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lieve lezers! 

M ijn roep om meer fotomateriaal is beloond! Oat was dus tors aanpoten de 

afgelopen dagen, want het zeit bewerken van toto's is een tors karwei. Maar 

het heeft zeker de moeite geloond! Sinds vorige keer ben ik erachter dat mijn 

DTP-programma oak toto's een raster kan meegeven. Het resultaat is wat 

'korreliger', maar daartegenover wat minder 'nevelig', zoals jullie hopelijk aan 

dit nieuwe exemplaar van deze periodiek zullen kunnen atzien. 

Verder was de kopijstroom oak aanzienlijk. 

In deze Fietsbel zul je dus tal van artikelen aantreffen, waarvan de meeste 

verluchtigd zijn met tal van intormatieve illustraties. 

Voor mij is het lay-outen van een dergelijke periodiek nag een leerproces. lk 

heb weliswaar een opmaakervaring van ruim tien jaar, maar die behelst 

slechts die van de dagbladen, wat kritische geesten inmiddels wei aan de 

vormgeving van de Fietsbel zullen hebben gemerkt: die is namelijk een vrijwel 

exactie kopie van de Haagsche Courant, zoals hij er in 1990 nag uitzag, toen 

ik daar werkte. 

Komende tijd wil ikons infobulletin een minder 'kranterig', maar een meer 

een bij actieperiodiek horend smoel geven . 

Het zal een 'zoeken' en experimenteren zijn, maar een ding blijtt in ieder geval 

hetzeltde: ik blijf er naar streven de intormatie- die door mijn vaste 

contactman als een stapeltje papier, toto 's, tekeningen, kaartjes en diskettes 

wordt aangereikt - binnen enkele dagen om te werken tot een overzichtelijk en 

helder vormgegeven geheel, zodat je weer geheel op de hoogte bent van het 

tietsnieuws in Den Haag en omgeving. 

Want daar gaat het uiteindelijk om! 

Een Kemper vouwfiets 
past 

in een trein, 

een koffer of kotferbak, 

en past zeker 

in uw doelstelling ! 

AOVERTENTIE 

Brompton~ 
DiBlasi 

Dahan 

Eduard Bekkej 
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NAALDWIJKSE AMBTENAREN WILLEN BETERE VERGOEDING WOON-WERK VERKEER 

Fietsend in optocht naar Financien 
Door de centrale ENFB 
werd ik gebeld, of ik op 
woensdag 14 juni met 
een spandoek met daar-

p de naam van de ENFB 
naar het ministerie van 
Financien kon gaan, 
teneinde op de foto te 
komen met staatssecre
taris Vermeend. De Fiets
ende Ambtenaren uit 
Naaldwijk (FAN) hadden 
een demonstratieve fiets
tocht georganiseerd met 
de staatssecretaris van 
Naaldwijk naar Den 
Haag. Deze ambtenaren 
fietsen elke dag van 
Naaldwijk naar Den 
Haag en kennelijk op 
racefietsen in felgekleur
de pakken en strakke 
zwarte korte broeken 
met 'Batavus' erop en 
dragen valhelmen. 

Wat mij als organisator van 
acties verbaasde, was de 
horde fotografen en pers
muskieten, die het gebeuren 
kwamen fotograferen en vast
Jeggen, tot zelfs een video
camera van de televisie toe. 
· et doel van de FAN-leden 
was betere vergoedingen voor 
1etsend woon-werk verkeer 

te bepleiten. 
In verschillende delen van 

et land zijn andere rege
lingen voor reiskostenvergoe
ddingen, met name van 0-10 

m en voor het afschrijven 

• Staatssecratis W. Vermeend van Financien (midden) toont zich als fietser ingenomen met de 
actie van de fietsende Amtenaren . Rechts rekt Peter Piket van de ENFB-afdeling Den Haag 
zijn hoofd nog net boven het spandoek uit. Foto: Fotobureau Thuring 

van de fiets van de zaak. ministerie aan het Korte 
Staatssecretaris Vermeend Voorhout- heen en terug zo'n 
zegde toe snel een werkgroep 35 km. Tevens zal hij probe
te formeren, dei de tarieven ren fietsen en fietsonderhoud 
landelijk gaat harmoniseren in het lage BTW tarief te 
en hopelijk bijstellen in krijgen van 6%, maar dat 
positieve zin. We zijn bij Ver- schijnt Europees te moeten 
meend wei aan het goede worden geregeld. 
adres, want hij schijnt zelf De actie was niet aileen door 
dagelijks op de fiets uit noord de FAN georganiseerd, maar 
Wassenaar te komen naar zijn ook door de RAI (niet de !tali-

ADVERTENTIE 

aanse televisie) en de ENFB. 
Mijn zegsman in Naaldwijk 
zei mij dat een bron van 
ergernis voor de fietsende 
ambtenaren de verkeerd afge
stelde stoplichten is, waar
door ze soms veel te lang 
moeten wachten, maar dat zal 
velen van u wel bekend in de 
oren klinken. 

Peter Piket 

----------------
Data By/ administratiekantoor -~~~ 

aantrekkelijke tarieven - flexibele dienstverlening 
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• Marga Zuurbier overhandigt het pleidooi van de fietsersbond 
aan de gemeente in de persoon van Ad Jansen de Jongh, 
adviseur van wethouder Meijer. Peter Piket kijkt kritisch toe. 

