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ENFB wil: 
Voorrang voor vormen 
van vervoer die veilig 
zijn, weinig energie 
verbruiken en het milieu 
sparen: meer 
mogelijkheden voor 
f ietsers (maar ook voor 
voetgangers en 
openbaar vervoer). 

Thomas Hood
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Vogelvrij 
Soms is het Leven van een fietser 
slechts 500 gulden waard. Dat was 
de eis die een Groningse officier 
van justitie vorderde tegen een 38-
jarige man uit het Groningse 
Zuidbroek, die na het nuttigen van 
vijf glazen jenever met een snelheid 
van 70 kilometer per uur 
(maximumsnelheid 50 kilometer) 
een 18-jarige fietser had 
doodgereden en vervolgens had 
gemaakt, dat hij wegkwam. Daarbij 
had hij echter omgekeken en gezien, 
dater omstanders om het 
slachtoffers stonden. Dat was voor 
de officier reden om voor dit laatste 
voor het doorrijden na aanrijding 
vrijspraak te vragen. 

Oak de aanrijding op zich achtte 
de officier niet zo 'n ernstig misdrijf, 
want de fietser reed in het danker 
zonder werkende verlichting. De 
wielrijder droeg daarom in de ogen 
van de magistraat zelf oak schuld 
aan zijn doord. Dat de verdachte 
door was gereden had hemzelf 
overigens nag een extra voordeeltje 
opgeleverd: toen hij zich na enkele 
uren vrijwillig bij de politie had 
gemeld, kon de ademanalyse
apparatuur geen alcoholgebruik 
meer vaststellen, zodat een straf 
voor rijden onder invloed oak niet 
meer tot de mogelijkheden 
behoorde. Hij werd uiteindelijk 
aileen nag maar beboet, omdat hij 
20 kilometer te hard had gereden. 

Advertent1e 

De les die hieruit spreekt is 
tweeledig: 

• Voor automobilisten: als je met te 
vee/ drank achter het stuur zit, rijdt 
dan altijd door als je een aanrijding 
veroorzaakt en meld je pas een paar 
uur later bij de politie. Dan kan er 
geen drankgebruik meer worden 
vastgesteld en ben je daar dus niet 
meer strafbaar voor. 

• Voor fietsers: zorg voor een goed 
werkende verlichting. De kans dat 
je pas tuum word beschuldigd van je 
eigen dood is daarmee een stuk 
kleiner. Bovendien is de kans grater 
dat zelfs een alcomobilist je nag op 
tijd ziet, en als je geluk hebt ziet hij 
met z'n dronken kop misschien zelfs 
nag kans omje te ontwijken. 

Overigens is het verhaal hiermee 
nag niet ten einde: de rechtbank
die tach uiteindelijk het vonnis moet 
vellen - dacht er iets minder Licht 
over en veroordeeld de man wegens 
dood door schuld tot twee maanden 
eel (of het verrichten van een 
alternatieve straf). 
Maar het blijft tach een beetje 
knagen bij mij. 

Hetemaal vogelvrij hoefje je op de 
betreffende weg in Menterwolde 
overigens niet meer te voelen: er 
komt nu een fietspad. 

Eduard 

Een Kemper vouwfiets 
past 

in een trein, 
een koffer of kofferbak, 

en past zeker 
in uw doelstelling ! 

Brompton~ 
DiBlasi 

Dahon 

~emrne~~ oen Haag 
fit r-' I de vouwfietsspeciaJist 070-3459696 
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GMN WE WEER DOM DOEN? 

Ondergrondse 
fietsenstalling op 
de Groenmarkt? 
Na het echec met de fietsenstalling van Biesieklette 
onder het nieuwe stadhuis (deze wordt bijna niet 
gebruikt), gaat de gemeente Den Haag misschien 
dezelfde fout maken op de Groenmarkt. De 
betonnen aanbouw van het oude stadhuis wordt 
binnenkort gesloopt en wij hebben via de krant 
vernomen, dat daar een winkelcentrumpje 
gebouwd gaat worden- ontworpen door de Engelse 
architect John Outram. Op het ogenblik is in het 
plan opgenomen: een ondergrondse fietsenstalling. 
De leiding van Biesieklette, die de stalling moet 
gaan beheren, verzet zich hiertegen. 

Een van de problemen, die wij grondse fietsenstalling. Mis
ondervinden met de beleids- schien moet er eens een 
makers van de gemeente, is goede architect worden 
dat op iedere lege plaats en aangetrokken , die een fiet
iedere vierkante meter grond senstalling ontwerpt van 
in het centrum iets komt of architectonische wereld
moet komen dat geld ople- klasse, die toeristen trekt. 
vert, en er zodoende nooit Mag het dan misschien een 
plaats is voor een boven- Nederlandse architect zijn? 

Tijdens het schrijven van dit 
artikel, vie! me een goede 
locatie in voor zo'n stalling: 
het parkeerterrein op het 
Buitenhof, dat grenst aan de 
Binnenhofbebouwing, dus 
naast de Stadhouderspoort 
(ken Uw vaderlandse geschie
denisl). 
Misschien kan het dan een 
postmoderne parodie op de 
Binnenhofbebouwing worden. 
Het huidige autoparkeerter
rein daar ter plaatse is van 
een aanstootgevende lelijk
heid, en het enige redelijke 
alternatief voor die lokatie, 
behalve een fietsenstalling, 
lijkt mij een door ossen 
aangedreven draaimolen, of 
- als dat niet kan - een 
stoomdraaimolen. Ik bedenk 
ze waar u bijzit. 

Peter Piket 

Meer fietsenstallingen 
in de woonwijken 
In drie Haagse woonwijken 
wordt gewerkt aan meer stal
lingsvoorzieningen voor fiet
sen in de straat. 
• In Regentesse-Valkenbosch 

hebben bewoners voor tien 
straten inmiddels een aan
vraag bij het stadsdeel
kantoor ingediend. 

• In het Zeeheldenkwartier 
heeft een eerste informatie
avond plaats gevonden. De 
belangstellenden zullen bin
nenkort starten met een 
inventarisatie van de 
behoefte aan stallingen in 
hun wijk. 

• In Laak is er een informatie
avond op 3 apriL Bij het 
schrijven van dit artikel 

waren er reeds 35 aanmel
dingen van belangstel
lenden. 

Het 'fietsenstalling in de 
straat'-project is een van de 
acties die door wijkmilieu
groepen worden uitgevoerd. 
Bij andere acties gaat het om 
meer groen in de wijk, het 
verspreiden van NEE/JA 
stickers tegen ongewenst 
reclamedrukwerk, ecologisch 
geteelde bloembollen, eco
brunch, etc. Het initiatief 
komt van de wijkbewoners. 
Zij worden daarbij onder
steund door de Natuur- en 
Milieu Organisaties en het 
Wijkeninitiatief via Den Haag 
EcoStad. 

De Fietsersbond ENFB, afde
ling Den Haag verzorgt de 
informatie-avonden over stal
lingen. Ook ontwikkelde zij in 
samenwerking met anderen 
een stappenplan. Aan de 
hand van dit stappenplan 
kunnen wijkbewoners samen 
komen tot een aanvraag voor 
een fietsenstalling. De Fiet
sersbond informeert ook de 
diensten REO en Stadsbeheer 
en de politiek over de ontwik
keling in de wijken. Hopelijk 
kunnen we over enkele maan
den, samen met de wijkbe
woners , de plaatsing van 
fietsenstallingen in woon
wijken vieren. 

