertien jaar 
gepland, gedacht en gebouwd is. 
Vooral de kleuren van het 
tegelwerk zijn, vind ik, prach
tig. Er staat zelfs een tekst, 
verstopt in de tegels. Het 
doorkijkje naar boven, waar 
men een indruk krijgt van de 
haast en grandeur van het 
treinverkeer over lange 
afstand, is ook prachtig. Aan 
de zijde van de Waldorpstraat 
is er een fietsenstailing bij 
gekomen, misschien nu al in 
gebruik. 
Er moet natuurlijk nag wel 
wat gebouwd, verlegd en 
bestraat worden en ook het 
stationsplein aan de centrum
zijde wordt in de toekomst 
opnieuw ingericht. Niet geheel 
naar wens van de fietsers 
trouwens. 

Wedstrijd 
De feestelijkheden ter gele
genheid van de opening deden 
prettig aan. Er was een 

wedstrijd tussen wethouder 
Meijer van Verkeer en Vander 
Laar van Economische Zaken 
in trapautootjes. Wethouder 
Meijer kon niet voorkomen dat 
hij als eerste aan het andere 
einde van de tunnel kwam, 
hoewel het duidelijk was dat 
de heren gelijk wilden 
finishen. Er waren redevoe
ringen, waarvan ik aileen heb 
onthouden, dat wij over een 
jaar een uitnodiging kunnen 
verwachten voor de opening 
van de tramtunnel vlak erbij. 
Ik wil wel weer komen, daar 
heb ik geen enkel probleem 
me e. 

N a de redevoeringen werden 
er vuurpijlen afgeschoten aan 
de Waldorpse zijde, waarna 
het gezelschap zich naar de 
koninklijke wachtkamer begaf 
voor de versierde borrel. 

• De tunnel biedt fraaie doorkijkjes. 

• Aan de Waldorpstraatzijde is een nieuwe fietsenstalling bij 
de tunnel betrokken. 

Den Haag bruist wel degelijk, de kraut. Den Haag knalde die 
aileen de mensen, die steeds dag zelfs behoorlijk, aileen 
roepen: "waar dan, waar weet ik niet meer welke dag 
dan?" , zijn natuurlijk steeds te het was. 
laat. Die lezen het dan weer in Peter Piket 
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Goede fietsverbinding Voorschoten 
naar Den Haag Zuid/Wateringen 
Langzaam maar zeker komt 
er een goede fietsverbinding 
tot stand tussen Voorschoten 
I Leidschendam en Den Haag 
Zuid I Wateringen. 
Het is velen waarschijnlijk 
bekend dat het prettig fietsen 
is van station Voorschoten 
langs het treintrace naar sta
tion Mariahoeve. Overallangs 
de route ziet men gepensio
neerden op bankjes consump
ties gebruiken en genieten 
van het gras, de watervogels 
en het kreupelhout. Gekomen 
bij station Mariahoeve kan 
men vrij gemakkelijk via de 
Schipholboog en twee tun
neltjes, halverwege de 
Schenkkade komen; en deze 

In het kader van de Haagse 
Lokale Agenda 21 (HLA 21) 
zijn eind december vele 
project-voorstellen op pa
pier gezet. Drie voorstellen 
komen uit de themagroep 
Verkeer & Vervoer en raken 
direct aan de belangen waar 
de Fietsersbond voor ijvert. 

• Halte thuis 
Dit project houdt in dat jaar
lijks aan elk huishouden een 
overzichtskaartje met bus- en 
trarnlijnen verstuurd wordt. 
Daarbij worden bovendien 
opgenomen de vertrektijden 
van de lijnen die dichtbij elk 
huishouden lopen. Met name 
de grote groep 'niet-gebrui
kers' en twijfelgevallen' wor
den op deze marrier geinfor
meerd over het gemak van 
het openbaar vervoer. 
Het idee is dat veel mensen 
thuis kiezen voor een ver
voerwijze en op zo'n moment 
geen zin hebben om naar een 
halte te lopen om te kijken 
hoe laat een tram vertrekt en 
hoe laat de laatste tram 
bijvoorbeeld nog terug rijdt. 

