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20 jaar 

A ls je net drie jaar in Den Haag 
fietst, omdat je daarvoor in 
Wageningen woonde dan geloofje 
in eerste instantie amper dat de 
afdeling Den Haag al twintig jaar 
bestaat. Als je echter vervolgens 
bedenkt wat er in de afgelopen drie 
jaar gebeurd is, dan besefje dat 
twintig jaar eigenlijk niets is. Juist 
in de afgelopen tijd dat het milieu 
en het terugdringen van autogebruik 
grate belangstelling heeft, zou je 
verwachten dat de ene voorziening 
na de andere voorziening voor de 
fietsers gerealiseerd wordt. 

Helaas, de auto is in Den Haag nag 
steeds heilig, zodat daar .het meeste 
in geinvesteerd wordt. Den Haag is 
een artikel 19 gemeente, zodat mis
schien het Rijk de schuld kan 
krijgen, omdat zij alleen miljoenen 
wil uittrekken in grate 
infrastructurele werken zoals de 
Noordelijke Randweg. Tach heeft de 
gemeente zeker een stem hierin. 

Het in uitvoering krijgen van een 
fietsvriendelijk plan, gaat niet 
gemakkelijk. Bij de Rijksstraat N44 
leek eerst een verbetering voor de 
fietsers te worden totdat onlangs 
plotseling een compleet nieuw plan 
te voorschijn werd gehaald welke 
voor fietsers zelfs een verslechtering 
is. 

Door het Rijk 
wordt geld uitge
geven aan 
gevelisolatie 
tegen geluids
hinder van verkeer. De fietser en 
voetganger moeten maar aan het 
geluid van hardrijdende, remmende 
of optrekkende auto's wennen. Als ik 
dat lees vraag ik me af waar we 
moeten beginnen. Apart liggende 
fietspaden met een geluidswal tus
sen de rest van het verkeer? Je zou 
haast tevreden zijn omdat de auto 
onder de grand gaat zoals bij de 
Grote Marktstraat, terwijl je eigen
li]k een autoluw centrum wil en 
meer geld voor de fietsers in plaats 
van voor de auto. 

Het is misschien een troost als je 
bedenkt dat het landeli]k bureau al 
sinds de oprichting bezig is met het 
verkrijgen van voorrang van rechts 
voor fietsers. Eigenlijk hadden ze 
moeten beginnen met: altijd voor
rang voor fietsers en voetgangers; 
misschien dat ze dan als compramis 
uitgekomen waren met voorrang 
van rechts. Het bli.Jkt allemaal niet 
zo simpel te zijn. 1k wil daarom 
iedereen bedanken voor de steun en 
energie die zij hier in gestopt heb
ben. We hebben het nag hard nodig. 

Mildred Berenschot, 
voorzitter 
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Oplage 'De Fietsbel' 
verviervoudigd 
Vorigjaar bestond de Fiet
sersbond landelijk twintig 
jaar, ditjaar is het de beurt 
aan de afdeling dit heugelijke 
feit te vieren. Om een beeld te 
krijgen wat er in die twintig 
jaar allemaal is gebeurd en 
hoe de afdeling is gegroeid, is 
de Fietsbel het ideale middel 
hierin inzicht te geven. Ik heb 
dan ook de taak op me 
genomen om twintigjaar 
Fietsbel door te lezen, ach
teraf gezien een leuke bezig
heid, waarin in men ziet dat 
de samenleving de fiets 
anders is gaan zien, echter 
sommige problemen voor fiet
sers lijken zich niet op te 
los sen. 

Het begin 
In oktober 1976 verscheen de 
eerste Fietsbel van de toen 
ENWB afdeling Den Haag in een 
aantal van 435 stuks(thans 1950 
stuks). In dit nummer staat o.a. 
de agenda voor de jaarvergade
ring van 1976. Het bestuur dat 
zich verkiesbaar stelde hestand 
toen uit voorzitter Stephan v. d. 
Hoven, secretaris Rob van Put
ten en penningmeester: Christi
aan La Poutre 

p 26 februari 1976 had de 
fdeling zichzelf opgericht, enige 

andere namen van toentertijd 
waren: Loes Dolkens, Wijnand 
Klaver, Martine Holt, Henk van 
der Kart en Kees den Dulk. 
De tweede fietsbel is een A4-tje 
met de mededeling dat de 
afdeling is uitgebreid met Leid-
chendam, Voorburg, Rijswijk, 

Wassenaar, het Westland en 
toen nag als onderafdeling 
Zoetermeer. De eerste grate actie 
is een fietsverbinding over de 
Utrechtse Baan bij het Koekamp. 
Voor het plakken van pamflet
ten hierover werden een zestal 
leden opgepakt, volgens een 

ericht in de Haagsche Courant. 

Onderafdelingen 
In 1977 wordt de afdeling 
Zoetermeer zelfstandig. Men 

omt in actie bij de opening 
van de Weimarstraat fietsroute 
als deze wordt geopend door 
minister Westerterp. In 1978 

omt de onderafdeling Rijswijk 
opgang. Jac Wolters wordt de 
contactpersoon van de onderaf
deling Voorburg en is dat heden 

ten dagen nag steeds. Rob van 
Putten wordt de nieuwe voor
zitter. Op last van de rechter in 
een door de ANWB aangespan
nen proces moet de ENWB haar 
naam veranderen, de nieuwe 
naam wordt ENFB. Rijswijk 
krijgt in de persoon van Wim 
Dammers in 1979 een contact
persoon. In die tijd ontstaat oak 
de discussie in Den Haag voor 
rechtsaf door rood. In 1980 
schrijft Michel van Loon over 
de stallingsproblemen in de 
oude wijken, hij schrijft over 
een eenvoudig huisje voor fiet
sen op de plek van een auto, zie 
daar een plan voor een fiets
trommel in 1980. In 1981 ont
staat de onderafdeling Leid
schendam met als contact
persoon Frans van Booij, oak 
ontstaat er een werkgroep in 
het Westland. Martin van der 
Berg schrijft over de slechte 
fietsverbindingen bij het Hol
lands Spoor: daar is in de 
tussentijd niet veel veranderd. 

Het einde? 
In het 1982 schrijft Rik Zakee 
een artikel met de titel ENFB 
exit? Gelukkig is het niet zover 
gekomen. Enige tijd is afdeling 
zonder voorzitter. Kees Rotte
veel wordt uiteindelijk de 
nieuwe voorzitter. Op de leden
vergadering zien we veel 
nieuwe !eden, waarvan John 
Lamet en Henk Ens nag steeds 
actief zijn. In 1983 wordt oak 
de naam van Biesieklette voor 
het eerst genoemd. De eerste 
parkeergarages verrijzen in 
Den Haag zoals in de Hofvijver. 
Men gaat in 1984 helpen bij het 
graveren van fietsen, helaas zal 
dit niet veel helpen tegen fiets
diefstal. In 1984 wordt Jenny 
Schoemaker de nieuwe voorzit
ter, in 1985 volgt Bernd Weerd
meester (thans penningmeester 
landelijk bestuur) haar op. In 
1986 is er een demonstratieve 
fietstocht voor het tweede 
lustrum. Tot 1987 is het 
formaat van de Fietsbel half 
A4, vanaf 1988 is het weer A4. 

Marga Zuurbier 

In 1987 wordt Marga Zuurbier 
voorzitter, en zal dit blijven tot 
1995. Op de jaarvergadering 
1988 zijn o.a. aanwezig: Marga 
Zuurbier(Voorzitter). Tiny Don-

Agenda 
jaarvergadering Fietsersbond ENFB afdeling Den Haag e.o. 

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

Datum: 
Tijd: 

Woensdag 30 oktober 1996 
20.00 

Plaats: Haags Milieu Centrum Nieuwe Molstraat 35 

De jaarvergadering is er voor aile leden van de ENFB afdeling en 
omstreken. Wij nodigden u van harte uit langs te komen. De 
afdeling is verplicht deze vergadering te houden en rekenschap af 
te leggen aan haar leden. 

19.45 Ontvangst met Koffie/Thee 

20.00 Welkom, mededelingen en vaststelling agenda 

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

20.20 Financieel verslag penningmeester 
financieel verslag wordt uitgereikt tijdens de vergadering 

20.40 Discussie over de financiele zaken en de 
begroting van 1996/1997 

21.15 Pauze 

21.30 Verkiezing bestuur 
Het huidige bestuur stelt zich herkiesbaar 

Mildred Berenschot 
Mark Roskott 
jaap Kip 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 

Het huidige bestuur zoekt uitbreiding van het bestuur 
in de vorm van een tweede secretaris. 
Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich melden 
via de secretaris 070-3473966. 

21.35 Aanvulling Commissies en werkgroepen 

22.00 Rondvraag 

22.15 Sluiting 

gelmans (Secretaris), Alfons 
Mantel (Penningmeester), Rik 
Zakee, Hans Pars en Peter Piket. 
De vergaderingen in die tijd 
worden gehouden in verschil
lende buurthuizen. In 1989 
wordt de Fietsbel weer half A4 
en komt Peter Piket in de 
redactie; oak heden ten dagen 
mogen wij nag steeds genieten 
van zijn bijdragen. De afdeling 
doet mee in het Haags Milieu 
Manifest. Er wordt actie ge
voerd tegen het weghalen van 
fietsen bij de NS-stations. In 
1991 wordt de eerste vergade
ring in het Haags Milieu 
Centrum gehouden, dat nag is 
onder gebracht in het Derde 
Wereldcentrum. 
Langzaam maar zeker komen er 
nieuwe actieve !eden bij om de 
opengevallen plaatsen op te vul-

len. Er komen in aile wijken 
contactpersonen. In 1993 wordt 
fietsbel weer A4 en krijgt het de 
bekende gele omslag, oak zijn er 
steeds meer adverteerders in de 
Fietsbel. In 1993 komt er de 
blauwdruk voor 'een fietsbare 
stad een leefbare stad' waarin de 
voorstellen staan voor een fiets
vriendelijk stad. J ohan Bommele 
geeft samen met de gemeente 
het boekje over de parkenroute 
uit. Einde 1994 wordt de Fiets
bel opgemaakt door een professi
onele opmaakredacteur. Er volgt 
een actie tegen het verdwijnen 
van de fietsenstallingen in de 
binnenstad. In 1995 wordt Mil
dred Berenschot de opvolger van 
Marga Zuurbier. Voor wat er in 
1996 gebeurde verwijs naar het 
jaarverslag. 

