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Redactioneel 

De redactie heeft veel positieve re
acties ontvangen op de vorige Fiets
bel. Daar z~Jn w~J erg mee in ons 
nopjes. Tach kunnen wij nu nog niet 
op onze lauweren rusten. Ook in de 
toekomst zullen wij de Fietsbel ver
der (moeten) verbeteren. De Fietsbel 
moet uitgroeien tot het fietsmagazine 
van de regia. Maar het moet vooral 

een blad van de fietsers worden, van 
U dus! Misschien is alleen het lezen 
van dit blad niet voldoende. Wij no
digen U uit om ons te helpen. Met Uw 
verhalen, Uw foto's en onze inzet 
wordt ons blad ook Uw blad. Het re
dactie-adres vindt U in het colofon. 

De redactie. 

Oproep voor onze I eden in het Westland 

In de vorige Fietsbel heeft een op
roep gestaan voor leden van de ENFB 
in het Westland om actief te worden. 
Behalve onze contactpersoon in Naald
wijk heeft een iemand eveneens uit 
Naaldwijk gereageerd. Daarom herhalen 
W~J nu de oproep in deze Fietsbel. 
Als U de belangen van de ENFB in het 
Westland wilt behartigen, bel dan 
bijgaand telefoonnummer en vorm een 
hopelijk gezellige groep van mensen 
uit Wateringen, Monster, 's Graven
zande, Naaldwijk of De Lier. De 

vertegenwoordiger van het POV (Pro
vinciaal Overlegorgaan Verkeersvei
ligheid) in het Westland zoekt ook 
een ENFB-lid om mee te overleggen. De 
belangenbehartiging in het Westland 
gaat nu eenmaal niet vanuit Den Haag 
en er is vast veel te verbeteren aan 
het fietsplezier daar ter plaatse en 
een aparte ENFB afdeling van 50 leden 
is ook niet wenselijk lijkt ons. Onze 
contactpersoon in Naaldwijk is: Hen
drik Jan Bossenbroek, Linde 45, 
Naaldwijk, tel: 01740-20828 

Wilt U lid worden ? 

Steeds vaker wordt de Fietsbel ook 
door niet-leden gelezen. Wilt U de 
Fietsbel ook thuis ontvangen en wilt 
U de fietsersbond steunen, dan kunt U 
lid worden. Vanaf f 35,- per jaar 

Handige adressen 

Fietsersbond enfb, 
Landelijk bureau 
Postbus 2150 
3440 DD Woerden 
03480-23119 
Fietsbellijn:03480-16250 

Het Haags Milieu Centrum 
Nieuwe Molstraat 35 a 
2512 BH Den Haag 
tel. 070-3652016 

Biesieklette 
Piet Heinstraat 102 
2518 CM Den Haag 
Tel. 070-3624282 

bent U lid. U ontvangt dan de Fiets
bel en het landelijke blad. Meer in
formatie krijgt U van de medewerkers 
van de Fietsbellijn: 03480-16250. Zij 
noteren U ook graag als lid. 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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Aan de Haagse politieke partijen 

De volgende brief is naar de haagse 
politieke partijen geschreven naar 
aanleiding van de uitslag van de af
gelopen gemeenteraadsverkiezingen. 
Het doel van de brief is o.a. om de 

's-Gravenhage, 3 maart 1994. 

partijen te bewegen meer- en meer ge
structureerde aandacht aan de f iets 
te geven in de komende raadsperiode. 
De brief is in haar geheel overgeno
men. 

Betreft: beleidsprogramma 1994-1998 van het college van B&W. 

Geachte partijleden, 

Nu de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend z~Jn, beginnen de 
onderhandelingen over het te vormen college van Burgemeester en Wethouders plus 
het beleidsprogramma van het college. Bij deze willen W~J u 12 concrete 
suggesties doen voor dat programma die ertoe bijdragen dat onze stad leefbaar 
en bereikbaar zal zijn. 

Uitqanqspunten 
Uitgangspunt voor het verkeers- en vervoerbeleid van Den Haag zou moeten zijn: 
Voor een bereikbaar en leefbaar Den Haag is het noodzakelijk die vervoermidde
len te sti.muleren die weinig rui.mte innemen, het milieu zo min mogelijk 
belasten en die veilig zijn, dus de fiet;s maar ook het openbaar vervoer. 

Den Haag wordt nu door fietsers als zeer onveilig ervaren. Daarnaast wordt de 
inrichting van de verkeerssituatie als onrechtvaardig ondervonden, vooral door 
te lange wachttijden bij kruispunten. Het fietsbeleid dient er op gericht te 
zijn voorzieningen voor de fietsers te creeren die veilige, directe, snel
lefcomfortabele, aantrekkelijke verplaatsingen op de fiets garanderen via een 
samenhangend stelsel van fietsverbindingen. 
Door de compacte vorm van Den Haag en de er tegenaan gebouwde gemeenten zijn 
alle binnenstedelijke verplaatsingen en die naar de randgemeenten kort, het 
overgrote deel minder dan 10 kilometer. De fiets is voor deze afstanden het 
ideale vervoermiddel. 

Voor de concrete maatreqelen in het beleidsprogramma betekenen deze uitgangs
punten: 

1. Kruispunten worden veiliger en comfortabeler voor fietsers. 

Kruispunten zijn ware obstakels voor fietsers: door slechte overzichtelijkheid 
en te hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer levensgevaarlijk en voor 
zover geregeld met verkeerslichten worden fietsers vaak geconfronteerd met zeer 
lange wachttijden. Maatregelen om deze situaties te verbeteren bestaan uit: 
overzichtelijkheid voor fietser maar ook voor andere deelnemers verbeteren 
(bijvoorbeeld ervoor zorgen dat automobilisten de fietsers waaraan zij voorrang 
moe ten geven goed kunnen zien), rechtsaf voor rood voor de fietser, toestaan 
van rechtsaf door rood, langere groentijd en vaker groen, afschaffen drukknop
pen voor fietsers, geen apart verkeerslicht voor rechtsafslaande automobilisten 
(dat gaat ten koste van groentijd fietsers), snelheden verminderen van het 
verkeer dat de kruising nadert (ook al heeft het voorrang) dit komt de veilig
heid ten goede doordat degene die voorrang moet geven een beter zicht heeft op 
het naderende verkeer. 

