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De Fietsersbond 
ENFB wil: 

Voorrang voor 
~ vormen van vervoer 

die veilig zijn, 
weinig energie 
verbruiken en het 
milieu sparen: meer 
mogelijkheden voor 
fietsers (maar ook 
voor voetgangers 
en openbaar 
vervoer). 

Thomas Hood




Wilt u lid worden? 
Steeds vaker wordt de Fietsbel ook 
door niet-leden gelezen. Wilt u de 
Fietsbel ook thuis ontvangen en wilt u 
de fietsersbond steunen, dan kunt u lid 
worden. 

Vanaf f 35, - per jaar bent u lid. U 
ontvangt dan de Fietsbel en het 
landelijke blad. 
Meer informatie krijgt u van de 
medewerkers van de Fietsbellijn : 
-a- 0348 - 416250. 

Zij noteren u ook graag als lid. 
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Hoekparkeren 

Oudere leden onder ons hebben 
nog op school geleerd, wat die witte 
tegels betekenen, die je nog wel eens 
een enkele keer ziet op straathoeken. 
Daarachter mocht je als automobilist 
niet parkeren. Deed je dat tach, dan 
werd je zonder pardon op de bon 
geslingerd. En terecht, want een op 
een hoek geparkeerde wagen ont
neemt andere verkeersdeelnemers 
het uitzicht over de straat die zij 
moeten kruisen. Wat de gevolgen 
kunnen zijn, zie je hiemaast: 
onlangs lichtte ik een racende puber 
een 'beentje', omdat het dankzij een 
fout geparkeerd busje onmogelijk 
was enig zicht te krijgen op het ver
keer van links (het lijkt wel of 
straathoeken een extra aantrek
kingskracht hebben op juist busjes, 
waar zelfs een fietser niet meer 
overheen kan kijken - zie foto) . 
Ondanks het verdwijnen van de 
witte tegels is het tach nog steeds 
verboden om op straathoeken te 
parkeren, maar de Haagse Herman
dad doet er aljaren niets meer aan. 
Jammer: als de gemeente een flink 
aantal kraanwagens zou aanschaf
fen en elke fout geparkeerde auto 
weg zou laten slepen (terug te 
krijgen tegen betaling van 400 
gulden boete), zou Den Haag binnen 
een jaar uit al zijn schulden zijn. 
Tenzij de automobilisten de 
straathoeken gaan mijden. Dat 
risico zit er natuurlijk wel in. 

Eduard 
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• Bedrijven nog niet erg 
fietsvriendelijk 

Hoe het is gesteld met de de 
ietsvriendelijkheid van som

mige bedrijven leert onderver
meld citaat uit 'Persgeluiden' -
de personeelskrant voor mede
werkers van de uitgeverij 
Stamtren Hagen, die is geves
tigd in de Binckhorst: 
"Niemand die echt belangrijk 
is, komt met de fiets. Ooit 
iemand met een telefoon op de 
fiets gezien? Nou dan! ( ... r 
"Daarom verbaast het oak niets 
dat overal rand ons kantoor 
auto's mogen staan, tot op de 
stoep toe. Voetgangers kunnen 
er soms nauwelijks tussendoor. 
En allicht dat zodra je als fiets 
je tweewieler naast de voor
deur zet, er een receptioniste 
aan kom snellen om dat te ver
bieden. Het staat zo slordig. (. .. ) 
Auto's zijn per definitie nooit 
slordig, waar ze oak staan. 
Alom zijn parkeervakken aan
gelegd, wat per vaak tach al 
gauw enkele duizenden gul
dens kost aan grand en bestra
ting. Maar een fietsenrekje 
naast de voordeur, nee dat zou 
tach wel al te lullig staan voor 
een multimediale uitgever. En 
wat te zeggen van de parkee
garage, die per plaats tach al 
gauw een inverstering vergt 
van enkele tienduizenden gul
dens. De fietsers moeten het 
doen met een achteraf gelegen 
hubo-hok." 
Er valt voor de ENFB nag heel 
wat beschavend werk te doen. 

• Fietspaden aangelegd en 
opgeknapt 

Nu we het tach over de Hinck
horst hebben: Fietsbel num
mer 1 van dit jaar toonde een 
door wortelopgroei gehavend 
fi etspad langs de Mercurius
weg. Dat behoort nu tot het 
verleden. Het pad is onlangs 
weer strak in de plooi na een 
herbetegeling. Langs de Regu
l sweg is zelfs een heel nieuw 
tweerichtingswielerpad aange
legd. Jammer, dat het niet 
doorloopt tot het het ministerie 
van VROM, dat in het optische 
vP.rlengde ligt. Dan zouden de 
fietsliefhebbers de Binkhorst
laan kunnen mijden. Die is 
namelijk vergeven van de 
dealers. 
Autodealers wel te verstaan. 

Vrouw die aileen voor huishouden staat pakt sneller de auto 

Geemancipeerde 
man maakt het 
milieu gezonder 
Emancipatie van vrouwen heeft tot een toename van 
de mobiliteit geleid. Vooral door de toename van 
automobiliteit betekent dit een aanslag op het milieu. 
Hoe kan de emancipatie doorgaan terwijl het milieu 
gespaard wordt? Om antwoord te krijgen op die vraag 
hebben de gezamenlijke emancipatiebureaus in 
Nederland een tweejarig project 'Emancipatie, milieu 
en mobiliteit' gestart. In dat kader is onlangs een 
brochure uitgegeven, waarin mobiliteitstrends 
beschreven worden en mogelijke oplossingen 
aangedragen. 

