
De Fietsbel 

Fietsersbond entb 
afdeling Den Haag e.o. 

In dit nummer o.a. 

• Platform tegen NORAH in beroep . 3 

• Haken en ogen van rotondes . . 5 

• Vaart achter Cito fietskaart . . . . 4 

• Cheetah, de nieuwe fietskoerier . 6 

• Voorstel toeristische fietsroute . . 8 

• Fietsvoorzieningen rond school . . 11 

• Rijswijkse ENFB wil fietsroutenet . 12 

issn 0920-0363 

Fietsbel nr 1-95 

II II 

De Fietsersbond enfb wil: 

port betaald 
Den Haag 

17894 L. 250 8 
j G' 1"1 ViHl f-1\.tSSf?l'l 
Aart van der L.eeuwkade 113 
2274 LD VOORBURG 

II 

voorrang voor vormen van vervoer die veilig zijn, weinig 
energie verbruiken en het milieu sparen: meer mogelijkheden 

voor fietsers (maar ook voor voetgangers en openbaar vervoer). 

Thomas Hood
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Beste Lezer! 

Wordt het milieu in het onderwijs en de media (Primeur) te drammerig 
gebracht, zodatjongeren zich ervan ajkeren? Dat zouje bijna gaan 
denken als je naar de gemiddelde leeftijd van de actieve kern van de 
Haagse ENFB-afdeling kijkt: de jongste actieveling is de dertig al 
ruimschoots gepasseerd. Als dit kader het na lange jaren van bewezen 
diensten het wel welletjes vind, is het afgelopen met de pleidooien voor 
'fietsend Den Haag'. 
Tach zie ik niet aileen maar knapen op opgevoerde snorfietsen voorbij 
mijn raam scheuren als de schoolbel aan het eind van de straat waarin 
ik woon begint te luiden: er zijn nag steeds jongeren die fietsen. 
Misschien leest een van hen dit redactioneel wei. Maar oak voor 
anderen geldt: iedereen die betrokken voelt en zich wil inzetten is van 
harte welkom. 
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BEZWAREN TEGEN NORAH NIET DOOR MINISTER GEHONOREERD 

Platform in beroep tegen 
Verlengde Landscheidingsweg 
Eind september is het Platform tegen de Verlengde Landscheid
ingsweg bij de Haagse rechtbank in beroep gegaan tegen het 
besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat de bezwaren 
van het Platform tegen de NORAH niet 'Ontvankelijk te verklaren; 
dan wei belanghebbenden in deze zaak niet te horen. Kernvraag in 
deze beroepszaak is of het trace besluit en het daarbij behorende 
protocol ( ondertekend door de Minister, de provincie en de 
gemeente Den Haag) kan worden beschouwd als een handeling 
gericht op rechtsgevolg. 
De gemeente Voorburg had eenzelfde 
beroep een dag te laat ingediend. De ver
dediging van wethouder Jansen (voor
stander van de weg) dat dit een foutje van 
de ambtenaren was, werd door de gemeen
teraad van Voorburg van tafel geveegd; 
maar de wethouder bleef zitten. Deze 
politieke heisa haalde zelfs de Haagsche 
Courant. 

Geen enkele noodzaak 
Begin december heeft de gemeente Voor
burg zich uitgesproken om te gaan praten 
met de Minister over de NORAH. De 
gemeenteraad blijft van mening dat de 
trace (MER) studie aantoont dat er geen 
enkele noodzaak bestaat tot de aanleg van 
de NORAH, in welke variant dan ook, op 

Voorburgs grondgebied. Deze mening is 
onder meer gebaseerd op het feit dat met 
wegaanleg - in welk altematief en variant 
dan ook- de gestelde doelen m.b.t. bereik
baarheid en leefbaarheid niet worden 
gehaald. 
Toch is de gemeente ingegaan op het ver
zoek van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat om te komen praten. Het doe! 
hiervan is aandacht te vragen voor de 
altematieven, waaronder de optimale 
benutting en uitbreiding van het railver
voer op bestuurlijke acceptatie en 
haalbaarheid worden getoetst. 

Slikken of stikken 
Eveneens begin december liet de 
hoofdingenieur-directeur van Rijkswater-

Advertentie 

staat, de heer Prins, via de Haagsche 
Courant weten, dat Voorburg niet ver meer 
af zit van een ministeriele aanwijzing die 
de aanleg van de NORAH mogelijk moet 
maken. 
Volgens de heer Prins zijn aile beslissingen 
over de weg a! genomen; het is nu aileen 
nog maar een kwestie van procedurele 
aard of te wei een kwestie van slikken of 
stikken. 
De beroepszaak is evenwel nog steeds in 
behandeling. Ofschoon de rechter in deze 
zaak nog geen uitspraak heeft gedaan, 
meent de heer Prins zelf maar als 
(scheids)rechter op te treden. 

Bluf 
Het Platform denkt echter dat de heer Prins 
aileen maar bluft; immers als er geen 
besluit zonder rechtsgevolg is genomen, 
kan er ook geen ministeriele aanwijzing 
volgen. 
Met andere woorden: de strijd is nog niet 
gestreden en het verhaal tegen de Ver
lengde Landscheidingsweg wordt 
vervolgd. 

Jac Wolters 
(enfb-vertegenwoordiger in het Platfonn) 

Een Kemper vouwfiets 
past 

in een trein, 
een koffer of kofferbak, 

en past zeker 
in uw doelstelling ! 

Brompton~ 
Di Blasi 

Dahon 

~emrne· ~,. oen Haag 
1\t r' I de vouwfietsspeciaJist 070-3459696 

' 
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NOG STEEDS GEEN CONCRETE FIETSROUTES 
DEN HAAG 

Druk achter stadsplattegrond 
voor fietsend Den Haag 
In Amsterdam bestaat hij al jaren. Ook andere gemeenten hebben 
een fietskaart, maar Den Haag nog niet. Er waren al wei onderhan
delingen met de stadsplattegrond-maker Cito-plan, maar concrete 
fietsroutes van oost naar west door Den Haag en de gemeenten 
Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar en Voorschoten 
zijn er nog niet. 

Daarom heeft de Fietsersbond ENFB 
afdeling Den Haag besloten om daar meer 
vaart achter te zetten. Zij hebben mensen 
gebeld om te vragen of ze mee willen 
helpen met het uitzoeken van de beste 
routes door hun wijk. Iedereen wilde dat 
wei zodat de volgende ENFB-leden nu 
hiermee druk bezig zijn: 

Aatde Waal 
Bob Molenaar 
Cor Hofman 
HenkEns 

Jac Wolters 
Jan de Munck 
Johan Bommele 
Judith Bijloos 
Monica Klop
van Rhijn 
en Koos Taal 
Marga Zuurbier 
Michiel van Essen 

Leidschendam 
Centrum 
Loosduinen 
Bezuidenhout/ 
Mariahoeve 
Voorburg 
Scheveningen 
Segbroek 
Benoordenhout 

·Wassenaar 
Arc hi pel 
Voorschoten 

Miel Struve Rijswijk 
MildredBerenschot Laak/ Schilderswijk 
Peter Schutjes Valkenbos 
Tiny Dongelmans Den Haag-Zuidwest 

Dankzij het werk in 1986 voor de Blauw
druk voor een beter befietsbaar Den Haag 
moeten de routes voor de gemeente Den 
Haag slechts gecontroleerd worden. De 
routes moeten veilig voor de fietser zijn en 
zo prettig mogelijk. 
Vooral over het laatste kunnen de menin
gen verdeeld zijn, zodat bij de eerste 
bijeenkomst Andre Guit uit Amsterdam 
uitgenodigd was om te vertellen hoe zij dat 
hebben aangepakt. 