Mark Roskott 
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Penningmeester dreigde Ben W van Den Haag met kort geding 

Residentie landelijk berucht 
door fietspaden-actie ENFB 
• Nieuw bestuur en nieuwe 

actieve leden 
Het afgelopen verenigingsjaar 
werd gestart met een volledig 
nieuw bestuur. Het aftredende 
bestuur bestaande uit Marga 
Zuurbier, Tiny Dongelmans en 
Peter Piket werd op de jaarver
gadering in de bloemetjes gezet 
en bedankt voor bewezen 
diensten. 
Ook mochten we dit afgelopen 
jaar weer aantal enthousiaste 
nieuwe actieve leden 
begroeten. 

• Acties tegen de slechte 
toestand van de haagse 
fietspaden 

De meeste publiciteit werd het 
afgelopen jaar gehaald met de 
slechte toestand van de haagse 
fietspaden. Penningmeester Jaap 
Kip heeft namens de afdeling in 
briefwisselingen met het College 
van B&W dan ook gedreigd met 
een kort geding. Door het inscha
kelen van een advocaat en met 
steun van het landelijke bureau 
nam de gemeente enkele fman
cii:ile maatregelen. 
Er volgde vele artikelen in de 
Haagsche Courant en uit de 
ingezonden bijdrage van lezers 
bleek de ernst van de zaak. 
Jaap Kip mocht vervolgens nog 
zijn klachten uiten in het RTL 
nieuws. Enkele verbeteringen 
zijn zichtbaar en ondanks de 
toezeggingen van de gemeente 
blijven we de toestand kritisch 
volgen. 

• Fietsverlichtingscampagne 
Dit jaar was er de grote fiets
verlichtingscampagne. De 

Ook dit jaar is er diverse malen 
contact geweest met de ge
meente. Daarbij werd onder 
meer gesproken over de op 
handen zijnde uitbreiding en 
herinrichting van Leidsenhage. 
Hopelijk wordt het vernieuwde 
winkelcentrum fietsvriende
lijker. Wij hebben namelijk ge
pleit voor een aparte paragraaf 
over de toegangkelijkheid van 
het winkelcentrum, aangezien 
die in het concept-bestem
mingsplan ontbrak. Voorts is 

afdeling assisteerde het lan
delijke bureau bij de vorstelijke 
opening van de campagne op 
het binnenhof op 3 oktober. Op 
7 oktober was er een lokale 
actie. Op de Groenmarkt kon 
iedereen zijn fietsverlichting 
laten controleren. 

• Gemeentepolitiek Den Haag 
Het inspreken van gemeen
telijke plannen ging dit jaar 
gewoon weer door, vooral Henk 
Ens heeft zich hiermee bezig 
gehouden. Het inspreken en 
schrijven van brieven had o.a. 
betrekking op de stalling van 
fietsen bij het stadhuis, het ver
keersveiligheidsplan, de inrich
ting van het stationsplein 
Hollands Spoor, nota Fietsen in 
Den Haag en de N oordelijke 
Randweg. Jac Wolters heeft 
ingesproken over de Vinex
locatie Wateringse Veld. Johan 
Bommele schreef over het bes
temmingsplan Ockenburg, Hans 
Jongepier over de fietspro
blemen in Laak. Ronald Luijten 
was samen met Henk Ens actief 
in de actie tegen de rotonde die 
op het Vailliantplein zou komen. 
Het 's-nachts afsluiten van de 
fietstunnel onder Den haag HS 
leverde ook reactie op aan de 
gemeenteraad. Tenslotte schreef 
Henk Ens een brief aan de 
Minister van Verkeer en 
Waterstaat over het bereikbaar
heidsplan Haaglanden. 
De groep Haagse Gemeente 
Politiek was ook dit jaar actief 
in het periodiek overleg 
stadsbeheer-REO-ENFB. Peter 
Creemers, Henk Ens en Jaap 
Kip vertegenwoordigde de afde-

ling in dit overleg. In het over
leg komen alle vragen, opmer
kingen en problemen aan de or
de op fietsgebied in Den Haag. 

• Stallingen in de wijken 
Peter Creemers werkt sinds 
enige tijd bij Den Haag Ecostad. 
In deze hoedanigheid werkt hij 
o.a. samen met de afdeling Den 
Haag aan meer stallingsvoor
zieningen voor fietsers in de 
straat. De ENFB afdeling Den 
Haag verzorgt de informatie
avonden in de wijken. Ook is er 
een stappenplan ontwikkeld 
waarin wijkbewoners samen 
een aanvraag voor een fietsen
stalling kunnen doen. In 
Regentesse-V alkenbosch, Zee
heldenkwartier en Laak is het 
begin er al. In Laak in de Lin
naeusstraat wordt binnenkort 
de eerste fietstrommel geplaatst. 

• Onderafdelingen 
Peter Piket was actief in Was
senaar samen met Monica Klop. 
Hij bezocht de bijeenkomsten van 
de Infralab inspraakprocedure 
over de Rijksstraatweg N44. 
Rijswijk heeft regelmatig 
contact met de gemeenteamb
tenaren. Erwin Ruitenberg 
hield een succesvolle presenta
tie over zijn onderafdeling op 
de landelijke ledenraad. Er is 
ingesproken over de plannen in 
de Groot-Hoekpolder en er 
werd gepleit de Herenstraat 
open te stellen voor fietsers op 
bepaalde tijden. Op 28 april 
hield de afdeling met zo'n 25 
leden een fietstocht. 
In Voorburg werd er ingesproken 
over het plan Sijtwende en de 

En intussen in Leidschendam .... 
aangedrongen op snelle actie 
met betrekking tot het gevaar
lijke kruispunt Heuvelweg/ 
Prinsensingel. 

Smalle fietsstroken 
Wij hebben geageerd tegen de 
veel te smalle fietsstroken op 
de Damlaan. Zij bieden volgens 
ons schijnveiligheid. 
Er is ook een enquete gehouden 
naar de bevindingen met deze 

stroken onder fietsers op de 
Damlaan. Een bezoek werd 
gebracht aan een tweetal, door 
de gemeente georganiseerde, 
wijkavonden. Daarbij werden 
enkele knelpunten voor de fiets 
in de betreffende wijk naar 
voren gebracht. 

Leidschenveen 
Ten aanzien van Leidschenveen 
is - in samenwerking met Aljan 

nieuwe rotonde Oosteinde/ 
Rodelaan. Er wordt meegewerkt 
aan Duurzaam Voorburg. 

• En verder .. , 
Op 14 maart was de afdeling 
present op de conferentie over 
gedeeld autogebruik georgani
seerd door het Brundtland Plat
form Den Haag samen met het 
Haags Milieu Centrum en de 
ENFB-afdeling in de persoon 
van Peter Creemers. 
Helaas blijkt het nog steeds 
niet mogelijk dat de al reeds 
vele malen aangekondigde 
CITO-fietsplattegrond er komt. 
De Gemeente is nog steeds op 
zoek naar het geld. 
Ook dit jaar verscheen de Fiets
bel weer vier keer. Dankzij de 
inzet van onze opmaakredac
teur Eduard Bekker is de Fiets
bel uitgegroeid tot een goed 
verzorgd afdelingsperiodiek. 
Door de inzet van Hans J onge
pier en de Digitale Hofstad is 
de afdeling nu ook te vinden op 
het Internet. 
ENFB-afdeling Den Haag was 
ook dit jaar weer present met 
een stands op een aantal infor
matiemarkten, waaronder 
'Spiegels aan Zee". 
Het nieuwe bestuur heeft zich 
bezig gehouden met het op
schonen van het afdelings
archief in het Haags Milieu Cen
trum. Ook heeft zij nog gepro
beerd via een Melkertbaan een 
betaalde medewerker aan te 
stellen voor de afdeling. Helaas 
moest zij constateren dat deze 
oplossing voorlopig niet 
mogelijk was. 

Mark Roskott 

Zijlstra van het landelijk 
bureau - onder meer aandacht 
gevraagd voor de veiligheid van 
fietsers in deze nieuwe locatie 
die helaas doorsneden wordt 
door een zogenaamde ontslui
tingsweg. 
Ook de sociale veiligheid van de 
fietsverbingen met overig Leid
schendam is ter sprake 
gebracht. 

18 september 1996 
AW 
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• Fietspad Zwolsestraat 
Op de Zwolsestraat is reeds 
enkele maanden aan beide 
zijden van de weg een keurig 
fietspad. Nu is het dus voor 
veel mensen mogelijk via een 
snelfietsroute veilig het strand 
te bereiken en oak weer thuis 
te komen. Dat houdt de moed 
er in. 

• Bakfiets buren 
Als U een bakfiets wilt huren, 
dan lever ik U hierbij de naam 
en het adres van iemand, bij 
wie dat mogelijk is : 
Jochem de Vries, tel 3605022 . 

• Gemotoriseerde fietsers 
van het fietspad af 

In de strijd om de bromfiets (en 
de snorfiets) van het fietspad af 
te krijgen, hier een ervaring: op 
het semi-toeristische fietspad 
langs de Schenkkade kwam mij 
met 70 krn!uur een bromfietser 
tegemoet, vergezeld van de 
simpele dreun van house
muziek, die mij maar net wist 
te missen. Hij mocht daar oak 
nu al helemaal niet komen. Vijf 
minuten later pas kon ik weer 
een beetje normaal functione
ren en was de woede 
grotendeels over. 