Peter Creemers 

april1996 

Fietstocht: 
11Nooit meer 
Tsjernobyl" 

3 

Op 25 april komen van 
diverse lokaties in Neder
land fietsers in Den Haag 
aan om op 26 april in de 
ochtend op het Binnenhof 
een demonstrate te hou
den met als titel "Nooit 
meer Tsjernobyl". 
Op 26 april is het tien jaar 
geleden dat de kernreactor 
van Tsjernobyl zijn radio
actieve wolken de wereld 
instuurde en daarom be
ginnen de fietstochten op 
aile plaatsen in Nederland 
waar aan kunstmatige 
kernsplijting wordt gedaan, 
n.l . Borssele, Dodewaard, 
Almelo, Petten en Delft. 
Het motto van de actie is: 
"ENERGIEK voor een kern
vrije wereld". 

Gelijktijdig met deze 
fietstochten vinden acties 
plaats om creatieve gees
ten op te roepen alternatie
ven voor (het gebruik van) 
kernenergie op praktijknivo 
in beeld te brengen en aan 
het publiek te tonen. 

Op 25 april, laat in de mid
dag, komen de fietsers in 
Den Haag aan, alwaar ze 
op de 26-ste april 's och
tends zullen demonstreren 
op het Binnenhof. 
Daarna zullen ze diezelfde 
dag nog via Leiden en 
Schiphol naar Amsterdam 
fietsen. 
Aileen de fietstocht uit Pet
ten doet Den Haag niet 
aan, maar wordt recht
streeks naar Amsterdam 
geleid. 

Helaas is de titel "Nooit 
meer Tsjernobyl" alweer 
achterhaald, aangezien we 
onlangs in de krant konden 
lezen dat op 27 november 
1995 in Tsjernobyl een 
- weliswaar bescheiden -
ongeluk is gebeurd met een 
kernreactor. Dat bericht 
lekte nu pas uit. 
Niemand raakte gewond en 
er is natuurlijk geen gevaar 
geweest voor wie dan ook. 
Er was aileen maar een 
klein defect geweest in het 
koelsysteem. 

Peter Piket 
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Fiets langs de 
lijn bij conferentie 
over gedeeld 
autogebruik 
De Studie- en informatieconferentie over Gedeeld 
Autogebruik, afgelopen 14 maart, kende veel 
publieke belangstelling. Onder het voorzitterschap 
van Marga Zuurbier werden de 150 aanwezigen 
ge"informeerd over de verschillende deelauto
systemen in Nederland en de snelle, maar soms 
nog kwetsbare opkomst van deelautoprojecten. 
Bovendien werd de komst van een 'car-sharing
systeem' in Den Haag aangekondigd. Mark Roskott 
constateerde echter dat de fiets als alternatief er 
wel erg bekaaid af kwam. 
Bij het oplossen van ver
keersproblemen - waarmee 
ook Den Haag heeft te 
kampen- wordt nog steeds 
bijna uitsluitend vanuit de 
auto gedacht. Voor alternatie
ven gaat de overheid echter 
niet uitsluitend meer bij 
zichzelf te rade. Tijdens de 
opening van de middag wees 
wethouder Van der Putten 
dan ook met instemming op 
het initiatief van het Brundt
land Platform Den Haag dat 
deze conferentie organiseerde 
in samenwerking met onder 
andere het Haags Milieu 
Centrum en de Haagse 
afdeling van de Fietsersbond 
ENFB. 
Het fenomeen Autodelen 
wordt ook door het ministerie 
van Verkeer & Waterstaat 
ondersteund. Tot teleurstel
ling van de toehoorders moest 
de vertegenwoordiger namens 
de minister eraan toe voegen, 
dat de Rijksoverheid die steun 
niet echt hard kan maken via 
bijvoorbeeld fiscale voordelen 
voor de autodelers. Wel 
betaalt het ministerie de 
Stichting voor Gedeeld Auto
gebruik. Namens deze stich
ting vertelde de beer 
Theunissen over de snelle 
toename van het aantal 
autodelers in Nederland. Deze 
dag werd dan ook aange
grepen om de 10.000-ste auto
deler in Nederland in de 
bloemetjes te zetten. 
Behalve diverse toespraken 
kregen de bezoekers volop 
gelegenheid informatie te ver
zamelen bij de vele aanwezige 

organisaties op de markt. 
Onder hen Depot-Fietsen uit 
Amsterdam. 
De huurfietsen met stal
lingsklemmen die dit bedrijf 
aanbiedt, lijken zeer geschikt 
kunnen zijn voor het 
toeristisch-recrea tief verkeer 
in de stad. Mits er vele uitgifte 
plaatsen gerealiseerd kunnen 
worden. Elke toeristisch
recreatieve voorziening zou 
hieraan mee moeten doen. 

Stallingen 
"Behalve autodelen zou het 
aanbod in de wijken ook 
moeten bestaan uit korting op 
het openbaar vervoer en stal
lingsvoorzieningen voor fiet
sen." Dit idee werd op de 
conferentie naar voren ge
bracht door de Themagroep 
Verkeer & Vervoer (van de 
Haagse Lokale Agenda 21) en 
de Fietsersbond enfb, afdeling 
Den Haag. "Zo'n 'vervoerspak
ket op maat' zou een wer
kelijk alternatief betekenen 
voor eigen autobezit. Steeds 
wanneer u buiten uw deur 
gaat kiest u voor de meest ge
schikte vervoerswijze. Te 
voet, met een goeie fiets die 
veilig gestald kan worden, het 
openbaar vervoer met korting 
of een deelauto voor enkele 
uurtjes om bijvoorbeeld 
bouwmaterialen te vervoe
ren." 

'Car-sharing' 
Den Haag krijgt binnenkort 
ook een 'car-sharing-sys
teem'. Het bedrijf GreenW
heels dat met dit syseem vorig 

Kleine groep ziet fiets als altematlef 
Tijdens de bijeenkomst van 
14 maart vielen mij twee 
zaken op. 
Ten eerste dat in bijna alle 
pogingen om gedeeld auto
gebruik te bevorderen, de 
fiets niet naar voor kwam 
als alternatief - op het 
project van Greenwheels in 
Den Haagna. 
Ten tweede dat de fietsers
bond ENFB over deze 
materie geen standpunt 
heeft. Dit bleek al gedurende 
onze voorbereidingen aan 
deze conferentie, waarbij bet 
moeilijk bleek onze informa
tiestand aldaar zinnig 
inforrilatiemateriaal te vul
len. 
Tijdens de conferentie bleek 
de stem van de fietsers door 
een kleine groep rrfensen te 
worden uitgedragen. Opmer
kingen waren dat als · (jonge). 
mensen kiezen voor deel
auto project, dan kunnen 
hiervoor twee redenen zijn: 
niet kiezen voor een eigen 
auto of juist kiezen voor 
deelauto in plaats van 
helemaal geen auto nemen. 

jaar in Rotterdam startte kop
pelt het autodelen aan korting 
op het openbaar vervoer, 
taxiritten en vakantie-huur
auto's. Inmiddels is GreenW
heels in overleg met HTM, 
gemeente Den Haag en Biesie
klette over de start van een 
dergelijk project in Den Haag 
voor de zomer van dit jaar. 