Voornaamste doel van de 
brochure is groepen die zich 
bezighouden met milieu of 
emancipatie te inspireren tot 
een brede kijk en het zoeken 
naar een duurzame, geeman
cipeerde samenleving. 
Vooral vrouwen die meer 
buitenshuis zijn gaan werken, 
maar thuis een heerschap heb
ben dat niet een evenredig 
aandeel in de zorgtaken op zich 
neemt, voelen zich gedwongen 
tot de zogenaamde ketenver
plaatsingen. Voor het werk 
worden kinderen naar school 
gebracht, na het werk worden 
boodschappen gedaan, kinde
ren van school gehaald en naar 
clubs gebracht, een zieke 
schoonmoeder wordt opgezocht 
en vervolgens worden de kin
deren weer van hun clubs 
gehaald en thuisgebracht. Dit 
soort verplaatsing is onmo
gelijk per openbaar vervoer te 
regelen en gebeurt doorgaans 
per fiets, steeds vaker per auto. 
(Mijn conclusie: als mannen 
zich geemancipeerder gedra
gen, hoeven vrouwen zich 
minder genoodzaakt te voelen 
de auto te pakken voor die 
ketenverplaatsingen.) 

Mannen reizen meer 
Om even de idee weg te nemen 
dat geemancipeerde vrouwen 
de viezeriken zijn: mannen 
reizen per dag gemiddeld 13 
kilometer meer dan vrouwen. 
Voor woon-werk verkeer reizen 

mannen gemiddeld 18 km per 
dag, vrouwen 11 km. Maar dat 
laatste groeit wel snel. 

Twee kostwinners 
Een andere oorzaak voor toe
genomen mobiliteit is het 
gegeven dat stellen niet auto
matisch meer gaan wonen 
waar de kostwinner een baan 
heeft. Er zijn twee kostwinners 
en als die in verschillende 
plaatsen werken moet er min
stens een reizen. Of men gaat 
tussenin wonen, dan reizen 
heiden. 
In de stad is het voor vrouwen 
gemakkelijker om geeman
cipeerd en milieubewust te 
zijn: de neiging tot autorijden 
wordt vanzelf geremd door 
parkeerproblemen, maar voor
zieningen zijn doorgaans oak 
dichter bij elkaar en het open
baar vervoer is er beduidend 
beter dan in niet-stedelijke 
gebieden. 

Oude koek 
In de brochure wordt verteld 
wat de diverse m1msteries 
(VROM, Verkeer en Waterstaat, 
Sociale Zaken en Werkgelegen
heid (waar onder emancipatie) 
te melden hebben op de link 
emancipatie met milieu. 
Kart samengevat: weinig (men 
gaat het eens onderzoeken) tot 
niets. 
Belangrijkste onderdeel van de 
brochure is een lijst met 31 
mogelijke oplossingen. Een 

groat deel daarvan is oude 
koek: verbetering openbaar 
vervoer en vervoer op maat 
(belbus e.d.), vergroten sociale 
veiligheid bij haltes/stations, 
herstel van voorzieningen in 
dorpen, en "mogelijkheden voor 
fietsgebruik optimaliseren: 
stallingsvoorzieningen en fiets
paden". Wat betreft werk 
wordt gedacht aan flexibilise
ring (zodat werk en kind beter 
te combineren zijn), telewerken 
en het wettelijk recht op 
deeltijdwerk. 
Wat flexibele woningbouw 
(binnenshuis kun je muren ver
plaatsen, zodat je een kamer 
meer of minder hebt) hiermee 
te maken heeft is mij een 
raadsel. Aileen de verhuis
mobiliteit neemt af, maar hoe 
groat is dat aandeel? 
De sterkste troef ligt m.i. in het 
clusteren van voorzieningen: 
autoluwe buurten rand knoop
punten van openbaar vervoer, 
terwijl daar oak winkels en 
zoiets als een multifunctioneel 
minderjarigheidscomplex, met 
naast een school ook recreatie
clubs voor kinderen, buiten
schoolse opvang en jeugd
gezondheidszorg. 
In de VINEX-locaties zou men 
volgens de brochure aan de eis 
autoluw en multifunctioneel 
geclusterd proberen te voldoen. 
Ik heb zeer sterk de indruk dat 
ze dat in het Wateringse Veld 
op alle fronten vergeten hebben 
(zie oak vorige fietsbel) . 

De brochure (' gedrukt op houtvrij 
papier vervaardlgd van ultdun
nlngshout en zaagafval') Is te 
bestellen voor f 3,50 excl. porto blj 
het Ned. lnstltuut voor Rulmtelljke 
Ordenlng en Volkshulsvestlng 
(NIROV), tel. 346.96.52. Readies op 
de brochure worden hartelljk ont
vangen o.a. door het Emanclpatle
bureau Den Haag, Lange Houtstraat 

13, 2511 CV Den Haag, tel. 
364.43.04. 

Hilda Algra 
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• Inspraak in Wassenaar niet 
doorgegaan. 

Van de inspraakorganisatie 
AGV uit Nieuwegein kregen wij 
het verzoek mee te doen met 
een nieuwe Infralab inspraak 
in Wassenaar, maar nu niet 
over de A44 (de Rijksstraat
weg). maar over de andere ver
keersproblemen in Wassenaar. 
Wegens gebrek aan belangstel
ling is deze gebeurtenis echter 
niet doorgegaan. 

• Het uiteindelijk lot van 
Carthago 

Brommers en hun even hinder
lijke soortgenoten, de snorfiet
sers, moeten van het fietspad 
af. Een fiets met een motor is 
een motorfiets. 
De voorzichtige sturing van het 
probleem door ontmoediging, 
helmplicht en het instellen van 
een rijbewijs willen wij ver
snellen door zo snel mogelijk de 
gemotoriseerden van het 
fietspad af te duwen. Op de 
weg is veel meer te beleven 
voor hen. Hoelang heeft 
senator Cato niet in de Romein
se senaat moeten pleiten voor 
de vernietiging van Carthago, 
maar eigenlijk is dat een 
slechte vergelijking, omdat dat 
een vulgair machtspolitiek doel 
was, dat evenwel prima in die 
tijd paste. 

