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J aarverslag 1993/1994 
• De Fietsersbond ENFB afdeling Den 
Haag en omstreken is veel in het 
nieuws geweest door het openen van de 
Parkenroute, een toeristische route 
door vrijwel alle parken van Den Haag. 
(zie ook pagina 7) 

• Het inspreken op raadsvergaderin
gen en het lobbywerk zijn onvermin
derd voortgezet. V ooral ons verzet, met 
vele anderen, tegen NORAH, de NOor
delijke RAndweg Haagse agglomeratie 
kostte vee! tijd. Deze weg staat ook 
bekend als de Verlengde Landschei
dingsweg. Wij zijn van mening dat de 
weg duur is en veel autoverkeer zal 
aantrekken, en bovendien nog door en 
langs natuurgebied loopt. 

• Het afgelopen verenigingsjaar zijn er 
veel fietspaden en fietsstroken bijge
komen, en als wij ons zin krijgen 
worden het er nog vee! meer. 

• De onderafdeling Rijswijk heeft een 
weg voor enkele uren afgesloten op 11 
september in het kader van de actie Op 
de fiets NATUURlijk, waarbij wordt 
aangedrongen op het gebruik van de 
fiets om naar natuurgebieden te gaan. 
Het betrof de Van Vredenburghweg, 
waar het autoverkeer enkele uren werd 
tegengehouden. 

• De onderafdeling Rijswijk heeft te
vens enkele rapporten gepubliceerd met 
studies over dagelijkse fietsroutes door 
de gemeente, hetgeen geresulteerd heeft 
in een groot pakket, dat op bovenge
noemde dag op de Van Vredenburgh
weg aan de wethouder is aangeboden. 
Hopelijk draagt dit bij tot een beter 
begrip voor onze standpunten in 
Rijswijk. 

• Wij zijn vertegenwoordigd geweest 
op enkele markten en braderieen en op 
de UITmarkt met een standje. 

• De onderafdeling Leidschendam is 
druk doende BAn t.e drinscn bij de 
gemeente op een fietsersvriendelijk 
Leidschenhage. 
Dit winkelcentrum zal worden uit
gebreid. 

• De onderafdeling Voorburg houdt 
zich op dit moment vrijwel aileen bezig 
met de eerder genoemde NORAH. 

• Er is een contactpersoon Westland 
bijgekomen. 
Een aanspreekpunt in Naaldwijk, dat u 
kunt bellen. Zie achterpagina 

• Regelmatig wordt bij de gemeente 
aangedrongen op het verrichten van 
achterstallig onderhoud, waar wij ook 
door U op geattendeerd kunnen wor
den; kapotte verkeerslichten, losse 
tegels, en tijdelijke gevaarlijke situaties. 
Niet altijd met het gewenste resultaat 

• De afdeling kan nog vele actieve 
leden gebruiken, er is vooral behoefte 
aan iemand, die de vergaderingen van 
het Provinciaal Orgaan Verkeersveilig
heid (POV) kan bijwonen, veelal in 
Den Haag, dus: kom naar de jaarverga
dering in Het Haags Milieu Centrum. 
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Wat blijft er over van de 
collegeprogramma' s? 
Op 2 maart hebben er verkiezin
gen voor de gemeenteraad plaats 
gevonden. Vooruitlopend op deze 
verkiezingen is er heel veel infor
matie verspreid over de beoogde 
plannen van de verschillende par
tijen. Nu er is gekozen slipt de 
aandacht van velen weg en kun
nen we weer vier jaar ons demo
cratisch recht Iaten rusten. 
Zoals ook op landelijk niveau worden 
er ook lokaal 'regeer'akkoorden afge
sloten. Dit wordt in de verschillende 
gemeenten heel verschillend uitgelegd. 
Teneinde nu eens duidelijk te krijgen 
van wat er overblijft in de collegepro
gramma's hebben we een inventarisatie 
gemaakt van de programma's van de 
gemeenten in onze afdeling. Hierbij is 
niet gekeken naar de verkiezingspro
gramma's van de partijen die in de 
verschillende colleges zitting hebben, 
of de kleur van de colleges. Zo'n onder
zoek zou ook erg complex worden .. 

• In het algemeen kan worden gesteld 
dat het bevorderen van de fiets in het 
verkeer nog vaak het synoniem is voor 
het verbeteren van de fietspaden. 
30-Km zones worden door relatief 
vee! gemeenten gezien als iets dat moet 
worden bevorderd. De gemeente Den 
Haag is de enige die de doelstelling van 
het bevriezen van het autoverkeer op 
het niveau van 1990 noemt. Aileen de 
gemeente Den Haag formuleert iets als 
mobiliteitsbeleid. In andere gemeenten 
wordt niet of nauwelijks een relatie 
gelegd tussen de verschillende ver
voersvormen. De gemeente Monster 
maakt het daarbij het bontst door te 
stellen dat een nieuw verkeerscircula
tieplan voor aile belanghebbenden tot 
gevolg zal hebben dat het beter is. 
Onderkend wordt niet dat een mobili
teitsbeleid ook het maken van keuzes 
inhoudt. Het parkeerbeleid voor auto's 
is voor de meeste gemeenten iets dat 
heel omzichtig wordt benaderd, hetgeen 
blijkt uit !age tarievering en vee! onder
zoeken. 
Parkeerbeleid wordt door vee! gemeen
ten nog niet in relatie gebracht met 
mobiliteitsbeleid maar meer ais ruim
teprobleem dat opgelost dient te 
worden middels financiele prikkels er 
wordt zelden een relatie gelegd met het 
bevorderen van het fietsverkeer of het 
openbaar vervoer. 