Nuttige tips 
Hij heeft heel veel nuttige tips gegeven, 
maar duidelijk is wei dat op de volgende 
bijeenkomst, donderdag 12 januari a.s. nog 
flink gediscussieerd zal worden over 
bepaalde knelpunten. 

Advertentie 

Ook moeten de bestaande recreatieve 
fietsroutes met een ander symbool 
aangegeven worden. De gemeente Den 
Haag raadde aan om ook naar de 
ANWB-routes te kijken, omdat het erg 
verwarrend zal zijn als de bordjes een 
andere richting wijzen dan dat de kaart 
aangeeft. 

Te onduidelijk 
Zij pleitten er ook voor om aile fietspaden 
en goede fietsstroken aan te geven op de 
kaart, maar de vraag is of dan de kaart niet 
te onduidelijk wordt. Zij zullen in ieder 
geval een plattegrond leveren waar aile 
fietspaden en fietsstroken in Den Haag 
opstaan. Fietspaden in parken of 
-doorsteekjes, -bruggen en fietstunnels 
worden wei aangegeven, net als bewaakte 
fietsenstallingen, -verhuur en fietsenrepa
ratie plaatsen. 

Op 12 januari zullen we weten hoe het bij 
de gemeenten rond Den Haag vergaan is, 
waarvan de kaarten nog blanco waren. 
Ook zal dan blijken of het haalbaar is om 
de stadsplattegrond voor fietsend Den 
Haag in het vomjaar uit te brengen. Ik 
wens dan ook iedereen veel succes er mee. 

Mildred 

Tandemspecialist 

Hoofdsponsor Biesieklette 

FIH•l•: 
IIIII Hut: 
........ lu. 706 
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De rotonde: een kwestie van 
bet goed toepassen van regels? 
De laatste tijd worden door de plaatselijke overheden steeds meer 
gevaarlijke of drukke kruispunten verbouwd tot verkeerspleinen, 
ook wei rotonden genoemd. Telkenmale ontstaat dan de discussie 
of deze verkeerspleinen wei veilig zijn voor fietsers (en voet
gangers). 

De gevaren op deze pleinen worden mees
tal veroorzaakt doordat verkeersdeel
nemers onbekend zijn met de juiste 
toepassing van de verkeersregels. Dit geldt 
zowel voor automobilisten als voor fiet
sers. Het valt mij daarbij op dat automobil
isten die enkele jaren geleden hun 
rijbewijs behaalden, de regels al niet meer 
correct hanteren. 
De onduidelijkheid wordt nog versterkt 
doordat er feitelijk twee soorten verkeer
spleinen bestaan. 
Ten eerste het grote verkeersplein, aileen 
te herkennen aan het bekende rotondebord. 
Een fietser heeft hier altijd voorrang als 
men de rotonde opgaat, men heeft ook 
voorrang op een auto die de rotonde ver
laat. Vergeet echter nooit als fietser 
richting naar rechts aan te geven als men 
de rotonde verlaat. Let goed op een leswa-

I KORTE BERICHTEN 
• In januari 1995 zal waarschijnlijk een 
uhd (universitair hoofd docent) voor fiets
verkeer en fietsvoorzieningen benoemd 
worden aan de TUD (Technische Univer
siteit Delft). Deze docent moet het 
onderzoek naar vervoer per fiets bevord
eren. De uhd wordt voor vier jaar betaald 
door het Ministerie van Ver-keer en 
Waterstaat. (bron: Delta, weekblad TUD) 

• De bewaakte fietsenstalling bij het 
winkelcentrum Leidsenhage in de 
gemeente Leidschendam is op 1 november 
overgedragen aan Biesieklette. De fietsen
stalling voorziet duidelijk in een behoefte: 
het aantal stallingen bedraagt ca 100.000 
per jaar. De fietsenstalling zal bemand 
blijven door de huidige beheerders 
J. Waasdorp en A. Holleman, die echter op 
I januari 1995 in dienst van Biesieklette 
zijn gekomen via de banenpool. 

• Leerwerkprojekten in Den Haag 
(Chrispijnstraat 74) heeft !eden van de 
fietsersbond ENFB aangeboden om een 
korting van 10% te verlenen op fietsond
erdelen, indien zij hun fiets daar Iaten 

gen die een fietser altijd cor-rect voorrang 
verleent, maar dat een daamaast rijdende 
auto de fietser nog altijd kan scheppen. Ga 
maar eens op een gemiddeld verkeersplein 
kijken en zie dat het grootste gedeelte der 
automobilisten hun eigen interpretatie aan 
de regels geeft. Verkeerspleinen in 
Amsterdam-West zijn hier berucht om. 

Voorrangsrotonden 
Ten tweede de zogenaamde voorrangsro
tonden hierop heeft aile verkeer op de 
rotonde voorrang, dus een fietser heeft hier 
voorrang op een auto die de rotonde ver
laat of opgaat, ook hier geldt geeft richting 
naar rechts aan bij het verlaten van de 
rotonde. 
Vanwege de slechte bekendheid van de 
regels bij automobilisten bes1uit de weg
beheerder regelmatig voorrangsregels 

repareren. Het projekt is er op gericht 
mensen ·weer terug te brengen in het 
arbeidsproces, b. v. na een peri ode van 
ziekte. Dit gebeurt door deze mensen in te 
schake1en bij het repare-ren van fietsen . 
Het gaat daarbij in het algemeen om zeer 
arbeidsintensieve reparaties, zoals het 
geheel opknappen van oude fietsen tot het 
repareren van een drieversnellingsnaaf. 
Reguliere fietsenmakers komen hier vaak 
niet aan toe. 

• De cursus fietsreparaties van onze 
afdeling zal waarschijnlijk in het voorjaar 
gaan plaats vinden. Degene, van de actieve 
!eden, die zich daarvoor wilde inzetten, 
werd in de herfst helaas geplaagd door een 
periode van ziekte, en heeft nog niet vee! 
aan de voorbereiding kunnen doen. 

• De Heer Rob de Lugt, die in het stads
deel Regentes Valkenbos woont, wil zich 
gaan inzetten voor milieuvriendelij
ke zaken dicht bij zijn eigen huis. Hij 
heeft daarvoor kontakt gezocht met de 
ENFB. Zo bezocht hij onze jaarvergader
ing in november. Mocht U er voor voelen 

(lees extra haaietanden op het fietspad-) 
toe te moeten voegen, om zoge-naamd de 
fietsers te beschermen. 
Voor hen zal een correct rijdende auto
mobilist meer van dienst zijn, om het 
verkeersplein vlug en veilig over te 
komen, dan deze extra maatregelen. 
Een goede bekendheid met de regels kan 
ook voor fietsers een voordeel zijn, 
immers men hoeft niet langdurig, meestal 
voor niets, voor rood Iicht te wachten. 
De overheid zou in ieder geval eerst 
moeten starten met een voorlichtingscam
pagne over deze verkeersregels, voordat 
men nog meer verkeerspleinen aanlegt. 
Informatie over Aids en de belasting wordt 
door de overheid makkelijker ver-streken 
dan over zaken waar wij ook allen mee te 
maken hebben namelijk de juiste toepass
ing van de verkeersregels. 
Misschien dat wij als ENFB-Ieden de 
fietsers(en automobilisten) kunnen gaan 
informeren hoe men voorrang moet geven 
en nemen op verkeerspleinen, omdat de 
overheid dit laat liggen, maar ons wei 
graag over haar verkeerspleinen wil Iaten 
rijden. 

