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2 De fietsbel 

Redacti onee l 

Allereerst wil de redactie zich ver
ontschuldigen voor de slechte kwali
teit en de late bezorging van de vo
rige Fietsbel. Met de drukker zijn 
afspraken gemaakt om dit in de toe
komst te voorkomen. 
De rubriek "Roept U maar ... " staat nu 
in uitgebreide vorm achterop de kaft. 
Voor fietsproblemen neemt U dus voor
taan gewoon de Fietsbel ter hand. Een 

andere noviteit 
het colofon op 
staat o.a. de 

in deze Fietsbel is 
deze pagina. Hierin 
kopij-datum voor de 

komende Fietsbel. De lay-out van de 
Fietsbel is opnieuw aangepast; op 
veler verzoek doen kolommen hun in
trede in ons blad. Wij wen sen U nog 
meer leesplezier met deze Fietsbel. 

De redactie. 

Oprichting onderafdeling Westland 

Het grootste deel van het Westland 
behoort organisatorisch gesproken in 
de ENFB tot de afdeling Den Haag e.o. 
Het betreft mensen in Wateringen, 
Naaldwijk 's Gravenzande, Monster 
en De Lier. Naar deze men sen is een 
schrijven uitgegaan om tot oprichting 
te komen van de onderafdeling West
land. De huidige actieve leden van 
Den Haag e. o. wonen te ver van deze 
gemeenten af om tot een goede belan
genbehartiging te komen. Macht U dus 
in een van deze gemeenten wonen en 

geen brief hebben ontvangen, en tach 
actief willen worden, dan kunt U con
tact opnemen met: 

Hendrik Jan Bossenbroek 
Linde 45 
Naaldwijk 
tel: 01740-20828 

In het Westland wonen ongeveer 45 
ENFB leden, hopelijk genoeg voor een 
eigen onderafdeling. Macht U vragen 
hebben, neem dan contact op met het 
afdelingssecretariaat, zie colofon. 

Adreswijziging onderafdeling Rijswijk 

De onderafdeling Rijswijk heeft sirtds 
kart een ander contactadres. Wij heb
ben namelijk een postbus geopend. 
Post voor de onderafdeling kunt U dus 
voortaan sturen naar: 

Handige adressen 

Fietsersbond enfb, 
Landelijk bureau 
Postbus 2150 
3440 DO Woerden 
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 

Fietsersbond enfb, 
onderafdeling Rijswijk 
Postbus 1754 
2280 DT Rijswijk 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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V erslag ledenraadsvergadering 
afdeling Den Haag e. o. 20-10-1993 

Aanwezig: Marga Zuur bier (vrz.), Tiny 
Dongelmans (seer.) , Johan Bommele, 
Clemens Sweerman (landel. ENFB), Men
no Spaan (Rijswijk), Dirk De Waal 
(Leidschendam), Peter Piket (penn.), 
John Lamet, Henk Teet, David van Res
sum, Mariette Fortuin, William Neder
pelt. 

De agenda werd vastgesteld. 
Bij de goedkeuring van het jaarver
slag van het verenigingsjaar 92/93 
zeals vermeld in de Fietsbel 93-3 had 
Johan Bommele de volgende opmerkin
gen: hij miste het recreatieve ele
ment, hij miste de door hem voorge
stelde parkenroute door Den Haag, hij 
miste de Haagsche Fiets Driedagen 
door de ouderenbond in het verslag. 
Waarvan acte. 

De begroting werd rondgedeeld. Vijf 
minuten leespauze. 
Er ontstond een discussie over ver
koopmateriaal. Het verkoopmateriaal 
is geen kapitaal en veroudert snel. 
Standjes waar we kunnen staan en be
mensen, doen we ook. De gemeente is 
commercieeler geworden voor ideele 
verenigingen. Samenwerking met het 
Haagsch Milieu Centrum is en word 
gezocht bij het organiseren van 
standjes. 

Rijswijk kreeg een compliment voor de 
vele inkomsten die ze hadden weten te 

verkrijgen. De afdeling Den Haag gaat 
in het komende jaar subsidie vragen 
aan de Zuid Hollandse Milieu Federa
tie. 