• V oor de afdelin~ Den Haag zijn de 
collegeprogramma s van belang van de 
gemeenten Den Haag, 's Gravenzande, 
Leidschendam, Naaldwijk, Monster, 
Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en 
Wateringen. 
Het collegeprogramma van de gemeen
te Den Haag is verwoord in het beleids
programma 1994- 1998 welke als 
ondertitel mee heeft gekregen 'Nieuwe 
impulsen voor Den Haag'. In dit pro
gramma wordt aangegeven het ai in 
gang gezette beleid niet wordt gewij
zigd. Het programma behandelt aileen 
de terreinen waar men nog meer dat in 
het verleden op een bepaaide manier 
aandachtaan wilschenken. 
In het Beleidsprogramma van die com
missie Verkeer, Vervoer Binnenstad en 
Monumenten met betrekking tot het 
verkeer staat dat het autoverkeer moet 
worden bevroren op het niveau van 
1990, de capaciteit van het openbaar 
vervoer zai worden vergroot en het 
fietsverkeer zal sterk worden gestimu
leerd. 
Het autoverkeer zal worden geconcen
treerd op de hoofdwegen. Met betrek
king tot de fiets zai er aandacht worden 
geschonken aan het comfort en worden 
de ontbrekende schakels in het hoof
droutenet aangelegd volgens de af
spraken die in het Meerjarenpro
gramma Fietsvoorzieningen zijn ge
maakt. Dit zijn o.a. de Schenkkade, de 
Groot Hertoginnelaan, de Dedemsvaart
weg, de Hobbemastraat, de Javastraat 
tussen de Zeestraat en Alexanderstraat, 
de Laakweg tussen Rijswijkseweg en 
de Slachthuisstraat, het Leeghwaterp
lein, de Plesmanweg, de Rijswijkseweg 
tussen de Hofwijckstraat en het Rijs
wijkseplein, de Slachthuislaan, de 
Troelstrakade tussen Fruitweg en Eras
musweg, de Wegastraat/Regulusweg. 
In 1994 zai middels voorlichting wor
den gestart met het bevorderen van het 
woon-werkverkeer op de fiets. 
Voor veiligheid en fwtsverkeer wordt 
de komende jaren 9 miljoen gulden 
gereserveerd. Met betrekking tot het 
parkeerbeleid zai het belanghebben
denparkeren in woonwijken verder 
worden uitgebreid, verder worden ailer
lei middelen genoemd om het 
woon-werkverkeer met de auto terug te 
dringen. 

• Leidschendam heeft ais hoofddoel
stelling van haar Verkeer, V ervoer en 
Waterstaat beleid als uitgangspunt 

gesteld dat er een passend pakket van 
verkeersvoorzieningen moet komen, 
waarbij uitdrukkelijk rekening wordt 
gehouden met de bescherming van de 
zwakste verkeersdeelnemers, waaron
der kinderen. 
Hieronder vallen vier subdoelstellingen. 
Narnelijk: een snelle aanleg van de 
Verlengde Landscheidingsweg; een 
openbaar vervoer dat zoveel mogelijk 
wijken ontsluit (aiternatieven zullen 
hierbij nadrukkelijk worden betrokken); 
een bevordering van het langzaam 
verkeer, met speciale aandacht voor 
fietsers, het uitbreiden van het aantal 
bewaakte fietsenstallingen en ais laatste 
het versterken van de hoofd doorgangs
route van de Noordsingel. 
Aktiepunten bij het bevorderen van het 
langzaam vervoer zijn: het onderzoeken 
of de parkeernorm moet worden bijge
steld, het stimuleren van de ontwikke
ling van bedrijfsvervoersplannen, de 
aanleg en verbetering van fietspaden; 
de reaiisering van een fietspad langs de 
Kostverlorenweg en het Wilsveen; het 
opstellen van snelheidsbeperkende 
maatregelen in woonwijken, 30 km 
zones en verkeersdrempels. 

• De colleges van B & W van 's Gra
venzande en Monster hebben geen 
programma's gemaakt. Zodat hierover 
weinig kan worden gezegd. De voor
lichter van de gemeente Monster heeft 
hierover wei aangegeven dat het beleid 
m.b.t. het Verkeer en Vervoer in het 
Verkeerscirculatieplan tot uitdrukking 
zou komen. Op de vraag wat hierbij de 
uitgangspunten zouden zijn werd ver
volgens geantwoord dat alles erop 
vooruit zou moe ten gaan. 