J 
hem te he1pen, neemt U dan kontakt op 
met de ENFB afdeling Den Haag (zie 
colofon), dan kunnen wij U zijn adres en 
telefoonnummer geven. 

• Onlangs kwam mij een brief onder ogen 
gedateerd 17 juni 1993, waarin wordt 
vermeld dat er in het Bezuidenhout aan de 
Juliana van Stolberglaan 214 (hoek Johan 
Camphuisstraat) een rijwieltaria bestaat 
dat 'de glimlach' heet. 
Het rijwieltaria is een afgesloten stalling 
voor buurtbewoners, geexploiteerd door de 
familie Lut. 

Advertentie 

() F. SNELL£ F I E T SKOt:RIER 
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CHEETAH, DE NIEUWE FIETSKOERIER 
DEN HAAG 

Geboren uit liefde 
voor bet fietsen 
Bij koeriers zoo je misschien eerder denken aan snelle jongens met 
een bolide of een motorfiets dan een fietser. Ten onrechte. Joist in 
bet drukke stadsverkeer is de fietskoerier in bet voordeel. Als hij 
dit werk doet op een ligfiets loopt hij zelfs de kans de maximums
nelheid voor auto's in de bebouwde kom te overschrijden. Een 
impressieverslag van Peter Piket over bet nieuwe Haagse bedrijf 
Cheetah. 

Ik zoek mijn weg door het Zeeheldenkwar
tier op weg naar CHEETAH, maar de 
naam staat niet in rode neonletters hoven 
de deur, zoals ik verwacht, maar op een 
klein plakplaatje naast de bel. Ook had ik 
niet verwacht een trap op te moeten, maar 
Robbie Y dema zegt dat een fietskoerier 
geen bedrijfspand nodig heeft. 
"Hierboven woon ik", zegt hij. Daar weer 
hoven is een zolder. Ik ben in een mooie 
multifunctionele ruimte met vee! grote 
plan ten en kunstzinnige voorwerpen. Y de
rna's oorspronkelijke beroep is binnen
huisarchitekt, maar hij heeft vee! verschil
lende dingen gedaan. Hij is medeeigenaar 
geweest van een g~;and cafe en op onge
veer 35-jarigeleeftijd is hij gaan hardlopen. 
Via triathlon is hij bij fietsen terecht geko-

men en dat is hij echt als topsport gaan 
beoefenen. "Bij fietsen schudden je her
sens niet zo door elkaar als bij hardlopen 
en slijt je minder hard. Fietsen kun je heel 
lang volhouden en er zijn zelfs wedstrijd
coureurs van vijf en vijftig, die heel goed 
kunnen meekomen." 

Wedstrijden 
Robbie Y dema is vaak voorin te vinden bij 
wedstrijden. In dertig minuten is hij bij de 
Nutricia fabriek in Zoetermeer, zegt hij. 
"Een auto zou daar moeite mee hebben." 
In het vertrek zitten twee mannen te 
wachten. Het is rustig die dag; de fietskoe
riers uit de verschillende steden in Neder
land wisselen gegevens uit en hebben het 
die dag allemaal rustig. 

• De ligfiets heeft het voordeel dat hij opvalt en dat iedereen bij het gebruik ervan 
naar je kijkt. 

"Ideaal is als je diverse opdrachten tegelijk 
kunt uitvoeren." 
"Hoeveel eet jij?", vraagt hij een van de 
koeriers. "Een half brood per dag; ik ben 
begonnen met twee boterhammen." 
Meteen als ik hoven kom wordt mij de 
BOB getoond. De 'Beast of Burden'. Een 
tas met daarachter een wiel, die zeer snel 
achter de achteras gemonteerd kan 
worden. "Dit is ideaal", zegt Ydema, "je 
voelt het nauwelijks. Met een karretje 
daarentegen lijkt het soms wei of je een 
lijk aan een touw achter je aan sleept." 

Wendbaar 
Op korte afstanden in de stad wordt wei 
een racefiets met iets dikkere banden 
gebruikt en een rugtas. Een racefiets is 
heel wendbaar en daarmee kun je gemak
kelijker stoepjes nemen dan met een 
ligfiets. Met een ligfiets komt iedere 
stoeprand knalhard aan. Toch wordt en
thousiast over de M5 gesproken - een 
ligfiets ontworpen door Bram Moens in 
Middelburg. M5 betekent 'Meer Meters 
Met Minder Moeite'. Deze lighfiets heeft 
een handgemaakte aerodynamische box 
achter de zitting. 
"De ligfiets heeft het voordeel dat hij 
opvalt en dat iedereen bij het gebruik 
ervan naar je kijkt. Bovendien kun je op 
een ligfiets harder vooruitkomen. Moens 
heeft onlangs op de baan van Bordeaux het 
werelduurrecord voor ligfietsen op 77 
kilometer per uur gebracht en toch is hij 
geen echte sportman. Als Indurain of 
Rominger op een ligfiets zou gaan rijden, 
komt hij minstens in de 80 kilometer per 
uur. Het werelduurrecord voor gewone 
fietsen staat sinds kort op naam van 
Rominger met 55 kilometer en een beetje." 
"We hebben ook een fiets-trein-fiets 
service. Dan komt er ergens in Purmerend 
een fietskoerier uit Den Haag aan de deur. 
Maar we hebben gewoon met de fiets 
pakjes bezorgd tot in Noordwijkerhout." 

Werkervaringsplaats 
De koeriers zijn vaak mensen met een 
WEP, een werk ervarings plaats, of een 
andere voordelige regeling. "In het begin, 
in de aanloopperiode, verdien je weinig en 



• Robbie Ydema van het koeriersbedrijf Cheetah met de M5: "Moens - de ontwerper uit Middelburg - heeft op de baan van 
Bordeaux het werelduurrecord voor ligfiets op 77 kilometer per uur gebracht. En toch is hij geen echte sportman." 

kun je je geen dure krachten veroorloven", 
aldus Y dema. 
We zijn foto's aan het bekijken, die als 
illustratie moeten gaan dienen. "Dit meisje 

heeft ermee moeten stoppen, ze kreeg 
moeilijkheden met haar huwelijk." 
"Kreeg ze te dikke benen?", vraag ik. "Nee 
juist omgekeerd", zegt Y dema, "toen ze 

• In dertig minuten is Robbie Ydema bij de Nutricia fabriek in Zoetermeer. "Een 
auto zou daar moeite mee hebben." 

begon had ze een vreselijk dikke kont, 
maar door het fietsen werd dat langzaam 
beter." 
Mijn volgende vraag is of ze ook kunstjes 
kunnen doen op de fiets. Ik heb namelijk 
een paar jaar geleden op de tv een filmpje 
gezien op van fietskoeriers uit New York, 
die knappe capriolen kunnen uithalen op 
de fiets . Even lijkt het of ze gei"rriteerd 
zijn. "We zijn geen circus", zegt Ydema. 
Een van de koeriers heeft het fimpje echter 
ook gezien en het blijkt mogelijk om, als 
de toeclips vastzitten, een beetje te dansen 
op de fiets. 