DEN HAAG I 

• Peter Piket gaat voor de ludieke actie de HEMA in met de 
fiets. Tja, waar stal ik nu mijn fiets, toch niet naast de 
rookworsten? 

STALLINGEN GROENMARKT EN VOLDERSGRACHT DREIGEN TE VERDWIJNEN 

Zingend en strijdend 
voor behoud Biesieklettes 
in centrum Den Haag 
De bewaakte fietsenstallingen op de Voldersgracht 
en bij de raadzaal van het oude stadhuis zullen 
verdwijnen. Als vervanging komt er een bewaakte 
stalling in het nieuwe stadhuis, hiervan zal echter 
een groot gedeelte bestemd zijn voor ambtenaren. 
Het overblijvende gedeelte is echter te klein voor de 
behoefte. Deze rekken worden in twee verdiepingen 
gemaakt, terwijl zo vaak blijkt dat deze hoge rekken 
niet worden gebruikt. Deze bewaakte stalling zal 
echter wei's avonds open zijn. De enfb Den Haag en 
Biesieklette willen een redelijk alternatief voor de 
stallingen en dat is stallingen op straatniveau. Op 
een zeer warme zaterdagochtend 6 mei verzamelde 
daarom een groep Haagsche enfb'ers zich in het 
wandelgebied op de Voldersgracht tussen de HEMA 
en de C&A. 

Samen met het Rijswijks 
Strijdkoor o.l.v. van dirigent 
Peter de Jonge, die een aantal 
strijdliederen zong, werd aan
dacht gevraagd voor de Fiets
enstallingen van Biesieklette 
in de binnenstad. 
Passanten en gebruikers van 
de Biesieklette konden met 

hun hand-tekening gevraagd 
steun betuigen voor de actie. 
Na afloop werd deze lijst aan 
de gemeente aangeboden. 

Beloftes 
De enfb voorzitter van Den 
Haag, Marga Zuurbier hield 
in een rede de passanten en 

de door de gemeente afge
vaardigde Ad Jansen de 
Jongh voor dat de gemeente 
haar beloftes waar moet 
maken. Zij moet bet minst 
innemende, meest milieu
vriendelijke en veiligste 
vervoermiddel stimuleren, de 
fiets dus. De gemeente moet 
voor 1 juni met een concreet 
plan komen:waar kunnen we 
straks hoeveel fietsen stallen 
en welke stallingen worden 
bewaakt. 

Ludiek 
Tussen de liederen van bet 
Rijswijks strijdkoor in, was er 
plaats voor een ludieke actie. 
Om het winkelende publiek 
te laten zien wat zij in de 
toekomstig mag verwachten 
als er geen bewaakte fiet
senstallingen meer zijn, ging 
Peter Piket met de fiets aan 
de hand de HEMA in. In de 
HEMA kocht hij, onder bet 
toeziend oog van bet publiek 
en personeel, de overbekende 
HEMA rookworst. 

Als onverwachte extra ver
scheen ENFB'er Jos Auwers, 
die op zijn Hoge Bi en in 
extravagante kledij gestoken 
bet strijdkoor ondersteunde 
en zodoende van de toevallige 
passanten de aandacht 
opeiste. 
Daags voor de actie had de 
fractievoorzitter van Groen 
Links N. Roozenburg in de 
gemeenteraad schriftelijke 
vragen gesteld over bet ver
dwijnen van de stallingen. Hij 
wilde dat de wethouder 
H.J. Meijer van verkeer aan 
zou geven welke stallingen er 
over blijven en hoe groot de 
behoefte daaraan zou zijn. De 
fractievoorzitter was dan ook 
die zaterdag zelf aanwezig om 
enthousiast mee te demon
streren. 

V erplaatsbaar 
Naar aanleiding van deze 
vragen is bet voorlopige voor
stel van de wethouder, een 
verplaats bare fietsenstalling 
die gedurende de bouw van 
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Op de melodie van 'De Industrie' 
Gezongen door bet Rijswijks Strijdkoor o.l.v. Peter de Jonge tijdens de actie op 6 mei. 

Wil je de stad in 
op de fiets, want fietsen is gezond, 
dan is de grate vraag of je een plekje voor 'm vond, 
je kunt hem wel wegzetten aan de een of and're paal 

Maar de bicyclette is beter 
de biscyclette is beter 
de biscyclette is beter 
en dat moet ook blijven zo 

de tramtunnel in de Grote 
Marktstraat telkens verplaats 
zal worden. 
Echter werd er nog geen 
enkele toezegging gedaan en 
moet h et plan nog worden 
uitgewerkt. 

Eisen 
De gemeente heeft wel de 
Biesieklette gevraagd eisen te 
formul eren waaraan deze 
verplaatsbare stalling moet 
voldoen, die zou moeten mee
bewegen met de bouwput op 
de Grote Markt. De enfb Den 
Haag blijft de ontwikkelingen 
m.b.t. de fietsenstallingen in 
de binnenstad dan ook kri
tlsch volgen. 