Een andere opmer.king was, 
als een gedeelte van de men
sen .kiest voor een deelauto, 
dan kan een ander deel 
denken: "Goh de wegen 
worden rustiger, wij kunnen 
nu meer rijden of een 
tweede auto nemen". 
Conclusie was dan ook dat je 
de verstokte automobilist 
niet uit de autokrijgt. 
Het zou het aardig zijn als 
de fietsersbond ENFB 
afdeling Den Haag mede aan 
de hand van bet te starten 
project van Greenwheels in 
de Den Haag hiermee erva
ring op zou doen. Ik nodig de 
mensen dan ook uit met in
gezonden brieven hun op
mer.kingen of ervaringen 
over gedeeld autogebruik in 
de Fietsbel te plaatsen. 
Tenslotte: een opmerking 
oogste in ieder geval een 
applaus. Toen professor van 
Schilfgaarde zei dat je je met 
een auto vrij voelt, merkte 
een deelnemer op dat je je 
met een fiets ook vrij kunt 
voelen. 

Mark Roskott 

Wilt u meer informatie over de 
inhoud van de Studie- en 
informatieconferentie Gedeeld 
autogebruik schrUft u naar: 

Brundtland Platform Den Haag, 
Kon. Emmakade 105 
2518 RN DEN HAAG. 

Peter Creemers 
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Nieuw .ENFB-voorstel voor 
gedeelte strandweg 
Via het maandelijkse 
overleg met ambtenaren 
van de gemeente Den 
Haag heeft de ENFB een 
voorstel gedaan om het 
buitensporig grote 
autogebruik op de 
Strandweg te 
verminderen. 

Vooral op zondag is de ver
keerssituatie op de Strandweg 

Zee 

Strand 

- Eenrichtingsverkeer voor auto's 

gevaarlijk en ongewenst, Semafoor 1 maar het afsluiten van de 
Strandweg op zondag(mid-
dag?) zou door vee! autover-
slaafden niet begrepen willen 
worden, aangezien dezen daar 
hun stalen spierballen of hun 
in de wind wapperende haar 
komen laten zien. Ook de 
surfers moeten bij het strand 
kunnen komen. 

Eenrichtingsverkeer 
De situatie zou al enigszins 
verbeteren als we op het 
gedeelte tussen de Vissers
havenweg en het noorder
havenhoofd eenrichtingsver
keer voor auto's in zuidelijke 
richting zouden instellen. 
Terug zou men dan langs de 
semafoor en de Visafslagweg 
moeten rijden, om via de Vis
sershavenweg weer op de 
Strandweg richting Keizer
straat te komen. Het Strand
wegverkeer zou vlak langs de 
viswinkels/visrestaurants 

Eenrichtingsverkeer voor auto's __ .,. ) ,· 
................................................................................ -<:.. 
Haventerrein Visafslagweg 

. Visafslag 

• Dit alternatief moet de grote zomerse verkeersstromen op de Boulevard enigszins 
indammen. 

moeten worden geleid - naar 
mijn mening, terwijl het cha
otische havengescharrel dan 
het overgebleven gebied kan 
gebruiken. Dit heeft twee 
voordelen: de toeristen stop
pen eerder en geven dan geld 
uit aan vis. Een auto die 
stilstaat rijdt niet' 

Een grote Ius 
Beide mogelijkheden om 
linksaf te slaan op het 

kruispunt Vissershavenweg I 
Strandweg zouden opgeheven 
moeten worden. Men krijgt 
dan een grote lus voor auto's 
op de hele Strandweg, waaruit 
men kan ontsnappen bij de 
Scheveningseslag, vlak bij het 
Kurhaus, en door bij de Vis
sershavenweg, komende van 
de Visafslagweg, rechtsaf te 
slaan richting Westduinweg. 
De dwars op de rijrichting 
geparkeerde auto 's aan de 

landzijde van de Strandweg 
tussen de Vissershavenweg en 
de Keizerstraat zouden in 
ieder geval moeten ver
dwijnen, aangezien er voor de 
huidige verkeersfuncties 
eigenlijk geen plaats is . Er zou 
dan een fietsstrook in 
noordelijke richting (richting 
Keizerstraat) aangelegd kun
nen worden. 

Peter Piket 

(Advertentie) 

Tandemspecialist 

Hoofdsponsor Biesieklette 

Ftllal•: 
Dill Hut: 

Vol-..lun 7CM 

lfjswfjk; 
111-.H.J.v.IIIDOklun Z59 
Lladllun 227 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP GEMEENTEPOLITIEK 

Fietsverbindingen bij spoor 
blijven een heet hangijzer 
• In de Haagsche Courant 
stond een artikel over de 
tunnel, die onder het empla
cement van station CS, het 
Bezuidenhout verbindt met de 
Weteringkade. Deze tunnel 
werd een vieze, stinkende 
onderdoorgang genoemd. Toch 
is de ENFB er tegen om daar 
een brug te plaatsen, aange
zien die op- en afritten van wel 
200 meter elk zou moeten heb
ben. Beter lijkt ons de tunnel 
beter te onderhouden en te 
voorzien van fietsbare op- en 
afritten, zodat men niet meer 
hoeft af te stappen om de trap
pen op te !open. 

• Het Westeinde Ziekenhuis 
houdt al vele jaren een fiets
verbinding tegen tussen de 
Prinsegracht en het Wes
teinde via o.a. de Lage 
Nieuwstraat. Deze verbinding 
werd wederrechtelijk opgehe
ven na de nieuwbouw. Henk 
Ens schreef op 18 maart 1996 
een brief aan de Commissie 
voor Verkeer, Binnenstad en 

~ Actieve 
I eden 
gezocht! 

De huidige groep actieve 
!eden van de afdeling Den 
Haag doet op dit moment 
alles om de fietersbelangen 
te behartigen. Toch blijft 
veel werk dat eigenlijk 
gedaan moet liggen. Bij 
deze vragen wij dan ook: 

Nieuwe actieve 
ENFB-Ieden voor 
de afdeling Den 

Haag 

Belangstellenden kunnen 
een briefje sturen naar de: 

Fietsers bond 
afdeling Den Haag 
Postbus 11638 
2502 AP Den Haag 

Alle hulp is welkom. 

Monumenten van de 
gemeente Den Haag om te 
inforrneren naar de voortgang 
in deze zaak. 

• Tevens ging een protest uit 
naar de gemeenteraad van 
Den Haag tegen het afsluiten 
van de pas geopende fiets-/ 
voetgangerstunnel onder 
station HS. Dit gebeurt na het 
vertrek van de laatste trein. In 
een overleg tussen NS en de 
politie is hiertoe besloten 
omdat het gebruik van de 
tunnel in de nachtelijke uren 
niet veilig zou zijn. De ENFB 
vindt dat de tunnel tot de 
openbare ruimte behoort en 
dus open moet zijn, en dat het 
een ieder vrij staat plaatsen 
die hij/zij niet veilig vindt te 
mijden. 

• Geschreven werd over het 
plein voor station HS, dat, 
naar wij vinden, veel te krap 
is voor zo'n groot station, dat 
nog eens helemaal gereed 
gemaakt gaat worden voor de 

21-ste eeuw. Een mooi station 
is een aanwinst voor de stad 
natuurlijk, maar een 
representatieve entree voor 
een wereldstad zal het niet 
gauw worden. 