Berlijn 
Het is vreemd dat er in Nederland zo 
weinig fietskoeriers zijn, zegt Y dema, in 
Berlijn heb je er wei duizend; ik denk dat 
nederlanders eerder geneigd zijn zelf de 
fiets te pakken. 
Na nog even door het kunstzinnige vertrek 
te hebben gelopen, om eventuele aankno
pingspunten te vinden voor originele de
tails, is de tijd aangebroken afscheid te 
nemen van Ydema en zijn koeriers. We 
wensen hem veel succes toe. 

Tel Cheetah 3604040, fax 3657222. 

Peter Piket 

l 



8 De fietsbel nr 1 
februari 1995 DEN HAAG 

TOERISTISCHE ROUTE VAN DEN HAAG ALS AFSCHEIDSCADEAU 

Zwanezang aan 
de ooievaar 
Zowel optimistische als kritische klanken zijn terug te vinden in 
bet afscheid van enfb-lid Caroline Boon. Zij verruilt haar 
Benoordenhoutste veste voor de Duitste diplomatenstad Bonn. Als 
afscheidscadeautje geeft ze nog een voorstel voor een touristen
route voor Den Haag op de fiets mee. 

Vijf jaar hebben we in Den Haag 
gewoond, en hebben we genoten van het 
fietsen. De kinderen waren vrij om zelf te 
gaan waar ze wilden, en moeders vond het 
allang best om niet uren te hoeven door
brengen in een benauwde auto (ook goed 
voor de slanke lijn). In de meeste steden in 
het buitenland waar we daarvoor woonden 
kon je niet goed fietsen: het was levensge
vaarlijk, de afstanden te groot of de 
heuvels te steil. 

In die vijf jaar werd de weg naar school 
steeds veiliger, fietspaden op de Plesman
weg, langs de Waalsdorperweg, kortom: 
een geweldige verbetering. Niet alleen 
voor ons trouwens, maar voor de vele 
honderden anderen, vooral middelbare 
scholieren, die nog dagelijks dezelfde 
route fietsen. 
Het kostte echter wel enige moeite om de 
bestaande fietspaden langs de Haringkade, 
en de op- en afrit naar de Teldersweg, te 
behouden tegen de expansieneigingen van 
de miniatuurstad Madurodam, maar ook 
dat is gelukt. 

Per saldo gaan we er zelfs op vooruit: 
langs de Aletta Jacobsweg is/wordt de 
fietsvoorziening verbeterd, alleen wachten 
we nog op een fietsstrook aan de stadszijde 
van de Wittebrug. Bij de werkzaamheden 
heeft de gemeente trouwens tot nu toe erg 
haar best gedaan om een fietsroute open te 
houden, Mevrouw Zuidland die het team 
leidt reageerde altijd prompt op mijn 
kritische opmerkingen daarover. 

Het enige trieste is dat de gemeente steeds 
weer van die hobbelpaden aanlegt. Hoewel 
men veel schrijft over 'het comfort van de 
fietser' zijn het overal van die tegels in 
plaats van glad asfalt. Alles wat van mijn 

fiets af kan is in de loop van die vijf jaar 
wel losgerammeld: mandjes, lampen, 
bellen, standaard, kinderzitjes, spat
borden ... Mijn favoriete straat van de stad 
is dan ook de Anna Paulownastraat: daar 
rijden (reden?) de fietsers aan de kant over 
asfalt, en de auto's op klinkers. Zo hoort 
het! 

Hoewel we er in de praktijk per saldo op 
vooruit zijn gegaan, blijf ik vinden dat de 
gemeente er merkwaardige theorieen over 
fietsers op na houdt. In de haalbaarheids
studie verkeersplan worden fietsers gezien 
als een soort levende drempels. Als er 
fietsers zijn op de weg - denkt de 
gemeente - gaan de auto's langzamer 
rijden, en dus wordt het veiliger voor 
voetgangers. 

Toch klopt dat niet. Een voorbeeld. Op een 
gedeelte van de Haringkade rijden fietsers 
op de weg ( op smalle fietsstroken), maar 
77% van de auto's rijdt er harder dan 
50 km per uur, en 13% zelfs meer dan 70. 
Mijn indruk als fietser is dat de gemid
delde automobilist niet langzamer gaat 
rijden als ze mij zien. De enige manier om 
dat te bereiken is om echte drempels aan te 
leggen. Gelukkig komen daar steeds meer 
van in de stad. 

Enfin, werkelijk vervelend werd het pas 
toen de gemeente de theorie van de 'fietser 
als levende drempel' wilde gaan toepassen 
bij de op- en afrit naar de Teldersweg. 
Fietsers op straat - zei de gemeente dus 
weer - dan gaan de auto's langzamer 
rijden dat is veilig voor de voetgangers. 
"0 nee", riepen de wijkverenigingen in het 
overleg, wij vinden dat griezelig, er fietsen 
kinderen, die zwabberen of vallen, en dan 
komen ze zo onder een auto .. 

Gelukkig had de gemeente nog geld over 
om een ingenieursbureau in te schakelen, 
en die kwam met een bevredigend tegenar
gument; van echte verkeerskundigen, dus 
dat telt. Het bureau schreef: je moet juist 
gescheiden fietsvoorzieningen maken, dan 
wordt de rijbaan voor auto's smaller, en 
dan gaan ze langzamer rijden. Dus vol
gende keer dat het 'fietser als levende 
drempel' verhaal weer tevoorschijn komt: 
hier is het antwoord. 

De gemeente schreef ook over de fietser 
dat deze overal nadrukkelijk op de rijbaan 
aanwezig mogen zijn ... " Zelf hul ik mij 
sinds ik dat gelezen heb bij voorkeur in 
een knalrood regenpak. Mijn kinderen 
vinden echter dat je daarmee voor aap 
fietst. Voelt niemand zich geroepen om een 
onwijs gaaf jack voor kinderen te ontwer
pen dat modieus is maar ook goed opvalt? 

Een leuk plannetje waar ik niet aan toe 
gekomen ben terwijl ik in Den Haag 
woonde is het maken van een foldertje met 
een fietsroute voor toeristen: "see the 
Hague bij bike". Hierbij een schetsje. Wie 
heeft er commentaar, of voelt zich ger
oepen om kontakt op te nemen met VVV I 
bureau voor promotie Den Haag/ fietsver
huurders om dit verder uit te werken? 
Tot ziens, ik ga nu "radvaren" in Bonn. 
Misschien schrijf ik daar nog wei eens 
over. Judith Bijloos zal voortaan het 
Benoordenhout voor de ENFB onder haar 
hoede nemen. 