• Het Naaldwijks beleidsprogramma 
1994/19.98 geeft voor Verkeer en ver
voer aan dat het Verkeer duurzaam 
bruikbaar en veilig voor aile gebruikers 
moet zijn. Investeringen zullen op basis 
van prioriteitstelling plaatsvinden bin
nen de beschikbare budgetten. Als 
aktiepunt wordt het doortrekken van de 
A20 naar Hoek van Holland genoemd, 
de noordelijke en de zuidelijke 
randweg/ ontsluiting Groenelaan/Poel
dijksepad, de herinrichting van de 
Oranjestraat/plein in Maasdijk en het 
aanleggen van fietspaden naar/in de 
Broekpolder en RROG-gebieden. De 
winkelgebieden zullen vrij worden 
gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. 
De maximum snelheid in de centra, 

l 
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woonwijken en in de omgeving van 
scholen zal worden verlaagd van 50 
naar 30 km per uur. Het parkeren van 
vrachtwagens in woonwijken en kernen 
zal worden teruggedrongen. 

Het Rijswijks college heeft als 
beleidsuitgangspunten met betrekking 
tot ver-keer en (openbaar) vervoer vast
gesteld dat bet binnen Rijswijk rijdende 
snelverkeer een vlotte verkeersafwikke-
. ng verdient. Verkeerslichten zullen 

daar waar mogelijk worden vervangen 
door minirotondes, waarbij wordt aan
getekend dat er dan aparte banen voor 
tetsers moeten zijn. Drukke fiets- en 

wandelroutes, zoals schoolroutes, zul
len bij voortduring worden bekeken op 

un verkeersveiligheid. De verkeersaf
wikkeling kan mede worden gediend 

oor verbetering van fietspadenverbin-
dingen, het ontwerpen van onnodige 
toplichten en obstakels. Fijnmaziger 
penbaar vervoer moet gaan leiden 
aar het terugdringen van autoge-

bruik, en moet een belangrijke bijdrage 
leveren aan veiligere verkeerssituaties, 
in het bijzonder voor bet langzaam 
verkeer. Er zal een parkeerplan komen 
voor geheel Rijswijk, waarbij vooral 
naar de kosten en mogelijke gevolgen 
zal worden gekeken. 

• Het Voorburgs college zal gericht 
naar de parkeerdruk ktjken. Betaald 
parkeren zal echter niet op grote schaal 
worden ingevoerd. De groene golf 
wordt aanbevolen. Er zal verder onder-

zoek worden verricht naar de afwikke
ling van bet verkeer op de Prins 
Bernhardlaan. Ongehinderde afwikke
ling op de verbindingswegen en de 
wijkontsluitingswegen zal worden 
bevorderd. Het 30-km beleid zal wor
den voortgezet. De Parkweg behoudt 
het huidige profiel. Binnenkort zal 
worden onderzocht of een busbaan 
mogelijk is. Hierbij zal de positie van 
de fietser extra aandacht krijgen. Het 
kruispunt Binckhorst!Maanweg wordt 
als probleem benoemd. Den Haag zal 
om maatregelen worden gevraagd. Bij 
de ov haltes zullen goede stallingsmo
gelijkheden voor de fietser worden 
gerealiseerd die veilig, handig en esthe
tisch zijn. 
Er zal specifiek aandacht worden gege
ven aan het maken/ uitbreiden van 
veilige fietspaden. V oor gehandicapten 
zullen specifieke aanpassingen stan
daard worden aangebracht. Bijzonder 
openbaar vervoer zal worden bevor
derd. Het derde spoor van de 
Hofplein-/Zoetermeertrein-trace 
wordt afgewezen. De bewegwijzering 
in Essesteijn zal worden verbeterd. Er 
zal een studie worden gemaakt van het 
parkeren in bet oude centrum. 

• Het Wassenaars college heeft in het 
hoofdstuk Verkeer en Vervoer veel 
pijlen op haar boog: Het doorgaand 
verkeer moet worden verminderd, de 
bereikbaarheid van woon, winkel en 
werkplaats moet worden gehandhaafd 
en zo mogelijk worden verbeterd. 

I KORTE BERICHTEN 

DE SNELL£ FIETSKOERIER 

• Er is sinds kort een fietskoerier in 
Den Haag. Pakjes worden bezorgd in 
Den Haag, Rijswijk en V oorburg of tot 
de rand van de stad (depot). De naam 
van de snelle fietskoerier is: 
CHEETAH. Stipt en EKOnomisch. 
Jacob van der Doesstraat 54, 
tel 3604040. 

• Wij kregen post van de organisatie 
VELO-CITY '95 in BASEL. De Euro
pean Cyclists' Federation behoort tot 
de organisatoren. De post was een First 
Announcement en Call for Papers. 
Indien U een bijdrage wenst te leveren 
aan de conferentie, een lezing wenst te 
houden dus, of er heen wilt, kunt U het 
adres krijgen bij het afdelingsadres: 
postbus 11638, 2502 AP Den Haag. De 
conferentie wordt van 26 - 30 septem
ber 1995 gehouden in Basel, Zwit
serland. 