Er ontstond een discussie over het 
toezenden van de Fietsbel. William 
Nederpelt en Menno Spaan waren er 
voor de leden te vragen of ze de 
Fietsbel misschien niet willen ont
vangen. Dit zou wellicht het aantal 
te drukken en te verzenden Fietsbel
len verminderen. Hierdoor zou de 
Fietsbel goedkoper kunnen worden. 
Enquete? Dit zou moeilijkheden geven 
bij het labellen. Moeten wij een 
floppy vragen met ens eigen ledenbe
stand? Bij een stemming bleek een 
meerderheid voor het toezenden van de 
Fietsbel aan alle leden ( 6 voor - 5 
tegen). Clemens Sweerman raadde ens 
aan voorzichtig te zijn met het in
schakelen van stadspost als vervanger 
van de PTT. Verscheidene afdelingen 
hebben daar slechte ervaringen mee. 
Er werd een commissie ingesteld die 
zich gaat buigen over het toezenden 
van de Fietsbel bestaande uit Menno 
Spaan en William Nederpelt. 

Omdat vroeger op een ledenraad 
gesteld was dat de Fietsbel niet meer 
mag kosten dan 3 I 4 van de afdracht 
moest goedkeuring worden gevraagd aan 
de leden om dit jaar f 8000,- uit te 
geven aan de Fietsbel (4 nummers). 

---------------------------------
DataByl administratiel<antoor 

aantrekkelijke tarieven - flexibele dienstverlening 
milieuvriendelijke bedrijfsvoering 

inlichtingen: J.A. Kip 
Campanulastraat 6 

telefoon 070 - 3231842 
2555 DE Den Haag 

Fiets eens voor uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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Die goedkeuring werd gegeven. Menno 
Spaan schatte dat een advertentie, 
die f so,- opbrengt ons f 27,- kost. 

Tiny Dongelmans benadrukte dat ook 
voor de onderafdeling Leidschendam f 
100,- beschikbaar is voor administra
tiekosten. Er werd besloten 4 x per 
jaar een activiteitenagenda rand te 
sturen om de portokosten te drukken. 
De secretariaatskosten gaan dan aan
zienlijk omlaag. 

Johan BommeH§ wilde zijn extra bij
drage aan Woerden bij de jaarlijkse 
contributie ten goede laten komen aan 
de afdeling. Tiny Dongelmans stelde 
voor het gironummer van de afdeling 
in de Fietsbel te vermelden ten einde 
rechtstreekse starting mogelijk te 
maken. 

Bij het verdelen van de bestuurspos
ten voor het komende jaar ontstond de 
volgende situatie: 
Marga Zuurbier blij ft aan als voor
zitter. Menno Spaan wordt onze nieuwe 

De fietsbel 

penningmeester. Peter Piket wordt 
onze nieuwe secretaris. Tiny Dongel
mans blijft adviseren en wordt lid 
van het bestuur als tweede penning
meester. 

Johan Bommele wordt lid van de kas
controlecommissie. 

Er zijn vele vacatures. Wilt U iets 
doen? Vraag het bestuur naar de moge
lijkheden. Er zijn plannen om onder
afdelingen in Wassenaar en het West
land op te richten. Heeft U daar wel 
oren naar, kent U de brandende kwes
ties ter plaatse? Meld het ons! 

Bij de rondvraag deelde Peter Piket 
een uit de postbus verkregen spier
verzorgingsmiddel van een fabrikant 
uit Gorinchem rand. 

Na de pauze vertelde Dirk Jan Sloat, 
de coordinator van het Haagsch Milieu 
Centrum, over zijn werkzaamheden. 

Peter Piket 

Balans en Begroting van de Fietsersbond enfb, afdeling Den Haag en om
streken 

Toelichting: 
FIETSBEL: Er zijn dit jaar 3 "fiets
bellen" uitgegeven, waarvan een extra 
dik i.v.m. publicatie Blauwdruk. Het 
volgende jaar zullen er vier "fiets
bellen" uitgegeven worden. Max. te 
besteden (minus adv-opbrengst) 
f8.000,--

BLAUWDRUK: Er zal extra geld bij het 
landelijk buro aangevraagd worden om 
de gemaakte en toekomstige drukkosten 
te kunnen opvangen. 
PUBLICITEIT/AKTIES/STANDS: 
Afdeling Den Haag:Stallingsaktie "Oat 
ruimt op";groene route Johan Bommele 