2. Er komt een systemat;ische aanpak van het veiliger maken van schoolrout;es 
voor fietsers. 

Onlangs heeft de Fietsersbond enfb een onderzoek uitgevoerd naar de reden 
waarom ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Daaruit blijkt dat 
80% van deze ouders de weg naar school te onveilig vindt. Het autoverkeer naar 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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scholen draagt hier nog eens aan bij, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat als 
de gemeente niet ingrijpt: steeds meer ouders brengen hun kinderen met de auto 
naar school waardoor het onveiliger wordt en steeds meer ouders •.. 

3. De brommers gaan in de gehele gemeente Den Haag van de fietspaden af. 

Uit de zeer recente uitgebrachte evaluatie van het proefproject in Den Haag om 
brommers van fietspaden af te houden, blijkt dat het een zeer geslaagd experi
ment was. Het is voor zowel fietsers als bromfietsers veiliger als bromfietsers 
geen gebruik maken van fietspaden. Dit experiment dient daarom omgezet te 
worden in beleid en het weren van brommers dient uitgebreid te worden tot alle 
fietspaden in Den Haag. 

4. Er worden doorsteken gecreeerd om fietsroutes te verkorten, zoals een 
oversteek ter hoogte van het Nalieveld over de Utrechts Baan, onder het 
spoor door bij de IJsclubweg en bij de Komeetweg, en een snelfietspad van 
Leizo naar Scheveningen. 

De afgelopen gemeenteraadsperiode is geregeld de noodzaak van doorsteken en 
rechtstreekse fietsverbindingen onderkend door de gemeenteraden, maar steeds 
stuitte de realisering ervan op geldproblemen. Realisering van een aantal 
fietsvoorzieningen die meer dan 1 miljoen gulden kosten zijn echter noodzake
lijk om het fietsverkeer daadwerkelijk flink te stimuleren. 

5. Er komen stallingsnormen voor gebouwen en voorzieningen met veel bezoe
kers. 

In de afgelopen gemeenteraadsperiode z~Jn normen voor stallingen vastgesteld 
bij nieuwbouw van woningen en bedrijven. Er moeten zo snel mogelijk normen 
uitgewerkt worden voor ruimten waar veel bezoekers komen (openbare voorzienin
gen zoals stadhuis, bibliotheken, uitgaanscentra, stations, scholen, winkels, 
ziekenhuizen, musea en andere recreatieve voorzieningen). Stimulering van het 
treinvervoer wordt mede bepaald door de stallingsvoorzieningen: 40% van de 
treinreizigers komt met de fiets naar het station. 

6. Daar waar de stallingsnormen in bestaande situaties niet gehaald worden, 
worden stallingsmogelijkheden gecreeerd. 

Tot nu toe worden de vastgestelde normen alleen gehanteerd bij nieuwbouw. Er is 
echter een enorme achterstandspositie in een aantal bestaande wijken en bij een 
groot aantal voorzieningen. Voor deze lokaties moet een plan opgesteld worden 
en geld beschikbaar komen om stallingen te creeren. Voorbeelden hiervan zijn: 
stadsvernieuwingswijken, wijken gebouwd in de 19e en begin 20e eeuw waar veel 
bovenbouw is, winkelcentra zoals de Grote Markt, de stations cs, HS en Moerwijk 
en de uitgaanscentra bij het Spui. De uitwerking van de stallingsvoorzieningen 
op de Grote Markt vereist de grootste spoed (de aanvaarde motie hierover moet 
nog uitgevoerd worden) zo ook bij het station HS en het stadhuisjSpui. Verzoe
ken van bewoners om een parkeerplaats op te heffen en er fietsenrekken voor in 
de plaats te zetten, dienen zonder meer toegekend te worden in wijken met 
bovenbouw zonder stallingsvoorzieningen. 

7. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld en een onderhoudsplan opgesteld 
voor het onderhoud van fietsvoorzieningen. 

De afgelopen jaren is er te gemakkelijk bezuinigd op onderhoud. Bovendien zijn 
er in de loop der jaren steeds meer fietsvoorzieningen bij gekomen hetgeen 
juist extra budget noodzakelijk maakt. In de afgelopen gemeenteraadsperiode is 
het voorgekomen dat fietspaden afgesloten werden voor fietsers omdat de staat 
van onderhoud te slecht was. Deze paden bleven te lang afgezet omdat er geen 
geld meer was voor onderhoud en omdat de voorbereidende procedures niet op tijd 
waren uitgevoerd. Zo is nu al weer bijna een half jaar het fietspad langs de 
Middachtenweg afgesloten en een fietspad in De Uithof al veel langer. 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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8. Recreatiegebieden worden autovrij gemaakt. 

Bijna alle partijen hebben in hun beleidsprogramma staan dat bevordering van 
het toerisme zeer belangrijk is voor de economische ontwikkeling en werkgele
genheid van Den Haag. Het toerisme doet echter een enorme aanslag op het 
milieu: zowel het (massale) vervoer er naar toe als de activiteiten op de 
betreffende lokatie. Om deze aanslag te verkleinen is het noodzakelijk te 
stimuleren dat de toeristen en recreanten zoveel mogelijk met de fiets en het 
openbaar vervoer naar de attractie toegaan. Voor zover vervoer toegestaan is 
binnen de attractie of het natuurgebied, mag alleen niet gemotoriseerd verkeer 
toegestaan worden. 

9. Bet gebruik van de fiets wordt gepromoot door het uitgeven van een 
fietskaart en het aanbrengen van fietsbewegwijzering. 