Mark Roskott, 

(die ook zorg droeg 
voor de foto's) 

Ret lijkt goedkoper 
je fiets te stallen tegen paal of heg 
maar je komt terug van shoppen dan blijkt het beestje weg 
dus een bewaakte fietsenstalling is veel beter zo 

Dus de bicyclette moet blijven 
de biscyclette moet blijven 
de biscyclette moet blijven 
zo bliift fietsen een plezier 

• ENFB-I id Jos 
Auwers komt 
ook even 
langs op zijn 
'hoge bi' 
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HAAGSE TAK VAN WERELDWIJD PROGRAMMA VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 

'Agenda 21' gaat lokaal 
In 1992 kwamen in Rio de Janeiro de rege
ringsleiders van 178 landen bijeen. Daar stelden zij 
een actieprogramma op om wereldwijd tot een 
duurzame ontwikkeling te komen. Dit programma 
heet: AGENDA 21. Op deze conferentie werd terecht 
vastgesteld dat hierbij de betrokkenheid van over
heid, bedrijven, belangenorganisaties en burgers op 
lokaal niveau van groot belang is. De gemeente Den 
Haag heeft hier gehoor aan gegeven en is aan de 
slag gegaan. 

Zij heeft inmiddels enkele 
notities in dit kader 
gepubliceerd. Daarin heeft zij 
de stand van zaken in Den 
Haag opgemaakt en een 
beschrijving gegeven van hoe 
zij het samenwerkingsproces 
wil organiseren. Dit laatste 
gebeurt via een stuurgroep, 
een klankbord, een project
groep en themagroepen 
(internationale samen
werking, energie, afval en 
grondstoffen, verkeer en ver
voer, natuur en landschap, 
duurzaam bouwen en wonen, 
gezondheid, communicatie). 
Zowaar een hele organisa
tiestructuur. In een van de 
notities schrijft de gemeente 
dat zij zichzelf ziet als initia
tiefnemer voor het totstand
komen van afspraken en legt 
zij de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering met name 
bij derden. Cruciaal is daarbij 
'samenwerking en overleg 
met lokale groeperingen om 
mensen invloed te geven op 
hun eigen leefomgeving'. 

Financien 
De financien voor de Haagse 
Lokale Agenda-21 (HLA-21) 
zullen voor het grootste deel 
van het Rijk komen. En de 
ambtelijke capaciteit zal 
gevonden moeten worden in 
de bestaande formatie, aldus 
de gemeente. Medefinancie
ring door derden lijkt haar 
een moeilijke zaak. 
Belangengroepen hebben 
volgens haar nauwelijks bud
getten. Let wel, er wordt hier 
alleen over geld gesproken, 
natuur- en milieuorganisaties 
stoppen er natuurlijk wel veel 
tijd, energie en creativiteit in! 
Voor wat betreft de Haagse 
bedrijven gaat de gemeente 
er (helaas) bij voorbaat al 
vanuit, dat deze de HLA-21 
eerder als bedreiging dan als 
kans zien. 

Inmiddels heeft de gemeente 
haar plcmnen al aan het 
Haagse publiek gepresen
teerd. Dit gebeurde zaterdag 
17 juni op de Dagelijkse 
Groenmarkt (zie hieronder). 
Het ligt verder in de planning 
om begin 1996 de oplos
singsrichtingen voor elk 
thema uitgewerkt te hebben 
in projecten, actiepunten, etc. 

Belangengroepen 
Iedereen wordt dus uit
genodigd mee te werken aan 
de HLA-21. Diverse natuur
en milieuorganisaties, aange
sloten bij het Haags Milieu 
Centrum, hebben dit aanbod 
reeds aangepakt. Uiteindelijk 
heeft elke organisatie een 
concrete actie bedacht die 
samenhangt met de hier
boven genoemde thema's. 
Deze concrete projecten zijn 
half juni op papier gezet en 
gebundeld in een folder. De 
eerste 150 exemplaren hier
van werden op 17 juni tijdens 
de informatiemiddag van de 
gemeente op de Groenmarkt 
uitgedeeld aan gei:nteresseerd 
publiek. 
Een concrete invulling van de 
HLA-21 wordt dus al gegeven 
door deze natuur- en milieu
organisaties. Waarschijnlijk 
heeft u bij het lezen van deze 
Fietsbel al een folder van het 
actiepakket onder ogen 
gehad. Hierin staan elf pro
jecten beschreven die bijdra
gen aan een duurzame ont
wikkeling in Den Haag. 
Inmiddels is ook de actiemap 
samengesteld, met daarin per 
activiteit een duidelijk stap
penplan. Hiermee kan een
ieder op betrekkelijk eenvou
dige manier in de eigen buurt 
de leefbaarheid verbeteren. 
Het mooie van deze voorstel
len is dat zij concrete 
aanknopingspunten vormen 
voor verbeteringen op 
wijkniveau. Daarbij wordt het 

• Op de Groenmarkt presenteerde op 17 juni de gemeente haar 
plannen met de Haagse Lokale Agenda 21 aan het publiek. 
Uiteraard was ook de ENFB hierbij aanwezig. 

initiatief overgelaten aan 
bewoners zelf. De resultaten 
van de afspraken in Rio de 
Janeiro en van het HLA-21 
programma zijn voor het 
overgrote deel afhankelijk 
van de inzet van bewoners en 
lokale groepen. Het actiepak
ket is niet meer en niet 
minder dan een onder
steuning en een stimulans 
voor mensen die door hebben 
dat een verbetering van het 
milieu en de leefomgeving 
niet zal ontstaan als je denkt 
het wel over te kunnen laten 
aan een ander. Het vraagt om 
een andere benadering van 
hoe de samenleving zich ont
wikkeld. We zijn gewend dat 
er voor elk probleempje een 
formele instantie verant
woordelijk is. In veel gevallen 
is dit ook zo, en dat is heel 
mooi. Maar ondertussen zijn 
we weer tientallen jaren ver
der, is de samenleving veran
derd en doen zich 
vraagstukken voor die vragen 
om een andere aanpak, 
namelijk: lokaal, gericht op 
specifieke problemen, waarbij 
de diverse activiteiten onder
ling op elkaar afgestemd 
worden. 