• De ENFB afdeling Den Haag is nog 
op zoek naar actieve leden. Zo is er 
behoefte aan mensen die het beleid van 
de gemeente in de gaten houden in het 
Benoordenhout en kunnen ook de wij
ken Den Haag Zuid West (Zuiderpark) 
en Loosduinen wei wat versterking 
gebruiken. Indien het mogelijk is in 
elke wijk met een team bestaande uit 
twee of drie mensen te werken zou dat 
zeer prettig zijn. 
Ook mensen, die zo nu en dan in een 
standje zouden willem staan om de 
fietsersbelangen mondeling vorm te 
geven, zijn zeer welkom. 

• De routebeschrijving van 

• 

de Parkenroute is opnieuw 
gedrukt en is verkrijgbaar 

--· op voor de hand liggende 
( ·! adressen, ~?als VVV's, ~et 
·· .... ,.·· ''"··· ··· Gemeentehjk Informatte-

centrum op de Groenmarkt, 
en ook bij de ANWB. Zij kost nu f 
2,50. Aangezien de mooie ooievaar
bordjes bij verzamelaars zeer in trek 
zijn, is de routebeschrijving onontbeer
lijk. Wij verzoeken u niet te fietsen op 
voetgangersgedeelten van de route. 
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Er moeten voldoende parkeervoorzie
ningen komen voor auto's bij winkels 
en woningen, daarbij zal ook worden 
gekeken naar bet ondergronds parkeren. 
Er wordt nog steeds uitgegaan van de 
aanleg van de Verlengde Landschei
dingsweg. Het openbaar vervoer wordt 
voor zover financieel haalbaar bevor
derd. En , bet fietsverkeer wordt 
bevorderd, hiertoe wordt een fietspa
denplan opgesteld en zullen er meer 
mogelijkheden komen om de fiets vei
lig te stallen. 

• Het W ateringse college heeft in haar 
programma opgenomen dat men er naar 
zal streven de twee dorpskernen, K win
tsheul en Wateringen verkeersluw te 
maken voor wat betreft het doorgaand 
verkeer. Daarnaast wil men bet aantal 
30 km zones in bestaande en nieuwe 
woonwijken bevorderen. Met betrek
king tot. 'fietsroutes' wordt aangege
ven dat de zorg voor aantrekkelijke 
fietsverbindingen een bijzonder punt 
van aandacht vormt in het beleid, dat 
voorziet in een hoge prioriteit voor bet 
langzaam verkeer binnen de kernen. 
Fietsroutes zullen visueel worden 
gemaakt. In bet centrum bestaat een 
structureel tekort aan parkeerplaatsen, 
zodat getracht zal worden bet kort 
parkeren te bevorderen. Ook in deze 
W estlandse gemeente geldt bet pro
bleem van het parkeren van de 
vrachtwagens in woonwijken, hetgeen 
men wil gaan aanpakken de komende 
raadsperiode. 

• Tijdens de opening van de Parken
route mochten wij uit de mond van een 
Haagse notabel de volgende woorden 
optekenen: 

"Je hoeft nu echt geen auto meer te 
hebben om te gaan fietsen." 

• Wij kregen post van bet Derde 
Wereld Centrum te Leiden dat van 9 tot 
en met 11 december 1994 de BroeiBoot 
in Leiden ligt. Op en rond deze 
BroeiBoot vinden activiteiten plaats 
rond het thema 'energie wereldwijd', 
benevens een tentoonstelling waarin 
bet Aziatische land Bhutan centraal 
staat. Tevens vindt bier de landelijke 
slotrnanifestatie plaats. 

N.B.: De BroeiBoot kon niet in het 
centrum van Den Haag komen wegens 
gebrek aan water en kanalen. 
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DHR VANDRIEL, DIRECTEUR STADSBEHEER VAN DEN HAAG EN ENFB-LID: 

Fietsen en toch vouwen in de broek 
De beer Van Driel is een dagelijkse fietser, de doelgroep van de 
ENFB, en tevens directeur van de dienst Stadsbeheer van de 
gemeente Den Haag. "lk ben geen echte idealist," zegt hij, ik fiets 
uit praktische overwegingen en ik doe tijdens het fietsen van alles: 
ik luister naar de radio, of ik ben aan het telefoneren, of ik spreek 
in op mijn recordertje." 
"Als het me erg tegengemaakt zou 
worden, bijvoorbeeld omdat ik het 
onveilig zou vinden, zou ik stoppen met 
fietsen, maar ik vind het niet erg onvei
lig. AI voor de oprichting van de ENFB 
was ik er lid van." 
"V aak zeggen directeuren dat ze een 
vouw in hun broek moeten hebben en 
dat ze daarom niet kunnen fietsen", zeg 
ik. Hij lacht "Ik heb een vouw in mijn 
broek", zegt hij, "Kijk maar. Achter 
mijn bureau trek ik mijn schoenen wei 
eens uit als die nat zijn, en ik heb altijd 
droge sokken in mijn bureau. Het 
gebeurt niet zo vaak dat het regent in 
Nederland, zijn wij het eens. 