In Amsterdam zijn zeer goede ervaringen opgedaan met het uitgeven van een 
stadsplattegrond waar op de belangrijkste goede fietsroutes en andere voorzie
ningen staan. Dit initiatief verdient navolging in Den Haag. In de afgelopen 
gemeenteraadsperiode heeft de Fietsersbond enfb al regelmatig over een derge
lijke kaart contact gehad met de gemeente. Dit heeft echter nog niet geleid tot 
een gedrukte kaart. 
In Den Haag is een b ewegwijzering aangebracht met routenummering. Deze beweg
wijzering is echter nooit voltooid, door slecht onderhoud inmiddels deels 
verloren gegaan en het werken met routenummers is onduidelijk. De bewegwijze
ring zal herzien worden en uitgevoerd conform de richtlijnen zoals opgenomen in 
de brochure 'Met de fiets op de goede weg' van de Fietsersbond enfb en de ANWB. 

10. In voetgangersgebieden worden ook fietsers toegelaten. 

Uit nationaal en in t ernationaal onderzoek blijkt dat fietsers en voetgangers 
heel goed samen gebruik kunnen maken van hetzelfde gebied . Zowel fietsers als 
voetgangers passen hun gedrag aan aan de drukte. Indien de gemeente kiest voor 
een voorzichtige koers kan gestart worden met het toelaten van fietsers in 
voetgangersgebieden buiten de openingstijden van de winkels. 

11. Bet hoofdroutenet voor de fiets wordt voor de fietser veilig en snel. 

Voor Den Haag is in 1987 een hoofdroutenet voor de fiets vastgesteld. Met het 
vaststellen van het Verkeersplan is dit net in 1991 wederom vastgesteld als 
uitgangspunt voor he t verkeersbeleid. Met het tekenen van het net op een kaart, 
wordt het net echter niet gerealiseerd. 
Daar waar de fietsers op het hoofdroutenet problemen ondervinden problemen van 
teveel en te snel rijdend autoverkeer worden die problemen opgelost door de 
snelheid van het autoverkeer te beperken tot 30 kmfuur. Dit geldt zeker voor de 
woon- en verblijfsgebieden. 
Daar waar het hoofdroutenet voor de fietsers en het autoverkeer samenvallen is 
het snelheids- verschil tussen auto's en fietsers te groot om voldoende 
veiligheid te kunnen garanderen voor de fietser. Hier dienen fietsvoorzieningen 
zoals fietspaden aangelegd te worden. De inrichting van de kruispunten vragen 
daarbij extra aandacht om een snelle en veilige oversteek voor de fietser te 
garanderen (zie ook punt 1.). 

12. Br wordt een goed fietsnetwerk aangelegd in nieuwe woon- en werkgebieden, 
zoals Leizo, Wateringen en Ypenburg. 

In nieuwe woonwijken, zoals Leizo, Wateringen en Ypenburg, is de verkeersinfra
structuur heel bepalend voor de vervoermiddelkeuze en het aantal af te leggen 
kilometers. Alhoewel deze terreinen niet op Haags grondgebied liggen heeft de 
gemeente Den Haag wel sterke invloed op de ontwikkeling in deze gebieden. Deze 
invloed dient zij aan te wenden om er voor te zorgen dat doorgaand autoverkeer 
in deze wijken onmogelijk wordt en er een optimale infrastructuur en ontslui
ting komt voor de fiets en het openbaar vervoer. Om dit te realiseren worden 
harde eisen opgenomen over de verkeersinfrastructuur bij de ontwikkeling van de 
gebieden. Tot nu toe zijn er alleen eisen gesteld aan het aantal parkeerplaat-

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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sen bij bedrijven, dit is niet voldoende om leefbare en bereikbare wijken te 
creeren. Bij de fietsinfrastructuur moet niet zozeer gedacht worden aan 
fietspaden langs autowegen, maar een aparte infrastructuur met rechtstreekse 
verbindingen. Het gaat bij de fietsinfrastructuur zowel om de ontsluiting van 
de wijk als de fietsvoorzieningen in de wijk zelf. 

Er zijn nog tal van andere punten waardoor het college van B&W het gebruik van 
de fiets in de komende vier jaar daadwerkelijk kan stimuleren. Een overzicht 
van maatregelen vindt u in onze Blauwdruk. Een exemplaar hiervan is bij deze 
brief gevoegd. 

Veel succes met het opstellen van het collegeprogramma. 

Hoogachtend, 
namens de Fietsersbond enfb, 

mw. ir. M.A. Zuurbier 

Actueel: Verlengde Landscheidingsweg 

De gemeenteraad van Den Haag wil de 
Verlengde Landscheidingsweg laten 
aanleggen. Oat betekent dat de inten
siteit van het gemotoriseerd verkeer 
op deze hoofdroute met 55% toeneemt. 

Wij hebben one tegen de plannen ver
zet o. a. ale deelnemer in het Plat
form tegen de Verlengde Landschei
dingsweg. Ondanks dit besluit geven 
we onze acties niet op. 

Actueel: Waldorpstraat 

De verbreding van de Neherkade leidt 
(zeals wij reeds voorspeld hadden 1) 
niet tot minder verkeer op de Wal
dorpstraat. Er dreigt geen veilige 
oversteek meer mogelijk te zijn naar 
de fietstunnel onder station HS. De 
meest logische oplossing is maatre
gelen te nemen zodat het 

autoverkeer afneemt. De gemeente wil 
echter een viaduct over de 
fietsoversteek aanleggen. Het huidige 
antwerp levert enkele zeer gevaar
lijke punten op. We zijn volop in 
overleg met de gemeente om betere 
voorzieningen te treffen. 