Advertentie 

Schoolstraat 21 
2511 AW Den Haag 
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Herstel fletspaden begonnen 

• Op diverse plaatsen in Den Haag wordt 
hard gewerkt aan herstel van de 
fietspaden. Hierbij een foto van een loka
tie op de Juliana van Stolberglaan, waar 
een tijdelijke fietsstrook op de weg is 
geverfd, terwijl men aan de bomen werkt. 
Het fietspad komt ook een klein beetje 

boger te liggen dan vroeger. Het is voor 
het aanmelden van kleine mankementen 
waarschijnlijk het beste het 
stadsdeelkantoor te bellen, aangezien de 
medewerkers daar meer tijd voor u heb
ben dan de ambtenaren op het stadhuis. 

• Vaillantplein 
Van verscheidene kanten is 
afwijzend ingesproken over het 
plan om een rotonde aan te 
leggen aan het stadse begin van 
de Vaillantlaan. Peter Bos pre
senteerde namens "de blauwe 
aanslag" een alternatief plan, 
dat ook in de ogen van Henk 
Ens (onze man) veel beter was 
dan het plan van de gemeente. 
Henk Ens sprak over de ro
tonde als een kankergezwel dat 
uitgsneden moest worden. Van
uit een helikopter ziet zoiets er 
misschien aardig uit, zei hij, 
maar het verplaatst de proble
men van stank en lawaai alleen 
maar dichter naar de huizen en 
trottoiren toe. Vanaf het trot
toir zie je het waterbassin in 
het midden niet eens, terwijl je 
er ook niet gemakkelijk bij kunt 
komen. Bovendien is het geen 
echte rotonde, maar een 
doorgaande weg met enkele 
onbelangrijkere zijwegen. 
Aldus onze inspraakman. 

• Op zondag september 
aanstaande wordt weer de jaar
lijkse Welzijnsinformatie
markt van Den Haag georga-

niseerd. Deze markt valt tradi
tiegetrouw weer samen met het 
"Haags Uit Festival" de opening 
van het Haagse theaterseizoen. 
Ook de afdeling Den Haag zal 
aanwezig zijn met een kraam, 
wij hopen u te zien op l sep
tember. 

• Rechts voorrang voor de 
fiets? 

Naar ik hoorde van onze the
oretische man, u kent zijn 
naam reeds, wordt er weer 
gesproken over rechts voorrang 
66k voor de fiets. Belangrijk in 
verband met de vereenvou
diging van verkeersregels en 
het aanpassen van onze 
afwijkende regels aan die in de 
rest van Europa. Enkele Fiets
bellen geleden stand hierover 
een langer stuk afgedrukt. Mis
schien kunnen we minister 
Jorritsma even afleiden van 
haar Hoge Snelheidsproblemen 
om hier toch even over na te 
denken. Provincies en gemeen
tes, die volgens de minister het 
fietsbeleid zelf moeten verzin
nen en uitvoeren, kunnen nou 
eenmaal geen wet ten veran
deren. 

ENFB op 
lnternet(2) 

Zoals in de vorige Fietsbel al 
aangekondigd: onze Haagse 
afdeling heeft een eigen plek op 
het Internet. Bij de Digitale 
Hofstad (DDH), waar veel 
Haagse informatie te vinden is 
(op gebied van kunst, cultuur, 
sport, politiek, onderwijs) zijn 
we te vinden onder de noemer 
"Maatschappij". Op de enfb
pagina's zijn naast algemene 
informatie o.a. teksten uit de 
Fietsbel te vinden, adressen van 
gemeentes, stadsdeelkantoren 
e.d., en verwlJzmgen naar 
andere "fiets-pagina's" te vinden. 
De pagina's worden regelmatig 
bezocht ondanks het feit dat 
veel indexen van de populaire 
zoekprogramma's nog niet up
to-date genoeg zijn om ons te 
vermelden. Een ieder die een 
inhoudelijk bijdrage willeveren 
is nog steeds van harte 
welkom. 

Het lnternetadres: http:/ I 
www.ddh.bart.nl/enfb. 
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ENFB-afdeling Delft weer tot Ieven gewekt 

ddie Kips aan het 
erk dicht bij huis 

De afdeling Delft van de ENFB is weer actief geworden 
en heeft enkele vergaderingen achter de rug. "Delft" 
heeft ongeveer 500 leden. Initiatiefnemer Eddie Kips 
zegt: de regio is voor mij heel belangrijk; het fietsen 
vlak bij Delft. Je zou toch eigenlijk heel gemakkelijke 
en fietsvriendelijke routes moeten hebben tussen Den 
Haag, Delft, Rotterdam en Zoetermeer. Ik vind het nu 
nog veel te slecht. 

"Ik woon in Delft Zuid en ik 
vind de Delftsche Hout te ver 
voor mijn kinderen op zondag
middag. Delfland, dat is mijn 
recreatiegebied. Onder meer 
daar wil ik betere faciliteiten 
voor de fietsers op de kleine 
wegen. We hebben daar te veel 
last van de auto's. Je kunt oak 
niet makkelijk een rondje om 
Delft fietsen op de zondagmid
dag, omdat enkele stukken 
ontbreken. 
lk heb met een ambtenaar 
gepraat, hier in Delft, over een 
cnquete, die gehouden is door 
de gemeente. Het blijkt dat 45% 
van de Delftenaren zijn fiets 
dagelijks gebruikt ; bij de auto 
is dat 25%. Ik heb tegen de 
ambtenaar gezegd: de fiets is 

et belangrijkste vervoer-mid
del voor de Delftenaar." 