Gezelliger 
Het zou goed zijn voor de stad, als er 
meer gefietst zou worden, volgens Van 
Driel. "De stad zou gezelliger worden. 
Ik denk dat de tijd daarvoor nog niet 
rijp is, dat duurt nog even. Ondertussen 
moeten we de stad bereikbaar houden, 
en daarom maken we nu al die onder
tunnelingen. Dat geeft rotzooi in de 
stad. De grate winkeliers zijn over het 
algemeen erg positief hier over, maar 
de kleine denken: overleef ik dat wei." 
Ik vraag hem of Stadsbeheer zelf voor
stellen doet voor projekten in Den 
Haag. "Kijk", zegt hij, natuurlijk stellen 
we wei eens wat voor, en ik ondervind 
natuurlijk aile fietsproblemen aan den 

lijve, maar als de politiek het fietsen 
niet ziet zitten, gebeurt er niets op fiets
gebied. Zo is het echter helemaal niet." 
Hij laat een lijst zien met ongeveer 
twaalf straten, waarlangs binnenkort 
fietspaden zouden komen. De Parallel
weg was er bij, waar de situatie op het 
ogenblik erg lastig is, en de Javastraat 
De Dienst Stadsbeheer omvat ook o.a. 
het stedelijk groen en de Milieueduca
tie. 
"Wordt het groen tegenwoordig meer 
verwaarloosd dan vroeger?", vraag ik 
hem. "Het groen wordt meer aan zijn 
lot overgelaten, omdat we minder men
sen kunnen betalen, en omdat de 
opvattingen over groenbeheer zijn 
veranderd. Er is meer vrij baan voor de 
natuur en er wordt minder ingegrepen 
of gespoten. Sommige locaties zou je 
wei iedere dag kunnen vegen, maar dat 
is onbetaalbaar. In de hele stad heb je 
loszittende tegels, voomamelijk door 
naar hoven groeiende wortels. Dat is 
ook niet gemakkelijk op te lassen. Zaag 
je de wortel af, dan valt de boom mis
schien om." 

Hagenaars veel negatiever 
Hagenaars staan veel negatiever tegen
over hun stad dan Rotterdammers of 
Amsterdammers, zonder in te zien dat 
er ook erg veel leuke dingen gebeuren. 
Over de Wereldruiterspelen heeft de 

Advertentie 

gemeente erg veel negatieve brieven 
gehad, terwijl dat voor paarden-mensen 
natuurlijk toch hartstikke leuk was. Het 
is toch erg fijn dat dat kan in deze stad 
en dat je een park hebt wat daarvoor 
geschikt is. Parkpop met zo'n 400.000 
bezoekers is toch een geweldig gezellig 
feest. Het is dan altijd een erg vreed
zame en ontspannen boel in het 
Zuiderpark, zonder een wanklank. 
Hagenaars hinken volgens mij op twee 
gedachten, zeg ik; ze willen in een dorp 
en tegelijk in een stad wonen. 

CITO-fietskaart 
Ook de CITO-fietskaart van Den Haag 
komt aan de beurt in het gesprek. De 
CITO-fietskaart is een kaart voor Den 
Haag, waarop de fietvoorzieningen zijn 
geaccentueerd en omdat ik denk dat 
iemand van Stadsbeheer er aan werkt, 
maar er geen tijd voor krijgt, breng ik 
het ter sprake. Hij had nog nooit van 
dat projekt gehoord, maar zoals een 
echte directeur betaamt, drukt hij 
onmiddellijk op een knop en praat 
enige tijd met enkele mensen aan de 
andere kant van de lijn, en toen hadden 
we het antwoord al. De kaart zal waar
schijnlijk in de zomer van 1995 
uitkomen en de vertraging zat niet bij 
Stadsbeheer, maar bij een andere 
gemeentelijke dienst. 
Fietst U wel eens voor uw ontspanning, 
bijvoorbeeld door de duinen? "Hooguit 
een keer per jaar", zegt hij, "met mijn 
kinderen. Ik fiets omdat ik ergens heen 
moet en omdat ik dit de meest prakti
sche manier vind. Ik zal de Parkenroute 
nog wel eens fietsen, uit nieuws
gierigheid." 