Actueel: Grote mar ktstraat 

De grate markt zou ingericht worden 
ale f iets- en voetgangersgebied. De 
trams gaan straks onder de Grote 
Marktstraat door. De gemeente wil nu 
echter de bus sen bovengronds houden. 
Fietsers zullen hier veel last van 
hebben, omdat er geen aparte fiets
voorzieningen meer z~Jn gepland. In 
de spits zullen meer dan 50 bussen 

stfl 8t 
schoa1 

per uur, per richting bij elke halte 
de fietsers kruisen. Bovendien zijn 
de stedebouwkundigen van mening dat 
de fiets uit het straatbeeld meet 
verdwijnen en hebben daarom alle on
bewaakte fietsenstallingen geschrapt 
en de bewaakte onder de grand ge
stopt. Ook hier blijft due actie van 
de Fietsersbond noodzakelijk. 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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De fietsbus van Havanna 

Deze fietsbussen werden enige jaren 
geleden ingesteld om fietsers op een 
comfortabele manier door de autotun
nel onder de haven van Havanna te 
vervoeren. Hiertoe werden de stoelen 
uit de bussen gesloopt, waardoor 

ruimte ontstond voor een flink aantal 
reizigers met de fiets aan de hand. 
Op de halteplaatsen werden korte op
en afritten aangelegd en klaar was de 
f ietsbus. Misschien een ideet j e voor 
de HTM ? (foto :fam. Struve) 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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Oproep aan Rijswijk 

De onderafdeling Rijswijk van de 
fietsersbond enfb zoekt versterking. 
Door enkele personele wijzigingen die 
binnenkort plaats gaan vinden kunnen 
wij op termijn niet meer het huidige 
niveau van werken volhouden. Juist nu 
we her en der succes boeken! Wij zijn 

op zoek naar mensen die ens willen 
helpen ens werk voort te zetten. In 
onze groep werkt iedereen op het ter
rein wat hij/zij het meeste ligt. Er 
is dus veer een ieder wel iets te 
doen. Interesse, bel dan 3902261 
(William) of 3952544 (Menno). 

UITNODIGING VOOR ALLE ENFB-ERS: 
W ethouder van verkeer opent op 4 juni de enfb-fietsroute 

Op 4 juni 1994 om 11.00 uur opent de wetbouder van Verkeer en vervoer, 
stad en Monumenten van Den Haag, drs. B.J. Meijer, de enfb-fietsroute 
Baagse parken en buitenplaatsen. Startplaats: bet pannekoekenbuis 
Malieveld. 

Binnen
door de 
op bet 

Alle Haagse fietsers Z1Jn uitgenodigd 
direct na de opening de route te 
fietsen. De routebeschrijving is die 
dag veer iedereen gratis in kleuren
druk beschikbaar en de gehele route 
is dan voorzien van bewegwijzering. 
De fietsroute is uitgezet door Johan 
Bommele, actief lid van de Fietsers
bond enfb Den Haag. De route leidt 
door de meeste Haagse parken, buiten
plaatsen en natuurgebieden. De ge
meente Den Haag heeft de bewegwijze
ring en het drukken van de routebe
schrijving gefinancierd. Het hier
naast afgebeelde ooievaartje komt op 
de wegwijzers. Iedereen die tot nu 
toe de route heeft gefietst is onder 
de indruk van de hoeveelheid green in 
Den Haag en heeft mooie plekjes ont
dekt waar hij of zij neg nooit ge
weest was. De route is due zeer aan 
te bevelen. Bovendien een milieu
vriendelijke manier van recreeren: je 
hebt de auto niet nodig om te genie
ten van het Haagse green! 

Schrijf daarom nu de datum in je agenda, want er komt geen fietsbel meer uit 
veer 4 junil 
Tot ziens op 4 juni om 11.00 uur bij het pannekoekenhuis op het Malieveld. 

Stemmen, natuurlijk op de fiets! 

Dit voorjaar mogen wij weer stemmen! 
En dat doe je ale fietser tech het 
liefst op de fiets, op een fietsende 
kandidaat van een fietsvriendelijke 
partijl?! Je kunt helpen anderen daar 
oak zo over te laten denken door de 
gratis poster "Stemmen op de fiets" 

(A3-formaat) op een geed zichtbare 
plaats op te hangen. Deze poster is 
met onderstaande bon te bestellen. De 
poster is gratis. Vul de bon in en 
stuur deze in een envelop naar: 
Fietsersbond enfb, Aktie Stemmen, 
Postbus 11638, 2502 AP DEN HAAG. 

Graag ontvang ik •••. x de poster 'STEMMEN OP DE FIETS'. 
Naam ........•....•.•••••..•.•..•.•.•..•..•....••....••••....•.......•...• 
Adres 
Post code : ........•.. Plaats: •...........•..... Telefoonnr: ................••••. 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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KORTE BERICHTEN 

U kunt zelf ook berichten voor deze rubriek doorgeven, als ze maar, zeals de 
naam al doet vermoeden, kart zijn. Hou er wel rekening mee dat er tussen de 
copijdatum (staat vooraan in het colofon) en het verschijnen van de Fietsbel 
circa drie weken zitten. Informeer bij twijfel even naar de geplande verzendda
tum bij de redactie. 

Nieuwe adressen 
De Zuidhollandse Milieufederatie (ZHM) en het Consulentschap Natuur- en Milieu
Educatie (CNME) z~Jn een samenwerkingsverband aangegaan en hebben nu een 
gezamenl ijk onderkomen: G.W.Burgerplein 5/7, 3021 AS Rotterdam, tel ZZHM: 010-
4 765355 , tel CNME: 010-4 779669. Wij werden uitgenodigd voor de feestelijke 
opening . 

Veel fietsen verkocht 
In de Volkskrant las ik dat er vorig jaar 1, 32 miljoen nieuwe fietsen z~Jn 
verkocht • Het is het vierde opeenvolgende jaar dat de verkopen zich op dit 
hoge pe i l handhaven 

Initiatieven van leden 
Mw. Lees Jalink heeft een brief geschreven aan het PTT museum om daar de 
mogelijkheid te onderzoeken een fietsenstalling in te richten voor de deur. Als 
mijn geheugen mij niet in de steek laat heeft zij al eens eerder naar het ATT
Danstheater geschreven. Het PTT-museum heeft een beleefde brief teruggeschreven 
met dank voor deze suggestie en schreef dat haar brief ook zou worden besproken 
in het Haags Museum Platform, een overkoepelend overleg van Haagse Musea. Nu 
het Gemeentemuseum en Museon neg. 