Eethuis Jazz Cafe 

,,De 
Zijdeweg 58 

2245 BZ Wassenaar 

Tel.: 01751-79723 

Uw gasrvrouw 

en gastheer: 

Anneke en Ed Koendns 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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gefietst met politiek Den Haag; 
fietsafstelaktie b i j Haags Milieu 
Centrum; stand Binnenhof Spiegels. 
Onderafdeling Rijswijk: Aktie "dat 
ruimt op"; stand Stervoorde/Stadhuis; 
Stalling vrede van rijswijk 
Onderafdeling Leidschendam: L'dam 
leeft 17/18/19 september 1993. 

Er za1 zowel door de afdeling Den 
Haag als door de onderafdeling Rijs
wijk een bijdrage in de kosten, voor 
specifieke akties in het komende ver
enigingsjaar, aan Zuid Hollandse Mi
lieufederatie worden gevraagd. De 
kosten voor een beetje aktie vallen 
al gauw buiten onze begroting. 

INKOMSTEN 
afdracht 
aktiesjstandsjpubl 
" Leidschendam 
" Rijswijk 
" Voorburg 
fietsbel (advert.) 
rente/giften 
NADELIG SALDO 

TOTAAL (f) 

UITGAVEN 
verkoopmat. 
fietsbel 

BEGR. 92/93 
f 9.000,--

750,--

300,--
100,-

- 1.000,--

11.150,--

BEGR. 92/93 
f 1.200,-
- 6.800,--

aktiesjstands/publ. - 1.950,-
" Leidschendam 
" Rijswijk 
" Voorburg 
secr.jverg.kstn 
" Rijswijk 

- 1.000,--

" R'wijk Borg Postbus 
" Leidschendam 
" Voorburg 
abonnementen 
diversen 

TOTAAL (f) 

100,--
100,--

11.150,--

WERKELIJK 
f 9.067,04 

713,15 
229,95 
802,93 

200,--
110,49 

- 1.586,75 

12.710,31 

WERKELIJK 
f 1.200,85 
- 7.621,49 
- 1.413,51 

946,45 

- 1.253,27 
138,14 

89,--
47,60 

12.710,31 

BEGR. 93/94 
f 9.000,--

700,--
250,--
600,--
100,--

- 1.200,--
100,--

0,00 

11.950,--

BEGR. 93/94 
f 1.000,--

8.000,--
680,--

330,--

1.000,--
390,--
150,--
100,--
100,--
100,--
100,--

11.950,--

SALDI; kas f 280,29; giro f 3.831,97 

Een Kemper vouwfiets 
past 

in een trein, 

een koffer of kofferbak, 

en past zeker 

in uw doelstelling ! 

Brompton~ 
DiBlasi 

Dahon 

Me e -:- Den Haag 
1\1 mp ~e vouwfietsspecia/ist 070-3459696 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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Over bescheidenheid 

Het Kurhaus was nog niet voorzien van 
de plastic spatlappen die er nu op 
zitten, maar had nog de oude gietij
zeren galerijen, toen ik op mijn step 
tussen de auto's door slalomde op het 
Gevers Deynootplein. Auto's waren in 
die tijd zware zwarte bakken met 
treeplanken uit Amerika en zagen er 
uit of ze ook van gietijzer waren 
gemaakt. Ik keek hoe hard ze konden. 
Een normale auto kon over de honderd. 

Toen ik elf jaar was kocht mijn vader 
een auto, een Engelse middenklasser. 
Het eerste weekend reden wij met z ' n 
vieren naar Delft, maar het plezier 
werd enigszins vergald doordat mijn 
vader zich een beetje schaamde en er 
uit zag of hij zijn excuses wilde 
maken tegen de voetgangers die voor 
ons opzij moesten springen . Mijn va
der had een auto omdat zijn onderge
schikten er ook €€n hadden en om in 
de zomer met onze tent en een hele
boel goedkoop voedsel in de Alpen te 
komen. Mijn broer en ik vulden de 
tijd op de Duitse autobanen met het 
raden van automerken, maar raden was 
het eigenlijk niet, want wij vergis
ten ons nooit . Vooral de vrachtwagen 
met het hoge gierende geluid vonden 
wij mooi. Magirus Deutz zeiden wij. 
Zo 'n vrachtwagen reed zestig op de 
autobahn en wij vijf en zeventig. Wij 
reden in drie dagen naar onze bestem
ming. 