• ]ac Wolters, onze man voor 
de regio en de Vinex-locaties, 
volgt de ontwikkelingen m.b.t. 
Wateringse Veld en probeert 
de gemeente zodanig te be.in
vloeden dat er een rendabele 
tramlijn komt (meer bewo
ners per vierkante meter) en 
dat het autoverkeer wordt 
afgeremd. Met name wordt de 
centrale as van Wateringse 
Veld als auto(hoofd)structuur 
afgewezen. 

• Gepleit werd door de ENFB 
om het doorfietsen van het 
park Clingendael mogelijk te 
maken, met name voor 
winkelbezoek van bewoners 
van de wijk Clingendael naar 
Duinzigt. Het doorfietsen is 
nu voor de helft van de route 
toegestaan. 

[~ ENFB-ers schrijven 
De redactie wil in deze rubriek graag 
klachten, suggesties en 
opmerkingen plaatsen van ENFB 
leden.Deze keer mevrouw van Wijk 
over kleine laaggeplaatste 
fietsersverkeerlichten. 

Stoplichten op 
ooghoogte 
Afgelopen jaren heb ik nogal eens 
in Amsterdam gejietst en ik heb 
gemerkt dat daar vee! meer 
'jletsstoplichten" zijn dan in Den 
Haag. Genoemde jietsersstoplich
ten zitten voor de Jietsers op 
ooghoogte. ]e hoeft dan niet zo 
met je hoofd achterover te zitten 
om te kijken wanneer het Iicht 
weer groen wordt. Bij een 
bepaalde zonnestand is zo'n Jiet
sersstoplicht vee! prettiger. 
Er zijn oak punten waar het 
jietspad wordt verdeeld in 
doorgaand en linksafslaand ver
keer, bij voorbeeld op de Koningin 
Emmakade, wanneer een Jietser 
wil afslaan naar de Elandstraat. 
Oak dan zou een Iicht op oog-

hoogte beter zijn. Het zal echter 
we! een luxe wens zijn, zolang 
kuilen en scheuren in de 
jietspaden niet zijn hersteld. 
Ik wilde het u tach eens melden 
en hoop zulke Jietsersstoplichten 
op moeilijke punten tach eens 
kunnen worden aangebracht. 

Mevr. van Wijk 

jan de Munck 
~-te voor u: 

In de consumentengids okto
ber 1995 stond een artikel, 
waarin wordt gewaarschuwd 
voor clipless pedalen, die de 
schoen aan het pedaal, 
bevestigen, zodat sneller kan 
worden gereden, omdat men 
ook het pedaal omhoog kan 
trekken met de voet. 
Bij een valpartij of ongeluk 
kunnen echter ernstige bles
sures ontstaan. Daarom 
wordt bij het gebruik van deze 
pedalen aangeraden eerst het 
ontkoppelen droog te oefenen. 

DEN BAAG 

• Wij lazen in de krant dat 
Niek Rozenburg - fractie
leider van Groen Links in 
de gemeenteraad van Den 
Haag, vragen heeft gesteld 
of het mogelijk is het radio
en tapelawaai van snorfiet
sers (gemotoriseerde steps) 
te verbieden. Het fijne weet 
ik er niet van, maar mis
schien is het mogelijk voor 
de elektronica-industrie 
een afstandsbediening te 
ontwerpen, waarmee 
terrasbezoekers genoemde 
apparaten kunnen uitzet
ten dan wel storen. Dat zou 
nog een leuk spelletje kun
nen worden in de stad. 

• Bromjietsers van het 
jietspad af is de beste en goed
koopste manier om de jiets
veilig heid te verbeteren. 
(zie de vorige "Fietsbel" -
vrij naar senator Cato, die 
iedere redevoering voor de 
Romeinse senaat eindigde 
met de zin: "en toch blijf ik 
van mening dat Carthago 
vernietigd moet worden"). 

ENFB op Internet! 
]e kunt de krant niet opslaan, 
de radio of televisie aanzetten 
of er is wel iets te doen over 
Internet. Kortom: Internet is in 
de mode. Deze ontwikkeling 
zal echter wel blijvend zijn. 
Daarom gaat de ENFB-afdeling 
Den Haag met de tijd mee en 
gaan ook wij op Internet, en 
wel als onderdeel van De 
Digitale Hofstad (DDH). We 
gaan daar naast algemene 
inforrnatie ook delen uit de 
Fietsbel en zoveel mogelijk 
actuele zaken publiceren. En er 
komt er een brievenbus waarin 
gebruikers hun opmerkingen 
kunnen deponeren. 
We staan open voor meer 
suggesties van de leden, zodat 
iedereen die een bijdrage wil 
leveren contact op kan nemen 
met Hans Jongepier, Markt
weg 204, 2525 JR Den Haag, 
tel. 070-3897384. 
De planning is om in mei de 
eerste pagina's klaar te heb
ben. Het internet-adres is nog 
niet bekend, de 'home-page' 
van de Digitale Hofstad bevindt 
zich op 'http://ddh.bart.nl'. 
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• Den Haag heeft zich aangesloten bij de internationale traditie om elke laatste vrijdag van de maand een grote 
fietsdemonstratie te houden, om de kracht van de fietser te kunnen tonen, als zij gezamenlijk optreden. Hier de stoet in de 
Grote Markt Straat. Op 26 april is de volgende actie gepland. 

Engelstaligen 
nemen acties over 
Langzaam komt in de wereld een nieuwe traditie 
tot stand: op de laatste vrijdag van iedere maand 
vindt in veel steden een fietsdemonstratie plaats , 
om de macht van de fietsers te demonstreren. Al 
een jaar ongeveer vindt in Landen deze fietsoptocht 
plaats, die iedere keer wel duizend deelnemers telt, 
en aangezien Landen totaal niet voorbereid of 
ingericht is op fietsers, loopt het verkeer dan 
verschrikkelijk vast. 

Nick uit Nieuw Zeeland en 
Dave uit Landen zijn de 
Noordzee overgestoken om 
deze actie uit te breiden naar 
Den Haag. In diverse steden 
van Europa is deze traditie 
inmiddels al overgenomen. De 
organisatie gaat niet van de 
ENFB uit, maar wij maken 
haar we! bekend in ons 
blaadje, zodat U er aan mee 
kunt doen als U wilt. De 
fietstocht start iedere laatste 
vrijdag van de maand op het 
Prins Hendrikplein om half 
vijf De volgende fietstocht is 
dus op 26 april. De Neder
landse spreekbuis van de 
actie is Dorus Hommels, van 

wie ik hier een buitengewoon 
schilderachtige foto afdruk. Ik 
heb de organisatoren oak aan
geraden de actie als een 
officiele actie aan te melden 
bij de politie, zodat deze 
voortaan verantwoordelijk is 
voor de woede van de auto
mobilisten. Diversen uit 
laatstgenoemde groep maak
ten tijdens de demonstratie 
van 23 februari gevaarlijke 
manoevres in hun haast zich 
te verplaatsen naar elders. 
In deze krant drukken wij 
tevens het strooibiljet van de 
organisatoren af met de titel 
'Critical Mass'. 

Peter Piket 

• Nick uit Nieuw Zeeland Qinks) kwam speciaal uit Londen 
om de actie uit te breiden naar Den Haag. Dorus Hommels 
(rechts) is de Nederlandse spreekbuis. 