Fietstochten 
De fietstochten gaan b i j redelijk weer gewoon door en wij mochten weer enkele 
nieuwe gezichten zien. Macht U klachten of grieven hebben betreffende het 
fietsen of juist goede berichten van welke aard dan ook, dan kunt U die bij ens 
kwijt terwijl het landschap aan ens voorbij glijdt. De fietstochten beginnen in 
cafe "de Landbouw" op de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de Landscheidingsweg 
op iedere laatste zondag van de maand om 12: 00 uur. De volgende f ietstochten 
zijn dus op: 24 april 

29 mei 
26 juni 

OOK UW FIETS STAAT VEILIG BIJ· 

STALL/NGEN IN DEN HAAG, RIJSWIJK, DELFT 
SCHEVENINGEN, KIJKDUIN EN BIJ 

DIVERSE EVENEMENTEN. 

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

TEL : 070 - 362.42.82 
PRIJZEN JAARKAARTEN : FIETS - FL 75,00. MET OOIEVAARSPAS : FIETS - FL 25,00 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb ! 
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entb Rijswijk bei'nvloedt politiek 

Suqqesties verkiezingsprogramma's 
Al in april 1993 heeft de enfb onder
afdeling Rijswijk aan de lokale poli
tieke partijen voorstellen gedaan 
voor een stimulerend f ietsbeleid in 
de verkiezingsprogramma's. Dit was 
een onderdeel van de presentatie van 
de eerste routeanalyse. Wij pleitten 
daarin voor een masterplan Fiets op 
lokaal en regionaal niveau, waarin de 
snelheid en de veiligheid (ook socia
le) van het fietsen wordt bevorderd 
door een net van hoogwaardige fiets
routes, een voor f ietsers geschikte 
inrichting van de weg, meer green 
licht bij verkeerslichten, een be
waakte fietsenstalling in oud-Rijs
wijk en vele andere zaken. 
In augustus hebben we het zelfde stuk 
nogmaals aangeboden aan de afdelings
besturen en de gemeenteraadsfracties 
van de partijen, omdat zij teen bezig 
waren met het opstellen van de ver
kiezingsprogramma's. Ook aan de Rijs
wijkse leden is gevraagd hun invloed 
aan te wenden bij hun partij. 

Contacten met politici 
Ondertussen werden er op uitnodiging 
van een aantal politieke partijen 
(Groen Links, D'66 en VVD) gesprekken 
gevoerd om het streven van de enfb 
concreet toe te lichten. Aan de le
denvergaderingen van de PvdA is door 
een van onze leden een aantal amende
menten voorgesteld die in het verkie
zingsprogramma zijn opgenomen. Ook is 
door de leden van de verkeerscommis
sie van de gemeente samen met een 
aantal kaderleden van de onderafde
ling een deel van onze eerste fiets
route gefietst. Men heeft daardoor 
moeten beamen dat fietsen hier en 
daar nog niet zo eenvoudig is ( zie 
hiervoor oak het verslag in de vorige 
Fietsbel)! Deze ervaringen zijn weer 
gebruikt door de leden van de ver
keerscommissie die ook gemeenteraads
lid zijn tijdens de formatiebespre
kingen voor het nieuw te vormen col
lege. 

De verkiezingsprogramma's 
Over het resultaat van onze acties in 
de verkiezingsprogramma's waren we 
niet ontevreden. Groen Links heeft, 
niet onverwacht, het meest uitvoerige 
programma: een Rijswijks Masterplan 
fiets, doorgaande fietsroutes in aan
sluiting op een interlokaal net, be
perking autoverkeer. D'66 wil het 

fietsen aantrekkelijk maken met geas
falteerde fietspaden, doorgaande 
fietsroutes, betere afstelling van 
verkeerslichten en dergelijke. Het 
CDA pleit voor een net van veilige 
fietspaden in aansluiting op interlo
kale routes. De VVD streeft naar ver
betering van de fietsverbindingen en 
doorgaande f ietsroutes voor woon
werkverkeer. De PvdA zal het initia
tief nemen voor een fietsbeleid waar
door veilige en snelle verbindingen 
ontstaan en een regionaal fietsplan 
wordt bevorderd. Zij wil een prijs 
instellen voor initiatieven die het 
woon-werkverkeer per fiets bevorde
ren. Onafhankelijk Rijswijk wil prak
tische zaken zeals geed onderhoud, 
een fiets-voetgangersbrug over de 
Vliet, ongelijkvloerse kruisingen 
voor fietsers en mini-rotondes. Alle 
partijen willen bewaakte fietsenstal
lingen, bijvoorbeeld in oud Rijswijk. 
Groen Links heeft van het fietsbeleid 
een belangrijk punt in de verkie
zingscampagne gemaakt en nodigde een 
raadslid uit de gemeente Houten uit 
voor een presentatie over het door 
hen gehanteerde fietsbeleid. 

enfb niet ontevreden over programma's 
Wij zijn niet ontevreden omdat alle 
partijen ten opzichte van vier jaar 
geleden meer aandacht aan fietsbe
leidfvoorzieningen gaven en ook meer 
oog hebben voor een structurele bena
dering. 