Hoe langer mijn vader een auto had, 
des te meer began hij dat normaal te 
vinden en niet meer onbescheiden en 
des te meer began hij beslissingen te 
nemen die anderen onwelgevallig wa
ren. Hij kreeg eelt op zijn ziel en 
last van zijn rug. Ook de beenspieren 
waren niet meer wat het geweest was. 

Ikzelf dacht in de toekomst een 
vrouw , twee kinderen, een rijtjeshuis 
en een auto te verwerven, maar dat 
was nog heel onwerkelijk voor mij. De 
auto 
zijn. 
beter 
grand 

zou een Lancia Aurelia moeten 
Veel later dacht ik dat het 
zou zijn de aardolie in de 
te laten zitten voor volgende 

generaties. Vroeger dachten we nog 
dat we het aardgas uit Groningen snel 
op moesten maken, omdat de kernener
gie er aan kwam. Gelukkig zijn er 
steeds meer tekenen, die er op wijzen 
dat kernenergie tach niet rendabel 
is, en dat is waarschijnlijk de enige 
grens die zal blijken te werken. In 
het boek "soldaat Svejk" komt een 
kapelaan voor, die bij het kaarten 
het Korrinkrijk Gods voor zichzelf zou 
hebben verkwanseld, als hij iemand 
zou hebben kunnen vinden, die daar 
krediet op had willen geven. 

Als de evolutie wat verder zal zijn 
gevorderd en de Westeuropese bescha
ving en misschien wel alle mensen 
omgekomen zijn in hun vuil, zal het 
de aarde wel een paar miljoen jaar 
kosten om er weer bovenop te komen en 
dan hoop ik dat de vleermuizen zich 
zullen ontwikkelen tot de kroon der 
schepping. Vleermuizen hebben eigen
lijk alles. Het zijn zoogdieren . Be
ter kan niet. Ze hebben vleugels en 
dus geen behoefte aan auto's, treinen 
of vliegtuigen. Ze hebben handjes, 
dus ze kunnen dan hopelijk een pen 
vasthouden om hun gedachten op te 
schrijven . Bovendien houden ze een 
winterslaap, dus hebben ze geen aard
gas nodig en tevens kunnen ze zich in 
het danker uitstekend orienteren en 
hebben ze geen lampen nodig. Oat zou 
een erg goede zet zijn van moeder 
natuur. Peter Piket 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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KORTE BERICHTEN 

NIEUWE RUBRIEK VOOR FIETSEND HAAGLANDEN 
Vanaf nu staat er in de Fietsbel deze nieuwe rubriek. U kunt zelf ook berichten 
veer deze rubriek doorgeven. Hou er wel rekening mee dat er tussen de copijda
tum ( staat vooraan in het colofon) en het verschijnen van de Fietsbel circa 
drie weken zitten. 

VROUWENCAFE 
Op 25 januari om 19.30 uur organiseren acht Haagse vrouwenorganisaties een 
politiek cafi. Het thema is "milieu; lobby en beleid" met als ondertitel "wat 
is nodig, wat is haalbaar en wat is betaalbaar". De eerste spreekster zal zijn 
onze voorzitter row Marga Zuurbier. Lokatie: de Rederijkerskamer van het oude 
stadhuis op de Groenmarkt. Zaal open 19.00 uur. Entree f 5,- . Veer de pauze 
drie spreeksters. Na de pauze Ronde Tafel gesprek. Iedereen kan deelnemen. 

FIETSTOCHTEN 
De fietstochten tot bevordering van het plezier in het fietsen, profiteer van 
onze expertise, vinden reeds geruime tijd weer gewoon plaats op de laatste 
zondag van de maand. Verzamelen om 12.00 in cafi "de Landbouw", hoek Bezuiden
houtseweg/Landscheidingsweg. Iedereen mag komen: leden, aspirantleden en niet-
leden. Data: 30 januari 

27 februari 
27 maart 

DRIEDUIZENDSTE GEMEENTEFIETS 
Verwacht werd dat 1500 ambtenaren gebruik zouden maken van de mogelijkheid een 
fiets van de gemeente te krijgen en dan op de fiets naar het werk te komen. Op 
28 oktober 1993 heeft wethouder Martini echter reeds de drieduizendste fiets 
uitgereikt. 