Ambtenaren 
"De ambtenaren zijn vaak heel 
enthousiast voor het fietsen, 

aar ze zijn geen lid van de 
ENFB. Ook onder studenten en 

werknemers van de TU (Tech
nische Universiteit) hebben we 
bijna geen leden. Zelfs de enige 
fietshoogleraar van Nederland, 
Tom Welleman, is geen lid val
gens mij . Het is meer iets van 
onze generatie (Eddie Kips is 
49). " 

Imago 
"De heel jonge Nederlanders 
kopen iets veel meer op imago 
dan wij vroeger deden. Dat 
gezeur over de juiste kleren had 
je vroeger nauwelijks. Het zou 
kunnen dat over een tijdje de 
nieuwe volwassenen zeggen: 
een auto, heb je een auto? wat 
duf." 
"Er wordt hier in Delft een 
boekje uitgegeven door de 
gemeente: vervoer in Delft, met 
daarin twee bladzijden over de 
fiets. Er zouden alle stallingen 
in kunnen staan; alle fietsen
makers . Maar het gaat 
voornamelijk over openbaar 
vervoer, en dan nag een stukje 
over auto's." 

"Ik zou een heel goede samen
werking willen tussen de ver
schillende afdelingen van de 
ENFB in de regia en ik wil daar 
zelf ook wel mijn best voor 
doen. Zo zou het adres van de 
afdeling Delft achterop de 
Fietsbel moeten (Gedaan, red.). 
Sinds kart moet je tussen Delft 
en Rijswijk een kilometer om
rijden om over die nieuwe 
snelweg heen te komen. Dat is 
psychologisch gezien slecht. 
Zoiets is belangrijk. Kijk, het 
autoverkeer loopt bijna per 
definitie vast. De enige rem op 
autogebruik is dat de wegen val 
zijn. Als je een auto hebt ga je 
hem ook gebruiken." 

Niet verbitterd 
Eddie Kips is niet verbitterd en 
heeft niet het plan de wereld 
sensationeel te veranderen of te 
verbeteren, maar wil werken 
aan de dingen die binnen zijn 
macht liggen. Kleine dingen. 
Iedereen moet kunnen doen 
wat hijzelf belangrijk vindt in 
de ENFB. Je moet niet je tijd 
besteden om lang te discus
sieren wat het belangrijkst is. 
"Wat vind je van het toerisme 
in Delft?" vraag ik hem. 
"Wel, Delft bruist meer dan 
genoeg, zei hij . Ik ben niet waar 
het druk is ; ik kom niet op 
zaterdagmiddag in de stad, 
maar op zaterdagochtend vroeg 
of na vijven." 
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• Initiatiefnemer Eddie Kips: 
"Betere faciliteiten voor 
fiet ser op kleine wegen." 

"Meer toerisme, daar doen we 
allemaal aan mee. Ik was laatst 
in Landen met de nieuwe trein 
om de vakantie voor te 
bereiden. Mijn mening is dat de 
mensen zich meer dicht bij huis 
moeten vermaken. Veel politici 
denken dat ook; je leest het 
steeds vaker in de krant." 

Doorsteekjes 
Ik zeg: "een professor in Delft 
sprak in de zestiger jaren al 
over een krankzinnige ver
plaatsingsdrang." 
"Kom", zegt hij, "dan pakken 
we de fiets en dan laat ikje wat 
handige fietsdoorsteekjes zien. 
Ze moeten alleen nag beweg
wijzerd worden; dat is ook 
belangrijk." 

Peter Piket 
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• In milieucentrum 'De Soete Aerde' in Zoetermeereneinde werden zo'n vijf en twintig fietsers - afkomstig uit alle hoeken 
van het land - opgevangen met thee en koffie en een korte lezing. Daarna ging de weg verder naar Den Haag. 

Hoewel de meeste fietser 
ongetwijfeld geroutineerde 
wielrijders waren, was een 

ogenblikje rust altijd wei 
welkom. 

• Onderweg tussen 
Zoetermeer ging 
het er niet altijd 
zo vreedzaam aan 
toe, al wil deze 
foto anders doen 
geloven. 



• Op het Binnenhof kwamen twee groepen samen en trokken zij de aandacht van dagjesmensen en vermeertoeristen. 

estelauto's en autoverslaafden belagen fietstocht 

'Tsjernobyl-demonstranten in 
doodsangst op weg naar Binnenhof 
Op 25 april kwamen van twee kanten fietsers in Den 
Haag a an, die wild en demonstreren tegen kernenergie. 
Op 26 april was het namelijk tien jaar geleden dat het 
ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl plaats vond. 
Van alle plaatsen in Nederland, waar kunstmatige 
• {ernsplijting plaats vindt, fietste men naar Den Haag 
(23 - 25 april) voor een demonstratie op het Binnenhof 
en op 26 april verder naar Amsterdam, waar de 

oofddemonstratie plaats vond. 

Miel Struve van de onder
afdeling Rijswijk wachtte en
, ele fietsers op op de grens van 
Delft, en ik fietste naar Zoe
: ermeer, naar milieucentrum 
De Soete Aerde' teneinde zo'n 

vijf en twintig andere fietsers 
te vergezellen naar Den Haag. 
[n het Milieucentrum kreeg de 
groep thee en koffie (en 
koekjes), terwijl we een korte 
lezing kregen. 
Toen we daarna over de Voor
weg naar Den Haag fietsten, 
bleek weer eens dat ik nog 
nooit in het vrijdagse spitsuur 

gebruik had gemaakt van deze 
weg. Veel deelnemers aan de 
fietstocht stonden doods
angsten uit door het onverant
woordelijke rijden van met 
name bestelauto' s, terwijl de 
verwensingen van autover
slaafden zelfs de koeien aan het 
schrikken brachten. "Nu begrijp 
ik weer goed waarom ik weg 
ben gegaan uit de randstad" 
hoorde ik van diverse kanten. 

Vermeertoeristen 
Ret was op vrijdagmiddag zes 
uur nogal druk met politici en 

Vermeertoeristen op het 
Binnenhof, en wij deden ons 
best zo veel mogelijk op te 
vallen en de aandacht van 
de politici te trekken met 
stencils en strooibiljetten . 
Na ongeveer een uur gingen 
de deelnemers naar hun 
onderkomen: 'De Blauwe 
Aanslag' , om de volgende 
dag uitgerust naar 
Leiden, Schiphol en 
Amsterdam te 
kunnen fietsen . Ze 
vroegen mij een weg 
door de duinen aan 
te wijzen op de kaart, 
teneinde de volgende dag 
het nuttige met het aan
gename te kunnen vere
nigen. 
Laat de kernsplijting maar 
aan de natuur over, is mi]n 
gedachte over dit alles. Die 
heeft er al miljarden jaren 
ervaring mee. 