Informatiedag 
De gemeente wilde haar plan
nen presenteren op een 
ludieke manier. Een the
atergroep verbeeldde enkele 
milieu-thema's in 
comedia-del-arte-stijl, twee 
rappers deden hetzelfde op 
een wat luidruchtiger manier 
en onder grote parasols 
stonden een terrasje en een 
bar waar nagepraat kon 
worden. Leonie Jansen (ja, ja, 

van de televisie) verzorgde de 
presentatie. Zij vroeg vele 
aanwezigen (bestuurders, ver
tegenwoordigers van belan
genorganisaties en publiek) 
naar hun ideeen over hoe in 
Den Haag te komen tot een 
duurzame ontwikkeling. Jam
mer genoeg werden deze 
gesprekken nauwelijks ge
hoord door meer dan tien 
mensen, waarvan de helft tot 
het circus zelf behoorde. Ook 
Marga Zuurbier, namens de 
fietsersbond, werd gei:nter
viewd. Zij vertelde in duide
lijke woorden dat meer poli
tieke aandacht en ruimte 
voor de fietser een grote 
bijdrage betekent voor een 
evenwichtige ontwikkeling in 
Den Haag. Als voorbeeld 
noemde zij het voorstel van 
de ENFB om meer fietsenrek
ken of buurtstallingen in de 
wijken neer te zetten. 
Diverse natuur- en milieu
organisaties hadden een 
stand ingericht, waarin zij 
met name hun project in het 
kader van de HLA-21 
presenteerden. 
Hoewel het tot 16.00 uur net 
wel droog. bleef, was de 
belangstelling van het passe
rende publiek matig. Het 
belang van deze dag schuilt 
echter ook in het feit dat 
diverse organisaties hun 
bereidheid hebben getoond 
mee te willen werken aan een 
HLA-21. Deze dag- inclusief 
de bijbehorende publiciteit -
dient natuurlijk gezien te 
worden als stap in de goede 
richting. 

Peter Creemers 
(die ook de foto nam) 
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Parkenroute: 
borden weer 
compleet, 
maar traject 
gewijzigd 
Het goede nieuws dat ik u 
over de Parkenroute kan 
vertellen is dat de gemeente 
Den Haag in april de route 
weer in orde heeft gemaakt. 
Op de plaatsen waar borden 
ontbraken zijn nieuwe 
geplaatst. Er zijn tevens 
weer routebeschrijvingen, 
voor het luttele bedrag van 
fl. 2,50, bij de gemeente te 
verkrijgen. 
Ik raad u aan de route met 
de beschrijving in de hand 
te fietsen. Dit omdat er 
door vandalisme (en sabo
tage) altijd wel weer bor
den zullen verdwijnen. 
Ontbrekende borden, of 
andere zaken over de 
Parkenroute, kunt u aan 
mij doorgeven. 
Het slechte nieuws over de 
Parkenroute behelst twee 
pun ten: 
In het Westduinpark is, 
zonder dat wij daarover 
zijn geinformeerd, een 
fietspad, waarover de Par
kenroute liep, opgeheven. 
De route is nu aangepast 
en volgt het normale 
fietspad tussen Kijkduin 
en Scheveningen. 
Ten tweede heeft de wijk
vereniging Scheveningen 
Noord (op oneigenlijke 
gronden) bezwaar gemaakt 
tegen de alternatieve route 
door de Nieuwe Sche

. veningse Bosjes. 
De gemeente is nu proce
dureel bezig om de oor
spronkelijke route door dit 
park te verwezenlijken. 
Over de afloop zal ik u 
(hopenlijk) in de volgende 
fietsbel kunnen berichten. 

Johan Bommele 

Nieuw fietspad 
naar Stompwijk 
Het fietspad door de weidegebieden tussen de Vliet 
en de A4 in Leidschendam is inmiddels gereed. Het 
is een breed, prachtig geiisfalteerd pad, dat voor de 
fietser van Den Haag naar Stompwijk en verder een 
prettig alternatief is voor de Oostvlietweg. 

Langs de Vliet komt u altijd de Leidschendammerhout, 
auto's tegen, die soms over- maar ook zijn er in het weide
dreven hard rijden en op dit gebied tussen de vogelplas 
fiet spad, dat nog vrij Starrevaart en de recreatie
onbekend is, en nog niet plassen van de Vlietlanden 
bewegwijzerd, ontmoette ik enkele kuilen en plassen 
zelfs niemand. U rijdt tussen bijgekomen, die er volgens 
koeien, paarden en schapen, mij op duiden dat de natuur 
die evenwel gelukkig achter er in de toekomst op vooruit 
stevige hekken zitten, en zal gaan. Ik meende midden 
overal slaan de broedende in het gebied ook de eerste 
kieviten en scholeksters aanzet voor een vogelkijkhut 
alarm. Tevens gaat het te zien, zodat de vogels zich 
fietspad door enkele pas ongestoord kuhnen laten 
aangelegde bosjes; ik noem bespiedeh. 