OVERDEKTE FIETSENSTALLINGEN 
Ons lid Jan de Munck heeft wijkverenigingen in Scheveningen (hij is wijkcoordi
nator van Scheveningen) een brief gestuurd om te vragen of in die wijken 
behoefte was aan overdekte dag- en nacht-buurtstallingen. In de wijk Duindorp 
werd een gemis gevoeld. Enkele verenigingen van de prachtige villawijken, die 
eveneens tot deze regie behoren voelden het gemis niet zo. Vele deelverenigin
gen antwoordden niet. Zouden daar geen fietsers wonen? 

NATUUR- EN MILIEUAKTIEF, CURSUS VAN PETER SCHUTJES 
Ons lid Peter Schutjes heeft een cursus milieu- en natuuractief gegeven in het 
Haags Milieu centrum en met enkele cursisten een enquete gedaan naar het hoe en 
waarom schoolkinderen met de fiets of met de auto naar school gebracht worden. 
De finale presentatie van de resultaten zal op 20 januari plaatsvinden in 
aanwezigheid van de wethouder in het HMC. Hopelijk meer in de volgende Fiets
bel. 

ANTI AUWTO VERENIGING ORGANISEERT FIETSDEMONSTRATIE 
Op 26 december zal een anti auwto demonstratie met fietsen gehouden worden op 
de parkeerstrook van de Utrechtse baan en het Prins Clausplein door bovenge
noemde vereniging. Bij regen wordt het 2 januari. Bij het schrijven van deze 
berichten moest dit nog plaats vinden en heeft de harde hand van het blik nog 
niet gezegevierd. Er zouden zelfs optredens zijn op het Prins Clausplein. 
Poppenkast wellicht? 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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Nieuws uit Rijswijk 

Op vrijdag vijf november waren on
schuldige toeschouwers getuige van 
een vreemde samenscholing bij de 
Geestbrug. Die dag was namelijk door 
leden van de verkeerscommissie van de 
gemeente Rijswijk uitgekozen om samen 
met leden van de onderafdeling van de 
enfb en enkele betrokken ambtenaren 
op de fiets te stappen. 
Aanleiding was het route-onderzoek 
wat de onderafdeling had gedaan. Het 
doel van de fietstocht was om de re
sultaten van het route-onderzoek eens 
samen door te praten, en vooral door 
te fietsen. Het route-onderzoek wat 
ter tafel lag was het eerste uit een 
reeks van negen. Deze route ging van 
de Geestbrug naar het Oosteinde in 
Wateringen. Voor deze fietstocht werd 
echter een korter traject geselec
teerd. Daarin kwamen de meeste gebre
ken voor. 
Na de start bij de Geestbrug, alwaar 
de kruising met de Geestbrugkade en 
de Cromv l ietkade bekeken werd, g ing 
het over de geestbrugweg naar de 
kruising met de Haagweg en de Heren
straat. Vandaar ging het over de 
ventweg en het te smalle fietsstrook
je langs de haagweg naar de kruising 
met de Lindelaan. Na een beschouwende 
blik op de kruisingen van de linde
laan met de Willemstraat, Rem
brandtkade, Tooroplaan en de burge
meester Elsenlaan, werd halt gehouden 
bij het stadhuis. Verder op de Gene
raal Spoorlaan stak het gezelschap 
over naar de Colijnlaan. Dit was de 
laatste beproeving van de rit; het 
massagewegdek van de klinkers in de 
Colijnlaan. Daarna restte de warmte 
van het Rijswijkse stadhuis, en het 
genot van de klaargezette drankjes. 
Gezellig napratend met de medefiet
sers werd al snel duidelijk dat men 
het, ondanks de soms lastige preble
men die besproken waren, erg op prijs 
had gesteld. Hier en daar is zelfs 
het woord 'herhaling' gevallen. Tach 
was het niet alleen om de lol te 
doen, er waren immers problemen ge
constateerd en oplossingen aangedra
gen. Bij het overleg dat wij weken 

later met de gemeente hadden, werd 
duidelijk dat er concrete besluiten 
over een aantal zaken genomen waren. 
Per punt zijn dat de volgende: 
* De regeling 'Rechtsaf door rood 

toegestaan' wordt op een aantal 
plaatsen langs de route ingevoerd. 