gevaarlijke weg kan men nog 
een tijdje vermijden door over 
een mal nieuw fietspad van 
rode gravel, dat toch wel een 
grote aanwinst is, naar de 
molen te rijden. 
Daar aangekomen moet men 
een stukje over de Schenkkade 
rijden, die daar evenwel wat 
breder is. Als men op de Laan 
van Nieuw Oost Indie naar 
links gaat en achter het 
Ministerie van Sociale Zaken 
langs rijdt, kan men vrijwel 
geheel over fietspaden komen 
bij het tunneltje naar de Wete
ringkade. 
Daar wordt het fietsplezier 
wat minder, want men moet 
bijvoorbeeld over het Rijswijk-

• Vervoerpakket op maat 
In enkele Nederlandse steden 
zijn reeds ondernemers gestart 
met het aanbieden van 
Gedeeld Autogebruik. Een ver
dere uitbreiding van dergelijke 
projecten zou je 'vervoer-pak
ket op maat' kunnen noemen. 
Op wijkniveau kunnen bewo
ners tegen geringe kosten 
gebruik maken van: 

-diverse types deal-auto's, 
geparkeerd op enkele minu
ten van huis, 

- vervoer per taxi met een 
korting van 10% per ritprijs; 

-20-30% korting op een HTM
abonnement voor bus en 
tram, 

- een goede stallingsmogelijk
heid voor de fietsen in de 
straat, 

- een jaarkaart voor bewaakte 
(Biesieklette) stallingen in de 
stad. 

Een dergelijk 'vervoerpakket op 
rnaat' zal voor velen zelfs 
aantrekkelijker zijn dan de 
aanschaf van een eigen auto. 
Daarom lijkt dit een zeer 
geschikte mogelijkheid om te 
komen tot minder uitstoot van 
uitlaatgassen, stank- en 
geluidsoverlast van auto's, het 
ruimtegebrek in de stad en een 
verbetering van de bereikbaar
heid voor mensen die niet steeds 
over een auto beschikken. 
Om ondernemers, gemeente 
en bewoners warm te maken 
voor Gedeeld Autogebruik 

se Plein, linksaf onder de trein 
door, en dan adviseer ik om 
even door te rijden over de 
Rijswijkseweg en dan rechtsaf 
de Laakweg te nemen, die ons 
voor een groot gedeelte over 
fietspaden en verkeersluwe 
straten voert, en langs 
aantrekkelijke nieuwbouw, tot 
aan het verkeersknooppunt, 
waar station Moerwijk komt. 
Heeft men met veel moeite 
deze hindernis genomen 
(vooral in richting zuid-noord 
is dat lastig), dan komt men op 
de ruime wegen en fietspaden 
van Den Haag Zuid, waar alles 
al een tijdje hetzelfde is. 
Waarom ik dit vermeld, is 
omdat ik niet aileen kritiek 

wordt op 14 maart 1996 een 
informatie- en studiedag geor
ganiseerd in het Museon. Ret 
Brundtland Platform Den Haag 
is initiatiefnemer, maar ook de 
Fietsersbond ENFB is erbij 
betrokken. Het projectvoorstel 
van de Themagroep Verkeer & 
Vervoer (HLA 21) bestaat uit 
een uitbreiding van deze 
informatie- en studiedag. Ret 
plan is om te komen tot een 
inventarisatie van de Haagse 
situatie rond Gedeeld Auto
gebruik: zijn er wijken waar 
bewoners belangstelling heb
ben aan een 'vervoerpakket op 
maat', wat bestaat er reeds op 
dit gebied in Den Haag (niet 
veel), is de gemeente bereid 
dit te ondersteunen en kunnen 
er afspraken gemaakt worden 
met HTM en Biesieklette. 

• Fietsenstallingennetwerk 
in een vooroorlogse 
woonwijk 

Dit project beoogd diverse stal
lingsvoorzieningen voor fietsen 
in een woonwijk te realiseren. 
Goede stallingsvoorzieningen 
in de straat stimuleren het fiets
bezit en fietsgebruik. Ret leidt 
tot minder door fietsen geblok
keerde trottoirs en ook de 
schade aan fietsen, gavels en 
straatinterieur zal verminderen. 
In navolging op een project in 
de Vogelbuurt in Utrecht is het 
de bedoeling diverse typen stal
lingen in een wijk te plaatsen. 
Er zal behoefte zijn aan 
fietsklemmen (met aanbind-

heb op de gemeente Den 
Haag, maar vind dat er stukje 
bij beetje ook veel goede 
dingen gebeuren. Het blijft 
jammer dat de Neherkade zo'n 
verschrikkelijke racebaan is 
geworden, die door iedere 
weldenkende fietser verme
den wordt (veel mensen heb
ben daarover telefonisch 
geklaagd), maar voor het door
gaande fietsverkeer is de 
Laakweg een mooi alternatief. 
Het zou prettig zijn als de 
Waldorpstraat ook over de 
hele lengte een fietsvrien
delijke weg zou worden, dan 
heb je tenminste keus in het 
fietssnelverkeer. 