Volgens mlJ 1s dit groenge
biedje een uitloper van het 
Bentwoud, dat ten oosten van 
Zoetermeer zal komen en een 
gevolg van de Ecologische 
Hoofd Structuur (EHS), die in 
de toekomst zelfs in de 
randstad dassentunnels en 
wildviaducten noodzakelijk 
zal maken. Dan kunnen wij in 
de randstad ook reerug gaan 
eten uit onze eigen omgeving. 

Peter Piket 

• Op het kaartje hieronder staat 
het nieuwe fietspad aangege
ven. Het loopt van Leid
schendam naar het Recre
atiegebied 'De Vlietlanden'. 
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Landelijke fietsverlichtings
campagne start in oktober 
Dit jaar zal de Fietsersbond enfb in heel Nederland 
een fietsverlichtingscampagne starten om het aantal 
fietsers met verlichting te doen toenemen. Na 
10 oktober, wanneer het al wat donkerder is, moet 
het motto: 'Fiets als een vorst, fiets verlicht' door 
heel Nederland gonzen. Hiervoor is allerlei campag
nemateriaal gemaakt. 

Ook actie op 
lokaal niveau 
Lokaal zal door de afdeling 
Den Haag e.o. ook actie 
ondernomen moeten wor
den. Hiervoor hebben wij 
echter hard mensen nodig 
om bijvoorbeeld een stand 
te bemannen. 
Wij hebben meer ideeen, 
zoals de wethouder erbij te 
betrekken, maar zelfs voor 
een goed plan kunnen wij 
goed mensen gebruiken 
met nieuwe ideeen. 

Bel ons op! 

Mark Roskott 
tel: 070-3473966 

Mildred Berenschot 
tel: 070-3836648 

De campagne is in nauwe 
samenwerking opgezet met 
de volgende organisaties: 
Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, de Regionale Or
ganen Verkeersveiligheid, 
Veilig Verkeer Nederland, de 
Raad van Hoofdcommissaris
sen, de brancheorganisaties 
voor de fietsenvakhandel en 
de ANWB. Om het grate 
assortiment fietsverlichtings
produkten te testen heeft de 
Fietsersbond enfb ook samen
gewerkt met de Consumen
tenbond. 
De resultaten van het testen 
van de fietsverlichtingspro
dukten worden gebruikt in de 
voorlichting naar het publiek. 
Dit komt namelijk in een 
brochure te staan, die voor de 
kostprijs van fl. 5,- te koop zal 
zijn. Deze brochure zal onder 
andere via een folder te bes
tellen zijn die via post
kantoren, gemeentelijke info
centra, bibliotheken, ANWB/ 
VVV-kantoren en fietsen
makers verspreid wordt. 

~rs{k>ond enfb 

/vtJ 

Fiets als 'n vorst, 

fiets verlicht. 
• Het logo van de landelijk fietsverlichtingscampagne 

ADVERTENTIE 

Tandemspecialist 

Hoofdsponsor Biesieklette 
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II Cito-fietskaart Het ant
werp voor de CITO-fiets
stadsplattegrond van Den 

aag en omgeving is 
omstreeks 1 juni naar de 
gemeentebesturen van Voor
burg en Leidschendam 
gestuurd voor commentaar. 

eden van de ENFB hebben 
een zwart-wit plattegrond 
ingekleurd met hun voorstel
len. Nadat het antwerp 
teruggekomen is gaat hij nog 
naar het gemeentebestuur 
van Den Haag, dat tot nu toe 
de meeste aanmerkingen 

aakt. Nadat een gemeente
ambtenaar van Den Haag, die 

et antwerp zou maken, de 
zaak door niets te doen drie 
· aar had opgehouden, heeft 

ij nu nog het meeste com
mentaar op het antwerp van 
deENFBook. 

II Inspraak voor de N44 Voor 
de komende besluitvorming 
over de N44, de Rijksstraat
weg door Wassenaar, start 

innenkort een nieuw soort 
inspraak. Verscheidene groe

en, belangenverenigingen 
en individuen ontvingen een 

itnodiging van de AGV (De 
adviesgroep voor verkeer en 
vervoer) uit Nieuwegein, die 
de inspraak organiseert, om 

aar raadhuis 'de Pauw' te 
omen. Deze nieuwe vorm 

van inspraak heet 'Infralab 
ijeenkomst'. De initiatief

nemers zijn: gemeente 
Wassenaar, Rijkswaterstaat, 

n stadgewest Haaglanden. 
Infralab is een afkorting van 
infrastructuur laboratorium. 
De ENFB vertegenwoordiger 
zal een voorstel doen om te 
komen tot een tweerichtings
fietspad ook aan de oostzijde 
van de N44. Aan de westzijde, 
de zeezijde, bestaat die al; 
terwijl het voornaamste pro
bleem volgens hem is dat 
Kerkehout met de fiets bijna 
niet is te bereiken. Binnen 
drie jaar wil de overheid 
komen tot verbetering van de 
bestaande situatie. 