Caroline de Jong-Boon 
ex-ENFB vertegenwoordiger 

Benoordenhout 
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DEN HAAG 

Bezienswaardigheden Den Haag voor de fietsende toerist 

1. Cen1raal Station (start) KoekampiMalieveld 
2. Haags Historisch Museum (K. Vijverberg 7, over de stad en haar inwoners) 
3. ...Mauritshuis (K. Vijverberg 8, meesterwerken uit de Gouden Eeuw) 
4. 'Binnenhof/Ridderzaal (burcht deels uit 13e eeuw, parlementszetel) 
5. Schilderijengalerij Prins Willem V (Buitenhof 35, werken uit de Gouden Eeuw, 

verzameld door de stadhouder, opgesteld zoals in zijn tijd) 
6. Oude Raadhuis/ Grote Kerk uit 1539 (Groenmarkt) 

516 Vanaf Buitenhof of Groenm. ev. naar winkels bv via Passage- SpuVGr. Markt 
7. Gevangenpoort (Buitenhof 33a, oude gevangeniscellen en marteltuig) 
8. 'Museum Bredius (L.Vijvert>erg 14, schilderijen enz. uit de Gouden Eeuw) 
9. Museum Paleis Lange Voorhout (nr 74, tentoonstellingen) 

10. Kloosterkerk (Lange Voorhout 2, uit 1403) 
11 . Paleis Noordeinde, 16e eeuw, geen toegang gebouw) 
12. 'Panorama Mesdag (Zeestraat 65, 120m lang schilderij van Scheveningen 1881) 
13. PTI Museum (Zeestraat 82, Post en Telecommunicatie) 
14. 'Museum Mesdag (Ln van Meerdervoort, gesloten tot 1995, schilderijen 19e eeuw) 
15. Vredespaleis (Camegieplein 21nt. Gerechtshof enz. , 1913, int. inrichting) 
16. Omniversum (Pres.Kennedylaan 5, films op koepelvormig scherm) 
17. Haags Gemeentemuseum (Stadhouderslaan 41, modeme kunst, 

muziekinstrumenten) 
17. Museon (Stadhouderslaan 4t, wetenschap en techniek) 
18. Zeemuseum (Dr Lelykade 39, 25000 schelpen enz.) 
19. Sealife Centre (Strandweg t 3, vissen en andere dieren uit de Noordzee) 
20. Kurhaus I Pier I Boulevard (monumentaal "badhuis" v. 1885, strandgebeuren) 
21 . Schevenings Museum (Neptunustraat 92, over het Ieven van de vissers) 
22. Westbroekpark (Rosarium; rozententoonstell ing in de zomer) 
23. 'Madurodam (Haringkade 175, miniatuurstad) 
24. Museum Meermanno Westreenianum/ Museum van het Boek (Prinsessegracht 30, 

oude manuscripten met miniaturen, antikiteiten) 
25. Letterkundig Museum (Prinses lrenepad 10, Nedertandse schrijvers na 1750) 

Volgens de gidsen: 
... de reis waard 
.. de omweg waard 
• Het bezzoek waard als je er toch bent 
Kiezen is noodakelijk 

Door kort te sluiten kan men er drie of meer rondjes van maken bv: 
• Een rondje rond de hofvijver 
• Een rondje door Archipelbuurt/Willemspark tussen Voorhout en Kerkhoflaan 
• en een rondje Scheveningen 

Voor CS Bezuidenhoutseweg over bij lichten 
Fietspad langs Koekamp nemen (1) 
Bij lichten links Korte Voorhout (2) 
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Linksaf langs Hofvijver K. Vijverberg in, rechts langs Mauritshuis (3) 
Naar Binnenhof (4) 
Oversteken naar Buitenhof (5) 
Langs tramrails rechts Gr Halstraat, om kerk (6) 
Via Dagelijkse Groenmarkt weer terug naar Buitenhof (5) 
Linksaf Bu~enhof (7) 
Langs de Hofvijver, bij lichten rechts L. Vijverberg in (8) 
Linksaf Voorhout, ter hoogte van (9) weer linksaf Lange Voorhout op langs (10) 
Kneuterdijk oversteken naar Heulstraat 
Rechtsaf Noordeinde, tegenover Paleis (t1) PaleisstraaVAmaliastraat in 
Linksaf Mauritskade op, rechtsaf Zeestraat in (t2)(13) 
(tzt voor (14) linksaf Bazarstraat. rechtsaf Trompstraat naar Laan van Meerdervoort) 
Na Laan van Meerdervoort Scheveningseweg op 
Langs Vredespaleis (15) thv A vd Spuyweg linksaf J. Catslaan in 
Rechtsaf J. de Wittlaan in linksaf Pres Kennedy1aan (16) rech1saf Stadhouderslaan (17) 
Linksaf Willem de Zwijgertaan 
Uitrijden tot kanaal, rechtsaf Kranenburgweg 
Dr Lelylaan rechtsaf (18) havens steeds aan linkerhand 
Kade volgen tot deze overgaat in Vissershavenweg 
Die volgen tot rechtsaf voor Strandweg (Boulevard) 
Bij (19)(20) Kurhausweg in, Nieuwe Parklaan volgen 
Neptunusstraat in en weer terug voor (21) langs (22) rechtsaf Cremerweg in 
Linksaf Haringkade langs (23) 
Rechtsaf onder viaduct naar Dr Aletta Jacobsweg, rechtsaf Verhuellweg in, vandaar af LF4 
midden-Nederland route door Scheveningse bosjes 
Kerkhoflaan, Bankastraat, Nassauplein, Nassaulaan, Mauritskade, Denneweg tot 
Maliestraat, daar linksaf, brug over, links langs Nieuwe Uitleg 
Voor (24) Prinsessegracht in, weer terug Koningskade oversteken, Malieveld over, rechtsaf 
Boslaan in, over Bezuidenhoutseweg naar Prins Clauslaan, tussen Buitenlandse Zaken en 
K.Bibliotheek langs (25) naar CS . 

Alternatieven 
Aan het einde van de dag beter A. Jacobsweg uitrijden, direct naar Bankastraat 

Linksaf over Wittebrug naar Plesmanweg, bordjes Parkenroute volgen Kwekerijweg, 
Hubertuspark, Hogenhoucklaan, Arendsdorp, J.lsra-lslaan, naar Centraal Station (dan mist 
men wei (24) en (25)) 

L, ______________________ __ 
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fiets, 

• De , baby \vo~lt 
ziob hie~ wei in 
zijn sas., Maar is 
dit Wei de V.l ~ifi~JstEI ;; 
manier om 
zuigeling per fiets 
te vervoeren?. 
En is het uber~ ·. 
haupt wei toege:. 
staan? Wie weet 
altematieven? 

Eduard Bekker 

DEN HAAG 
Eco-team 
Wie o wie is nog niet in een Eco-team 
geweest? Tiny Dongelmans raadde het 
a! in de vorige Fietsbel aan, want het 
bespaart echt energie, water en dus uw 
portemonnee. 
Eens in de maand een half jaar lang 
komt u met zes andere huishoudens bij 
elkaar om aan de hand van een werk
boek resultaten te boeken. 
Weet u kennissen of vrienden waarmee 
u graag een Eco-team wil vormen, 
vraag ze dan, Of geef aileen uw eigen 
huishouden op. Dan leert u nog nieuwe 
mensen kennen ook. Twijfelt u nog, bel 
me maar op voor mijn ervaringen. Het 
aanmelden of extra informatie verkrij
gen kan ook bij "Den Haag Eco Stad" 
op Paviljoensgracht 33, 2512 BL Den 
Haag, tel: 070-3454554. Geef aan in 
welke wijk u woont of toch vaak bent, 
zodat zij rekening kunnen houden met 
uw wensen bij het indelen van de 
Eco-teams. 