• Enkele mooie zinnen: 
In een toeristisch gidsje van de 
provincie Flevoland vond ik de 
volgende zin : de kern van dit 
bas is geheel autoluw. 
Soms denk ik nag wel eens 
terug aan een uitspraak van 
een Haagsche wethouder bij 
het openen van de Parken
route: "Je hoeft nu niet meer 
echt een auto te hebben om te 
gaan fietsen." 

• Twee maal drukken 
Onlangs kwam ik na een hob
belrit door Den Haag Zuid West 
aan bij de prachtige nieuwe 
Lozerlaan, en daar moest ik 
TWEE maal op een knop druk
ken om aan de overkant van de 
weg te komen. Eerst een maal 
tot de middenberm, en toen nag 
en keer voor de volgende weg

helft. Wie verzint nou zo iets? 

• Over begeerte 
Citaat uit het hoek 'Brieven aan 
Lucilius' van Seneca, geschre
ven dus omstreeks het begin 
van onze jaartelling. 
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Groningen weer net als vroeger 

• Onlangs was Peter Piket voor het eerst in 
vijf en twintigjaar in Groningen, en wel 
op zondag, en ik kon mijn ogen bijna niet 
geloven. Wat moet het heerlijk zijn om 

bijna geen auto's in het stadscentrum tegen 
te komen. Bijgaand een foto. Iemand vroeg 
hem: is dat een foto van een schilderij of is 
dat de werkelijkheid? Foto: Peter Piket 

Natuurlijke verlangens hebben 
een bepaalde grens, maar ver
langens, die gebaseerd zijn op 
een bedrieglijk vooroordeel, 
weten niet waar ze moeten halt 
houden: want aan de 
bedrieglijkheid is geen grens. 
Voor iemand, die een weg 
bewandelt, is er een eindpunt; 
een dwaaltocht is eindeloos. 
Trek je dus terug van alles wat 
waardeloos is, en als je wilt 
weten of wat je verlangt, uit 
een natuurlijke dan wel een 
blinde begeerte voortkomt, ga 
dan na of er op een bepaald 
punt een grens aan gesteld kan 
worden: als er na een lange 
weg voorwaarts een nag 
langere weg voor je ligt, moetje 
concluderen dat het niet om 
een natuurlijk verlangen gaat. 

• Nieuwe fietsvoorzieningen 
in Den Haag 

In de laatste Stadskrant stand 
het bericht dat er de volgende 
fietspaden/ -stroken bijkomen in 
Den Haag en Scheveningen: 
Herengracht/ Fluwelenburgwal, 
Hofweg, Spui, Amsterdamse 
Veerkade/ Stille Veerkade, 
Noordwal, Prinsessewal, Hoge-

wal, Hogewal! Zeestraat, 
Parkstraat, Laan van Meer
dervoort, Plesmanweg! Badhuis
weg, Jurriaan Kok Straat/ 
Badhuiskade, Zeesluisweg!Trei
lerdwarsweg!Vissers-havenweg. 
Tevens komen er fietsrekken 
en fietsbeugels bij. Zander 
overleg te hebben gevoerd met 
onze afdeling Gemeentepoli
tiek, die inspreekt, lijkt me dit 
buitengewoon prettig nieuws. 

• Vreemd plan voor Rijks
straatweg (N44) in 
Wassenaar 

Op l 7 september kwamen de 
insprekers over de N44 in Was
senaar bijeen in raadhuis de 
Paauw, om de uitgewerkte 
plannen voor parallelwegen 
langs deze weg van de Bijhorst 
tot en met de oude dierentuin, 
te becommentariseren. Wat ik 
echter nooit verwacht had, was 
dat men aan beide zijden 
tweerichtingsverkeer op de 
parallelwegen wilde toestaan 
en uit ruimtegebrek het 
fietspad opheffen. Tevens bleek 
mij dat we nag een keer moes
ten uitleggen wat we bedoelden 
toen wij onze wens kenbaar 

maakten te willen fietsen van 
Marlot naar Kerkehout. Vier of 
vijf dagen besteed je eraan en 
nag weten de mensen, die de 
tekeningen maken, niet goed 
wat je zegt. Tegen dit plan zul
len wij ons op alle mogelijke 
manieren verzetten. Onder 
leiding van een zakenman uit 
Wassenaar, dienden wij een 
alternatief plan in. 

• Suggesties in Nootdorp 
Langs drie wegen in Nootdorp, 
waaronder de belangrijke Veen
weg, komen rode 
fietssuggestiestroken. 
Bovendien worden er met 
behulp van verkeerslichten nag 
andere autoremmende maatre
gelen genomen. Op een ver
gelijkbare weg in Leidschen
dam zijn vluchtheuveltjes, 
maar door het vele vracht
wagenverkeer is dat hier niet 
mogelijk. Over vijf jaar zal er 
een randweg klaarkomen, die 
verband houdt met de komende 
VINEXnieuwbouwlocatie in 
Nootdorp, maar tot die tijd 
moet voorkomen worden dat 
het autoverkeer steeds maar 
toeneemt. 
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Henk Ens na kritische na proefrit: 

'Ligfiets wordt nooit een 
massavervoermiddel' 

ENFB-lid Henk Ens - van wie we al menig kritisch stuk 
mochten plaatsen - heeft de ligfiets eens kritisch 
uitgeprobeerd. "Een comfortabele uitdaging, waar je veel 
plezier mee kunt hebben", concludeert hij, maar zijn 
eigen ervaringen stemmen hem niet enthousiast over het 
gebruik in het dagelijkse verkeer - met name in de 
drukke stad. 

De ergonomisch betere houding 
en ondersteuning van het 
lichaam op de ligfiets waardoor 
je geen zadelpijn en stijve 
armen krijgt en meer kracht op 
de trappers kunt zetten trokken 
mij altijd aan. Toen ik een paar 
jaar geleden meer vrije tijd 
kreeg kocht ik een daarom Fle
vobike: een degelijk gemaakte 
fiets die makkelijk in twee 
stukken uiteen te nemen is en 
dan gratis mee in de trein mag. 
Ik heb dus aileen ervaring met 
een voorwielaangedreven lig
fiets maar veel is even goed 
van toepassing op fietsen met 
achterwielaandrijving. 
Ik wist dat je op zo'n fiets 
helemaal opnieuw moet leren 
fietsen, maar bij een bezoek aan 
de fabrikant in Dronten lukte 
het me dadelijk om met de drie
wielige uitvoering de straat op 
te gaan en een blokje rand te 
rijden. Dat overtuigde mij er 
van dat ik in een paar minuten 
of hoogstens een paar uur oak 
met de tweewieler overweg zou 
kunnen, net zo als in mijn 
kinderjaren met mijn eerste 
fiets. Maar dat viel tegen! 
Toen de fiets afgeleverd werd 
reisde ik naar Dronten met de 
bedoeling om daar fietsen te 
leren, er op naar Lelystad te 
rijden en dan met de trein naar 
huis. Maar na een val uur 
ijverig oefenen kon ik nag geen 
meter fietsen. Het zou nag ruim 
eenjaar van regelmatig oefenen 
duren voordat ik binnen de 
eigen - rustige - wijk rondjes 
kon rijden. Dat kostte me een 
broek en flink wat pleisters. 
Nu, nag twee jaar later, 
beheers ik het ding voldoende 
om me overal in de wijk en op 
rustige buitenwegen te wagen. 
In de binnenstad van Den Haag 
kom ik er echter niet mee. Hier 

onder een samenvatting van 
mijn ervaringen en de 
conclusies daaruit. 

Stablliteit 
Fietsen op een Flevobike blijft 
een beetje te vergelijken met 
loshandje rijden op een gewone 
fiets: het gaat goed maar je 
moet je aandacht er voort
durend bij houden. Het ding is 
gewoon veel minder stabiel dan 
een gewone fiets en lekker 
ontspannen rijden is er (nag) 
niet bij. Natuurlijk zullen 
jongere mensen het vlugger en 
waarschijnlijk oak beter leren. 
Maar ik ben er van overtuigd 
dat oak voor hen een gewone 
fiets altijd makkelijker en 
zekerder rijdt. Opstappen op de 
Flevobike blijft een probleem 
(wel eens geprobeerd om 
loshandje op te stappen?) De 
derailleur is niet in stilstand te 
schakelen. Alvorens te stoppen 
moet je dus terugschakelen en 
zo ver doortrappen dat de ket
ting op het grate wiel ligt. Doe 
je dat niet dan loopt de ketting 
er onherroepelijk af als je de 
trappers in de stand zet die 
nodig is om te starten. Opstap
pen in een hoge versnelling 
gaat slecht en terugschakelen 
door even het wiel op te tillen 
en je voet op de trapper te zet
ten zoals bij een gewone fiets is 
er niet bij. Als je bij een 
plotselinge stop geen tijd hebt 
om terug te schakelen levert 
het wegrijden dus problemen 
op. Stoppen op een drukke 
kruising is oak vervelend: er is 
altijd kans dat je bij opstappen 
een slinger maakt en daar is 
niet steeds ruimte voor. 

Verkeersgedrag 
De lage zitpositie heeft grate 
invloed op het overzicht van 

het verkeer dat je hebt: je ogen 
zijn ongeveer even hoog als die 
van de bestuurder van een 
personenauto dus je kunt niet 
over geparkeerde en rijdende 
auto's of hoge bermbeplanting 
heen kijken. J e moet er omheen 
kijken en dat scheelt enorm, 
vooral op kruispunten van 
smalle straten met geparkeerde 
auto's of paden met struik
gewas. Je moet dus veel 
voorzichtiger en langzamer 
rijden en veel vaker stoppen op 
kruispunten. Daarbij komt dat 
achterom kijken onmogelijk is. 
Om te zien wat er achter je zit 
moet je dus een op je pols 
bevestigd spiegeltje gebruiken 
en dat moet je oak leren. De 
Flevobike kan in twee standen 
gezet worden: een lage en een 
wat hogere. Dat maakt een 
duidelijk verschil, oak in 
bestuurbaarheid. Ik heb hem 
altijd in de hoge stand staan. 
Zelf ben je door die lage positie 
natuurlijk voor anderen oak 
veel minder zichtbaar dan een 
gewone fietser. Het is wel waar 
dat je meer de aandacht trekt, 
maar die aandacht kun je pas 
krijgen als je gezien bent en je 
moet er op rekenen dat dat pas 
veel later gebeurt dan als je op 
een gewone fiets rijdt. 