• Fietsenrekken De bewo
nersorganisatie van de wijk 
RegentesNalkenbos heeft in 
een brief aan het college van 
B en W gevraagd voor 
uitbreiding van het aantal 
fietsenrekken. De huidige 
manier van het plaatsen van 
fietsen ontsiert de buurt, 
aldus de bewonersorganisa
tie. Bestaande parkeerhavens 
zouden op een aantal plekken 
ingericht kunnen worden tot 
fietsenstalling, er ontstaat 
dan ruimte voor 12 fietsen . 
Men dringt aan op snelle 
plaatsing van de fietsenstal
lingen. 

FIETSKUNST 

Tentoonstelling Sandra van Hoof 
Op de hoogte gebracht door 
de centrale ENFB in 
Woerden, bezocht ik op 
zaterdag 17 juni de afstu
deertentoonstelling van 
Sandra van Hoof uit Gouda, 
die studeerde aan de 
Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunst in onze 
stad. 
Het onderwerp van haar 
eindexamen was fietsen en 
de fietsersbond ENFB. Zij 
heeft als studieobject enkele 
vrijblijvende schetsen 
gemaakt voor een alterna
tief logo 'de fietser' voor de 
fietserbond. Ik zag een 
studie voor een omslag voor 
het jubileumnummer van de 
Vogelvrije Fietser; twintig 
jaar Fietsersbond ENFB. 
Het jubileum is in oktober 
van dit jaar. Het was iets 
heel roods en kleurigs, met 
een til.art met twintig 
kaarsjes er op. 

Peter Piket 

W AAROM ..... ? (SPECIAAL VOOR DE JEUGD) 

Quiz met tekenwedstrijd 
Teneinde te komen tot een verantwoorde jeugd
pagina had ik een fietsende lerares of onder
wijzeres uit onze actieve leden gevraagd een 
jeugdpagina samen te stellen. Zij heeft twee maan
den slecht geslapen door mijn verzoek. Zij stelde 
voor een kruiswoordpuzzel of quiz te plaatsen. Dit 
leek me zo'n goed idee, dat ik een quizvraag heb 
bedacht, speciaal voor jongeren. 

In het boekje 'De Fiets', een 
catalogus, die hoort bij de 
tentoonstelling 'de Fiets' in 
museum Boymans-van 
Beuningen uit 1977, wordt 
lang over de begintijd van 
de fiets en het fietsen 
geschreven. Ook de historie 
van de loopfiets, de 
velocipede en de 'hoge bi' 
komen ter sprake. Vrouwen 
hebben veel tegenwerking 
moeten overwinnen voor 
werd geaccepteerd dat ook 
zij fietsten . Hun fietsen 
werd tevens vergezeld van 
veel betuttelende raadge
vingen. De vrouwelijke 

leerlingen van een wiel
rijschool in Antwerpen 
kregen in 1888 onder andere 
de raad in de zomer een voile 
te gebruiken tegen stof en 
insecten en in de winter 
tegen het bevriezen van het 
neuspuntje. Tevens werd hun 
afgeraden een kouseband te 
drag en. 

Dat is de .vraag van de quiz: 
waarom werd fietsende 
vrouwen oJgeraden een 
kouseband te dragen? 

Ik weet het in ieder geval 
niet. Mocht U weten of ver-

moeden waarom fietsende 
vrouwen in 1888 werd 
afgeraden een kouseband te 
dragen, schrijft u dat dan 
naar: 

Jeugdpagina "De Fietsbel" 
ENFB afdeling Den Haag 

en omstreken 
Postbus 11638 

2502 AP Den Haag 

Plakt u voldoende port op 
de brief (postzegel dus) en 
tekent u eventueel met 
kleurpotloden op de 
envelop, naast de echte 
postzegel, een extra postze
gel met door U zelf te 
bepalen waarde en van door 
uzelf te bepalen fantil.sie
ontwerp. Ik neem mij nu 
voor alles in de volgende 
Fietsbel te plaatsen. Voor 
een erg originele inzending 
hebben wij wel een ENFB 
bidon gevuld met chocomel 
over. 

Peter Piket 
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• Otterpark Aqualutra 
Stichting Otterstation Neder
land (SON) zet zich vanaf de 
oprichting in 1985 in voor het 
behoud en herstel van het 
zoetwatermilieu in Neder
land. De otter is een perfecte 
graadmeter voor de kwaliteit 
van het zoetwatermilieu. De 
otter is nu alleen nog te 
bewonderen in een bescherm
de omgeving, namelijk het 
Otterpark Aqualutra. In dit 
prachtige park bij Leeuw
arden treft u niet aileen 
otters, maar tal van andere 
dieren en planten. Via een 
onderwatertunnel en een 
onderwater-periscoop ziet u 
deze planten en dieren 
zonder dat u hen stoort. Een 
bezoek aan Otterpark Aqu
alutra is meer dan de moeite 
waard. 
Komt u met de trein, dan 
kunt u vanaf het NS-station 
Leeuwarden de buslijnen 20, 
23, 51 of 62 nemen of een fiets 
meenemen/huren. Het is 
vanaf daar ca. 8 km fietsen 
richting Hurdegaryp. Voor 
meer informatie kunt u bel
len 05118-31214. Wanneer de 
SON er in slaagt de otter in 
Nederland terug te krijgen 
zal dat de 'kroon op het werk' 
betekenen. Niet aileen voor 
SON, maar voor heel 
Nederland. 