Onderzoek Wetenschapswinkel 
Zeals ook al in de Vogelvrije Fietser 
heeft gestaan heeft de Wetenschaps
winkel in Delft in opdracht van de 
Fietsersbond enfb een onderzoek naar 
verkiezingsprogramma's gedaan. Men 
hanteerde hierbij vijf criteria t.w. 
samenhang, directheid, aantrekkelijk
heid, veiligheid en comfort, en toet
ste de programma's hierop. Groen 
Links en Onafhankelijk Rijswijk had
den ten tijde van het opstellen van 
het rapport nog geen verkiezingspro
gramma's. Om ze tach te kunnen verge
lijken met de andere programma's heb
ben wij deze zelf getoetst. 
Zodoende kwam Groen Links bovenaan 
kwam met 5 punten, vervolgens D' 66 
met 4 punten, het CDA met 3 punt en, 
en de PvdA, de VVD en Onafhankelijk 
Rijswijk met ieder 2 punten. 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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Verkiezingen en de onderhandelingen 
over het collegeprogramma 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen is 
Onafhankelijk Rijswijk met 11 van de 
29 zetels ale winnaar uit de bus ge
komen. De tweede partij, de VVD be
haalde vijf zetels. Daardoor heeft 
Onafhankelijk Rijswijk het voortouw 
bij de onderhandelingen voor het pro
gramma van het nieuwe gemeentebe
stuur. I n het eerste ontwerp voor dat 
programma van de hand van Onafhanke-
1ijk Rijswijk opende de verkeerspara
graaf met de wenselijkheid van een 
goede doorstroming van het autover
keer I Doorgaande hoofdwegen mogen 
niet worden versma1dl Over fietsbe
leid stond er: 'het langzaam verkeer 
verdient verdergaande bijzondere aan
dacht' en werd gepleit voor mini-ro
tondes en veilige schoolroutes. Dit 
boezemde Groen Links en PvdA angst in 
dat Rijswijk een door de auto gedomi
neerde en due onleef bare gemeente zal 
worden. D'66 noemde een paar te waar
deren fietspunten. De PvdA herhaalde 
de wenselijkheid van een regionaal 
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masterplan fiets. In het laatste door 
Onafhankelijk Rijswijk bijgestelde 
concept college programma is alleen 
aangevuld dat op die mini-rotondes 
vrije fietsbanen moeten zijn. 
De onderhandelingen zijn ten tijde 
van dit schrijven niet afgelopen, 
maar vrolijk zijn wij niet. Onafhan
kelijk Rijswijk die het College van 
Burgemeester en Wethouders zal domi
neren, heeft (nog) weinig of geen 
visie op fietsbeleid. In de komende 
tijd zullen we met name die partij 
moeten informeren over het belang van 
een geed fietsbeleid voor de leef
baarheid in Rijswijk. Hopelijk blijkt 
de strohalm in hun programma: 'het 
langzaam verkeer verdient verdergaan
de bijzondere aandacht' tech nog een 
stevige eikehouten paal te zijn. 
De onderafdeling staat er in ieder 
geval voor open om de leden van de 
gemeenteraad en andere belanghebben
den te informeren over de waarde van 
een geed fietsbeleid voor de kwali
teit van het wonen in Rijswijk. 

Advertentie: 

Een Kemper vouwfiets 
past 

in een trein, 

een koffer of kotferbak, 

en past zeker 

in uw doelstelling f 

Brompton~ 
DiBlasi 

Dahon 

Memrne~,. · oen Haag 
1\ I '/" I de vouwfietsspecialist 070-3459696 

Kinderfiets verdwijnt uit stadsbeeld 

In het kader van de cursus "Milieu
actief I" van het Haags Milieucentrum 
is het woonfschool vervoer van kinde
reo van groep 3 ( leeftijd ± 7 jaar) 
onder de loep genomen. Door middel 
van een enquete op ,zeven scholen is 
gekeken naar het t ype vervoer en mo
tivatie van vervoer, naar het gevoel 
van onveiligheid en naar wij ze van 
begeleiding. Een belangrijk doel was 
verder om de gevaarlijke punten in 
het verkeer rondom de scholen in 
kaart te brengen. De enquete bestond 

uit acht open vragen en 4 meer-keuze 
vragen. In totaal zijn 498 enquetes 
verspreid onder de kinderen van groep 
3 op zeven lagere scholen, gelegen in 
drie sociaal en verkeerstechnisch 
verschillende wijken van Den Haag. De 
gemiddelde respons was 53 %. Gemaks
halve is bij de interpretatie aange
nomen dat de 4 7 % non-respondenten 
qua gedrag en motivatie op het gebied 
van woonfschoolvervoer vergelijkbaar 
zijn met de 53 % respondenten. 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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Belangrijkste conclusies 

• Een grate meerderheid van de ouders ( 80%) vindt het stadsverkeer te 
onveilig om het kind zelfstandig naar school te laten gaan. 

• 87 % van de kinderen uit groep 3 wordt onder begeleiding naar school 
gebracht. 

• Kinderen die minder dan een kilometer van school wonen gaan over het 
algemeen te voet naar school. 

• Kinderen die verder dan een kilometer van school wonen worden meestal met 
de auto gebracht en gehaald. 

• Ouders die het kind met de auto naar school brengen vinden opvallend vaak 
(90%) dat het stadsverkeer onveilig is. 

• Ouders die het kind naar school laten lopen over een afstand van minder 
dan een kilometer hebben de minste klachten over de veiligheid van het 
stadsverkeer: 'slechts' 70% vindt het stadsverkeer onveilig. 

Van de respondenten vermeldden 75% in 
de enquete gevaarlijke punten in het 
woonjschoolverkeer. Opmerkelijk is 
dat random de zeven scholen vrijwel 
steeds dezelfde punten ala verkeers
gevaarlijk worden omschreven, onaf
hankelijk van de wijze waarop men het 
kind naar school brengt. Sommige en
quetes kwamen terug met uitgewerkte 
voorstellen om de bestaande situatie 
te verbeteren. Ook werd commentaar 
geleverd op de huidige situatie van 
het verkeer in Den haag. Veel automo
bilisten blijken elementaire ver
keersregels te overtreden, zeals door 
rood rijden en te hard rijden. Rand 
de scholen meldt men openzwiepende 
portieren, parkeren op de stoep en 
vooral het te hard rijden. Veel ou
ders vragen om klaar-overs, vanwege 
hun 'zuigende werking': Kinderen ne
men het zebrapad niet als dit niet de 
kortste weg is, maar blijken wel vaak 
een stukje om te lopen voor een 
klaar-over. 