Kleding 
De open ketting noodzaakt tot 
het gebruik van klemmen op de 
broekspijpen. Rokken komen 
- oak om andere redenen -
helemaal niet in aanmerking en 
jassen eigenlijk oak niet. 
Eventuele broekzakken kun je 
beter tevoren legen, anders heb 
je kans dat het onderweg van
zelf gebeurt. Geschikte regen
kleding heb ik nag niet gezien 
en ik kan me oak niet goed 
voorstellen hoe die er uit zou 
moeten zien. Het meest ge
schikt blijft sportkleding. 

Weggedrag 
Op zich zelf is de wendbaarheid 
goed: als je maar langzaam 
genoeg rijdt kun je hele nauwe 
bochten draaien. Anders dan bij 
een gewone fiets hang je ook als 
je heel langzaam gaat scheef in 

een nauwe bocht zodat je 
gewicht een grate invloed heeft 
op het stuur. Bovendien heeft 
kracht zetten op de trappers niet 
aileen invloed op de snelheid 
maar oak op het stuur. Daardoor 
is het moeilijker om weer uit een 
bocht te komen dan om er in te 
sturen. Echt nauwe bochten 
blijven dus min of meer een 
circusstunt en eindigen voor mij 
nag relatief vaak in een 
noodstop. Onverwachte 
hindernissen in nag niet bekende 
routes, zoals scherpe bochten 
gecombineerd met korte steile 
hellingen zijn erg vervelend. 
Bajonethekken zijn helemaal 
ellendige dingen. Samen fietsen 
met anderen die op een gewone 
fiets rijden gaat niet echt lekker. 
Zijn korte wielbasis en kleine 
wielen maken de Flevobike 
gevoelig voor hobbels (ver
keersdrempels!) De vering in het 
frame heb je hard nodig want je 
mist de zadelveren van een 
gewone fiets. Een trottoir 
afrijden gaat probleemloos, 
maar stoepje op is een andere 
zaak en langsrichels (tramrails!) 
zijn heel vervelend. In rul zand 
valt niet te rijden -laat staan op 
te stappen. Verder slipt de Fle
vobike op een nat wegdek veel 
gemakkelijker dan een gewone 
fiets. Bij regen gebruik ik hem 
dan oak niet. Op mijn rug in de 
regen liggen vind ik trouwens 
oak niet leuk. Over sneeuw of 
ijzel wil ik niet eens denken. 

Dagelijks gebruik 
De Flevobike past in geen 
enkele stalling, klem of rek. 
Oak tegen andere fietsen zetten 
gaat niet best: er haken steeds 
allerlei dingen in elkaar en het 
zware voorstuk maakt het ding 
onhandelbaar. Hij heeft een 
standaard maar die werkt 
aileen in de lage stand. Je kunt 
hem eigenlijk aileen tegen een 
muur of een paal zetten. 
Oak met de - dure- speciale 
bagagedrager kun je niet veel 
spullen op de Flevobike vervoe
ren. Een ouderwetse schooltas 
gaat nag maar een 'diplomaten
koffertje' wil niet en je kunt 
aileen vrij kleine, smalle zijtas-
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sen gebruiken. Om boodschap
pen te doen is de Flevobike dus 
niet erg geschikt. Een kinder
zitje past er niet op en 
meenemen van grotere kinde
ren of volwassenen op de 
bagagedrager lijkt me 
uitgesloten. 

Veiligheid 
Als door hard remmen het 
voorwiel blokkeert komt het 
achtereind omhoog en sta je 
meteen met beide voeten op de 
grand. Dat geeft bij de snel
heden waarmee ik me tot nu 
toe voortbeweeg geen pro
blemen. Maar over 30 of 40 
kilometer per uur moet ik niet 
denken. Als je 'onderuit' gaat, 
glij je in liggende houding over 
straat of de berm in. Dat geeft 
schrammen en builen maar als 
er niets in de weg staat geen 
ernstige kwetsuren. 
Echte botsingen zijn iets heel 
anders: als een gewone fiets 
ergens tegen botst gebeurt dat 
met de voorband. Die veert een 
paar centimeter, waarna de velg 
verbuigt, de voorvork bezwijkt 
en het frame verkreukelt. Dat 
neemt vrij wat energie op en 
pas daarna komt de fietser zelf 
aan de beurt. Die zal dan 
voorover naar de grand gaan. 
Bij een ligfiets botst eerst het 
scherpe en stijve kettingwiel 
dat direct aan het frame ver
bonden is. Als de 'tegenpartij ' 
een mens is zal die veel ernsti
ger verwond worden dan bij 
een gewone fiets het geval is . 
Bij een botsing met een hard 
voorwerp zoals een auto zal de 
ligfietser 'gelanceerd' worden. 
Er is niets om zijn bewe
gingsenergie te absorberen en 
hij maakt een mooie kans om 
over de auto heen te vliegen en 
daar slecht af te komen. 

Conclusie 
Een ligfiets is een leuk ding 
waar je veel plezier mee kunt 
hebben. Hij vormt een uitdaging 
en je kunt er zeer comfortabel 
op toeren maar voor tochten 
naar onbekende bestemmingen 
is hij minder geschikt. Het beste 
komt hij misschien tot zijn recht 
bij woon-werkverkeer over 
langere afstanden (1 0 tot 15 
kilometer). Voor dagelijks en 
algemeen gebruik is hij zeker in 
drukke steden niet geschikt. Een 
massavervoermiddel zal het 
nooit worden; daarvoor zijn er 
te veel praktische bezwaren aan 
verbonden. De ligfiets kan dus 
nooit iemands eerste of enige 
fiets zijn. 

Henk Ens 
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• Een alternatief voor een inpandige buurtstalling is de fietstrommel. 

Eerste fietstrommel in Den Haag 
Den Haag begint een proef met een fietstrommel: een overdekte, 
afsluitbare stallingsvoorziening voor fietsen dicht bij huis. De 
proeftrommel, die in de Linnneausstraat komt te staan, is een 
van de acties die bedoeld zijn om het stallen van fietsen bij huis 
te verbeteren. Op woensdagmiddag, 2 oktober om 16.00 uur zal 
wethouder Vander Putten de officiele opening verrichten. 

Met name in vooroorlogse 
Haagse wijken (met boven
woningen) blijkt behoefte aan 
fietsenstallingen in de buurt. 
Behalve vraag naar aanbind
beugels is er ook behoefte aan 
overdekte en afsluitbare stal
lingen. 
In Den Haag bestaan ook al 
diverse buurtstallingen. Ho
pelijk komen er in de 
toekomst meer panden vrij 
die als fietsenstalling gebruikt 
kunnen worden. 

Alternatief 
Een alternatief voor een 
inpandige buurtstalling is de 
fietstrommel. Een fietstrom-
mel is een overdekte, 
afsluitbare stallingsvoor-
ziening voor 5 fietsen, dicht 
in de buurt. Gebruikers 
betalen 15 gulden per maand 
per fiets. Daarvoor exploiteert 
de Stichting Biesieklette de 
trammel. 

In Utrecht worden fietstrom
mels al enkele jaren met succes 
gebruikt. Den Haag start in 
oktober met een proef van een 
half jaar. Het is een samen
werkingsproject tussen Den 
Haag EcoStad, Fietsersbond 
enfb (afdeling Den Haag), Stich
ting Biesieklette, Stadsdeel
kantoor Laak, Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en bewoners uit 
Laak: Milieugroep Laak en het 
Voorzieningencentrum LIP A. 
De fietstrommel komt in de 
Linnaeusstraat te staan. De 
ervaring in dit halve jaar wordt 
gebruikt voor het opstellen van 
een algemeen beleid ten aan
zien van stallingsvoorzienin
gen. 

Aanbindbeugels 
Behalve bij eindpunten (win
kelcentra, evenementen, 
strand, etc.) dienen fietsers hun 
fiets ook thuis (beginpunt) 
veilig te kunnen stallen. Bij 

nieuwbouw en renovatie 
wordt reeds rekening gehou
den met een berging voor 
fietsen. In bestaande oude 
woonwijken gelden echter 
(nog) geen voorschriften. 
Bewoners kunnen bij de 
gemeente stallingsvoorzienin
gen aanvragen. Extra fiet
senstallingen in de wijk kan 
betekenen: minder kans op 
diefstal, netter straatbeeld, 
minder kans op beschadiging 
van fietsen en ander straat
meubilair, minder rondslinge
rende fietsen op trottoir (meer 
plaats voor voetgangers en 
spelende kinderen). bewoners 
zullen eerder een (betere) fiets 
kopen en dus meer gaan fiet
sen (minder uitstoot van 
schadelijke gassen) . 

Bewoners uit diverse straten 
hebben hebben al een aan
vraag voor een stallingsvoor
ziening bij hun 
Stadsdeelkantoor ingediend. 
Deze heeft extra geld 
gereserveerd voor het plaat
sen van aanbindbeugels in 
1996. De Dienst Stadsbeheer 
zal per geval beoordelen of 
plaatsing mogelijk is. 
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Rijswijk houdt weinig 
rekening met fietsers 
De gemeente Rijswijk lijkt niet erg van fietsers te 
houden. Uit drie voorvallen blijkt, dat het 
gemeentebestuur van Rijswijk weinig oor heeft voor de 
wensen van de gemeente. 

• De Rijswijkse gemeenteraad 
besluit, in verband met de 
veiligheid van het verkeer, 
vijftigduizend gulden uit te 
trekken voor de verlichting 
van het nog onverlichte stuk 
van de Beatrixlaan tussen 
Rijswijk en Delft. Raadsleden 
van D'66 en het CDA vroegen 
of het donkere fietspad achter 
dichte bossages ook verlicht 
zou worden. Nee, antwoordt 
de wethouder, dat is niet de 
bedoeling; dat zou vijftig
duizend gulden extra kosten. 
Eerst maar eens kijken wat de 
verlichting voor auto's ople
vert. Een lang gekoesterde en 
keer op keer naar voren 
gebrachte wens van de entb 
komt hiermee op sterk water 
te staan. 