Peter Piket 
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Cursus Veilig Rijden voor 
gevorderde stadsfietsers 
Een fietser is kwetsbaar in het verkeer. 
Wij weten dat allemaal, automobilisten 
niet. Hieronder volgt een korte cursus 
voor de fietser die daar wat aan wil 
doen. De cursus bestaat uit zeven lessen, 
oplopend van preventiefnaar agressief 
Het is niet verplicht de cursus te 
voltooien, het is al mooi als u het tot en 
met les 5 haalt. 

Les 7- Sleutelbos 
Een beetje stadsbewoner heeft een 
behoorlijke sleutelbos op zak: gemiddeld 
twee sleutels voor de voordeur, een voor 
de achterdeur, en dan nag sleutels van 
brievenbussen, bergingen en hekken in 
en om het huis. Zo'n sleutelbos blijkt 
multifunctioneel te kunnen zijn: stap op 
de fiets en neem de sleutelbos aan de 
linkerhand, zodanig dat de sleutels 
buiten de fiets uitsteken. Je zult merken 
dat je geen last meer hebt van 
automobilisten die de fietser tijdens het 
passeren te weinig ruimte geven. 

Les 2 - Slingeren 
Een variant op les 1. Een beetje 
stadsautomobilist weet dat je op elk 
moment van de dag dronken mensen en 
dus oak fietsers kunt aantreffen. Maak 
hier gebruik van: doe alsofje dronken 
bent en ga een beetje slingeren. 
Automobilisten gaan ineens met een 
opvallend grate boog omje heen. Tip: 
doe dit NIET als je echt dronken bent! 

Les 3 -Tramrails 
Aangezien het in Den Haag vaak 
voorkomt dat er tussen tramrail en trot
toir of geparkeerde auto minder dan een 
meter tussenruimte is (zie vorige fietsbel): 
ga tussen de rails rijden. De tram zal dan 
geen paging doen om je in te halen. 
Bovendien ben je dan gevrijwaard van 
openslaande portieren van geparkeerde 
auto's waardoor je razendsnel de rail zou 
moeten oversteken. 

Les 4 - lntimidatie 
Straten met eenrichtingsverkeer voor 
auto's maar tweerichtingsverkeer voor 
fietsers worden door automobilisten niet 
goed begrepen. Als je als fietser tegen de 
autorichting in rijdt en de tegemoet
komende automobilist laat te weinig 
ruimte voor je: neem zelftoch de ruimte 
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en kijk de automobilist strak aan. Tien 
tegen een dat de automobilist dan maar 
een stukje opzij gaat. 

Les 5 - Piepende remmen 
IJselijk piepende remmen kunnen aller
hande weggebruikers danig doen 
schrikken, vooral niet uit de doppen 
kijkend langzaamverkeer. Trefje een 
situatie waarin je moet remmen, rem dan 
zo laat en zo hard mogelijk. 
Je kunt aileen maar hopen dat men de 
volgende keer beter uitkijkt of wat meer 
ruimte geeft. Doe dit niet bij bejaarden, als 
je niet uitkijkt is de laatste keer dat die 
aan het verkeer deelneemt in een 
lijkwagen. 

Les 6 - Klappen en bonzen 
Een variant op de vorige les. Vooral voor 
het eigen vermaak: laat a-sociale of 
Oostindisch blinde automobilisten schrik
ken. Een klap op het dak van een auto is 
heel effectief, evenals het bonzen oftikken 
op een ruit. Schat wel eerst de situatie 
goed in: een goede vluchtroute en een 
goede conditie kunnen van levensbelang 
zijn (ajhankelijk van het merk en kleur 
auto en kleding en haardracht van de 
inzittende, gebruikje vooroordelen). 

o oO"' 
0 0 

Les 7 - Bagagedrager voorop 
Monteer een bagagedrager voorop. De 
preventieve werking hiervan is gering 
maar je kunt dit wapen in de strijd 
gooien tegen automobilisten die je wil
len snijden om rechtsafte slaan. 
Het werkt als volgt: rem iets te laat en 
laat de bagagedrager net de auto raken. 
Wat kunnen krassen tach mooi zijn! 
Schat oak hier de situatie goed in: de 
snelheid van jezelf en de auto moeten 
niet al te groat zijn en let op de 
vluchtroute (zie vorige les). 
Soms hoefje niets extra's te doen en 
kom je vanzelf al tegen de auto aan, dan 
heb je helemaal een schoon geweten. 

M ochten deze lessen allemaal niet 
voldoende helpen, dan kunt je nag 
proberen te gaan schelden. Een rijk 
gevulde vocabulaire met scheldwoorden 
is dan praktische bagage, maar over
schat het effect niet: auto's vormen niet 
aileen een elektrische kooi van Faraday, 
maar oak een sonische (al dan niet 
Oostindisch). 's Zomers werkt het beter 
dan 's winters. 

Hans Jongepier 
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"Fietsvriendelijke 
rotondes bestaan niet" 

enk Ens heeft getracht in een verslag zijn meningen 
en gedachten over fietsvriendelijke rotondes te 
beschrijven. Onderstaande artikel is korte 
samenvatting hiervan. Voor meer info over het gehele 
verslag kan men zich tot hem wenden. Vooropgesteld 
dat dit de mening is van Henk Ens en niet van het 
Jandelijk bureau ENFB. 