. CRITICAL-MASS 
Dlt ~s Cr~tical Maa•~ eea !~eta en. Yoetgaasera atraat 
aktie ala antwoord op de aUj&ende YerYU~liaa~. Yoort
dureade auto oagelukken ell. de u~ tputUag T.aa aardae 
broanea. Deze aktie aeeat te&el~jkert~jd plaata aet 
Critical Maaa akUea ~n aeer dan 7.0 atedea ia Europa~ 
Groot-Bri.ttaue ea v:.s. W~j e~aea: auto-vr~je atedea~ 
bet recht oa ~ .. o-penbare plaataen. ttiaae ea. achoa.e 
lucht te ade11.ea ea. dat. er eea bele~d koat op hat -
gebied TaiL duurzaaa 0. low-~11pac.t traaaport. Doe aea 
aet ona ~edere laatate Y.rijdag Yaa elke aaaJLd •• 
aeea. de atraat teruc T.oor ou. 

• Het strooibiljet van de organisatoren 
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Actie voor onderhoud fietspaden blijft noodzaak 
Op dit moment (het is eind 
maart) beraadt de ENFB zich 
op verdere acties betreffende 
het achterstallig onderhoud 
van fietspaden in Den Haag. 
Inmiddels is van B&W 
weliswaar een brief ont
vangen betreffende een 
aantal in het gesprek van 18 
december aan de orde ges
telde punten, maar een aantal 
vragen blijft nog onbeant
woord en/of onduidelijk. 
De huidige stand van zaken is, 
in het kort, als volgt: 
• Sedert het gesprek met de 
gemeente van 18 december 
1995 is de onderhoudspraktijk 
m.b.t. spoedeisende reparaties, 
hoewel nog niet optimaal, 
belangrijk verbeterd. In de 
meeste gevallen wordt na een 
schademelding binnen drie 
werkdagen gerepareerd en 
vindt er ook een terugmelding 
plaats. Oat het nog niet in alle 
gevallen gebeurt, betekent 
niettemin dat de onder
houdspraktijk nog verder zou 
kunnen worden verbeterd. 
• Er zijn door de Dienst Stads
beheer (DSB) nog geen 
normen vastgesteld t.a.v. 
spoedeisende reparaties . 
• Het aangekondigde herstel 
van 13 fietspaden, eind 1995 
in gang gezet, is nog niet 
geheel (deels te wijten aan de 
vorstperiode) afgerond. 
Fietspaden in Madestein en 
een gedeelte langs de Lozer
laan zijn nog steeds afgeslo
ten, terwijl enkele andere 
- zoals de Pisuissestraat, waar 
een aantal bomen moest 
worden gerooid- nog in uit
voering zijn. 
• Nog niets is vernomen van 
een algehele inventarisatie 
van de schadeproblematiek, 
zoals toegezegd bij brief van 
B&W en in het gesprek van 18 

(Advertentie) 

Schoolstraar 21 
2511 AW Den Haag 

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

december. De inventarisatie, 
voorzien van een kosten
raming, had eind januari 1996 
gereed moeten zijn. 
• het resultaat van een onder
zoek door de DSB naar de 
wijze van afhandelen van een 
aantal door de ENFB 
ingediende schademeldingen 
is zeer teleurstellend (zie ver
der onder klachtenprocedure 
in de praktijk). 
AI met a! heeft het overleg 
van 18 december achteraf per 
saldo weinig opgeleverd. Door 
middel van voortgaand over
leg en/of actie hoopt de ENFB 
op korte termijn meer duide
lijkheid over beantwoording 
van de nog openstaande 
vragen te verkrijgen 
De Dienst Stadsbeheer geeft een 
folder uit waarin uitgebreid 
staat beschreven met welke 
klachten burgers zich tot deze 
dienst kunnen wenden. 
Bovendien bestaat er een klach
tencomm1ss1e waar burgers 
zich kunnen beklagen over niet
, niet-tijdige of onbevredigend 
door de DSB uitgevoerde werk
zaamheden, dan wei wanneer 
sprake is van onheuse beje
gening door een of meerdere 
medewerkers van de DSB. 

Klachtenprocedure 
Oat niet iedereen binnen de 
DSB op de hoogte is van de in 
deze folder beschreven 
informatie, blijkt uit het 
volgende relaas: 
Naar aanleiding van een 
aantal niet-, niet tijdig dan 
wei onbevredigend door de 
DSB afgehandelde schademel
dingen heeft de ENFB half 
november 1995 een klacht 
neergelegd bij de algemeen 
directer bij de DSB, cf. 
procedure folder. Twee dagen 
later volgt een telefonische 

VOORBURG 
• De coordinator van de 
onderafdeling Voorburg, 
Jacques Wolters, heeft op de 
'Conferentie voor een duur
zaam Voorburg' het volgende 
actiepunt ingebracht: 
De gemeente gaat een actief 
fiets- en parkeerbeleid uitvoe
ren. De combinatie fietspro
motion en invoering van 
betaald parkeren zal meer 
Voorburgers ertoe moeten 
brengen de auto te Iaten 
staan en de fiets te nemen of 
te gaan !open. 

reactie van de secretaris van 
de alg. dir. DSB waarin hij 
meedeelt de als voorbeelden 
bij de brief meegestuurde 
schademeldingen naar de ver
schillende stadsdeelkantoren 
te hebben gefaxt. 
Uit het gesprek dat volgt komt 
naar voren dat de secretaris 
niet op de hoogte blijkt te zijn 
van het bestaan van een 
klachtencommissie binnen de 
DSB. Nadat hem een en ander 
duidelijk is gemaakt, wordt 
alsnog toegezegd de klacht bij 
de klachtencommissie te zul
len deponeren. In het eerder
genoemde overleg met de 
gemeente van 18 december is 
andermaal op indiening van 
deze klacht gewezen. 
Eerst begin februari neemt de 
secretaris van de klachten
commissie telefonisch contact 
op met de ENFB met het ver
zoek om een nadere toelich
ting. Zij deelt vervolgens in 
eerste instantie mee alleen 
klachten die gaan over 
onheuse bejegening door 
medewerkers van de DSB in 
behandeling te kunnen nemen. 
Na enige discussie en haar te 
hebben gewezen op de niet mis 
te verstane tekst van de door de 
DSB zelf uitgegeven folder 
wordt alsnog toegezegd de 
klacht van de ENFB, die gaat 
over de technische afhandeling 
van schademeldingen, in 
behandeling te zullen nemen. 
Dit echter mits ingestemd kan 
worden met een door haarzelf 
voorgestelde (ambtelijke7) 
formulering van de klacht en 
het noemen van namen van 
medewerkers van de DSB. 
Met de voorgestelde formule
ring kon ik me wei vinden, 
met het laatste echter niet. In 
de eerste plaats zijn die 
namen bij de ENFB niet 

Het voorstel is dat de 
gemeente elk huishouden een 
gratis parkeerplaats aanbiedt. 
Geen gratis fiets, maar een 
gratis parkeerplaats. Dus niet 
en bij de woning, en bij de 
bibliotheek, en bij het winkel
centrum, en bij de sport
centra, enz. Een plek gratis, 
en voor de rest betalen. 
Het effect zal tweeledig zijn, 
volgens onze man in .Voor
burg. Volgende keer hierover 
misschien meer. 