Peter Piket 

mogelijkheid), fietstrommels 
en inpandige buurtstallingen. 
Dit project is een vervolg op 
het werk van de wijk
milieugroepen. Hierin zijn 
wijkbewoners al aan het 
werk om stallingsvoor
zieningen voor in hun straat 
te realiseren. 
Omdat een aanbindbeugel 
niet zomaar door de 
gemeente geplaatst wordt, 
worden de initiatieven van 
bewoners ondersteund en 
gecoordineerd door de Fiet
sersbond enfb vanuit het 
Haags Milieu-centrum, Den 
Haag Ecostad en het 
opbouwwerk. 

De Haagse Lokale Agenda 21 
heeft tot doel te komen tot een 
duurzame ontwikkeling in 
Den Haag in de 21e eeuw. 
Alle Hagenaars worden uit
genodigd hieraan mee te 
werken. Samen met 
gemeente, natuur- en milieu
organisaties, Haags Milieu
centrum, Den Haag EcoStad, 
opbouwwerk, bewoners en 
bedrijven in Den Haag worden 
plannen ontwikkeld en uitge
voerd. Raakt u, net als ik, 
enthousiast over deze 
projecten, laat het dan weten. 
Uw ideeen en inzet kunnen 
een verbreding en versterking 
van het initiatief betekenen. 

Peter Creamers, 
telefoon: 350 59 22 

('s avonds) 
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Verbetering 
Rijksstraatweg N44? 
Als U deze 'Fietsbel' in de bus 
vindt, is de beslissing hoe de 
Rijsstraatweg door Wassenaar 
verbeterd gaat worden, 
waarschijnlijk al genomen. 
V66r 1 januari 1996 zou een 
besluit vallen over de be
steding van 30 miljoen gulden, 
en in verscheidene moderne 
inspraaksessies, InfraLab ge
naamd, hebben wij van ons 
doen horen. 
Er is kans dat het besluit 
genomen wordt Kerkehout 
voor het fiets en wandelver
keer beter bereikbaar te 
maken. Ook werd door ver
scheidene aanwezigen gepleit 
voor een fietstunneltje bij Den 
Deijl, onder de N44, omdat het 
fietsverkeer van scholieren, 
die van Voorschoten naar 
Wassenaar en weer terug fiet
sen, kennelijk nogal risicovol 
is . 
Er zijn wilde plannen gemaakt 
door de aanwezigen, zo mocht 
ik zelf, onder druk van mijn 
groep, pleiten voor een zeever
binding tussen Scheveningen 
en Katwijk. Het blijft jammer 
dat de vroegere tramver
binding tussen Den Haag en 
Leiden, via Wassenaar, niet 
meer bestaat; maar 30 miljoen 
zullen daar geen verandering 

;-/··:.·.,:.A. 

KORTE 
BERICH·TEN 

• Fietspad Westvlietweg 
Langs de Vliet tussen de 
Spoorlaan en de grens met 
Rijswijk wordt binnenkort een 
fietspad aangelegd. Hierbij 
wordt het voetpad opgeheven. 
De ENFB heeft gebruik 
gemaakt van het spreekrecht 
tijdens een vergadering van 
de raadscommissie openbare 
werken en milieu om aan te 
dringen op beveiligde over
steekpunten over de 
Westvlietweg. 

• Oude Trambaan-
J.S. Bachlaan 

De ENFB heeft vorig jaar 
aangedrongen op snel
heidsremmende maatregelen 
op de Oude Trarnbaan bij de 
afslag voor fietsers richting 

in kunnen brengen. Tevens 
werd er door veel fietsers voor 
gepleit om het mogelijk te 
maken fietsen mee te nemen 
in de bus van Wassenaar Den 
Deijl naar Den Haag. Zeker bij 
slecht weer zou dat een uit
komst zijn voor veel woon
werkverkeer. Onder het genot 
van alcoholische versnape
ringen en zoutjes leerde ik 
tevens enkele lokale 
bestuurders kennen, die zelf 
soms erg enthousiaste fietsers 
blijken te zijn. 