• Fietsen over de Turfmarkt 
De fietsersbond ENFB, 
afdeling Den Haag heeft druk 
uitgeoefend op de gemeente 
met inspraak in de gemeen
teraad, vergezeld van een 
protestbord, om te komen tot 
een fietspad over de Turf
markt van het ministerie van 
VROM tot aan het Spuiplein. 
Een groot gedeelte van het 
fietspad ligt er namelijk al. 
De bewonerscommissie van 
de Zwarte Madonna en de 
ministeries langs de route 
hebben tevens gelobbied met 
hetzelfde doel. 
Dat fietspad komt er niet als 
letterlijke afscheiding van het 
wandelgedeelte, maar de fiet
sers zal toegestaan worden 
over het gehele wandelgebied 
in de voile breedte te fietsen 
en met behulp van een 
bomenrij zal getracht worden 
het fietsverkeer te kanalise
ren. Het plan van de 
Catalaanse architect Bus
quets en de gekozen zwarte 
klinkertjes waren te onaan
tastbaar geworden voor een 
normale Nederlandse oplos
sing met een fietspad. Dit 
fietsgebied kan onderdeel 
worden van een verbinding 
van CS, Spuiplein, Gedempte 
Gracht, rechtuit tot en met 
het Buitenom, richting 

Zuiderpark of markt, om de 
Prinsegracht en Grote 
Marktstraat te vermijden. 

• Fiets-,teken-en schilderweek 
Centrum Wl2 in Roermond 
organiseert samen met de 
enfb afdeling Midden Lim
burg een fiets-/teken-en 
schitdenveek in Midden-Lim
burg van 7 tot 12 augustus 
1995. Fietsen door een uniek 
landschap en op andere 
momenten je indrukken 
onder begeleiding, maar in 
alle vrijheid uittekenen of 
schilderen. Er is gezorgd voor 
verblijf in een royaal heren
huis in Roermond met een
voudige accommodatie voor 
het ovemachten. Vegetarische 
maaltijden worden verzorgd. 
Inlichtingen bij Dick Knook 
telefoon 04750-11898. 

• Welzijns-infomarkt 1995 
Op zondag 10 september 
organiseert HOF weer de 
jaarlijkse welzijns-informa
tiemarkt van Den Haag. Deze 
markt wordt voor de derde 
keer door haar georganiseerd. 
Op de markt zullen zo'n 100 
Haagse vrijwilligersorganisa
ties zich presenteren aan het 
publiek. 
De markt valt zo als gewoon
lijk weer samen met het 'Uit
festival', de opening van het 
Haagse theaterseizoen. Ook 
de enfb afdeling Den Haag 
zal naar alle waarschijnlijk 
van de partij zijn. 

• Krisus-weekend 
Gelijktijdig met de ver
schijningsdatum van deze 
Fietsbel wordt in het 
weekend van 21 t/m 23 juli 

• Fiets van papi('lrHet duUrt. o .. 
een weekeinde met de autO de s okjro :llJ!iiite koJmen; 
Wie vervolgens denkt de wer.~d ·dan heleri:laal 
alleen te ll.ebben ;komt bj@.rogen ~\.Ut, 'l!:en ru hotlderd::-1 
kilometer blliten de stad ·~:mtmoet"''fu · · · 
masse. ]\faar dan' o}> de fiets; En a(,, 
avonds weer op• de autQ en weer vele . 
Iiaar hoven, I_laar cl~woll:ing ins!¢ nat: Yqs _ .. ·. Jl), een 
onderzoeker'•op het. Japanse :Techniscll.e Centi'uin voor 
Fietsen, heeft waarschijnlijk daar6tl1 een fiet$frame van 
papier. ontwikkeld. Dat fra)iie weegt,:·excl,usief,voorv'ork. 
maar 1300 gram. H;et. is gernaakt··:Vatt fibers:,;uit J~piilis 
papier en e~~nar$;· Je kiffit' er o6k';:~p ri.lclep::at~ het 
regent: daar zorgt een dutine kunst;;t<>f coating voor. - . 

· (Uit: liinovisiecteoruari 1992n,ummer 2) 

• Omgekeerde tlets. tie Swrptog~,$~Jlpol e~iJ;ihe(;lft, 
een 'omgekeerde' fiets_gebouw<t: Daargp' ,, je achteruit 
trappen om vooryi~ te komen, het-s naar links trekken 
om · een bocht naar rechts .te · k · ·· · •en voortiit 
trappen om te relllil.len. De fi.t:;t,~,, .erniakt 
om meer te weten te komen over de de mepsen 
tijdens de sportlJitoefening. S:P()rtvl,e . apper Roland 
Seiler is vooral nieuwsgierig naar de vr~g:hoe het eveh
wichtsgevoel werkt; Verder wil hij weten \:VIl.~/er op zo'n 
omgekeerde fiets gebelirt met 'automatisch~ ):>Elwegingen 
waarvan je je eigerilijk niet me~ ):)ewust-be11t'. Seiler denkt 
dat Olev kan helpen bij de training .. Elnbew~gingscorre~e 
van sporters. (Uit: Polytechnisch Weekbladvan 20~2~1992) 