Peter Piket 

bekend en in de tweede plaats 
is de vraag wie binnen de DSB 
verantwoordelijk is voor de 
volgens de ENFB slechte 
afhandeling van schademel
dingen niet zozeer het belang 
van de ENFB als wei van de 
DSB zelf. Ook hiermee - het 
niet kunnen noemen van 
namen- kon uiteindelijk wor
den ingestemd. 
Inmiddels is op 21 maart jl., 
ruim vier maanden na 
indiening van de klacht, ant
woord ontvangen. Het resultaat 
is helaas zeer teleurstellend. Ik 
vermeld hierbij twee belang
rijke conclusies uit de brief: 
• Er dient volgens de DSB 
onderscheid te worden gemaakt 
tussen kleine gebreken en 
gebreken als gevolg van ach
terstallig onderhoud. De laatste 
worden meegenomen in het 
onderhoudsprogramma. 
Overigens wordt in de brief 
niet duidelijk gemaakt onder 
welke categorie de door de 
ENFB gemelde gebreken val
len. Blijft mijns inziens 
onverlet dat bij gebreken, die 
direct gevaar voor weg
gebruikers kunnen opleveren, 
niet kan worden gewacht tot 
de desbetreffende straat in 
het kader van het onder
houdsprogramma aan de 
beurt is, maar deze direct 
dienen te worden verholpen. 
• Uit de folder van de DSB zou 
blijken dat de klachten- com
missie tot taak heeft het 
adviseren over klachten inzake 
individuele medewerkers. De 
folder spreekt echter ook van 
klachten over 'werkzaamhe
den die niet tijdig of naar 
tevredenheid zijn uitgevoerd'. 
Notabene is van gemeentezijde 
in het gesprek van 18 decem
ber, voordat dit punt ter sprake 
kwam, geattendeerd op de 
mogelijkheid een klacht bij de 
klachtencommissie neer te 
leggen wanneer de ENFB onte
vreden zou zijn over de afhan
deling van gemelde schadesl 
Kennelijk interpreteert de DSB 
de tekst van de folder nu op 
geheel andere wijze. 

De moraal 
De moraal: als fietser heb je 
in de praktijk niet alleen let
terlijk een aanzienlijk aantal 
hobbels te overwinnen, ook in 
figuurlijke zin moeten heel 
wat hobbels worden genomen 
om het gewenste einddoel te 
bereiken. 

Jaap Kip. 
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ENFB tegen plannen 
Wateringse Veld 

Fietstocht 
vanuit 
Rijswijk 
Op zondag 28 april organi
seert de onderafdeling Rijs
wijk een fietstocht van 
ongeveer 25 kilometer. On
derweg wordt koffie of thee 
met appeltaart aangeboden 
in een landelijke uitspan
ning. 
We willen op die manier 
weer eens in contact 
komen met onze leden. 
Vertrek om 14.00 uur bij 
buurtcentrum Stervoorde 
aan de Van Mooklaan. Het 
wordt vast een gezellige 
tocht. 

Nadere informatie bij 
Miel Struve, teL 3944167 

De Fietsersbond ENFB afdeling Den Haag heeft op 7 
februari per brief aan de Haagse gemeenteraad 
bezwaar aangetekend tegen het ontwerp
bestemmingsplan Wateringse Veld. Het bezwaar 
heeft betrekking op de centrale verkeersas en richt 
zich met name op het niet opnemen van 'harde' 
sectorgrenzen om het doorgaand autoverkeer tegen 
te gaan en het openbaar vervoer en fietsverkeer te 
bevorderen. De mogelijkheid om wijzigingen 
achteraf aan te brengen is volgens de ENFB een 
fopspeen, die kan worden beschouwd als 'het paard 
achter de wagen spannen'. 

De vele voordelen van het ter wel gelukt om met behulp 
sectormodel met harde sec- van harde sectorgrenzen een 
torgrenzen worden volgens samenhangende grote woon
haar wel erg makkelijk opzij · wijk (inclusief een centraal 
geschoven voor het argument gelegen winkelcentrum) te 
dat harde sectorgrenzen het maken en openbaar vervoer 
karakter van een samen- en fietsverkeer daadwerkelijk 
hangende stadswijk onmoge- te bevorderen", aldus de brief. 
lijk maken. "Wij vinden dit 
een zwaktebod van de Haagse Fiets geen voorrang 
stedebouwkundigen; in tegen- Ook blijkt uit de plannen niet, 
stelling tot vele anderen lukt dater echt sprake is van voor
het hen blijkbaar niet een rang voor fiets en openbaar 
nieuwbouwwijk te ontwerpen, vervoer. Er geldt geen snel
die niet door de auto wordt heidsbeperking voor auto's en 
bepaald. In Houten is het ech- de aanleg van tram zal voor-

lopig nog op zich laten wach
ten." 

Zelfde liedje 
"Ook hier weer hetzelfde 
liedje; eerst het autoverkeer 
regelen en dan pas aandacht 
voor het openbaar vervoer en 
de fiets. De Haagse stede
bouwkundigen gaan er blijk
baar nog steeds vanuit dat de 
doelgroep een huis wil met 
tenminste een parkeerplaats 
(gratis en het liefst voor de 
deur). Op zo'n manier kiezen 
weinig mensen voor het open
baar vervoer en zijn de 
tramlijn(en) nooit rendabel te 
maken." 
De ENFB afdeling Den Haag 
vindt dat in het bestem
mingsplan vanaf het begin 
harde sectorgrenzen moeten 
zijn opgenomen. Die 'stops' 
moeten er al liggen op het 
moment dat de eerste 
bewoners er gaan wonen: 
ervaringen elders in Den Haag 
hebben geleerd dat het aan
brengen van 'stops' in een 
later stadium vaak niet 
realiseerbaar zijn. 

Fietsroutenet moet barrieres 
rond Rijswijk opheffen 
De gemeente Rijswijk heeft met een nota 'Hoofd
fietsroutenet Rijswijk' een plan voor de bevordering 
van het vervoer per fiets gepubliceerd. De reden is, 
dat het nag steeds groeiende autogebruik negatieve 
gevolgen heeft voor de bereikbaarheid en voor het 
woon en leefmilieu. 

De eisen die aan het fietsnet- korte verbindingen. De routes 
werk worden gesteld zijn zijn met name regionaal 
samenhang van de routes, georienteerd en gericht op 
directheid van de routes, ver- nieuw- bouwlocaties bij Ypen
keersveiligheid, comfort en burg en Hoornwijck. 
aantrekkelijkheid. Gezorgd Een slechte verbinding is er 
moet worden voor routes die tussen Rijswijk het Westland; 
hieraan voldoen en voor de Vliet scheidt Rijswijk Zuid/ 
maatregelen voor een betere Delft Noord Oost van de 
doorstroming van fietsers, Plaspoelpolder en de rest van 
zoals het aanpassen van Rijswijk . 
kruispunten en verkeerslich- Ook de spoorbaan is voor 
ten en het aanleggen van Rijswijk Zuid een barriere. 

Verder ligt er volgens de nota 
in Rijswijk een infrastructuur 
die als uitgangspunt voor ver
betering goed is . 

A4 
Er worden een aantal nuttige 
maatregelen geschetst zoals 
een fietspad langs de A4 
(waartoe de Raad al eerder 
had besloten), een verbinding 
tussen het Hoekpolderpark en 
Schipluiden en een brug over 
de Vliet ten zuiden van TNO. 
Aangekondigd wordt een ver
keerscirculatieplan, waarin 
aan het fietsnetwerk verder 
vorm wordt gegeven, inclusief 
maatregelen voor verkeers
veiligheid, comfort en aan
trekkelijkheid. 