Mildred Berenschot 
Stuyvesantstraat 8 
tel: 070-3836648 

Nieuws van de werkgroep 
Gemeentepolitiek 
De werkgroep 'gemeentepolitiek' van de 
ENFB houdt zich bezig met het lobby en en 
inspreken bij de gemeente Den Haag en 
eens in de zoveel tijd bezoeken wij de 
ambtenaar van Stadsbeheer, die zich het 
meest met fietsen bezig houdt: de heer 
Fred Blankespoor. Tot nu toe is dit het 
werk geweest van onze voorzitter Marga 
Zuurbier en van de heer Henk Ens. De 
heer Blankespoor houdt zich niet aileen 
met fietsen bezig, naar ik nu weet. Er is 
geen ambtenaar bij Stadsbeheer, die dat 
aileen doet. Ik kwam er op de bewuste dag 
voor het eerst. 
De heer Blankespoor had ik vagelijk wei 
eens gezien, o.a. bij de opening van de 
parkenroute, en daarom zag hij er ook 
precies zo uit als ik verwacht had. 

AI gauw zaten wij kaarten te bekijken, die 
nog niet gepubliceerd mogen worden van 
de geplande toekomst bij het station Hol
lands Spoor en bij het Rijswijkseplein. Ik 

had nogal schokkende veranderingen 
verwacht, maar dat vie! erg tegen. Zo zou 
het, volgens mij, niet zo'n slecht idee 
geweest zijn voor het Hollands Spoor een 
iets groter plein te creeren. Daar is het nu 
waarschijnlijk te laat voor, met die prach
tige nieuwe, mooi gekleurde, bebouwing. 
Zodoende blijft het daar ter plaatse behel
pen met de ruimte, waarbij nog komt dat 
de fiets achtergesteld wordt bij tram, bus, 
taxi en !open. Er is daar ter plaatse te 
weinig ruimte voor de verkeersafwikkeling 
en dit was een goede mogelijkheid ge
weest om een wat leukere entree voor de 
stad Den Haag te maken voor de mensen, 
die eventueel, als de gemeente Den Haag 
haar zin krijgt, met de Hoge Snelheids 
Trein uit de ons omringende wereldsteden 
gaan komen. 
Wij zullen zeker nog terugkomen op het 
besprokene, want ondergetekende voelde 
zich de eerste keer wat onwennig in het 
tegenspreken van de autoriteiten, hoewel 

het duidelijk was dat de heer Blankespoor 
met twee petten op zat. De ene pet, die van 
Stadsbeheer, leidt ertoe dat hij de plannen 
van die dienst verdedigt, en de andere pet, 
die van enthousiast fietser, leidt ertoe dat 
hij ons verwachtingsvol aankijkt met een 
blik van "waar blijven jullie protesten?". 

Onlangs ontvingen wij van de gemeente 
een lijstje met aan te leggen fietsvoorzien
ingen in de nabije toekomst en daarover 
zullen wij in januari overleg gaan voeren. 
Mijn kennis van de stad Den Haag schiet 
nu nog te kort om een gefundeerde mening 
over de voomemens te hebben, maar a! 
insprekende, met de kaarten erbij, zal ik 
waarschijnlijk wei groeien in kennis. Het 
is goed dat de werkgroep Gemeente
politiek wat nieuwe mensen erbij krijgt, a! 
moeten die het tegenspreken misschien 
nog leren. 

Peter Piket 
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Fietsvoorzieningen 
rond de lagere school 
In een recente enquete uitgevoerd door ENFB en Haags Milieucen
trum noemen ouders als belangrijkste oorzaken van de verkeers
onveiligheid rond lagere scholen (1), bet aggresieve rijgedrag van 
automobilisten en (2) de slechte fietsvoorzieningen rond de scholen. 
Dit laatste aspect is onlangs door ons onderzocht op 51 van de 
ongeveer 150 Haagse lagere scholen. Met name is gekeken is naar 
de bereikbaarheid van de school vanuit bet gezichtspunt van de 
fietser (hoe makkelijk kan deze stoppen, bet kind van de fiets 
halen, fiets neerzetten etc.), naar de verkeersveiligheid en naar de 
staat van de fietsvoorzieningen op en rood de scholen. Dit zijn de 
belangrijkste conclusies: 

• Op 25 van de 51 scholen is - naar ons 
inzicht - a! het mogelijke gedaan om de 
voetganger en fietser ruim baan te geven: 
Door met paaltjes auto's te verhinderen om 
voor de school te parkeren, door het ver
hinderen van doorgaand autoverkeer in 
©©n of zelfs in twee richtingen, door een 
extra breed trottoir, of door het trottoir te 
verbinden met een kunstmatige verhoging 
van het wegdek (verkeersdrempel). Gezien 
de beschikbare ruimte (straatbreedte) en de 
verkeersdruk is op deze scholen dus al 
flink wat gedaan om de bereikbaarheid van 
de school voor fietser en voetganger te 
optimaliseren. 

• Op 17 van de 51 scholen zou de si tuatie 
voor overstekende kinderen kunnen wor
den verbeterd door het aanleggen van een 
combinatie van verkeersdrempel, zebrapad 
en waarschuwingsbord. Op vee! plaatsen 
ligt er al een verkeersdrempel recht voor 
de ingang van de school. We adviseren om 
deze als zebrapad te gebruiken, en de 
schuin opstaande kanten felwi t te 
schilderen. 

• Op 18 van de 51 scholen heeft de auto 
voorrang gekregen door de aanleg (of in 
stand houden) van een of meer autopar
keerplaatsen recht v66r de ingang van de 
school. Voor de fietser (en voetganger) is 
het beter om deze ingang autovrij te 
houden. Dit kan het best gebeuren door de 
oppervlakte van drie parkeerplaatsen 
(30 m2) met paaltjes af te bakenen of er 
fietshekken omheen/op te plaatsen. 
Voorzieningen om de fiets te stallen 
(hokjes/klemmen/rekken/hekken) ontbre
ken op bijna aile scholen of verkeren in 
slechte staat door roestvorrning of vanda-

Iisme. Daarom zullen de meeste ouders de 
fiets op het trottoir neerzetten, waar op dat 
moment vaak mensen !open. De (vrijgeko
men) autoparkeerplaatsen zijn met name 
geschikt om de fiets neer te zetten, waard
oor ouders minder met de fiets op het 
schoolplein komen. 

• Als er geen parkeerplaatsen tot open 
(fiets-)plaatsen kunnen worden veranderd, 
verdient het aanbeveling om het trottoir te 
verbreden. Ook kan een schuine trot
toirkant gemaakt worden, zodat men 
makkelijk met de fiets van de weg het 
trottoir op kan rijden. Het kind kan immers 
beter op het trottoir dan op de weg van de 
fiets af worden gehaald. 

• Gezien de beschikbare ruimte en de 
huidige verkeersdruk is op ongeveer 50% 
van de onderzochte Haagse lagere scholen 
de infrastructuur voor de fietser bevredi
gend te noemen. Door diverse simpele 
ingrepen rond de school (brede stoep, 
parkeerplaatsen voor auto opheffen) is de 
verkeerssituatie voor de fietser verbeterd. 
Bij de overige scholen zijn relatief goed
kope ingrepen aan te bevelen, zoals het 
verwijderen van parkeerplaatsen van 
auto's (paaltjes plaatsen) en het aanleggen 
van zebrapaden op verkeersdrempels. De 
zijkanten van de verkeersdrempels kunnen 
het beste felwit worden geschilderd. Verd
ere aanbevelingen zijn robuuste fietsenrek
ken (desnoods staten hekken waar de fiets 
tegenaan kan worden gezet) en schuin 
aflopende trottoirranden bij de school. 