Peter Piket 
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Parkenroute 
eindelijk 
geopend 
Eindelijk was bet dan zover. 
Op zaterdag 16 juli vond op 
bet terras van bet 'Paviljoen 
Malieveld' de opening plaats 
van de Parkenroute. De 
Parkenroute is een fietsroute 
van ongeveer veertig kilometer 
die door en langs bet vele 
groen van Den Haag gaat. De 
route is een initiatief van de 
ENFB (afdeling Den Haag) en 
is aan de gemeente aange
boden. 
Ik schrijf: 'eindelijk was het dan zover' 
om te benadrukken dat weliswaar tus
sen het idee van deze fietsroute en de 
opening maar zo'n 1\h jaar lag, maar de 
voorbereidingen en onderzoek naar de 
mogelijkheden enige jaren duurden. 
Een eerste idee om op een zo prettig 
mogelijke wijze Den Haag van West 
naar Oost fietsend te doorkruisen werd 
in 1990 aan de gemeente aangeboden. 
Allerlei knelpunten werden daarin aan
gegeven. Dit plan kon door de Haagse 
financiele problemen niet worden uitge
voerd. Ret plan werd aangepast in een 
fietsroute; een rondroute waarin nauwe
lijks aanpassingen nodig waren. 

Maar goed, 16 juli was het dan zover. 
De opening was feestelijk. Marga Zuur
bier benadrukte tijdens haar speech het 
belang van recreatief fietsen in je 
direkte omgeving. Ook het aspect dat 
de horeca langs de route hiervan profi-
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• De onthulling van de Haagse parkenroute door wethouder Meijer (links) en Johan 
Bommele (rechts) 

teert kwam aan de orde. Zo'n route is 
een toeristische attraktie en is voor Den 
Haag dus van economisch belang. 

Tandem 
Wethouder Meijer van Stadsbeheer 
dankte de ENFB voor dit initiatief en 
onthulde daarna het groene bord met 
daarop de fietsende ooievaar. Hiema 
stapten we allen op onze fietsen om een 
deel van de Parkenroute te fietsen. 
W ethouder Meijer en ondergetekende 
stapten op een tandem. AI snel bleek 
dat de achterband te zacht was, zodat de 
band opgepompt moest worden. Na 
ongeveer een half uur waren wij weer 
terug op het Malieveld. 

Toen we omkeken bleek dat we bijna 
iedereen emit gefietst hadden. Op onze 
tandem reden we gewoon te snell 
De route staat beschreven in een 
boekje, dat door mij gemaakt is en 
waarvan inmiddels de tweede druk is 
uitgekomen. 
Ret boekje kost fl. 2,50 en is op allerlei 
adressen, zoals de VVV en het gemeen
telijk informatiecentrum op de Groen
markt te koop. 

lk hoop dat aile fietsers veel plezier aan 
de tocht mogen beleven en dat de route 
door de gemeente goed intact zal wor
den gehouden. 

Johan Bommele 
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Contact met winkeliersvereniging resulteert 
in gratis standje op koninginnedag 
De onderafdeling Rijswijk heeft zijn aandacht dit jaar verdeeld 
over twee punten, te weten de politiek en de routeonderzoeken. 
Elke keer als er een route-onderzoek 
voltooid was, werd daar met de 
gemeente over gesproken. Bij de eerste 
route heeft dat geresulteerd in een fiet
stocht met de verkeerscommissie. 
Onlangs ontvingen wij van de commis
sie een uitnodiging voor het rijden van 
de tweede route. 
De onderafdeling heeft een keer inge
sproken in de gemeenteraad, en wei 
met betrekking tot de plannen rond de 
A4. 

Suggesties 
Dit jaar waren er tevens gemeente
raadsverkiezingen. Wij hebben aile 
politieke partijen van te voren een brief 
gestuurd met daarin suggesties voor 
hun verkiezingsprogramma, bij een 
aantal partijen hebben wij hier iets van 

terug gezien. Bij GroenLinks en de 
VVD werden we uitgenodigd voor een 
verkiezingsbijeenkomst. De politieke 
partijen in Rijswijk (met uitzondering 
van de CD) zijn door ons bestookt, 
zodat ze ons nu allemaal kennen. Nu 
maar hopen dat het geholpen heeft 
Bij de route-onderzoeken hoort wat ons 
betreft ook de inbreng van andere orga
nisaties, om het draagvlak te verbreden. 
Herhaalde malen zijn we op bezoek 
geweest bij de werkgroep verbetering 
woonomgeving van de VBS. Ook met 
de winkeliersvereniging van de Boo
gaard is er contact geweest, wat onder 
andere resulteerde in een gratis standje 
in dit winkelcentrum op koninginnedag. 
Dit was een mooie aanleiding om weer 
een van onze route-onderzoeken aan de 
Rijswijkse politiek te presenteren. Ver-