• De Rijswijkse entb stelt aan 
het gemeentebestuur voor om 
langs een gedeelte van een 
nieuw trambaantrace een 
fietspad aan te leggen, omdat 
dat een prachtige recht
streekse en veilige verbinding 
zou opleveren voor fietsers 
naar het Westland. De reactie 
was: nee, dat doen we niet, 
want brommers leveren te 
veel gevaar op voor de kinde
ren van een nabijgelegen 
school. 

• De Rijswijkse ENFB stelt aan 
de gemeente voor de 
Herenstraat door het centrum 
van Oud-Rijswijk in elk geval 
buiten de openingstijden van 
de winkels, open te stellen 
voor fietsers. In Voorburg, 
Zoetermeer en Dordrecht zijn 
centrumstraten van vergelijk
bare breedte ook tijdens de 
openingstijden voor fietsers 
toegankelijk. 
Antwoord: het winkelend pu
bliek zou daar te veellast van 
hebben. 

In het eerste voorbeeld telt de 
sociale veiligheid van fietsers 
niet als argument, in het 
tweede voorbeld wordt klak-

keloos aangenomen dat de ver
binding langs de trambaan ook 
door brommers gebruikt moet 
kunnen worden en speelt het 
belang van fietsers geen enkele 
rol. In het derde voorbeeld leest 
men onze brief gewoon niet: 
buiten de winkeltijden is er 
immers geen winkelend pu
bliek. 

We moeten helaas concluderen, 
dat de wensen van fietsers in 
deze voorbeelden niet meetel
len en dat de gemeente ook niet 
de moeite neemt om met 
argumenten te komen. 

1Fietsvriendelijk1 

Over het vastgelegde beleid van 
de gemeente is de ENFB wel 
goed te spreken. Half juni 1995 
stelde de gemeente een hoofd
fietsroutenet vast (in aanslui
ting op het regionale netwerk), 
waarbij gezorgd moet worden 
voor directe, verkeersveilige, 
sociaal veilige en comfortabele 
routes, die goed op elkaar zijn 
afgestemd. 
Dat is mooi. Maar dat beleid 
wordt vergeten wanneer het op 
de praktijk aankomt. Alle drie 
genoemde voorbeelden zouden 
structurele verbeteringen van 
verbindingen in dat fietsroute
net betekenen! 
Zo wordt kennelijk niet ge
dacht. Eerst moet er nog een 
verkeerscirculatieplan komen 
en vervolgens een nadere uit
werking van het fietspadennet 
en dan wordt het beleid uitge
voerd. Het kan dus nog wel 
even duren voordat fietsers de 
positieve invloed van dat beleid 
gaan merken. 

Welnlg resultaat 
De afgelopen jaren heeft de 
onderafdeling zich gericht op 
de volgende punten: 
• Kwalitatieve analyse van een 
eigen fietsroutenet met aan-

---- -----------

bevelingen aan de gemeente 
moest er aan bijdragen dat we 
verbeteringen in een 
structureel verband bij de 
gemeente aan de orde zouden 
stellen. Het routenet was een 
paging om een lijn te brengen 
in de eigen wensen. Daarbij 
golden en gelden de volgende 
uitgangspunten. 

• Fietspaden zoveel mogelijk 
asfalteren. 

• Fietspaden op kruispunten 
met secundaire wegen ver
hoogd laten doorlopen, zodat 
de fietser niet telkens een 
duikeling maakt; fietsers 
krijgen bij verkeerslichten 
minstens een maal per ronde 
groen en een keer extra als ze 
zich via een drukknop of Ius 
melden. 

• Brommers zoveel mogelijk 
van het fietspad. 

Verkeerslichten 
• Bij de verkeerslichten merken 
we enige vooruitgang, maar is 
het wachten op reconstructies. 
Het verhoogd laten doorlopen 
van het fietspad bij kruisingen 
met secundaire wegen ziet de 
gemeente niet zitten, omdat 
daarmee drempels voor auto's 
ontstaan, hetgeen aileen bij 
voetgangersgebieden zou 
mogen. 

• Dat asfalteren lukt aan geen 
kant omdat betegelen goed
koper zou zijn; dat de entb 
zegt dat dat niet waar is, legt 
weinig gewicht in de schaal. 
Ook bij nieuwe stukken 
fietspad zonder leidingen 
eronder, wordt niet 
geasfalteerd. 

• Het brommerpunt hebben we 
nog niet hard neergelegd, 
omdat brommers de meeste 
problemen geven op smalle 
fietspaden, waar ze nu al niet 
mogen komen (rechthoekig 
bordje 'fietspad'). 

Veel losse verbeterpunten in 
het entb-routenet zijn nog in 
studie, maar zo groat in getal, 
dat we ze moeilijk onder de 
aandacht kunnen houden. 

Toch wei lets bereikt 
Tach zijn de activiteiten van de 
entb niet zinloos. We merken 

dat een sommige ambtenaren 
bij het plannen van verkeers
situaties rekening houden met 
fietsers. 
• Het nieuwe tramtrace ziet er 
- afgezien van het ontbreken 
van bovengenoemd fietspad 
langs een gedeelte ervan -
goed uit. 

• Een wijziging van de kruising 
Sammersweg/ Schaapweg zal 
een aanzienlijke verbetering 
voor fietsers opleveren. Zo 
zijn er nog wel wat 
voorbeelden. 

Kernaktiviteiten 
De onderafdeling heeft nu 
besloten niet meer te proberen 
alle gewenste verbeterpunten 
gedaan te krijgen, maar zich te 
concentreren op asfalteren, 
afstelling van verkeerslichten 
en nette overgangen bij krui
singen. 
Verder blijven we inspreken 
over gemeentelijke plannen en 
zullen we zo nu en dan een 
fietstocht met onze leden 
organiseren. In het vomjaar 
was dat erg gezellig. 
We zouden graag meer aan de 
weg timmeren, maar daarvoor 
hebben we versterking nodig. 
Dit geldt voor twee punten: 
• Het organiseren van 
publiciteitsgerichte aktivitei
ten (straatacties en ENFB
kramen bemensen) en het 
intensiever volgen van ge
meentelijke besluitvorming op 
de gebieden van stadsinrich
ting en verkeer. Er zijn wel 
vrijwilligers die zich willen 
inzetten, maar we hebben 
niemand, die die inzet wil 
organiseren. 

Als er lezers zijn die daarvoor 
voelen, kunnen ze contact 
opnemen met een van de leden 
van het bestuur van de 
onderafdeling: Miel Struve 
(3944167), Henk Beindorff 
(3936744) of Erwin Ruitenberg 
(3960043). 

Erwin Ruitenberg 
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Rijswijkers versterken onderlinge band 

• Fietsers zijn socialere mensen dan automobilisten. Geen 
mens zal het in zijn hoofd halen om gezellig met zijn 
dertigen te gaan autorijden op een zondagmiddag in april. 
Met dertig auto's zitje mekaar alleen maar vreselijk in de 
weg. Als fietser benje er dan beter aan toe: kijk maar 
eens in welke blije, en relaxte pose de leden van de 
Rijswijkse ENFB-onderafdeling zich op 28 april door een 

Meer aandacht 
voor stallingen 

De verhoogde aandacht voor 
fietsenstallingen in woon
wijken wordt gestimuleerd 
vanuit de Haagse Lokale Agen-

da 21. 
Dit initiatief heeft tot doel 
ideeen en projecten gericht op 

een duurzame stad te stimule
ren. Vele bewoners, organi
saties en bedrijven werken 
hierbij samen. 

Laak: Eerste 
fietstrommel 
In Laak werken bewoners mee 
aan allerlei activiteiten gericht 
op een milieuvriendelijkever
fraaiing van de wijk: adoptie
bakken, zwerfvuil, fietsenstal
lingen, EcoTeamProgramma en 
de EKO-bloembollenactie. 
U bent van harte welkom 
tijdens de officiele opening van 
de fietstrommel op woensdag
middag, 2 oktober van 15.00 tot 
17 .00 uur, bij Voorzieningen
centrum LIPA, Linneaus-

voorbijganger lieten fotograferen bij het kerkje van 't 
Woudt- een bekend gehucht voor vele Haagse, Voorburgse 
en Rijswijkse recreatiefietsers, die na een tochtje door het 
Westland huiswaarts keren. Hoe vreedzamer zou de 
Randstad toch zijn als we allen op zondag de fiets zouden 
pakken in plaats van vloekend in de file te staan met een 
paar vechtende kinderen achterin je auto. 

straat 6. Vanaf 15.00 kunt u 
onder het genot van koffie en 
thee kennis maken met enkele 
wijkacties gericht opverbete
ring van leefbaarheid: fiets 
beugels in de straat, eco-bloem
bollen, adoptie-bakken, Eco
TeamProgramma. 
Tussen 15.45 en 16.15 uur 
wordt de eerste trommelin Den 
Haag officieel geopend door 
Wethouder Vander Putten (zie 
oak pagina 7) . 
Tot 17.00 uur kunt u zich laten 
informeren over de fietstrom
mel en andere natuur- en 
milieu-activiteitenin uw buurt. 
Oak kunt u meedoen aan de 
EcoTeam-Ouiz met diverse 
prijzen. (Helaas is dit moois al 
allemaal gebeurd op het mo
ment dat deze fietsbel voor u 
ligt Red.). 

8/advu//er 
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Terugblik met jac Wolters 
1We putten we nog steeds uit wat we 
jaren geleden op papier hebben gezet' 

Als onderdeel van het verjaardagsfeest van de 
Fietsersbond, heb ik nu een gesprek met Jac Wolters, 
de coordinator van de onderafdeling Voorburg, die ook 
veel doet voor Den Haag en de landelijke ENFB. 