De onderafdeling Rijswijk 
heeft de gemeente gecompli
menteerd met de goede 
voornemens en de hoop uitge
sproken dat men er ook naar 
handelt. Tegelijk met het ver
schijnen van de nota is name
lijk een omweg van bijna een 
kilometer tot stand gekomen 
doordat fietsers van en naar 
Delft niet meer langs de Be a
trixlaan de A4 kunnen kruisen 
maar over een viaduct een 
eind verderop worden geleidl 
Overigens zien we de nota 66k 
als een succesje voor de ENFB, 
die al een paar jaar actie voert 
voor een goed fietsroutenet. 

Erwin Ruitenberg 
tel. 3336046 
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Oh, Oh, Den Haag • • • 

N 
a zo'n 15 jaar in 
Amsterdam te heb
ben gewoond, ben ik 
nu sinds ruim een 
half jaar inwoner 

van Den Haag. In vele opzich
ten is dat een hele verandering. 
Met de meer persoonlijke 
aspecten daarvan zal u niet 
vervelen, maar we! met zaken 
die het fietsen aangaan. 

Grote steden zoals Amster
dam en Den Haag zijn op 
verkeersgebied een jungle (naar 
Nederlandse begrippen, ver
geleken met buitenlandse grate 
steden zijn de onze een oase 
van rust). Het gedrag van fiet
sers en automobilisten is avera! 
we! zo'n beetje hetzelfde, 
namelijk tamelijk agressief lja, 
oak fietsers en ik moet beken
nen dat ik op die regel geen 
uitzondering ben). Rode ver
keerslichten worden massaal 
genegeerd, recht op voorrang 
wordt vervangen door het recht 
van de sterkste. 

op sommige gebieden vailen 
echter grate verschiilen op. 
Bijvoorbeeld het parkeergedrag. 
Nu is het natuurlijk niet zo dat 
Amsterdamse automobilisten 
liever zijn dan hun Haagse col
lega's, het verschil zit ergens 
anders: de veelbesproken 
Amsterdamse Dienst Parkeer-

beheer. Door vele automobilisten 
vervloekt maar door mij aan
beden. Niet zo zeer omdat zij 
automobilisten die drie minuten 
te lang hebben geparkeerd op 
een daartoe bestemde plaats 
(dan we! drie minuten te weinig 
hebben betaald) van een fikse 
boete voorzien, a! dan niet ver
gezeld van een mooie gele 
wielklem, maar met name door 
het gebruik van hun handige 
takelwagentjes. Deze 
sympathieke vierwielers ver
wijderen zonder pardon aile 
schuinsparkeerders en andere 
hinderlijk foutief geparkeerde 
auto's. Met name door de pre
ventieve werking van dit beleid 
tref je in Amsterdam aanzienlijk 
minder dubbelgeparkeerde 
auto's aan, vergeleken met Den 
Haag. Bijkomend voordeel is dat 
het een aardige bijverdienste kan 
zijn, zeker voor een armlastige 
gemeente als Den Haag. 

Nag een verschil: eenrichtings
verkeer. In Amsterdam zijn zo 
ongeveer aile niet a! te brede 
straten eenrichtingsverkeer (voor 
auto's, niet voor fietsers geluk
kig). Dit heeft tot gevolg dat er 
minder opstoppingen zijn, 
opstoppingen waar zelfs een tach 
zo wend bare fietser last van kan 
hebben (ga maar eens op zater
dagmiddag over de Hoefkade 
fietsen, dan snapt u waar ik het 
over he b). In Den Haag blijkt het 

beleid te zijn: als er net ruimte 
genoeg is voor twee gemiddelde 
personenauto's naast elkaar 
dan is die straat geschikt voor 
tweerichtingsverkeer. Aan fiet
sers wordt niet gedacht. 

Zeer bijzonder in Den Haag 
zijn voor een Amsterdammer 
de straten waar de tramrails 
niet meer dan een halve meter 
van de stoeprand dan we! een 
parkeervak verwijderd zijn. In 
straten waar het echt krap is 
kan een fietser zich lekker 
machtig voelen door een ach
teropkomende tram (met daar 
weer achteropkomende auto's) 
op te houden, mits de zenuwen 
van deze fietser sterk genoeg 
zijn. Vervelender wordt het als 
er we! de theoretische ruimte 
bestaat voor tram en fietser 
naast elkaar. Er zijn tram
bestuurders die die ruimte oak 
in de praktijk testen. De ruimte 
blijkt er dan aileen te zijn als 
de fietser aanleg voor koord
dansen heeft of (vailend) van 
de fiets gaat. 

fen voordeel heeft dit fietson
vriendelijke Haagse beleid we!: 
het heeft weer een actief ENFB
lid veroorzaakt. 

Hans ]ongepier 

Nieuwe ANWB-gidsjes 
De ANWB stuurt regelmatig 
post naar de redactie van de 
'Fietsbel' om betaalbare 
toeristische nieuwigheden 
bekend te maken. 

Zo kan men tegenwoordig 
gidsjes op diskette krijgen met 
informatie over campings en 
horeca. De prijs per diskette is 
f 24,95. 

Tevens zijn er allerlei nieuwe 
gedrukte gidsen uitgekomen 
met de ondertitel "actief en 
anders". Deze zullen 
waarschijnlijk informatie 
bevatten die meer gericht is 
op fietsen en wandelen dan 
de normale gidsen. 

De "Zuiderzeeroute" en de 
"Rand de Veluwe route" zijn 
nieuwe fietsroutes van 
ANWB/WV, kennelijk buiten 
het Fietsplatform om, dat zich 
ook bezighoudt met het uit
zetten van fietsroutes, en 
waarin de ANWB participeert 
met de VVV en de ENFB (onze 
club). 

Tevens kregen we post van de 
ANWB met twee foto's erin 
van prachtig glimmende auto- Voor de duidelijkheid: deze 
achterkanten met fietsrekken gidsen worden uitgegeven 
eraan. door de ANWB en kunt U dus 

niet bestellen door ons 
Deze post heb ik direct weg- telefoonnummer te draaien. 
gestopt bij de pomoblaadjes 
van mijn zoon. Peter Piket 

VARIA 

BOfKfN 

Fietsvacanties in 
de hele wereld 
Nadat de Bart Aardema begin 
1995, Fietsvakanties I tech-
nieken, materialen en 
voorbereiding had uitge
bracht (zie Fietsbel nr. 2-95) is 
nu deel twee aan de beurt. In 
een per werelddeel ingedeeld 
overzicht worden van bijna 
alle landen in de wereld de 
mogelijkheden van fiets
vakanties besproken. 
Per land komen eerst de 
diverse streken aan de beurt, 
waama wordt verhaald over 
de mensen, het fietsen, de 
wegen, het klimaat en de 
papieren. Als laatste wordt 
nog gesproken over geld, eten 
en drinken en de gezondheid. 
De auteur vertelt voor een 
groat gedeelte uit eigen 
ervaring, ook heeft hij ook 
geput uit gegevens van lezers 
uit ondermeer de Vogelvrije 
Fietser. 
De informatie van verre landen 
is zondermeer interessant te 
noemen. Echter de informatie 
van twee bladzijden over 
Nederland lijkt eerder over
bodig te zijn. 
Over Nederland kan je gerust 
een serie van meerdere delen 
maakte, ook de informatie dat 
Nederland voor het grootste 
gedeelte uit .laagland bestaat, 
zal voor de gemiddelde lezer 
geen grate schok betekenen. 
Het gegeven dat Bosnie van
wege de oorlog voorlopig 
ontoegankelijk is voor toeris
ten, zal voor fietsers die zich 
voorbereiden op een fietstocht 
in verre oorden ook geen 
nieuwe gegevens opleveren. 
Voor de rest kan worden ge
steld dat het boek veel 
informatie geeft over fiets
vakanties in den vreemde. 
De vakantieganger zal echter 
ook andere kaarten en gidsen 
van het land van zijn keuze 
moeten lezen, gelukkig verwijst 
de schrijver hier ook telkens 
naar. Hij geeft ook aan dat bij 
verre bestemmingen ook de 
actuele situatie van het land 
moet worden beoordeeld. 