een manifestatie in Den Haag 
gehouden in het kader van 
milieu en stedebouw. De 
organisatie is in handen van 
het actie- en informa
tiecentrum Krisus. Krisus is 
een verbreding van het initia
tief 'Onze Stad', een 
stadskrant die reeds enige 
tijd als communicatieplat
form dient voor een groot 
aantal groepen en organisa
ties in Den Haag. 
Doel van de manifestatie is 
een aanzet te geven voor een 
beter verkeers- en stedebouw
kundig beleid in Den Haag en 
daarnaast de diverse orga
nisaties en belangengroepen 
in Den Haag met elkaar in 
contact brengen. In het eerste 
actie- en informatieweekend 
kunnen deze groepen zich 
presenteren aan de belang
stellende. 
Het thema is 'De Fiets' als 
milieuvriendelijk ver
voermiddel en de diverse 
activiteiten zijn op dit sym
bool afgestemd. Vanzelfspre
kend is de enfb afdeling Den 
Haag ook benaderd om mee 
te doen. Met het sluiten van 
de kopij had de afdeling nog 
niet bepaald hoe men zich 
zou presenteren op deze 
activiteiten. 

Het programma ziet er onder 
voorbehoud als volgt uit: 

Vrijdag 21 juli: 
17.00 uur: Opening 
informatie- en actiecentrum 
Krisus!, Buitenom 216 in Den 
Haag. 
20.30 uur: Debat over 
mogelijk samenwerken van 
actiegroepen, Buitenom 214 
in Den Haag. 

Zaterdag 22 juli: 
14.00 uur: Manifestatie op het 
Bezemplein. 
18.00 uur: Avondpicknick op 
het Bezemplein. 
21.30 uur: Fietsfakkeltocht 
met vertrek op het 
Bezemplein. 

Zondag 23 juli: 
12.00 uur: Speciale fietstocht 
door het centrum. 
15.30 uur: Activiteiten in De 
Blauwe Aanslag. 
17.00 uur: Ontvangst van de 
actiegroep A Seed die een 
fietstocht door Nederland 
maakt tegen het autoverkeer. 

Meer informatie in de 
stadskrant Onze Stad! 
en bij het Buurtoverleg Het 
Oude Centrum, Paviljoens
gracht 31, 2512 BL Den Haag, 
tel. 070-3636577 
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ADVEATENTIE 

• Landschap met fiets en uitver
grote objecten 

Peter Piket 1995 

Deze fietsbel werd wederom 
persklaar gemaakt op een 
RiscPC 603 van de Britse 
Firma Acorn met de DTP· 

programma's !Publisher en 
!Artworks 

OOK uw FIETS STAAT VEILIG BIJ : 

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

JAARKAARTEN EN 12 'RITTEN'-~TEN TE VERKFIJGEN 
BEL DE BIESIEKLETTE INFOLIJN 

TELEFOONNUMMER: 070-3.62.42.82 

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



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! 

&Jf Gemeente Den Haag, Dienst stadsbeheer 
T _ Sector Wegen & water, Afdeling Planvorming 
,.,...~"' of Sector groen 

Postbus 19350 
2500 CJ DEN HAAG 
11' 070 - 3536300 en 
11' 070-3133554 (Defecten aan stoplichten o.v.v. 

nr. verkeerslicht en lampkleur) 

Kleine mankementen geconstateerd? 
Neem dan contact op met de servicepunten van de 
dienst Stadsbeheer, 
dagelijks bereikbaar tussen 8.15 en 14.00 uur: 

Stadsdeelkantoren Den Haag: 

Escamp 
Genemuidenstraat 210 
11' 3535900 

Haagse Hout 
't Kleine Lao 364 
11' 3535800 

Laak 
Neherkade 114 
11' 3537700 

Gemeenten in de regio 

Leidschendam 
Raadhuisplein 1 
2264 BP LEIDSCHENDAM 
11' 070 - 3378300 

Rijswijk 
Gen. Spoorlaan 2-4 
2283 GM RIJSWIJK 
11' 070- 3959911 
voor: verlichting 11' 3198605 

bestrating 11' 3959430 

Loosduinen 
Kleine Keizer 3 
11' 3537900 

Scheveningen 
Duinstraat 10 
1l" 3535600 

Segbroek 
Sportlaan 40 
11' 3535700 

Voorburg 
Herenstraat 42 
2271 CH VOORBURG 
11' 070- 3575111 

Wassenaar 
Raadhuisplein 22 
2242 CP WASSENAAR 
11' 01751 - 22222 

Fietsersbond enfb 
,/"lf"O Afdeling Den Haag (oak redactie Fietsbel) 

Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 
11' 070- 3471165 

Wijkcontactpersonen enfb in Den Haag 

Escamp 
Tiny Dongelmans 
11' 3664608 

Haagse Hout 
Henk Ens 
11' 3832269 

Laak 
Mildred Berenschot 
11' 3836648 

Enfb-afdelingen in de regio 

Leidschendam 
Zijdesingel 26 
2261 CA LEIDSCHENDAM 
11' 070 - 3275258 

Rijswijk 
Postbus 1754 
2280 DT RIJSWIJK 
11' 070 - 3952544 

Loosduinen 
Cor Hofman 
11' 3972773 

Scheveningen 
Jan de Munck 
11' 3464576 
Marga Zuurbier 
11' 3659870 

Segbroek 
Johan Bommele 

11' 3259301 

Voorburg 
Appelgaarde 211 
2271 TE VOORBURG 
11' 070 - 3273638 

Westland 
Contactpersoon: 
H.J. Bossenbroek 
Linde 45 
2671 PJ NAALDWIJK 
11' 017 40 - 20828 

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