Het ombouwen van een weg
kruising tot rotondes ver
mindert volgens SWOV (stich
ting Wetenschappelijk Onder
zoek Verkeersveiligheid) het 
aantal ongelukken met 75%, 
maar de verbetering van de 
veiligheid voor fietsers is veel 
geringer en 90% van de slacht
offers van ongelukken op ro
tondes zijn fietsers . 
SWOV vindt dat op rotondes 
fietsers en autoverkeer geschei
clen moeten worden door 
anleg van vrijliggende fiets

paden. Waar auto's die fiets
paden kruisen moet de auto uit 
veiligheidsoverwegingen voor
rang hebben. De fietsersbond is 
het daar niet mee eens en vindt 

at de fietsers voorrang moeten 
hebben op auto's die het circuit 
in- of uitrijden. Door een juiste 
vormgeving van de rotonde 
moet de veiligheid gewaar
borgd worden. 

Uit analyse van de effecten van 
et wijzigen van een kruising 

tot een rotonde blijkt dat de 
O.oor die wijziging veroorzaakte 
cirastische snelheidsverminde
ring van het autoverkeer het 
enige veiligheidsbevorderende 
effect ervan is . Die snelheids
vermindering op zichzelf zou 
echter een veel grotere ver
laging van het ongelukkencijfer 
geven als de ombouw tot 
rotonde niet tevens belangrijke 
gevaarverhogende effecten had. 

Four corner stop 
Het is daarom gewenst om 
snelheidsvermindering en de 

aarmee verbonden verhoging 
van de veiligheid te bereiken op 
een andere wijze waar geen 
gevaarverhogende effecten aan 
verbonden zijn. Voor de hand 
ligt om daarvoor de in de Ver-

enigde Staten van Amerika 
algemeen toegepaste verplich
ting voor alle eerder bij de 
kruising naderend verkeer om 
te stoppen en voorrang te ver
lenen aan alle eerder bij de 
kruising aangekomen weg
gebruikers (four corner stop) 
toe te passen. Waar nodig kan 
deze door achthoekige "stop" 
borden aangegeven verplich
ting ondersteund worden door 
het kruisingsvlak als verhoogd 
"plateau" uit te voeren. Omdat 
hij dit plateau uit gestopte 
toestand oprijdt kan dat voor 
geen enkele weggebruikers, 
maar vooral voor fietsers veel 
veiliger dan een rotonde, vraagt 
veel minder ruimte en is veel 
goedkoper. 
Henk Ens komt vervolgens tot 
een aantal conclusie: 

l. De bij ombouw van een 
kruising tot rotonde bereik
te verhoging wordt uitslui
tend veroorzaakt door de 
verlaging van rijsnelheid 

waartoe de constructie de 
bestuurder dwingt, daarom 
is een rotonde niets anders 
dan een gecompliceerde, 
dure, ruimte verslindende 
en weinig effectieve metho
de om de snelheid van het 
autoverkeer te beperken. 
Meer effectieve maatregelen 
tot snelheidsbeperking kan 
in een bestaande situatie 
een veel grotere verbetering 
van de veiligheid bereikt 
worden dan door ombouw 
tot een rotonde. 

2. Bij "fietsers in de voorrang" 
zullen zware ongelukken 
gebeuren waar de autobe
stuurder schuldig aan is, 
maar die hij niet kan 
voorkomen. Oak ontstaan er 
ongevallen doordat de fiet
sers de auto's waaraan ze 
voorrang moeten geven niet 
kunnen zien aankomen. 

3. Ongeacht de voorrangsre
geling ontstaan op een 
rotonde voor gemengd ver
keer situaties waarin weg
gebruikers voorrang moeten 
verlenen aan verkeer dat ze 
niet kunnen zien aankomen 
en oak kan er niet veilig 
ingehaald worden, er 
ontstaan voor fietsers 
onherroepelijk gevaarlijk 
situaties bij de afritten. Een 
rotonde voor gemengd ver
keer is daarom in principe 

een gevaarlijke constructies. 
4. Het is minder onaanvaard

baar dat een fietsers door 
eigen schuld verongelukt 
dan dat een autobestuurder 
schuldig bevonden wordt 
aan het verongelukken van 
een fietser terwijl hij dat 
niet kon voorkomen. 
Bovendien vermindert het 
aantal ongelukken op een 
rotonde met fietsers uit de 
voorrang omdat de fietsers 
die rotonde zullen mijden. 
Het is daarom te verwach
ten dat die voorrangsre
geling algemeen gebruikelijk 
wordt. 

5. Een rotonde heeft altijd een 
aanzienlijk kleinere 
capaciteit dan de 
toeleidende wegen. 

6. Een rotonde van het door de 
ENFB aanbevolen type 
vraagt twintig maal zo veel 
ruimte als een rechte 
kruising. 

7. De Amerikaanse "four corner 
stop" is een veiligere, goed
kopere en minder ruimte 
vragende manier om de snel
heid van het autoverkeer te 
beperken dan de rotonde. 

Daarom, fietsvriendelijke ro
tondes bestaan niet. 

Henk Ens, 
verkort door Mark Roskott 

Fietsen welkom 
bij winkelcentrum 

• Bij het onlangs heropende 
winkelcentrum De 
Savornin Lohmanplein 
zijn deze robuuste fiet
senrekken geplaatst. Er 
zijn weliswaar typische 
ENFB-punten van kritiek 
(niet bewaakt, achterwiel 
kan niet aan de ketting), 
maar de onderlinge 
afstand is ruim en de fiet
sen blijven rechtop staan. 
En dat is toch een hele 
vooruitgang. Ook fietsers 
zijn er duidelijk welkom. 
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Mijnheer, niet weglopen Fietstocht 
Rijswijk 
versterkt band 
tussen leden 

Mijnheer, mijnheer, niet 
alleen de natuur in graag. 
Het is hier beschermd gebied. 
Daar zijn orchideeen. Dat ziet 
U niet, want ze zitten nag in 
de knop. Het is heel moeilijk 
geweest die hier terug te 
krijgen. Bij de groep blijven 
dus. 