• Het feit dat bijna de helft van de scholen 
maatregelen heeft genomen om de bereik
baarheid voor de fietser te optimaliseren 

geeft aan dat het gevoel van onveiligheid 
bij ouders-met-kinderen in het Haagse 
verkeer niet aileen valt terug te voeren op 
een gebrekkige infrastructuur. Een vee! 
belangrijkere oorzaak lijkt het toenemende 
aantal auto's rond de scholen, waarvan een 
groot deel wordt gebruikt voor woon/ 
schoolvervoer. 
Maatregelen om het gevoel van 
onveiligheid in het verkeer te verlagen 
zouden zich dan ook als eerste moeten 
richten op vermindering van het autoge
bruik voor woonlschoolverkeer. Dit kan 
maar ten dele door het de auto rond de 
school moeilijker te maken. Belangrijker is 
de mentaliteit van de ouders zelf. Door 
gerichte propaganda, aangestuurd vanuit 
school, gemeente of rijk, moet juist bij hen 
het besef worden gekweekt dat men in de 
huidige verkeerssituatie voomamelijk 
elkaar in de weg zit. Hierdoor komen de 
veiligheid voor mede-weggebruikers, de 
efficientie van het vervoer per auto en het 
leefmilieu in de stad onder druk te staan. 

Begin 1995 wordt een uitgebreide versie 
van dit artikel, samen met aile gegevens en 
locatiefoto's, gestuurd naar de lagere 
scholen, stadsdeelkantoren en de dienst 
REO van de gemeente Den Haag. 

Mildred Berenschot en Peter Schutjens 

KORTE 
BERICHTEN 

• De gemeente Den Haag gaat samen met 
de NS het plein voor het Centraal Station 
opnieuw inrichten. De Fietsersbond is 
betrokken bij dit project. We proberen om 
meer (gratis) stallingen op het plein te 
krijgen, en dringen bij NS en gemeente 
aan op goed beheer van deze stallingen. 
De eerste resultaten lijken bemoedigend: 
Het aantal fietsrekken zal stijgen van 500 
naar 800. Over de locatie en het beheer is 
men het nog niet eens. 
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HET RAPPORT 'FIETSVERBINDINGEN IN RIJSWIJK' SAMENGEVAT 

Streven naar net van 
fietsvriendelijke routes 
In de vorige Fietsbel stond reeds een verslag van de actiedag, die 
de onderafdeling Rijswijk op 11 september 1994 heeft gehouden. 
Daarin was sprake van de aanbieding van een onderzoeksrapport 
aan wethouder Weterings van (o.a.) Openbare Werken, zonder dat 
verder op de inhoud van dit rapport werd ingegaan. Hieronder 
volgt daarom een samenvatting van bet rapport 'Fietsverbindingen 
in Rijswijk', met bijbehorende plattegrond. 

Er dient gestreefd te worden naar een 
aaneensluitend net van fietsvriendelijke 
routes. Daarom hebben wij als opzet voor 
dit onderzoek gekozen voor een raster van 
wegen. Langs de grenzen van de gemeente 
zijn die punten (knooppunten) geselec
teerd, die voor de uitwisseling met 
omringende gemeenten van bijzonder 
belang zijn, resp. dat in de toekomst zullen 
worden. Deze knooppunten zijn door een 
raster van rechte lijnen met elkaar verbon
den. Aangezien de routes in de praktijk 
niet exact deze rechte lijnen kunnen vol
gen, hebben wij reeel mogelijke routes 
gezocht, die de rechte lijnen zo veel 
mogelijk benaderen. De 9 zo gevormde 
doorgaande routes zijn getoetst op 
kwaliteit, comfqrt, veiligheid en 
directheid. 

Behoorlijke bestrating 
De bestrating op de fietspaden en op de 
kruispunten is over het algemeen heel 
behoorlijk. Ook de breedte van de fiet
spaden is meestal voldoende. Alleen de 
fietsstroken zijn zonder uitzondering te 
smal. Bovendien is op de plaatsen, waar 
zich die fietsstroken bevinden ook de 
verkeersdruk te hoog. Voorts kan op tal 
van plaatsen een eenvoudig doorsteekje 

gemaakt worden, waarmee de fietsers veel 
omrijden wordt bespaard. Het gemiddelde 
verlichtingsniveau is overal redelijk goed, 
evenals de staat van onderhoud van het 
wegdek. Waar zich op deze gebieden 
gebreken voordoen, zijn deze echter vrij 
emstig. 

Kruisingen 
Op de onbewaakte kruisingen doen zich in 
het algemeen nauwelijks problemen voor. 
De oversteektijd is er bijna altijd kort. De 
verkeersregelinstallaties daarentegen zijn 
zelden goed op fietsers afgestemd. De 
wachttijden zijn er over het algemeen veel 
te lang, dit vooral als gevolg van de vele 
drukknopsystemen, die de fietser 
bovendien een doorrijkans van nul procent 
bezorgen. Ook zijn er teveel overbodige 
lichten, die vervangen kunnen worden 
door snelheidsremmers in de (secundaire) 
dwarsstraten. Het rechtsafslaan is over het 
algemeen Of zeer goed, o.a. door de voor
ziening van een afslag voor het verkeer
slicht - 'rechtsaf v66r rood' - , if zeer 
slecht door het ontbreken van de regeling 
'rechtsaf door rood toegestaan'. Nu het 
verkeersreglement in de toepassing van 
deze regeling voorziet, zou zij veel vaker 
moeten worden toegepast. 

Op sommige plaatsen blijken er in dit 
netwerk belangrijke schakels te ontbreken, 
waardoor doorgaande fietsers veel te lange 
omwegen moeten maken. In die gevallen 
worden voorstellen gedaan voor nieuwe 
verbindingen. Zulke situaties doen zich 
met name voor in en rond de zuidelijke 
'groene' helft van Rijswijk. Zo ontbreekt 
er een viertal schakels in de rechtstreekse 
verbinding van Ypenburg naar 
Wateringen-Zuid, langs de Zoomseweg 
(route 4), en moet er in de routes naar 
Rijswijk Zuid/Delft Noord (routes 2 en 9) 
een veel te lange omweg gemaakt worden 
om de Vliet over te steken. Dit kan 
opgelost worden door in het verlengde van 
de Zuiderweg een nieuwe brug over de 
Vliet te bouwen. Tezamen met enkele 
nieuwe stukken fietspad ontstaat er zo een 
aantrekkelijke en snelle route van en naar 
Rijswijk-Zuid, Delft, de Delftse Hout en 
een verbinding met de lange afstandsroute 
naar Rotterdam. 

Niet ongunstig 
Hoewel de algehele situatie in Rijswijk 
derhalve niet zo ongunstig is, valt er toch 
nog het nodige te verbeteren. De gemeente 
moet zich nog meer inspannen om het 
comfort van de fietsvoorzieningen te ver
hogen. Dat betekent onder andere: kortere 
wachttijden bij verkeerslichten, algemene 
toepassing van de regeling 'Rechtsaf door 
rood toegestaan', het bestrijden en voorko
men van windhinder, het oplossen van de 
'nulpunten' in het Rijswijkse wegennet en 
het snel aanleggen van ontbrekende stuk
ken fietsinfrastructuur. 