De resultaten van deze enquete Zl.Jn 
op 20 januari j.l. aan een forum van 
milieudeskundigen en ambtenaren van 
de gemeente Den Haag gepresenteerd. 

Daarbij is een lijst overhandigd van 
de verkeersgevaarlijkste punten in 
het Haagse woonjschoolverkeer. Bij de 
gemeente Den Haag is aangedrongen op 
het aanpakken van de gevaarlijke pun
ten rond de scholen, en een scherpere 
(politie)controle gericht op het be
strijden van a-sociaal en gevaarlijk 
gedrag van automobilisten. Aan de 
scholen is het advies gegeven om, 
vooruitlopend op actie van de gemeen
te, over te gaan tot het instellen 
van klaar-overs bij de gevaarlijke 
punten. Door het opstellen van een 
dienstrooster voor klaar-overs (in
clusief reserves), het aanschaffen 
van felgekleurde capes en het zorgen 
voor koffie na het overzetten kan een 
sterke stimulans worden gegeven aan 
de ouders om het probleem van onvei
ligheid in het verkeer rand de echo
len zelf ter hand te nemen. De sleu
tel tot de oplossing van het probleem 
ligt immers in het vermogen van over
heid, gemeente en scholen om de weg
gebruikers ervan te doordringen dat 
de veiligheid van kinderen in het 
verkeer in het belang is van ieder
een. 
Peter Schutjens 

Met dank aan Mildred Berenschot, Erik Boele, Ronald Houben, Suzanne Noordman en 
Helen Tjin Alim voor hun hulp bij het opzetten en verwerken van de enquetes. 

De ECO-teams 

Heb J l.J dat nu ook? Het idee dat je 
al aardig goed met je eigen leef-mi
lieu omgaat? Maar dat jij je tach 
vaak afvraagt of een bepaald artikel 
nu wel zo milieuvriendelijk is? Oat 
jij je soma een roepende in de woes
tijn voelt en je de enige lijkt te 
zijn die iets aan het milieu doet? 
Of dat je eens wat nieuwe ideeen en 

argumenten wilt horen? 

Het ECO-team is vast iets voor jou! 

De ECO-teams komen eenmaal per maand 
bijeen om verschillende thema's (ze
als afval, electriciteit, gas, water, 
vervoer en anders consumeren) te be
spreken, ervaringen en ideeen uit te 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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wisselen en elkaar te stimuleren en 
te ondersteunen in het streven naar 
milieu-bewust huishouden. Deze bij
eenkomsten worden begeleid door de 
wijk-coordinatoren en vanuit het 
Haags Milieu Centrum. Global Action 
Plan heeft een uitgebreid werkboek 
ontwikkeld voor de deelnemers, 
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boordevol informatie over hoe je het 
milieu en je portemonnee kunt sparen. 
Hiervoor wordt een bijdrage van f25,
gevraagd, een bedrag dat je er zeker 
uit zult halen. 
Heb je er zin in gekregen bel dan 
even met het Haags Milieu Centrum 
(3652016), vraag naar Simon de Boer. 

Advertentie: 

-----=== ====- -==== ----------== ===--== DataByl administratiel<antoor = _ 

aantrekkelijke tarieven - flexibele dienstverlening 
milieuvriendelijke bedrijfsvoering 

inlichtingen: J.A. Kip 
Campanulastraat 6 

telefoon 070 - 3231842 
2555 DE Den Haag 

LOONSVERLAGING 

Wil van Leeuwen fietst al heel lang 
mee met de ENFB- fietstochten en vaak 
fietsen we getweeen door het land
schap, en al pratend kwam ik er ach
ter dat ik hem interessant vind. Hij 
is ook de maker van de ENFB- fiets
kar, die heeft geprofiteerd van tien 
jaar ervaring met zijn eigen fiets
kar. Hij is niet iemand, die nooit in 
een auto zit. Een enkele maal huurt 
hij er een om de rijvaardigheid niet 
te verliezen, maar hij fietst liever. 
In zijn vakanties fietst hij b.v. in 
drie dagen naar Denemarken op een 
normale stadsfiets en als hij in Nij
megen meet zijn, neemt hij de fiets 
en niet de trein. Hij maakt ook fiet
sen en tandems van oude frames en 
wielen, die hij bij het grootvuil 
vindt. Soms denken mensen aan hem en 
bieden hem oude wielen aan. De ENFB
fietskar is ook voor een deel gemaakt 
van tweedehands materiaal. De maker 
heeft daar voordeel van, want tweede
hands materiaal is vaak gratis en de 
opdrachtgever ook, want die betaalt 
minder dan voor nieuw. Hij gebruikt 
cud en nieuw door elkaar, maar soms 
meet het er geed u i tzien en dan meet 
je nieuw gebruiken. Hij denkt dat 

veel mensen in Nederland behoorlijk 
veel verdienen en we hebben samen 
gepraat over politiek, waar je tech 
wel mee te maken hebt. Goedkoop hout 
wordt ingevoerd uit de tropen en geed 
Nederlands hout verkopen we aan onze 
buurlanden. Er zijn bijna geen banen 
meer in de bosbouw, volgens hem. Ik 
vind in de politiek belangrijk hoe 
een partij staat tegenover het milieu 
en tegenover buitenlanders, zei hij. 
Heb je bijzondere eetgewoonten, vroeg 
ik hem. Ik eet alles, was zijn ant
woord, maar ik geef niet om vlees. 
Vlees is ook het duurste onderdeel 
van de maaltijd, dus dat is erg pret
tig voor mijn portemonnaie. Ik vind 
dat dieren ook een geed leven moeten 
hebben en ik zal altijd scharreleie
ren kopen. 
Ben je verzekerd, vroeg ik hem, of 
heb je geen enkele verzekering? Ik 
kwam op dat idee, omdat de tand des 
tijds vrijelijk aan zijn gebit had 
kunnen knagen. Zijn overtuiging is 
dat geed uitkijken wat je doet de 
be ste verzekering is. Niet op een 
wrakke ladder gaan staan; je fiets in 
pe rfekte conditie houden en steeds 
geed de remmen controleren. Ik zou, 

Kies voor de fiets; wordt lid van de fietsersbond enfb 
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geloof ik, ook geen toestemming geven 
voor een eventuele operatie, zei hij. 