"Ik ben in 1977 lid geworden", 
zegt hij, "doordat ik in mijn 
studietijd een gesprek heb gehad 
met Christiaan laPoutre in 
Amersfoort, bij de toenmalige 
ENWB, een onderdeel van de 
Werkgroep 2000. De Eerste, 
Enige, Echte Nederlandse Wiel
rijdersBond, die al gauw, na een 
verloren rechtzaak met de 
ANWB, zijn naam moest wijzi
gen in ENFB. Ik studeerde 
civiele techniek met als speci
alisatie verkeersplanologie." 
"Dat gesprek met Christiaan 
laPoutre was zo positief, dat ik 
kart daarop in Voorburg ben 
begonnen met het opzetten van 
een afdeling. Ik heb aile 100 
leden persoonlijk bezocht, drie 
per avond, en toen hadden we 
vijftien actieve leden aileen al 
in Voorburg." 

Voetgangers 
"Ik heb drie jaar bij de 
gemeente Den Haag gewerkt; 
daarna drie jaar bij de Voet
gangers Vereniging, en nu al elf 
jaar als coordinator verkeers
veiligheid in Amsterdam. 
Daarom woon ik nu ook weer 
in Voorburg, dicht bij station 
Mariahoeve. Ik bell er trots op 
dat ik er in Den Haag enkele 
fietspaden door heb kunnen 
drukken, zoals langs de 
Loosduinseweg en langs de 
Laan van Meerdervoort, in de 
buurt van het de Savornin 
Lohmanplein. Ik zat in de PvdA 
van Den Haag in de steun
fractie voor verkeer en 
vervoer." 
Hij vertelt zijn levensverhaal 
heel chronologisch, dus in de 
juiste volgorde, en als ik wil 
onderbreken, om bijvoorbeeld 
het gesprek wat interessanter 
te maken, begrijpt hij dat niet 
goed en praat dwars door mijn 
pogingen heen, aileen wat 
harder. 

Uit elkaar geslagen 
"We hebben in de beginjaren 
grate demonstraties gehad met 

honderden mensen. Bij het 
protest tegen de Utrechtsebaan 
in het Haagsche bos zijn we 
zelfs door de politie uit elkaar 
geslagen. Een paar mensen zijn 
in die beginperiode heel belang
rijk geweest voor de ENFB: 
Christiaan laPoutre en Rob van 
Putten, die nu in de gemeen
teraad van Den Haag zit." 
"Rik Zakee heeft heel lang heel 
hard gewerkt voor de Fietsers
bond, maar Rik was nooit 
tevreden. Daar baalden ze bij 
de gemeente een beetje van. 
Tach heeft hij veel voor elkaar 
gekregen. Er is nog een grate 
demonstratie geweest, ge
naamd: 'dwarsweg weg', waar
bij we met honderden fietsers 
het kruispunt Stille Veerkade
Wagenstraat bezet hielden. 
Tegenwoordig zijn we in Den 
Haag meer werkzaam volgens 
het harmonie- en 
overlegmodel." 

Parkeergarage 
"Een andere demonstratie, die 
misschien wel heel origineel 
was, was dat we in de 
autoparkeergarage van Den 
Haag CS zes fietsen hebben 
geparkeerd op een autopar
keerplaats. Dat kost een gulden 
per dag samen, en dat is na
tuurlijk veel goedkoper dan zes 
plaatsen in de fietsenstalling. 
De subsidie op en de kosten 
van de auto voor de samenle
ving zijn enorm, maar iedereen 
vindt dat normaal, terwijl de 
fiets weinig mag kosten. 
In Voorburg hebben we jaren 
geleden al ailes wat we willen, 
op papier gezet, en daar putten 
we nog steeds uit." 

Priveleven 
In zijn priveleven fietst hij 
veel. Iedereen in het gezin 
heeft een OV-jaarkaart, en als 
het vaderdag is gaat hij eerst 
met de trein bijvoorbeeld naar 
Twente en fietst een kilometer 
of vijf en zeventig. 
Om zes uur of half zeven is hij 

dan weer in Voorburg en dan 
kan het feest pas beginnen. 
"Wat is het doel van jouw/het 
leven?", vraag ik hem. Ik hoop 
nog een aantal jaren in gezond
heid te kunnen leven, zegt hij. 
Ik train ook lopend. Ik loop 
halve marathons. Een uur drie 
en veertig over 21 kilometer is 
tach niet gek." 
Hij is acht en veertig jaar oud. 
Later stelt hij de tijd bij tot een 
uur vijf en veertig. 
"Ben je een opschepper?", vraag 
ik, omdat hij twee minuten had 
gelogen. 
Hij lacht wat. Hij houdt van de 
film en houdt het theater een 
beetje bij; hij leest veel, maar 
geen boeken meer en gaat 
soms naar de kerk. Onder ons 
gesprek neemt hij een TV
programma op met de video. 
Als ik nu een hoek lees, zegt 
hij, slaap ik binnen een half 
uur. 

NORAH 
Op het ogenblik bemoeit Jac 
Wolters zich met het verzet 
tegen de NORAH, de Noor
delijke Randweg Haagse Agglo
meratie, en spreekt in over de 
nieuwbouwlocaties in de regia 

• Jac 
Wolters: 
"Ikben in 
de familie 
bet meest 
enthousiast 
voor 
fietsen." 

Haaglanden: o.a. Wateringse 
Veld, Ypenburg en Leizo. Hij is 
onze regioman. 
"Ga je ook met het hele gezin 
fietsend op vakantie?", vraag 
ik. "Nee, mijn vrouw heeft een 
auto, daar gaan we wel mee op 
vakantie, maar ik ga zo nu en 
dan aileen een week fietsen in 
het buitenland. Ik ben in de 
familie het meest enthousiast 
voor fietsen." 

Optimist 
Ik vuur mijn laatste pijl op hem 
af: "Wat ben jij nu voor 
iemand?", vraag ik hem, en ik 
las enkele mogelijkheden voor: 
1 boeddhist, 2 fatalist, 3 ziet 
wel, enz. 
"Ik ben een optimist en een 
Limburger. Ik denk dat ik de 
wereld kan veranderen, ik zou 
ook niet weten wat ik anders 
zou moeten doen in het leven, 
maar over een paar jaar moeten 
anderen het maar van me 
overnemen." 

"Dan gaan we nu alvast 
uitrusten", zeg ik, want het is 
allaat. 

Peter Piket 
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Geen voorrang in Voorburg 
Op de rotonde die in Voorburg 
op de kruising Oosteinde/Rode 
Laan wordt aangelegd hoeven 
autobestuurders bij het rechts 
afslaan geen voorrang te geven 
aan fietsers op het fietspad 
rechts naast hen. Dat zou 
onveilig zijn vindt de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV): Im
mers die fietsers kunnen in de 
'blinde hoek' van de auto
bestuurder zitten en dus voor 
hem onzichtbaar zijn. 
Bij een aanrijding zou de auto
bestuurder schuldig zijn aan 
het verongelukken van de fiet
ser terwijl hij dat niet kon 

voorkomen. Dat is natuurlijk 
onaanvaardbaar. 
In plaats daarvan moeten nu de 
fietsers voorrang geven aan 
hen inhalend autoverkeer dat 
rechts afslaat, en dat ze ook 
niet kunnen zien aankomen. 
Daardoor zullen ook ongeluk
ken gebeuren maar dat is lang 
niet zo erg, want nu is het de 
schuld van de fietser zelf dat 
hij verongelukt. Had hij maar 
ogen in zijn achterhoofd moe
ten hebben. Daar zijn de Neder
landse verkeersregels immers 
op gebaseerd. 
Het spreekt trouwens vanzelf 
dat fietsers regelmatig ver-

ongelukken want dat zijn 
roekeloze en onverantwoor
delijke weggebruikers; dat 
weet iedere autobestuurder. 

Geen fietsers meer? 
Een belangrijk voordeel van de 
nu in Voorburg gekozen voor
rangsregeling is ook dat het 
aantal fietsers op die rotonde 
verminderen zal: fietsers zullen 
hem mijden - of misschien 
helemaal van het gebruik van 
de fiets afzien. En dat is 
tenslotte het allerveiligste : hoe 
minder fietsers hoe minder 
ongelukken. 
Op rotondes voor gemengd ver-

keer (auto's en fietsers) zullen 
altijd ongelukken gebeuren, en 
de slachtoffers zullen haast 
altijd fietsers zijn. Als het ver
anderen van een kruising in 
een rotonde tot vermindering 
van het aantal ongelukken leidt 
komt dat aileen doordat de 
rotonde het autoverkeer dwingt 
tot een aanzienlijke snelheids
verlaging. 
Maar dat kan ook bereikt 
worden met andere, veel een
voudigere, effectievere, goed
kopere en minder ruimte 
vragende middelen. 

Henk Ens 
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Haaglanden, Provincie en gemeenten leggen nieuwe aders naar het Groene Hart 

Timmeren aan de 
weg op het platteland 
Er zijn allerlei organen bezig om de inrichting van het 
platteland rond Den Haag te bei:nvloeden en ook, als 
het even kan, te wijzigen. De provincie Zuid Holland 
heeft enige werkgroepen, de regio Haaglanden houdt er 
zich mee bezig; de gemeenten sturen bij of houden 
tegen, en de provinciale VVV stuurde onlangs een 
uitnodiging om in een werkgroep te gaan zitten. Een 
van de voordelen van een bezoek aan zulke 
werkgroepen is datje nog eens wat hoort; bijvoorbeeld 
dat besluiten al genomen zijn, of door wie ze worden 
tegengehouden. 

Zo hoorde ik op het provincie
huis van Zuid Holland dat de 
fietsbrug bij 'de Knip' over de 
Vliet, tussen Leidschendam en 
Voorschoten, gepland staat 
voor 1998, en dat al eerder 
begonnen zal worden met een 
rechtstreekse verbinding tus
sen het einde van de Kniplaan 
in Stompwijk en Zoetermeer, 
recht door de polder. Op de 
kaart stand bij dit fietspad 
(1996/1997), maar nu ligt het 
gras er nag bij als een biljart
laken. In de Voorburgse krant 
las ik dat de Kniplaan fiets
paden krijgt; en dat er een 
fietstunnel onder de Veurselaan 
in Voorschoten komt in de ver
binding tussen Duivenvoorde 
en de Knip, vemam ik weer 
van de provincie. 