Deze Fietsbel werd vormgegeven met de programma's 
Publisher, Artworks en Draw op een Acorn RiscPC. 
Ook de Parkenroute werd met dergelijke soft- en 

hardware persklaar gemaakt. 
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• Om tot een net van fietsvriendelijke routes te komen , moeten nog diverse schakels tot stand komen, zeals route 4: een 
rechtstreekse verbinding van Ypenburg naar Wateringen-Zuid. 



Fietsreparatiecursus voor beginnners in wijkcentrum Te Werve te Rijkswijk 

De ENFB afdeling Rijswijk organiseert in samenwerking met Wijkcentrum Te Werve een fietsreparatiecursus 
voor beginners. Tijdens de cursus zullen de volgende onderdelen worden behandeld: 

- bandenwerk, 
- terugtraprem, 
- verlichting, 
- afstelling handrem, 3-versnellingsfiets, 
- afstelling en smering ketting en kabels, 
- versnellingsnaaf afstellen, 
- pomprepatatie en onderhoud. 

In overleg met de cursusleider (fietsenmaker Frans Balfoort) kunnen oak andere beginnersaspecten aan de orde 
komen. 
Er worden in principe twee cursusavonden georganiseerd en wei op woensdag 15 en 22 februari, van 19.30 uur 
tot 22.00 uur. De deelnamekosten van de curus bedragen fl. 12,50 per deelnemer per avond. 
Bedenk dat de cursus zichzelf terugverdient door de reparatiekosten en onderhoudskosten die u uitspaart. 
Wijkcentrum Te Werve vind u op het volgende adres: 

Voor meer informatie en opgave kunt u zich wenden tot:: 

Generaal Swartlaan 56 
2283 LP RIJSWIJK 
Tel. 070 - 3930577 

Henk Beindorff, tel. 070- 3402273 (werk), of 070- 3936744 (prive) en Rene Verdel, tel. 070-3930577 

OOK 

Adveltentie 

uw FIETS STAAT VEILIG BI.J : 

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

JMRKAARTEN EN 12 "RITTEN 1 - KAARTEN TE VERJ<RIJGEN 
BEL DE BIESIEKLETTE INFOLIJN 

TELEFOONNUMMER: 070-3.62.42.82 

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



Een heel prettig en fietsbaar 1995! 

week 

rna 
di 
wo 

JANUARI 

1 2 3 4 5 

2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 

do 5 12 19 26 
vr 6 13 20 27 
za 7 14 21 28 
zo 1 8 15 22 29 

APRIL 

week 13 14 15 16 17 

rna 3 10 17 24 
di 4 11 18 25 
wo 5 12 19 26 
do 6 13 20 27 
vr 7 14 21 28 
za 1 8 15 22 29 
zo 2 9 16 23 30 

JULI 

week 26 27 28 29 30 31 

rna 3 10 17 24 31 
di 4 11 18 25 
wo 5 12 19 26 
do 6 13 20 27 
vr 7 14 21 28 
za 1 8 15 22 29 
zo 2 9 16 23 30 

OKTOBER 

week 39 40 41 42 43 44 

rna 
di 

2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 

wo 4 11 18 25 
do 5 12 19 26 
vr 6 13 20 27 
za 7 14 21 28 
zo 1 8 15 22 29 

FEBRUARI 

week 5 6 7 8 9 

rna 6 13 20 27 
di 7 14 21 28 
wo 1 8 15 22 
do 2 9 16 23 
vr 3 10 17 24 
za 4 11 18 25 
zo 5 12 19 26 

MEI 

week 18 19 20 21 22 

rna 1 8 15 22 29 
di 2 9 16 23 30 
wo 3 10 17 24 31 
do 4 11 18 25 
vr 5 12 19 26 
za 6 13 20 27 
zo 7 14 21 28 

AUGUSTUS 

week 31 32 33 34 35 

rna 7 14 21 28 
di 1 8 15 22 29 
wo 2 9 16 23 30 
do 3 10 17 24 31 
vr 4 11 18 25 
za 5 12 19 26 
zo 6 13 20 27 

NOVEMBER 

week 44 45 46 47 48 

rna 
di 

6 13 20 27 
7 14 21 28 

wo 1 8 15 22 29 
do 2 9 16 23 30 
vr 3 10 17 24 
za 4 11 18 25 
zo 5 12 19 26 

MAART 

week 9 1 0 11 12 13 

rna 6 13 20 27 
di 7 14 21 28 
wo 1 8 15 22 29 
do 2 9 16 23 30 
vr 3 10 17 24 31 
za 4 11 18 25 
zo 5 12 19 26 

JUNI 

week 22 23 24 25 26 

rna 5 12 19 26 
di 6 13 20 27 
wo 7 14 21 28 
do 1 8 15 22 29 
vr 2 9 16 23 30 
za 3 10 17 24 
zo 4 11 18 25 

SEPTEMBER 

week 35 36 37 38 39 

rna 4 11 18 25 
d i 5 12 19 26 
wo 6 13 20 27 
do 7 14 21 28 
vr 1 8 15 22 29 
za 2 9 16 23 30 
zo 3 10 17 24 

DECEMBER 

week 48 49 50 51 52 

rna 
di 

4 11 18 25 
5 12 19 26 

wo 6 13 20 27 
do 7 14 21 28 
vr 1 8 15 22 29 
za 2 9 16 23 30 
zo 3 10 17 24 31 



Roept u maar ... 
Boos worden helpt niet, melden wei! 

Heeft u klachten over: 
• verkeerd afgestelde verkeerslichten, 
• te weinig opstelruimte voor fietsers bij kruispunten, 
• gevaarlijke verkeerssituaties, 
• slechte verlichting, 
• overtollige wortelgroei of beplanting, 
• onvoldoende stallingsmogelijkheden bij openbare gelegenheden of bij u in de straat? 

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

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

of Sector groen 
Postbus 19350 
2500 CJ DEN HAAG 
'B' 070 - 3536300 en 
'B' 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 21 0 
'B' 3535900 

Haagse Hout 
't Kleine Loo 364 
'B' 3535800 

Laak 
Neherkade 114 
'B' 3197700 

Gemeenten in de regio 

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

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

bestrating 'B' 3959430 

Loosduinen 
Kleine keizerstraat 3 
'B' 3537900 

Scheveningen 
Duinstraat 10 
'B' 3535600 

Segbroek 
Sportlaan 40 
'B' 3535700 

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

Wassenaar 
Raadhuisplein 22 
2242 CP WASSENAAR 
'B' 01751 - 22222 

~ Fietsersbond enfb 
/ u v Afdeling Den Haag (ook redactie Fietsbel) 

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

Wijkcontactpersonen enfb in Den Haag 

Escamp 
Tiny Dongelmans 
'B' 3664608 

Haagse Hout 
Henk Ens 
'B' 3832269 

Laak 
Mildred Berenschot 
'B' 3836648 

Enfb-afdelingen in de regio 

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

Rijswijk 
Postbus 1754 
2280 DT RIJSWIJK 
'B' 070 - 3952544 

Loosduinen 
Cor Hofman 
'B' 3972773 

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

Segbroek 
Johan Bommele 
'B' 3259301 

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

Westland 
Contactpersoon: 
H.J. Bossenbroek 
Linde 45 
2671 PJ NAALDWIJK 
'B' 01740- 20828 

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