* Er komt een Opgeblazen Fietsers 
Opstel Strook (OFOS) voor de krui
sing van de Geestbrugweg met de 
Haagweg. (Definitieve oplossing 
van de lastige situatie komt pas 
bij de reconstructie van het 
kruispunt) . 

* De smalle fietsstrook langs de 
Haagweg voor het kruispunt met de 
Lindelaan blij ft voorlopig gehand
haafd. Een andere oplossing ziet 
de gemeente voorlopig niet zitten. 
Wel wordt een opknapbeurt van het 
wegdek overwogen. 

* De verkeerslichtenregeling van een 
aantal lichten op de Haagweg kan 
door de verouderde technologie 
nauwelijks worden aangepast. Ver
vanging staat helaas pas voor 1998 
op het programma. Even geduld dus. 

* Aan het einde van de Willemstraat, 
voor de kruising met de Lindelaan, 
zal een fietsstrook 
geven. De eilandjes 
van de weg bij de 

worden aange
in het midden 
zebra, worden 

verwijderd om extra ruimte te 
scheppen. Een en ander is een tij
delijke maatregel in afwachting 
van een definitieve oplossing. 

* De Jan van Polanenstraat blijft 
volledig eenrichtingsverkeer, en 
dus verboden voor fietsers vanaf 
de Lindelaan. 

* De overgang in het wegdek van de 
oversteekplaats op de Generaal 
Spoorlaan naar de Colijnlaan zal 
verbeterd worden. 

De onderafdeling Rijswijk is blij met 
deze resultaten. Niet alleen deze 
concrete toezeggingen stemmen ons 
tevreden, maar oak de aandacht die de 
gemeente aan de fiets besteedt. We 
willen deze dialoog danook graag 
voortzetten, met hopelijk net zulke 
goede resultaten voor de andere rou
tes. 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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Hoe het niet moet. ... 

Onderstaande foto laat een situatie 
zien die fietsers helaas bijna elke 
dag tegen komen. Sommige mensen den
ken dat een f ietspad of -strook een 
soort vluchtstrook is waarop fietsers 
mogen fietsen als "de auto's" haar 
niet nodig hebben. Een handige extra 
parkeerstrook, zelfs als er wel 
plaats is. Uitermate geschikt om, 
bijvoorbeeld een ministerie te ver
huizen. Wij begrijpen oak wel dat je 
een verhuiswagen niet zo makkelijk op 

de weg stalt. Maar op deze manier kan 
niemand er meer door. Geen fietsers, 
geen voetgangers, geen verhuizers 
(?). Deze manier van opstellen is 
beslist asociaal. Met drie vrachtwa
gens naast elkaar de boel blokkeren 
is niet alleen zeer hinderlijk, maar 
oak erg gevaarlijk door de halsbre
kende toeren die je moet uithalen om 
je weg te vervolgen. Heeft U daar wel 
eens aan gedacht, heren verhuizers ? 

Stemmen, natuurlijk op de fiets! 

Het komende voorj aar mogen wij weer 
stemmen! En dat doe je als fietser 
tach het liefst op de fiets, op een 
fietsende kandidaat van een fiets
vriendelijke partij!?! Je kunt helpen 
anderen daar oak zo over te laten 
denken door de gratis poster "Stemmen 

op de fiets" (A3-formaat) op een goed 
zichtbare plaats op te hangen. Deze 
poster is met onderstaande bon te 
bestellen. Vul de bon in en stuur 
deze in een envelop 
Fietsersbond enfb, 
Postbus 11638, 2502 

naar: 
Aktie Stemmen, 

AP DEN HAAG. 