Busbaan 
Geheel onafhankelijk aan wat 
hier eventueel beslist gaat 
worden, wordt op het moment 
gewerkt aan een busbaan 
langs de N44 ter hoogte van 
het Park Rust en Vreugd in de 
richting Den Haag, waarbij het 
fietspad helaas tijdelijk op de 
schop gaat. Veel deelnemers 
aan de lnfraLab bijeenkomst 
vonden dat zonde van het 
geld. Zelf kom ik daar niet 
vaak genoeg om daar een 
mening over te hebben. Al met 
al zijn er veel heel dwaze 
meningen verkondigd en 
hopelijk ook enkele nuttige. 

Peter Piket 

J.S. Bachlaan (bij auto Fock). 
De automobilisten moeten hier 
voorrang verlenen aan de 
afslaande fietsers . 
Het oversteekpunt is sinds 
kort iets verbeterd. Het is iets 
verplaatst. Aan de kant van de 
Rietvink is tevens een ver
keersdrempel (type Berlijns 
kussen) geplaatst, dat effectief 
werkt. 
Aan de zijde van de Darnlaan 
ontbreekt een dergelijke snel
heidsremmer nog. De gemeen
te is hierover nog in overleg 
met de busmaatschappij. 

• Noordsingel/ 
Dillenburgsingel 

De in september doorgevoerde 
verbetering van de zgn. 
'groene golf' op de Noord
singel hield o.a. in dat het 
kruisende en afslaande ver
keer tegerlijkertijd groen licht 
krijgen. de doorstroming van 
het autoverkeer op de Noord
singel is daarmee gebaat maar 
het is lastig en gevaarlijk voor 
de fietsers. 

Nostalgie? 
"Vroeger stonden op deze 
heuvel grate bomen; fietste 
je hier in de schaduw. Reb
ben ze vijftien jaar gel eden 
omgekapt. Het barstte hier in 
de zomer van de vogels. Hele 
zeldzame, zelfs. 
Hier was een sloot met 
helder water; daar zwommen 
mijn vrienden en ik in . We 
speelden in het hooi. Iedere 
boerderij had een hooiberg 
met los, zacht hooi. 
De deuren waren altijd van 
ongeverfd hout; helemaal 
verweerd natuurlijk. 
Zwaluwen konden in en uit 
vliegen. 

Borden 'Wijziging verkeersre
geling' bleken niet voldoende. 
het naar links afslaande ver
keer verleent meestal geen 
voorrang aan de rechtdoor 
rijdende fietsers van de over
zijde. 
De ENFB heeft daarom vrij 
snel gevraagd om een bord 
'fietsers voorrang' te plaatsen 
voor de kruising op de Dillen
burgsingel. Op dit punt is er 
een sterke verkeerstroom naar 
de Noordsingel. Het bord is er 
gekomen. 
Helaas is er 
plaatsing van 
fietser op 
aangereden. 

(nog voor de 
het bord) een 

dit punt 

• Kon Julianaweg 
Bij de zijwegen van de Kon. 
Julianaweg zijn onlangs Ber
lijnse kussens geplaatst. Deze 
zorgen voor veiliger verkeer 
op de kruisingen. 
Naast de verkeersdrempels 
zijn hoge rubberen afscheidin
gen aangebracht die moeten 
voorkomen dat de automobilist 
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Aile deuren stonden open en 
waren niet op slot. Je fiets 
stand ook niet op slot. Als je 
hier fietste, zoals wij nu 
doen, was je vrijwel alleen. 
Geen hoge flats aan de 
horizon ; geen lawaai van 
vliegtuigen. " 

Zijn vriendin vroeg hem: 
"hoe oud ben je eigenlijk?" 
"Vijf en veertig. " 
"En je stemt progressief; zou 
je je dan misschien eens met 
de toekomst bezig kunnen 
houden. " 

Peter Piket 

langs de drempel over de fiets
strook rijdt. Deze afscheiding 
heeft onlangs, door de rela
tieve onopvallendheid ervan, 
tot een zwaar ongeval geleid. 
Volgens de gemeente wordt 
de situatie niet enigszins 
aangepast maar worden alle 
drempels op deze weg ver
wijderd. De ENFB betreurt dit. 