Mark Roskott 

Bart Aardema, Fietsvakanties II 
Bestemmingen. 384 biz. A5. z/w 
toto's met diverse kaartjes. 
Paperback. Uitg. ANWB. Prijs f32.95. 
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Wordt Kerkehout bereikbaar? 
De strijd om ruimte in de gemeente Wassenaar 
nadert zijn beslissende fase . Op 12 februari 
mochten allen, die ingesproken hadden over de 
Rijksstraatweg N44, op het gemeentehuis "De 
Paauw" van Wassenaar komen, om te vernemen 
wat de uitslag van de inspraak was. 

Eerst waren er vijftien
projekten genomineerd en 
uitgewerkt door deskundigen, 
voorzien van een etiket 
"haalbaar", en toen had men 
een enquete gehouden onder 
gebruikers en bewoners, om 
hun mening te vememen over 
de 15 projekten. 
Rijkswaterstaat had, voordat 
de inspraak begon, bekend
gemaakt dat er 30 miljoen 
gulden te besteden was. 

Parallelwegen 
Het projekt om de Rijksstraat
weg ter hoogte van Kerkehout, 
van het viaduct tot aan de 
vroeger dierentuin, te voorzien 

Deze Fietsbel werd 
wederom opgemaakt op de 
Acorn RiscPC met het DTP

programma Publisher. 

lllustraties werden 
ingescand met behulp van 
een Mac Power PC en een 

Afga Arcus 11-scanner. 

van parallelwegen en tevens 
een fie tspad aan te leggen 
oostelijk van deze wegen van 
Marlot naar Kerkehout, kreeg 
de meeste v66r en de minste 
tegenstemmers. De weg zou 
daarvoor iets naar het westen 
-de zeezijde, moeten worden 
verplaatst. Bijkomend zou er 
een nieuwe bredere fiets- en 
voetgangerstunnel moeten 
komen bij Kerkehout. De 
beslissing is zeker nog niet 
gevallen, want die moet de 
politiek nemen, maar men zei 
mij dat die er bijna niet meer 
om heen zou kunnen. Vee! 
wensen van de ENFB zouden 
dan worden vervuld. 

Een ander projekt, dat 
waarschijnlijk uitgevoerd gaat 
worden, is een soort regulatie 
van het autoverkeer, zoals: 
een snelheid voor het hele 
traject, en een verbod om van 
rijbaan te veanderen. Een 
projekt, dat vee! tegenstem
mers had gekregen, was om 
een bus met fietsinstap
mogelijkheid te Iaten rijden 
van Leiden via Den Deijl naar 
Den Haag. 

Fietstunneltje 
Een projekt, dat wei 
genomineerd was, maar waar 
ook niet iedereen in de 
enquete voor was, was om 
een fietstunneltje aan te leg
gen bij de Menken melkfa
briek in de richting van 
kasteel Duivenvoorde, waar
door een prachtige korte 
verbinding zou ontstaan van 
Wassenaar naar Voorschoten 
en Leidschendam, en indien 

(Advertentie) 

Dit a lies werd gedaan door 
ENFB-lid Eduard Bekker. 

die hiervoor zijn 
avonduurtjes en gezinsle- BEWAAKTE STALLINGEN IN 

ven tijdelijk opofferde. 

een fietsbrug wordt aangelegd 
bij de Kniplaan, zou men zelfs 
zo op toeristisch verantwoor
de wijze kunnen fietsen naar 
Stompwijk, Zoetermeer en 
verder. In een brief aan de 
projektambtenaar heb ik nog 
gepleit voor dit tunneltje, 
aangezien een blik op de kaart 
leert dat dit een heel handige 
verbinding zou zijn, die 
bovendien in het Regio 
Fietspadenplan Haaglanden is 
opgenomen. 

Over drie jaar 
We wachten nu af wat de 
politici gaan beslissen, want 
het bedrag van f 30 miljoen is 
voor aanvang van de Infralab 
inspraakprocedure a! toege
zegd, dus daar kan eventueel 
uitstel niet aan liggen. Over 
drie jaar kan alles a! verwe
zenlijkt zijn. 

Peter Piket 

DEN HAAG, KIJKDUIN, SCHEVENINGEN 
De kopij werd op schijf bij 
bovengenoemde aangele
verd door Peter Piket. die 
oak zorg droeg voor het 
veilig afdragen van de 

harde schijf met 
postscriptbestanden van de 

complete digitaal ver
vaardigde pagina·s bij de 
drukker op het bedrijven

terrein Kerketuinen. 

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,-



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 · 

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

Postbus 12600 
2500 OJ DEN HAAG 
n 070- 3532000 en 
n 070- 3133554 (Defecten aan stoplichten 

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

Fietsersbond enfb 
,/7[0' Afdeling Den Haag (ook redactie Fietsbel) 

Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 
'll' 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: Gemeenten in de regio: 

Escamp leidschendam 
Genemuidenstraat 210 Raadhuisplein 1 
2545 NZ n 3535900 2264 BP LEIDSCHENDAM 

'll' 070- 3378300 
Haagse Hout 
't Kleine Loo 364 Rijswijk 
2592 CK n 3535800 Gen. Spoorlaan 2-4 

2283 GM RIJSWIJK 
laak 'll' 070- 3959911 
Slachthuisplein 25 voor: verlichting n 3198605 
2521 EC n 3537700 bestrating n 3959430 

loosduinen Voorburg 
Kleine Keizer 3 Herenstraat 42 
2553 cv 'll' 3537900 2271 CH VOORBURG 

'll' 070- 3575111 
Scheveningen 
Duinstraat 1 0 Wassenaar 
2584 AZ n 3535600 johan de Wittstraat 45 

2242 LV WASSENAAR 
Segbroek n 010-5122222 of 
Sportlaan 40 Postbus 499 
2566 LB n 3535700 2240 AL WASSENAAR 

~ Wijkcontactpersonen 
/ u v ENFB in Den Haag 

en omgeving 

Centrum 
Ronald Luijten 
'll' 3616822 

Escamp 
Vacature! 

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

laak 
Hans jongepier 
'll' 3897384 

loosduinen 
Cor Hofman 
'll' 3972773 
johan BommeiE§ 
'll' 3259301 

Scheveningen 
Peter Creemers 
'll' 3505922 
jan de Munck 
'll' 3464576 

Segbroek 
Marlies Dojes 
'll' 3107727 

Enfb-afdelingen in de regio 

leidschendam 
Zijdesingel 26 
2261 CA LEIDSCHENDAM 
'll' 070- 3275258 

Rijswijk 
Postbus 1754 
2280 DT RIJSWIJK 
'll' 070- 3936744 

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

Westland 
Contactpersoon: 
H.j. Bossenbroek 
Linde 45 
2671 PJ NAALDWIJK 
'll' 0174- 620828 