G aat U maar achter mij 
aan; het is jammer dat U geen 
laarzen aan hebt, want we 
hebben het waterpeil twintig 
centimeter kunnen verhogen. 
Daar hebben we jaren over 
moeten onderhandelen met 
het waterschap. Ja, het 
luistert soms nauw in de 
natuur. 
Daar, achter die heg, ligt een 
veldje, dat hadden weer 
graag bij gehad, want daar 
strooien ze gifvoor de plan
ten. Wij zouden dat natuur
lijk nooit doen. Kijk, dit riet 
hier, dat maaien we niet, en 
dat daar wel. Dan komt er 
een man uit Limburg, die doet 
het voor niets. 

Nieuwe ANWB/ 
VW publikaties 
• Toeristische Wegenatlas 

Nederland 
Dok de afgelopen maanden 
stuurde de ANWB de redactie 
weer interessante lectuur, die 
de komende vakantie weer zijn 
nut kan bewijzen. 
Er verscheen een nieuwe editie 
van de ANWB/VVV toeristische 
wegenatlas Nederland met heel 
Nederland op een schaal van 
1:100.000 (lcm 1 km), 
inclusief 28 stadsplattegron
den. 
Uitgevoerd met harde kaft en 
uitgebreid register is dit werkje 
zeer geschikt voor het maken 
van fietstochten en fiets
vakanties. 
De gedetailleerde kaarten 
geven ook de ligging aan van 
natuurreservaten, zwemgele-

In het hoge riet, daar zit de 
karekiet. Ja, dat rijmt. De 
natuur bevordert de poezie, of 
niet soms. Soms denk ik wel 
eens dat we kunstenaars zijn, 
zo mooi is het hier; je moet het 
tach maar allemaal mogelijk 
maken. 

P aarden, kijk die paarden, 
die mogen daar komen, maar 
hier houden we ze tegen. Hier 
willen we geen mest. We wil
len de maximale variatie. 
Mijnheer, mijnheer loop niet 
weg, bij de groep blijven. Ki]k, 
weet U wat dit is, dit is een 
bijzonder plantje. Dat vind je 
alleen in de veenweiden. Wilt 
U niet weten hoe het heet; echt 
niet. 
Hier gaan we in, en daar niet; 
daar staat een hek. Weet U 
waarom? Dat is om de koeien 
tegen te houden. 

Kjk, mifnheer, nee, hier 
natuurlijk: hier liggen tegels. 
Weet U waarom: tegels bevat
ten kalk en zuren en verrijken 
het milieu dus op twee manie-

genheden, dagrecreatieterrei
nen, bezienswaardige bouw
werken en fietspaden. 
De kaarten zijn van een dege
lijke kwaliteit die we gewend 
zijn van de ANWB en de VVV. 
Jammer is dat het gedeelte van 
de kaart dat aan de rug van het 
hoek grenst moeilijk leesbaar 
is, doordat het hoek gebonden 
is. 

Toeristische Wegenatlas Nederland. 
239 biz. 23.5 bij16 em. Cebonden 
met register. Uitgave ANWB/VVV. 
Prijs 29,90. 

• Toeristenkaarten 
Indien men geen hoek wil, 
heeft de ANWB/VVV een 12-
delige serie Toeristenkaarten in 
dezelfde schaal. 
De kaart van Noord Brabant is 
vernieuwd. Dmdat deze provin
cie te groat is voor een kaart 
met schaal 1 : 1 00.000, is N oord 
Brabant afgedrukt op twee 
deelkaarten die samen in een 
plastic mapje zijn verpakt. 
De kaart bevat tevens een uit
gebreide plaatsnamenregister. 

ren. Zodoende heb je hier heel 
zeldzame planten. Kijk, daar 
is een plank in het water. 
Weet U waarom: aan de ene 
kant is vervuild water met 
brasem en de snoeken zitten 
juist aan de andere kant. Zet
ten we die plank daar niet, 
dan komen er teveel algen in 
het water; dan kunnen de 
reigers de visjes niet meer 
vangen. De reigers gaan kik
kers eten; kikkers hebben we 
juist erg graag in ons 
weiland. Dan zou het 
vreselijk uit de hand lopen 
met het milieu. 
Ziet U die vogel: de bruine 
kiekendief; die broedt hier pas 
twee jaar; daar zijn we erg 
trots op. 

Niet weglopen dames; 
dadelijk houdt het weer op 
met regenen. Het luistert 
soms heel nauw in de natuur, 
maar het gaat om de 
toekomst; over tien jaar is de 
natuur twee maal zo mooi als 
nu. 

Jongeling 

De kaart van Noord Brabant en Over
ijssel kosten f 14.90 per stuk. 
Celderland bevat drie kaarten en 
kost f 17.90. De overige kaarten 
kosten f 11.90. 

• Actief & Anders 
De ANWB brengt een serie reis
gidsen op de markt onder de 
titel Actief & Anders. Deze 
kleine gidsjes bevatten telkens 
de volgende elementen. Wan
del-, fiets- en autotochten, drie 
toegangsroutes omdat de heen
reis ook al vakantie is, veel tips 
en praktische informatie zoals 
sportieve activiteiten, tips voor 
lekker eten en drinken, leuk 
winkelen en algemene reisin
formatie zoals geld, de taal en 
nuttige adressen. 
Tot nu zijn 12 deeltjes ver
schenen waaronder Ardeche, 
Dordogne, Tsjechie en 
Salzburgerland. 

Diverse auteurs, Actief &: Anders
reisgidsen. 128blz. 10 bij19.5cm. 
Kleuren toto's met diverse kaartjes. 
Paperback. Ultgave ANWB. Prljs per 
deel f 19.95 off 21.95. 