• Frederik Hendriklaan - Kon. 
Julianaweg 

De situatie voor fietsers is hier 
sterk verbeterd door versmal
ling van de rijbaan en de 
verandering van stukken fiets
strook in fietspad. 

• Gr. Willem de Rijkelaan 
Ter hoogte van de Pr. Marie
Louisselaan werd de 
scheiding tussen fietspad en 
rijbaan aangepast. Fietsers die 
nu van het kleine stukje 
fietspad weer op de fiets-
strook komen worden nu niet 
meer gesneden door autover
keer. De ENFB had hier ook 
om verbetering gevraagd. 
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Korte ervaringen 
als vouwfietser 
A 

Is iemand nog ban
den vooreen 
Bickerton nodig 
heeft, bel me dan. 
Doordat mijn vouw

fiets gestolen is heb ik ze 
niet meer nodig. Van oktober 
tot december heb ik ervaren 
dat je aan een vouwfiets 
moet wennen, maar daarna 
is hij onmisbaar. Behalve 
natuurlijk als de NS wat 
fietsvriendelijker wordt en je 
overal goede bewaakte stal
lingen hebt of je met een 
gewone fiets de trein in kan. 

Van mei tot oktober 1995 
was ik twintig tot dertig 
minuten per dag vijf dagen 
in de week kwijt door het 
lopen van en naar het 
station. Hierdoor leek mij een 
vouwfiets wei handig. 
Alternatief was het stallen 
van fietsen bij de stations. 
Echter dit was voor mij geen 
reeel alternatief, omdat vorig 
jaar mijn fiets bij het station 
waar ik nu ook een fiets moet 
stallen, (station Den Haag 
Laan van Nieuw-Oost-Indie) 
op klaar lichte dag nog ont
daan is van bel, bagagedra
ger en licht. Een bewaakte 
fietsenstalling is er niet. Bij 
het orienteren op een vouw
fiets, kwam het idee om een 
tweedehands te kopen, van
wege de prijs. Niet bekend 
was namelijk hoelang ik de 
vouwfiets hiervoor zou kun
nen gebruiken (flexi-werk). 
Erg veel tweedehands fiet
sen werden er niet geboden, 
maar uiteindelijk hebben wij 
na veel getob een Bickerton 
(zie plaatje) gekocht. Het 
gezin waarvan wij het over
namen gebruikte het voor de 
vakanties en verwachtte het 
nu niet meer te gebmiken. 
We kregen er reservebanden 
en een fietsmandje bij. 

Het vouwen kostte mij in 
het begin veel moeite en er 
hard op fietsen ging soms 
ook niet goed (stang kwam 
in het midden los te zitten of 

zadel zakte naar beneden). 
Hierdoor was de tijdwinst 
gering. Ook werd ik er soms 
behoorlijk smerig van, 
waardoor ik niet goed de fiets 
durfde te tillen over 
andermans hoofden in het 
bagagerek. Ik was er in het 
begin dan ook nog niet erg 
gelukkig mee. Onopgevouwen 
in de trein is absoluut ondenk
baar, want een van de eerste 
keren dat ik de fiets in elkaar 
zette voor het uitstappen 
kreeg ik op mijn kop van de 
conductrice. Ik vond dit echter 
belachelijk (niemand had er 
last van) zodat ik later tach 
altijd met het uit elkaar 
vouwen in de trein began. 
Later hoorde ik dat officieel 
alleen de stang in de trein 
gevouwen moet zijn. Je ziet 
dan ook 'gewone' fietsen die 
bij de stang een scharnier 
hebben. 

De positieve opmerkingen 
van medepassagiers maakte 
voor mij de vouwtiets steeds 
waardevoller. Je kreeg vaak 
opmerkingen dat deze wei 
heel klein opgevouwen kon 
worden of dat het vouwen erg 
snel ging (later). Ik werd dus 
steeds trotser op mijn 
aankoop, maar helaas kwam 