Oak een sneltram van Gouda via 
Alphen aan de Rijn naar Leiden, 
Katwijk en Noordwijk is 

Advertentie 

Schoolstraat 21 
2511 AW Den Haag 

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

gepland. Dit ligt wel buiten ons 
gebied, maar zal hopelijk het 
verkeer over de N44 (de Rijks
straatweg door Wassenaar) doen 
verminderen. Waarschijnlijk 
echter is dit verminderen van 
het autoverkeer een illusie, 
omdat anderen meer van die 
weg gebruik zullen gaan maken. 
De behoefte aan verplaatsing is 
kennelijk grenzeloos, en de ver
vulling van uw wensen blijft 
achter de horizon. 

Norah 
Ook zijn er wat over- en onder
doorgangen gepland bij de 
Norah, op de rand van het 
duingebied, maar het platform 
tegen de Norah zal deze weg tot 
bij de Raad van State bevech
ten, en op mijn cartoon kunt u 
zien hoe Jac Wolters de draak 
Norah een kop afslaat. 

Eddie Kips, van de afdeling 
Delft, die in het vorige nummer 
werd geportretteerd, stuurde 
mij informatie uit de regia. De 
ENFB is niet gewend zich regi
onaal te organiseren, en de 
afdeling Delft, die kart geleden 
weer actief is geworden, wil 
zich inzetten voor de regia, 
omdat Delft relatief klein is en 
het fietsen door de polder dus 
meer voor de hand ligt. 
De regia Haaglanden maakte 
twee jaar geleden een rapport: 
'Op fietsbanden door Haaglan
den' en een le RVVP en een 2e 
RVVP (Regionaal Verkeer- en 
VervoersPlan). Het 2e RVVP 
heb ik onlangs gelezen. Aan 
fietsen worden enkele blad-

zijden geweid en het stadsge
west trekt in 1996 en 1997 45% 
van haar geldmiddelen ten 
behoeve van infrastructuur uit 
voor fietsinfrastructuur, zegt 
ze; maar bij nauwkeuriger 
lezen is het waarschijnlijk 45 
procent van een klein deel van 
de middelen. 
De fietsroutes zijn opgedeeld in 
drie categorieen: voorbeeld
routes, Vinexroutes en overige 
routes. 
De voorbeeldroutes zijn: 
• Hoek van Holland- Voor

schoten, 
• Scheveningen Bad - Schiedam, 
• Bleiswijk - Scheveningen Bad, 

en 
• Hoek van Holland- Leiden. 

Dwarsverbindingen 
Er zijn zes Vinexroutes, die er 
dus vooral op gericht zijn de 
Vinex-locaties te ontsluiten, 
dat zijn de grate nieuw
bouwwijken, die in de regia 
gaan komen, zoals Wateringse 
Veld en Leizo. 
Een zin bij het recreatief fiet
sen lijkt mij erg van belang: bij 
het aanleggen van regionale 
fietsinfrastructuur moet het 
mogelijk zijn dat, als de gele
genheid zich voordoet, er 
'slimme' dwarsverbindingen 
worden aangelegd, als recrea
tieve fietsroutes een kwaliteits
impuls zouden kunnen krijgen. 
Er staat een hoofdstuk in het 
RVVP, waarin aan fietspro
jecten prioriteiten worden toe
gekend bij aanleg. Een zoge
naamd puntenplan tot beoor
deling van de fietsplannen. 
Beoordelingscriteria zijn: 
• samenhang, 
• rijtijdwinst, 
• verkeersveiligheid, 
• sociale veiligheid en 
• comfort. 

Op het RVVP is een reactie 
gestuurd van de ENFB afd Den 
Haag e.o., door met name Jac 
Wolters, die zich afvraagt of 
fietsroutes en -paden wel 
moeten lopen langs de grate 
wegen, en of zij misschien oak 

wel eens langs autoluwe 
straten en wegen mogen lopen. 
De afdeling Delft heeft, met 
instemming van de afdelingen 
Zoetermeer en Den Haag, gere
ageerd op het 2e RVVP met een 
meer filosofische beoordeling 
zonder voorbeelden, waaruit ik 
proef dat zij zich zorgen maakt 
over de toekomst, die zal 
bestaan uit door elkaar 
suizende treinen, metro's, 
trams en sneltrams, ver
meerderd met enorme hoeveel
heden vrachtauto's met kom
kommers en tomaten, en haas
tige personenauto's, uitgerust 
met telefoon, computer em 
koptelefoon, die allemaal bezig 
zijn met de toekomst. Zouden 
wij daar misschien niet aan 
mee hoeven doen, of althans 
met iets minder haast. 
De afdeling Delft vindt dat in 
het RVVP de mens centraal 
moet staan. De conclusie van 
de Delfse inspraak is als volgt: 
Als daadwerkelijk het fiets
beleid van de gemeentes gesti
muleerd en gestuurd moet wor
den, dan kan dat ons inziens 
alleen door een sterk aan
wijzend beleid van het stadsge
west richting gemeentes in 
combinatie met een sub
stantiele subsidiepot voor ge
meentelijke projecten, die het 
gebruik van de fiets stimuleren. 
In boerentaal betekent dit val
gens mij: geef de gemeentes 
geld en adviseer ze over de 
besteding. 

Er zijn nag veel meer organisa
ties bezig met onze regia en 
dan vooral recreatiesturende 
organen. Als we over twintig 
jaar onze omgeving af hebben, 
dan loopt het hier misschien 
onder water door het broeikas
effect en dan blijkt weer eens 
hoe ijdel dit alles is geweest. 
Daarom geven we minister de 
Boer van Volkshuisvesting en 
Milieu nu f 750 miljoen om de 
C02 in de atmosfeer te bestrij
den. Ik ben benieuwd naar haar 
plannen. 

Peter Piket 
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• Niet alleen de fietsafstand Vlietlanden-Zoetermeer, maar ook de afstand WassenaarNoorschoten- Zoetermeer wordt door 
de aanleg van een nieuwe fietsroute aanzienlijk bekort. En stimulans voor woon-werk verkeer om hier de fiets te nemen. 

Doorbraak door fietspad 
en fietsbrug Kniplaan 
Als alles volgens de goede voornemens verloopt - en 
waarom zou dat dit keer niet eens het geval kunnen 
zijn - ligt er volgend jaar een fietspad langs de 
Kniplaan en het jaar daarop, bij die zelfde Kniplaan, 
een fietsbrug over de Vliet. Er is dan een aantrekkelijke 
fietsroute ontstaan van meer dan uitsluitend recreatief 
belang. 

Voor Wassenaar ontstaat er een 
directe fietsverbinding met het 
recreatiegebied Vlietlanden. 
Maar ook Zoetermeer krijgt een 
betere toegang tot dit gebied, 
omdat gelijktijdig een fietspad 
langs de Dr van Noortstraat en 
op de Meer en Geerweg zal 
worden aangelegd. Deze wegen 
krijgen namelijk een dwarsver-

binding buiten de dorpskom van 
Stompwijk. De fietsafstand 
Vlietlanden-Zoetermeer wordt 
daarmee aanzienlijk bekort. De 
totale lengte van de fietsafstand 
tussen Wassenaar/Voorschoten 
enerzijds en Zoetermeer ander
zijds wordt daardoor dusdanig 
korter, dat zij - naar mijn 
mening - ook voor woon-werk-

verkeer niet oninteressant zal 
blijken te zijn. 

Veursestraatweg 
We hopen dat de bestuurders 
het met elkaar eens zullen 
worden cq blijven. De provincie 
heeft namelijk aan de aanleg 
van de fietsbrug de voorwaarde 
verbonden, dat er een goede 
overgang voor fietsers komt 
aan de Veursestraatweg. Gezien 
de omvang van de verkeers
stromen op die plek, ligt een 
ongelijkvloerse kruising voor 
de hand : bv een fietstunneltje, 
maar dat is natuurlijk wel 
betrekkelijk kostbaar. 
De plannen - waarvan de uit-

voering al deels is ter hand 
genomen - moeten nog verder 
worden uitgewerkt en vooral 
de financiering moet nog rand 
komen. Maar bij de honderden 
miljoenen die de aanleg en 
recontructie van de autowegen 
in en rand Leidschendam en de 
buurgemeenten vragen, moeten 
tach een paar miljoen voor een 
prachtig fietspad met brug 
gevonden kunnen worden!? Ret 
zou tach te gek zijn, 
als .. ... . Maar dat is wellicht te 
simpel gedacht. Niettemin 
blijven wij - bij deze fraaie 
plannen - hoopvol gestemd. 

18 september 1996 AW 
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Op eenzame hoogten 

• Zoals bekend is Peter Piket een groot fietsliefhebber. Hier 
ziet u zijn fiets, die hij als Stille getuige heeft gefotogra
feerd van bet feit dat hij de top heeft bereikt van het 
- inmiddels ruim met beplanting gestoffeerde - puinduin 

van Ockenburg, dat een onderdeel van de Haagse Parken
route vormt. Peter zal echter niet de enige zijn, die in de 
fietssporen van Parkenrouteontwerper Johan Bommele 
trapt, sinds de Parkenroute ook op Internet te zien is. 

Architecten Haagse Hogeschool 
zijn geen echte fietsers 
De Haagse Hogeschool is kort geleden van start gegaan 
in een nieuw gebouw aan de Laakhaven, vlak achter 
het station Hollands Spoor. Ret biedt onderdak aan 
ruim 1000 medewerkers en zo'n 12000 studenten. Die 
studenten maken voornamelijk gebruik van de fiets. 
Ret lijkt of daar niet erg veel rekening mee is gehouden 
bij de wegenaanleg 

Onder Hollands Spoor loopt een 
fietstunnel, richting Rage
school. We rijden achter het 
station uit de tunnel, en knal
len daar bijna tegen de van 
links en rechts komende fiet
sers op: er is op die plek 
namelijk een kruising zonder 
voorrang, met bovendien bij
zonder slecht zicht. 