der was er in sarnenwerking met Biesie
klette weer een stallingsactie. Dit hield 
in dat bezoekers van het winkelcentrum 
een bon voor een maal gratis stallen 
kregen uitgereikt. Anders dan vorig jaar 
moesten mensen daarop hun adres 
invullen. De gegevens die dit opleverde 
zijn gebruikt om te onderzoeken waar 
de fietsers vandaan kwamen. Elders in 
deze fietsbel kunt U daar meer over 
lezen. 
Gewoontegetrouw stond de onderafde
ling ook weer op de markt van Ster
voorde. 
Rond die tijd begonnen ook de voorbe
reidingen van de actiedag 'zonder auto 
natuurlijk'. Onderdeel daarvan was de 
overhandiging van het complete 
route-onderzoek. Het kostte de nodige 
inspanningen om dat op tijd af te ron
den. Gelukkig is het gelukt. Over deze 
actie leest u op de pagina hiemaast een 
verslag. 
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Het resultaat van zes maanden deelnemen in een eco-team 
Zoals u in de vorige fietsbel hebt kun
nen lezen, zijn in Den Haag de Eco
teams actief. Dit zijn groepjes van zes a 
tien mensen, die eens per maand bijeen 
komen en bekijken waar zij in hun 
huishouden miliebesparende maatrege
len kunnen uitvoeren. Aan de hand van 
een handig werkboek worden de the
rna's Water, Gas, Elektriciteit, Vervoer 
en Consumptie doorgenomen. 
Zo'n zes maanden geleden heb ik me 
aangemeld voor een een Ecoteam. En 
alhoewel ik zelf dacht, dat ik toch aar
dig milieuvriendelijk bezig was, is mijn 
energie- en waterverbruik gedaald, is 
mijn enthousiasme voor consuminderen 

gestegen en is m'n vuiliniszak geslon
ken. En dat allemaal in zes maanden 
tijd - zonder dat het me nu zoveel 
moeite heeft gekost. 
Het Eco-team waar ik in deelnam heeft 
er zin in gekregen! 
Wij zullen eens in het kwartaal bijeen 
blijven komen, om id~en en inforrnatie 
uit te wisselen, elkaar te motiveren, 
excusies te ondememen en om de 
Haagse macro-biotische restaurants uit 
te testen. Letterlijk en figuurlijk: een 
soort van feed-backgroep, dus! 

Misschien toch iets voor jou, die Eco
teams?? Gewoon doen!! 

Op de volgende voorlichtingsavonden 
kun je - geheel vrijblijvend - aile 
informatie over de Eco-teams krijgen: 

Dag Dillin Plaats Adres 

ma 17-1().94 Aardewerlt Hugo de Groo1Straa1 8, Den Haag 
ma 24-1().94 '1 Klokllis Celebesstraat 4. Den Haag 
ci 25-10·94 Heiden hoek Elandstraat 88'. Den Haag 
do 27-10-94 De Baril Pie1 Heinstraa188, Den Haag 
ma 31 -1().94 't Klokllis Celebesstraa14, Den Haag 
do 3-11-94 Heiden hoek Elandstraat 888, Den Haag 
ci 8-11-94 Aardewerlt Hugo de Groo1Straa1 8, Den Haag 
do 10-11-94 't Klokll.is Celebesstraat 4, Den Haag 

Tiny Dongelmans 



I~IJSWIJK 
De 



1 0 De fietsbel nr 4 
oktober 1994 RIJSWIJK 

ONDERZOEK GEBRUIK FIETSENSTALLING BIESIEKLETTE IN DE BOOGAARD 

Stalling moet op de route liggen 
Op 30 april jl. zijn er door 
medewerkers van Biesieklette 
voor het tweede jaar waarde
bonnen uitgedeeld voor het 
gratis stallen van de fiets in de 
stalling aan de Beatrixlaan van 
het winkelcentrum In de 
Boogaard. Deze zijn in het 
winkelcentrum zelf uitgedeeld, 
zodat men ook potentiele fiet
sers kon treffen en niet zij die 
al fietsten. 
Deze stalling van Biesiekleue is een 
van de twee stallingen in In de Boo
gaard. De andere stalling aan de Steen
voordelaan wordt door de DSW 
beheerd. 
De DSW heeft in 1993 niet meegedaan 
en is voor de actie in 1994 niet bena
derd. De waardebonnen konden gedu
rende een periode van twee maanden 
worden gebruikt. Doordat men op deze 
bonnen ook de postcode vermeldde 
bleek het mogelijk te zijn om het bereik 
van de stalling te onderzoeken. Dit is 
gebeurd op basis van de postcodegebie
den. Van elk postcode gebied is het 
centrum bij benadering gekozen. Op 
deze wijze is de herkomst onderzocht 
van de stallers. 
Dit heeft tot de volgende interessante 
gegevens geleid. De meeste fietsers, 
80%, komen uit een straal van een 
kilometer. (zie ook de bijgaande gra
fiek). Hieruit kunnen we ook afleiden 
dat de meeste stallers uit Rijswijk 
komen. Die andere 20% woont gespreid 
over een afstand van maximaal twaalf 
kilometer. Hierbij valt weer een duide
lijke piek op de vier kilometer te 
onderkennen. 
Opvallend is verder dat bijna 20 % van 
de stallers uit Wateringen en de Wate
ringveldsepolder komen. Verder blijkt 
dat van de Rijswijkse stallers, 55% van 
het totaal aantal stallers, 78% uit de 
wijken Hoekpolder er Stervoorde komt 
en slechts 7% uit de nabijgelegen 
Muziekbuurt. 
Wat blijkt: dat - ondanks het feit dat er 

Westland overig 10.9% 

Wateringen 19. 

een gratis stallingsbewijs is uitgereikt -
er weinig stallers, 10%, van de andere 
zijde van het spoor 'Oud Rijswijk' 
komt en zelfs geen enkele van de 
andere zijde van De Vliet. 