daar een eind aan. Hij werd 
gejat. In de trein was ik zeer 
waakzaam, door het fietsje 
altijd naast mij te hebben. Ik 
nam het altijd mee de 
gebouwen in, tot 4 december 
1995 toen ik voor het eerst 
de fiets buiten liet staan. Ik 
was wat laat en een van mijn 
gesprekspartners (toekom
stige baas), kwam ook net 
aanlopen. Door de haast had 
ik geen zin om de fiets op te 
vouwen en naar binnen te 
nemen, dus zette ik hem in 
het fietsenrek op slot, voor 
het Wibauthuis in 
Amsterdam. Na een paar uur 
kwam ik terug en weg was 
ie. Ik liep weer naar binnen 
om te vragen of de portiers 
wat hadden gezien en waar 
het politiebureau was. 
Helaas had ik de moeite om 
naar het politiebureau te 
gaan beter kunnen besparen 
want zelfs aangifte doen 
raadde de politie at, omdat ik 
de fiets niet gemerkt had. 

N u loop ik dus weer van en 
naar de trein voor mijn werk, 
maar straks net iets minder 
want mijn werkplaats ver
huist naar de Wibautstraat. 

Mildred Berenschot 

Varia 

J.)ooo-""'"' 
ENFB-ers 

schrlJven . ~ 
De redactie wil in deze rubriek graag 
klachten, suggesties en opmerkingen 
plaatsen van ENFB leden. 

Blikvarken 
Onlangs ontving ik 'De Fiets
bel' nr 4 '95. Tot mijn stomme 
verbazing en ontgoocheling 
trot ik op pag.11 een artikel 
aan van een zekere P.Piket, 
die hierin bij jeugdigen het 
blikvarken tracht te promoten 
met ook nog een opvallende 
toto erbij. Vervult deze pro
auto-man een bestuursfunctie 
bij de ENFB, zo vraag ik mij at. 
Dit is voor mij een trieste 
ontboezeming. Zo'n verhaal 
behoort volgens mij NIET in 
een FIETS-blad thuis. Wan
neer de ENFB tracht nieuwe 
leden te werven, moet zij niet 
deze weg bewandelen! 
Na het bovenstaande over
weeg ik sterk mijn abon
nement te beeindigen. Overal 
word ik a1 overspoeld door 
blikvarken-reclame. Wanneer 
de ENFB daar dan ook nog zo 
nodig aan mee denkt te 
moeten doen, dan behoeft het 
voor mij niet meer. 

A.B.Holleboom 
uit Den Haag 

Naschrift redactie: 
Het is niet mijn bedoeling het 
blikvarken te promoten. Ik wil 
slechts de belevingswereld 
van jongeren bespreekbaar 
maken, en bij jongetjes is dat 
Ferrari en BMW. Bij een 
gewoon varken is het zo, dat 
als je aan z'n staart trekt, dan 
wi1 hij naar voren, en als je 
hem naar voren probeert te 
trekken, wil hij naar achteren. 
Bij een blikvarken zal het wei 
niet anders zijn. (P.P.) 



Jeugdpagina 
Beschilderen 
met bloemen 

Rallo, ik ben Constant, en ik 
ben 14 jaar. 
Ik wil even zeggen dat mijn 
ouders milieufreaks zijn. 
We gaan altijd op de fiets op 
vakantie, bijna altijd naar 
Schiermonnikoog. Ik wil wel 
eens wat anders . Thuis roken 
ze niet en ik krijg geen bier; 
moet ik zelf kopen van mijn 
zakgeld. Eemmaal in de week, 
op zaterdag, eten we vlees , 
terwijl we toch hartstikke rijk 
zijn. 
Mijn favoriete auto is de 2CV 
van Citroen, maar doe er maar 
geen toto bij; iedereen kent 
hem toch wel. Ik zou hem het 
liefst willen beschilderen met 
bloemen. Een favoriete fiets 
heb ik niet. Een eenwieler lijkt 
me handig, voor in de trein, en 
zo. 

Constant Lepelaar, 14 jaar 
uit Den Haag 

Wind door je haren 

Ik willater als ik groot ben 
geen auto. Ik vind fietsen vee! 
prettiger. In een auto zit je zo 
opgesloten. 
Ik wil de wind door rnijn haren 
voelen. Ik wil een vent later, 
met een Harley Davidson, om 
dan met de motor op vakantie 
te kunnen gaan, en gewoon 
maar op goed geluk te rijden. 
Niet dat je een plan hebt of zo, 
zoals mijn ouders. 
Gewoon je neus achterna 
rijden, en liefst twee maanden 
achter elkaar. Ik stuur een 
tekening mee. 