Hij is katholiek en is lang bezig 
geweest in het jongerenpastoraat o.a. 
met cabaret en een gevolg daarvan is 
dat hij neg altijd toneel doet met 
gehandicapten. De laatste jaren is er 
met Kerstmis in een zaal een opvoe
ring geweest, waarbij alles zelf ver
zonnen is en gemaakt door de groep 
zelf. in het huis van Wil is ook een 
hoek waar muziekinstrumenten staan en 
spotlights aan het plafond. Daar 
wordt wel eens gerepeteerd. Zijn in
terieur bestaat verder voor een groat 
gedeelte uit zelfgemaakte en gevonden 
dingen. Zo zaten wij op twee oude 
metal en stoelen, die vroeger op de 
terrassen van de stad dienst deden. 
Hij stookt alleen ala er bezoek is, 
want hij kan zichzelf wel warm hou
den. Vroeger stookte hij afvalhout, 
maar nu heeft hij een gaskachel. Ik 
stock misschien voor tien gulden per 
jaar, zei hij. Hij wees op de schil
derijen aan de muur. Het was niet van 
het type, dat men in galeries vindt, 
want het was met plakkaatverf op 
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papier. Tekenen was het enige vak op 
school waar ik geed i n was. Ik ver
koop wel eens wat, zeals onlangs aan 
de stedenbandgroep met Juigalpa. Ik 
ben in Nicaragua geweest. 

Ik denk dat Nederlanders over het 
algemeen te vee! verdienen, zei hij; 
teen ik neg voor een baas werkte heb 
ik wel eens om loonsverlaging ge
vraagd, maar dat ken n i et omdat in de 
CAO stand hoeveel je moest verdienen. 
Ik was teen een door geefluik naar 
allerlei liefdadige instellingen, 
want ik heb niet zoveel geld nodig. 
Nu heb ik mijn eigen klussenbedrijf 
en bepaal ik zelf hoelang ik werk en 
hoeveel ik verdien per uur. Mijn fa
milie vindt me wellicht vreemd, zei 
hij; ik heb niet vee l contact meer 
met ze. Je groeit tech uit elkaar. Ik 
zou het woord 'vreemd ' niet gebrui
ken, zei ik, maar het woord 'andere'. 
Teen ik weg ging, liet hij me eerst 
neg een opstelling zien met marklin
treintjes uit de jaren vijftig. oat 
is ook allemaal tweedehands, zei hij, 
en leuk voor die gehandicapten om mee 
te spelen. 

Peter Piket 

Advertentie: 

I r 

flmm Klusstw etDR~t ~;~ , 
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' Rep~r4lk en KhA.c;r,enwetk 
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Fietsersbond enfb 

Postbus 2150, 3440 DO Woerden 
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Roept U maar ... 
Boos worden helpt niet, melden wei ! 

Heeft u klachten over: verkeerd afgestelde verkeerslichten; te weinig opstel
ruimte voor fietsers bij kruispunten; gevaarlijke verkeerssituaties; slechte 
fietspaden of -stroken; sociaal onveilige fietspaden of tunnels; slechte 
verlichting; overtollige wortelgroei of beplanting; onvoldoende stallingsmoge
lijkheden 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 
T.a.v. de heer F. Blankespoor 
of Sector green 
Postbus 19350, 2500 CJ DEN HAAG 
Tel.nr. 070-3536300 

Kleine mankementen geconstateerd? 

Fietsersbond enfb, 
Afdeling Den Haag 
Postbus 11638 
2500 AP DEN HAAG 
Tel.nr. 070-3471165 

Neem dan contact op met de servicepunten van de dienst Stadsbeheer, dagelijks 
bereikbaar tussen 8.15 en 14.00 uur. 
Stadsdeelkantoor: Tel.nr.: 
Escamp, Genemuidenstr. 210 3535950 
Haagse Hout, 't kleine Leo 364 3535800 

Laak, Neherkade 114 
Loosduinen, Kleine keizerstr 3 
Scheveningen, Duinstraat 10 

3197703 
3915252 
3535600 

Segbroek, Sportlaan 40 

Gemeente Leidschendam 
Raadhuisplein 1 
2264 BP LEIDSCHENDAM 
Tel.nr. 070-3378300 

Gemeente Rijswijk 
Gen. Spoorlaan 2-4 
2283 GM RIJSWIJK 
Tel.nr. 070-3959911 

Gemeente Voorburg 
Herenstraat 42 
2271 CH VOORBURG 
Tel.nr.070-3575111 

Gemeente Wassenaar 
Postbus 499 
2240 AL WASSENAAR 
Tel.nr. 01751-22222 

3535700 

Voor: 
verlichting 3198605 
bestrating 3959430 

Voor: 
verlichting 01751-22244 
bestrating 01751-22266 

Wijkcontactpersoon: 
Tiny Dongelmans 
Caroline de Jong 
Henk Ens 
Lucien Graham 
Cor Hofman 
Jan de Munck 
Marga Zuurbier 
Johan Bommele 

enfb Leidschendam: 
Zijdesingel 26 

Tel.nr: 
3664608 
3514219 
3832269 
3479250 
3972773 
3464576 
3659870 
3259301 

2261 CA LEIDSCHENDAM 
Tel.nr. 070-3275258 

enfb Rijswijk: 
Postbus 1754 
2280 DT RIJSWIJK 
Tel.nr. 070-3952544 

enfb Voorburg: 
Appelgaarde 211 
2271 TE VOORBURG 
Tel.nr. 070-3273638 

De redactie van uw afdelingsblad ontvangt graag een afschrift van uw 
klachten, suggesties en opmerkingen. Zie voor adres het colofon voorin. 