Aanrijrichting 
De conclusies die je hieruit kunt trek
ken zou kunnen zijn dat er op 30 april 
- Koninginnedag - heel weinig mensen 
van de andere zijde van het spoor een 
gratis stallingsbewijs hebben ontvan
gen, Of dat de waarde van de bon geen 
argument was om de stalling van Bie
sieklette te gebruiken, maar dat men 
gewoon bij de eerste stalling die op 
deze weg ligt is gebleven. Dit roept het 
idee op dat de prijs van de stalling van 
de DSW, 50 cent, geen argument vormt 
om elders eenmaal gratis te stallen. 
W anneer we naar de geografische 
spreiding van de fietsers kijken dan 
blijkt bijna 90% uit de zuid oost hoek te 
komen. 
Dit roept de vraag op of de aanrijrich-

Advertentie 

ting van de fietsers en de toevallige 
aanwezigheid van een fietsenstalling 
bepalend is of een fietsenstalling iiber
haupt wordt gebruikt. Indien dat het 
geval is dan is de locatie van de fietsen
stalling nog belangrijker dan tot op 
heden werd vermoed. Zij moet op de 
route liggen, anders maakt men er geen 
gebruik van. In marketingtermen zou 
men hierbij kunnen spreken van impul
saankopen. Of, indien men niet op de 
hoogte is van de plaats van de bewaakte 
fietsenstalling, men er ook niet naar 
gaat zoeken. Een goede bewegwijze
ring zou dan van een groat belang 
kunnen zijn. Dit onderzoek maakt ook 
weer duidelijk welke aanrijroutes voor 
Biesieklette van belang. 
zijn. Aanbevelingen die zijn gedaan in 
het recent gepubliceerde onderzoek 
Fietsverbindingen in Rijswijk, van de 
onderafdeling Rijswijk van de Fietsers
bond enfb sluiten hier nauw bij aan en 
verdienen daarom nog meer aan 
waarde. 

070 - 3.60.40.40 
DE SNELLE FIF.:TSKOE. RIER 



Cursus fiets onderhoud en reparatie, 
deze winter bij de fietsersbond enfb? 

Bij voldoende belangstelling start de afdeling Den Haag de komende winter een cursus 
fietsonderhoud en reparatie. Een gediplomeerd rijwielhersteller, die is benaderd door het 
servicebureau van de enfb, zal deze cursus leiden. 
In tien wekelijkse avonden leert u eenvoudige onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan 
uw fiets uit te voeren. Er kan eventueel ook een cursus voor gevorderden worden gegeven. 
er zal een bijdrage in de kosten aan de cursisten worden gevraagd van ongeveer tien 
gulden per les-avond per persoon. 
Voordat wij met de voorbereidingen van deze cursus gaan starten, willen wij eerst de 
belangstelling onder de leden van onze afdeling peilen. 

Wilt u zelf uw fiets leren onderhouden en reparen? 

Stuur dan een kaartje naar de Fietsersbond enfb, Afdeling Den Haag, Postbus 11638, 2502 
DEN HAAG, onder vemelding van Fiets-cursus. 
Vemeld duidelijk uw naam, uw adres en telefoonnummer en of u een cursus voor beginners 
of voor gevorderden wilt. 
Let wei!! u heeft zich hiermee nag niet ingeschreven voor de cursus. In de eerstvolgende 
Fietsbel (media januari) zullen wij u verder informeren over de voortgang van deze cursus. 

Deze Fietsbel werd vormgegeven met het programma Impression op een 
Archimedes-computer. 

Ook de Parkenroute werd op een dergelijk apparaat persklaar gemaakt. 

Adverten#e 

OOK UW FIETS STAAT VEILIG BIJ· 

STALLJNGEN IN DEN HAAG, RIJSWIJK, DELFT 
SCHEVENJNGEN. KIJKDUIN EN BIJ 

DIVERSE EVENEMENTEN. 

JAARKAARTEN EN 12' RITTEN'- KAARTEN TE VERKRIJGEN. BEL DE BIESIEKLETTE fNFOLIJN 

TEL : 070 - 362.42.82 
PRIJZEN JAARKAARTEN: FIETS- FL 75,00. MET OOIEVAARSPAS: FIETS- 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! 

~ Gemeente Den Haag, Dienst stadsbeheer 
~-..-;- Sector Wegen & water, Afdeling Planvorming 
of Sector groen 
Postbus 19350 
2500 CJ DEN HAAG 
u 070 - 3536300 en 
u 070 - 3133554 (Defecten aan stoplichten o.v.v. 

nr. verkeerslicht en lampkleur) 

,/7)6"' Fietsersbond enfb 
Afdeling Den Haag (ook redactie Fietsbel) 

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

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