Bregje Koolstover, 12 jaar 
uit Leidschendam 

Advertentie 

Schoolstraat 21 
251 1 AW Den Haag 

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

OOK uw FIETS STAAT VEILIG BIJ 

STALLINGEN IN DEN HAAG, DELFT, 
KIJKDUIN, LEIDSCHENDAM, RIJSWIJK, 
SCHEVENINGEN, ZOETERMEER 
EN BT.T DIVERSE EVENEMENTEN 

JAARKAAR.TEN EN 12 'RITTEN 1 -KAARTEN TE VERKRIJGEN 
BEL DE BIESIEKLETTE INFOLIJN 

TELEFOONNUMMER: 070-3.62.42.82 

PRIJZEN JAARKAARTEN: FIETS FL. 75,00 
MET OOIEVAARSPAS: FL. 25,00 
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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? 

Schrijf of bel naar de verantwoordelijke instantie en/of schrijf of bel 
naar de enfb-vertegenwoordigers in uw buurt! 

~ Gemeente Den Haag, Dienst stadsbeheer 
J'"_..- Sector Wegen & water, Afdeling Planvorming 

of Sector groen 
Postbus 12600 
2500 DJ DEN HAAG 
'fi' 070- 3532000 en 
'fi' 070- 3133554 (Defecten aan stoplichten 

~ De redactie 
ontvangt graag 
een afschrlft van 
uw klachten, 
suggesties en 
opmerkingen 

o.v.v. nr. verkeerslicht en lampkleur) 

Fietsersbond enfb 
/7fO Afdeling Den Haag (ook redactie Fietsbel) 

Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 
'fi' 070- 3471165 

~ Kleine mankementen geconstateerd? 
Klachten over bijvoorbeeld losliggende tegels? 
Neem dan contact op met de servicepunten van de dienst 
Stadsbeheer, dagelijks bereikbaar tussen 8.15 en 14.00 uur: 

Stadsdeelkantoren Den Haag: 

Escamp 
Genemuidenstraat 21 0 
'fi' 3535900 

Haagse Hout 
't Kleine Loo 364 
'fi' 3535800 

Laak 
Slachthuisplein 25 
'fi' 3537700 

Loosduinen 
Kleine Keizer 3 
'fi' 3537900 

Scheveningen 
Duinstraat 1 0 
'fi' 3535600 

Segbroek 
Sportlaan 40 
'fi' 3535700 

Gemeenten in de regio: 

Leidschendam 
Raadhuisplein 1 
2264 BP LEIDSCHENDAM 
'fi' 070- 3378300 

Rijswijk 
Gen. Spoorlaan 2 - 4 
2283 GM RIJSWIJK 
'fi' 070 - 3959911 
voor: verlichting 'fi' 3198605 

bestrating 'fi' 3959430 

Voorburg 
Herenstraat 42 
2271 CH VOORBURG 
'fi' 070- 3575111 

Wassenaar 
johan de Wittstraat 45 
2242 LV WASSENAAR 
'fi' 010 - s122222 of 
Postbus 499 
2240 AL WASSENAAR 

__,n\' Wijkcontactpersonen 
/ o v ENFB in Den Haag 

en omgeving 

Centrum 
Ronald Luijten 
'fi' 3616822 

Escamp 
Tiny Dongelmans 
'fi' 3664608 

Haagse Hout 
Henk Ens 
'fi' 3832269 
Mildred Berenschot 
'fi' 3836648 

Laak 
Hans jongepier 
'fi' 3897384 

Loosduinen 
Cor Hofman 
'fi' 3972773 
Johan Bommele 
'fi' 3259301 

Scheveningen 
Peter Creemers 
'fi' 3505922 
jan de Munck 
'fi' 3464576 
Marga Zuurbier 
'fi' 3585146 

Segbroek 
Peter Schutjens 
'fi' 3107727 

Enfb-afdelingen in de regio 

Leidschendam 
Zijdesingel 26 
2261 CA LEIDSCHENDAM 
'fi' 070- 3275258 

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

Voorburg 
Appelgaarde 211 
2271 TE VOORBURG 
'fi' 070- 3273638 

Westland 
Contactpersoon: 
H.] . Bossenbroek 
Linde 45 
2671 PJ NAALDWI]K 
'fi' 0174- 620828 

___________________________________________ L__ 