Zo'n vijfentwintig enfb-fietsers 
en fietsertjes stonden op 28 
april om twee uur klaar om 
onder leiding van Miel Struve 
een fietstocht te maken. Een 
aantal dat de stoutste verwach
tingen overtrof. 
Het was lekker weer: zonnetje, 
beetje wind, en we vertrokken 
op tijd. Langs Eikelenburg, over 
de Middenweg en rechtsaf naar 
Wateringen. 'Waarom geen 
bruggetje gelegd over de Lange 
Wetering, beste Gemeente 
Wateringen, zodat de tocht 
door de fraaie Dude Broek
polder rechtstreeks gemaakt 
kan worden?', zo vroegen som
migen zich af. 
Maar goed, de tocht voerde 
door Kwintsheul, langs de 
Zwethlaan, over de Zweth langs 
de N oord Lierweg naar de 
fraaie oude boerderij Lierhand. 
De toespraak van Miel werd 
ruw onderbroken door een 
grate vrachtauto met een 
chauffeur die zich vermoedelijk 
niet realiseerde dat hij een 
ledenbijeenkomst van de Fiet
sersbond enfb verstoorde! 
Voort naar Schipluiden en langs 
de Dude Trambaan naar Den 
Hoorn. Beloofd was koffie of 
thee met appelgebak in een 
landelijke uitspanning. En wat 
voor appelgebak! De uitspan
ning aan de Lookwatering, 
tevens Wereldwinkel, had hem 
zelf gebakken met onbespoten 
appels. We zaten daar zo'n drie 
kwartier op het terras en het 
uitnodigende gras en hadden 
toen de keuze om de Lookwate
ring af te fietsen en hup, weer 
thuis te zijn of nog even langs 't 
Woud te rijden. Uiteraard het 
laatste gedaan. In 't Woud trof
fen we nog enkele enfb-leden 
die vermoedden dat we daar 
langs zouden komen. Het was 
trouwens niet simpel om al die 
opgewekte lieden op de foto te 
krijgen. 
Het laatste stuk: fietspad door 
de Woudse Polder, langs de 
Zwethkade over de Woudselaan 
door Sion naar Rijswijk. 
Het was een gezellige tocht, 
waarop de band met een aantal 
van onze leden aangehaald kon 
worden. Volgendjaar weer?! 

Erwin Ruitenberg 
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Ook deze fietsbel werd op de 
Aoorn Rise PC in elkaar gezet. 

Illustraties werden ingescand 
met de hulp van 

een Mac Power PC en 
een Afga Arcus 11-scanner. 

Dit alles door Eduard Bekker. 
die hiervoor zijn avonduurtjes 

en gezinsleven tijdelijk 
opofferde. 

Wegens vakantie van Peter 
Piket werd de kopij dit keer 
per e-mail aangeleverd. Dit 
dankzij Hans Jongepier. die 

samen met Peter Piket zorgde 
voor het transport van de 

postscriptbestanden naar de 
drukker (die deze op schijf 

'uitgeprinte' bestanden. direct 
via zijn printer kan afdrukken). 

Als u deze Fietsbel in de bus 
krijgt. kunnen ook niet-leden 

- als ze de nodig hard- en soft
ware bezitten- de tekst en 

illustraties op Internet bekijken 
(http:/ Jwwv.;.ddh. bart. n I/ en fb. 
zie pagina 4). Hans Jongepier 

draagt hier zorg voor. 
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Advertentie 

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,-

II 



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, lngenieursbureau, 
'J"_..- Afdeling ~andschapsarchitectuur 

- Postbus 12651 
~ De redactle 

ontvangt graag 
een afschrift van 
uw klachten, 
suggestles en 
opmerldngep1 

2500 DP DEN HAAG 
"B' 070- 3532000 en 
"B' 070- 3133554 (Defecten aan stoplichten 

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

/([0' Fietsersbond ENFB 
Afdeling Den Haag (ook redactie Fietsbel) 
Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 
"B' 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 16.00 uur. Zie de 
telefoonnummers op de ondestaande lijst van stadsdeelkantoren. 

Stadsdeelkantoren Den Haag: 

Centrum (stadhuis) 
Spui 70 
2511 BT "ll" 3536350 

Escamp 
Genemuidenstraat 21 0 
2545 NZ "ll" 3535950 

Haagse Hout 
't Kleine Loo 364 
2592 CK "ll" 3535850 

laak 
Slachthuisplein 25 
2521 EC "ll" 3537703 

loosduinen 
Kleine Keizer 3 
2553 cv "ll" 3537950 

Scheveningen 
Duinstraat 1 0 
2584 AZ "ll" 3535650 

Segbroek 
Sportlaan 40 
2566 LB "ll" 3535750 

Gemeenten In de reglo: 

Leidschendam 
Raadhuisplein 1 
2264 BP LEIDSCHENDAM 
"ll" 070- 3378300 

Rijswijk 
Gen. Spoorlaan 2- 4 
2283 GM RIJSWIJK 
"ll" 070 - 395991 1 
voor: verlichting "ll" 3198605 

bestrating "ll" 3959430 

Voorburg 
Herenstraat 42 
2271 CH VOORBURG 
"ll" 070- 35751 11 

Wassenaar 
Johan de Wittstraat 45 
2242 LV WASSENAAR 
"ll" 010- s1 22222 of 
Postbus 499 
2240 AL WASSENAAR 

I 

,/7[0' Wljkcontactpersonen 
ENFB in Den Haag 
en omgeving 

. . 
< 

Centrum 
Ronald Luijten 
"ll" 3616822 
Hans Jongepier 
"ll" 3897384 

Escamp 
Merjam Plugge 
"ll"3210141 

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

laak 
Vacature 

Loosduinen 
Cor Hofman 
"ll" 3972773 
Johan Bommele 
"ll" 3259301 

Scheveningen 
Peter Creemers 
"ll" 3505922 
Jan de Munck 
"ll" 3464576 

Segbroek 
Marlies Dojes 
"ll" 3231881 

ENFB-onderafdelingen in de regio 

Delft 
Multatuliweg 22 
2624 CJ DELFT 
"ll" 015 - 2568876 

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.]. Bossenbroek 
Linde 45 
2671 PJ NAALDWIJK 
"ll" 0174- 620828 