Ret laatste stukje naar de 
Hogeschool leggen we zigzag
gend af, want een apart fiets
pad is er op eens niet meer, 
zodat de voetgangers een cor
don vormen dat de gehele 
breedte van de weg beslaat. 
We dalen met de fiets aan de 
hand af naar de fietsenkelder. 
De rechtertrapper tikt daarbij 

steeds irritant tegen een hekje 
Wat blijkt? De afstand van de 
fietswiel-geul tot het hekje is te 
small 
Wie heeft dit ontworpen? 
Ongelooflijk! architecten zitten 
kennelijk nooit op de fiets! 

Fietsenkelder 
De fietsenkelder zelf (ongeveer 
900 plaatsen) biedt - in tegen
stelling tot iedere parkeer
garage voor auto's- nergens 
herkenningspunten in de vorm 
van genummerde vakken of 
iets dergelijks. 
Dus we onthouden dat we de 
fiets in de zevende rij op de 
zesentachtigste plaats hebben 
gestald. Anders zijn we bij het 

verlaten van het gebouw wel 
even aan het zoeken. 
We weten het, niet alles kan 
tegelijk. Maar de fietsers 
moeten natuurlijk wel hun 
ideetjes aan onze directie of de 
gemeente voorleggen. 
Kortom, Haagse Hogeschool 
ENFB'ers verenigt u en maak 
uw klachten maar vooral sug
gesties ter verbetering kenbaar 

Neem contact op met Eddie 
Kips, strip 1.69, 
email kip@sem.hhs.nl en 
eventueel per telefoon 4458178 

Simon Burgers 
Eddie Kips 



(Beide berichten zijn uit De 
Ingenieur 1996 no 1) 

Electrische fiets 
Sparta, het Friesland College 
en het energiebedrijf NUON 
werken samen in een proef
project met elektrisch aange
dreven fietsen. Veertien me
dewerkers van de scholen
gemeenschap uit Leeuwarden 
stappen voor het woon- werk
verkeer niet langer in de auto, 
maar op een elektrische fiets. 
Sparta ontwikkelde twee 
typen elektrische fietsmodel
len: een waarbij meegetrapt 
moet worden (maar waarbij 
fietsen veel lichter wordt) en 
een waarbij dat niet nodig is. 
De fietsen kunnen ongeveer 40 
kilometer afleggen voordat de 
accu onder de bagagedrager 
weer moet worden opgeladen. 
De fietsen met een elektro
motor zijn veel milieuvrien
delijker dan fietsen met een 

ENFB op 
Internet nu 
al verhuisd 

Wonen we nag maar net in 
de digitale stad, moeten we 
alweer verhuizen - dat wil 
zeggen: de hele digitale stad 
verhuist. 
Het nieuwe adres van de 
ENFB Den Haag is: 
http://www.denhaag.org/ 
- enfb 
We hebben hierdoor een 
eigen e-mail adres gekregen: 
enfb@denhaag .org. 

Sinds de afgelopen zomer 
staat oak de Parkenroute op 
het net gepubliceerd. De 
bedoeling is dat met name 
internettende toeristen met 
deze route kunnen kennis
maken. Uit tellingen blijkt 
dat de ENFB-pagina's steeds 
vaker bezocht worden. Som
mige nieuwtjes uit deze 
Fietsbel stonden dan oak al 
ruim voor het verschijnen 
op Internet. 

Hans J ongepier 

De Fietsbel nr. 4 

verbrandingsmotor. De fiet
sen zijn nag niet in de handel. 

Rijdend 
verstelbaar 

Gazelle heeft een fiets ont
worpen, die tijdens het fietsen 
in hoogte verstelbaar is. Voor 
fietsen buiten de bebouwde 
kom blijken veel fietsers een 
lage zitpositie erg te waarde
ren; in de stad geeft men 
doorgaans de voorkeur aan een 
hoge zitpositie. Uit ergono
misch onderzoek blijkt boven
dien dat van houding veran
deren tijdens het fietsen goed is 
voor de doorbloeding en opti
male spierbelasting. De hoogte
verstelling via het scharnier 
van de twee dragende ketting
kasten gebeurt met behulp van 
een fixeerbare gasveer met 
demping, die tevens zorgt voor 
een geveerde achter
wielophanging. 

Henk Ens 
stamgast bij 
Haagsche Courant 

Media-schuw is onze ENFB
afdeling zeker niet. Was Jaap 
Kip tijdens het nieuws over de 
slechte toestanden van de 
Haagse fietspaden niet van de 
kranten en de televisie weg te 
branden, op dit moment kan 
ons Haagse ENFB-lid Henk Ens 
er zonder meer er op bogen 
langzaam aan een begrip te 
worden bij de Haagsche Cou
rant en haar abonnees . 
Regelmatig kunnen lezers van 
ingezonden brieven zijn naam 
aantreffen . Oak zijn epistel op 
pagina 11 van deze Fietsbel 
vond daar al zijn weg. 
Maar zelfs Minister van Verkeer 
Annemarie Jorritsma is niet 
meer veilig voor hem, zoals u 
hiernaast kun zien aan dit 
knipsel uit de Haagsche Courant 
van woensdag 18 september. 
Henk Ens laat zich tijdens een 
'phone-inn' van dit medium niet 
overtuigen door de argumenten 
van deze bewindsvrouw. Helaas 
zal van het omgekeerde oak wel 
sprake zijn: van een minister die 
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Den Haag 
,Het 

helpt alle
maal niets. 
Er komen 
aileen maar 
meer au· 
to's". Hage
naar H. Ens is niet te overtui
gen, wat minister Annemarie 
Jorritsma ook aan argumenten 
aanvoert. 
,U verhoogt de accijns een 
klein beetje, maar legt toch 
weer nieuwe wegen aan. Dat is 
net zoiets als de kraan verder 
opendraa.ien en dan maar ho
pen dat er minder water uit
komt". Jorritsma: ,Het ·hangt 
ervan afwaar je nieuwe wegen 
aanlegt; de ringwegen bij de 
grote steden trekken wei dege
lijk auto's weg uit straten waar 
we ze liever niet hebben. U bent 
te pessimistisch" . 
Het gebouw van deze krant 
W(Jrdt telefonisch belegerd, ter-

klaagt dat haar dienstauto niet 
sjiek genoeg is valt nauwelijks 
van te verwachten, dat die enige 
sympathie voor fietsers zal heb
ben, dus waarschijnlijk oak niet 
voor hun argumenten. Een mens 
blijft wat dat betreft een mens. 

Eduard Bekker 

DEN HAAG, KIJKDUIN, SCHEVENINGEN 

LEIDSCHENDAM, RIJSWIJK, 

ZOETERMEER, DELFT, PIJNACKER 

EN DIVERSE EVENEMENTEN 

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

JMRKAART FIETS: f 50,- met ooievaarspas: f 25,-
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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, lngenieursbureau, 
~_.- Afdeling Landschapsarchitectuur 

-~ Postbus 1 2651 
~ De redactle 

ontvangt graag 
een afschrlft van 
uw klachten, 
suggestles en 
opmerklngen 

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

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

~ Fietsersbond ENFB 
Afdeling Den Haag (ook redactie Fietsbel) 
Postbus 11 638 
2502 AP DEN HAAG 
'lr 070- 3471165 
E-mail: enfb@denhaag.org 

~ 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. 

I 
Stadsdeelkantoren Den Haag: Gemeenten in de regio: 

Centrum (stadhuis) leidschendam 
Spui 70 Raadhuisplein 1 
2511 BT '5' 3536350 2264 BP LEIDSCHENDAM 

'5' 070 - 3378300 
Escamp 
Genemuidenstraat 21 0 Rijswijk 
2545 NZ '5' 3535950 Gen. Spoorlaan 2 - 4 

2283 GM RIJSWIJK 
Haagse Hout '5' 070 - 3959911 
't Kleine Loo 364 voor: verlichting 'H' 3198605 
2592 CK '5' 3535850 bestrating 'H' 3959430 

laak Voorburg 
Slachthuisplein 25 Herenstraat 42 
2521 EC '5' 3537703 2271 CH VOORBURG 

'5' 070 - 3575111 
loosduinen 
Kleine Keizer 3 Wassenaar 
2553 cv '5' 3537950 Johan de Wittstraat 45 

2242 LV WASSENAAR 
Scheveningen '5' 010-5122222 of 
Duinstraat 1 0 Postbus 499 
2584 AZ '5' 3535650 2240 AL WASSENAAR 

Segbroek 
Sportlaan 40 
2566 LB '5' 3535750 

~ Wijkcontactpersonen 
/ u v ENFB in Den Haag 

en omgeving 

Centrum 
Ronald Luijten 
'5' 3616822 
Hans Jongepier 
'5' 3897384 

Escamp 
Meriam Plugge 
'5' 3210141 

Haagse Hout 
Henk Ens 
'5' 3832269 
Mildred Berenschot 
'5' 3836648 

laak 
Vacature 

loosduinen 
Cor Hofman 
'5' 3972773 
Johan Bommele 
'5' 3259301 

Scheveningen 
Peter Creemers 
'5' 3505922 
Jan de Munck 
'5' 3464576 

Segbroek 
Marlies Dojes 
'5' 3231881 

ENFB-onderafdellngen In de reglo 

Delft 
Multatuliweg 22 
2624 CJ DELFT 
'5' 015 - 2568876 

leidschendam 
Zijdesingel 26 
2261 CA LEIDSCHENDAM 
'5' 070- 3275258 

Rijswijk 
Postbus 1 754 
2280 DT RIJSWIJK 
'5' 070- 3936744 

Voorburg 
Appelgaarde 211 
2271 TE VOORBURG 
'5' 070 - 3273638 

Westland 
Contactpersoon: 
H.J. Bossenbroek 
Linde 45 
2671 PJ NAALDWIJK 
'5' 0174- 620828 I 

I 