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

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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Platform tegen de V erlengde Landscheidingsweg 

De Fietsersbond enfb heeft zich aan
gesloten bij het Platform tegen de 
Verlengde Landscheidingsweg, een sa
menwerkingsverband van ruim twintig 
groeperingen. De Verlengde Landschei
dingsweg wordt ook wel de Rijksweg 14 
of de Noordelijke Randweg Haagse Re
gie (NORAH) genoemd. Het zijn ver
schillende namen 'voor dezelfde nieuwe 
autoweg die de snelweg bij Leidschen
dam (A4) verbindt met de bestaande 
Landscheidingsweg. Bovendien zal het 
traject van de Landscheidingsweg tot 
het Hubertusviaduct herzien worden. 
Zo zal het laatste gedeelte een auto
tunnel worden als het aan de gemeente 
Den Haag ligt. 
De Fietsersbond enfb is tegen de aan
leg van de weg zeals die thans de 
voorkeur heeft van Rijkswaterstaat, 
de provincie Zuid-Holland en de ge
meente Den Haag. Door de aanleg van 
de weg is er meer autoverkeer moge
lijk in de Haagse regie (men gaat uit 
van een groei met 30%!) met allege
volgen van dien: meer milieuveront
reiniging, meer geluidshinder en gro
tere verkeersonveiligheid. De be
staande wegen die haaks staan op de 
weg, zeals de Bezuidenhoutseweg en de 

Benoordenhoutseweg/Leidse straatweg, 
zullen er extra autoverkeer bij krij
gen. Er komt een rechtstreekse auto
route tussen Zoetermeer, de nieuwe 
woonwijk Leizo en Den Haag/Schevenin
gen. De reistijd per auto wordt daar
door relatief korter dan per fiets of 
openbaar vervoer. Meer mensen zullen 
daardoor de auto gaan nemen in plaats 
van de fiets of het openbaar vervoer. 
De nieuwe weg tussen de A4 en de 
Landscheidingsweg komt op maaiveldni
veau te liggen . Fietsers op de wegen 
die er haaks op staan, zeals de mgr. 
Steelaan en de Prins Bernardlaan zul
len de weg moeten kruisen. Een drukke 
weg met snel autoverkeer, dus veel 
gevaar extra en lang wachten. Echte 
oplossingen voor de huidige verkeers
problemen, zeals de meest milieu
vriendelijke variant of de openbaar 
vervoersvariant lagen eerst wel op 
tafel maar zijn niet serieus uitge
werkt. Het Platform en ook de Fiet
sersbond enfb heeft daarom in haar 
inspraakreactie gesteld dat deze va
rianten eerst geed uitgewerkt moeten 
worden, zodat de politici dit voor
jaar een goede verantwoorde keuze 
kunnen maken. 

Kapotte verkeerslichten levensgevaarlijk 

Als een verkeerslicht kapot is, meldt 
het dan zo snel mogelijk bij Uw ge
meente. Bet telefoonnummer vindt U 
achterop dit blad. Vroeger werden de 
lampen vervangen als ze een bepaalde 
tijd in gebruik waren geweest, tegen
woordig pas als ze kapot zijn. Oat is 
op zich milieuvriendelijker. Een ge
volg is echter dat er vaker dan vroe
ger lampen kapot zijn en dat is 
slecht voor de verkeersveiligheid. 
Zeker kapotte gele en greene lampen 
worden lang niet altijd binnen 24 uur 
na een melding gemaakt. De Fietsers
bond enfb maakt zich hier ernstige 
zorgen over. Het is van groat belang 
dat iedereen die ziet dat een 
verkeerslicht kapot is dit zo snel 
mogelijk doorgeeft aan de gemeente. 
Een ander aspect is de aansprakelijk-

heid bij verkeersongelukken. De ge
meente is aansprakelijk te stellen 
voor een verkeersongeluk als het on
geluk te wijten is aan een kapot ver
keerslicht terwij 1 de gemeente wist 
dat het licht kapot was! Een melding 
voor het ongeluk is daarvoor voldoen
de. Bel over kapotte verkeerslichten 
in Den Haag met 070-3536777, stadsbe
heer. Wil je dat het licht zo snel 
mogelijk gerepareerd wordt, geef dan 
niet alleen de lokatie door, maar ook 
de kleur van het kapotte licht en het 
nummer van de verkeerslichtenpaal. 
Dit nummer staat net onder de lich
ten, op de paal. 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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Gemeenteraadsverkiezingen 

Over veiliger verkeer, meer aandacht 
voor de fiets en een beter milieu 
hebben de politieke partijen ook bij 
de vorige verkiezingen belangrijke 
beloften gedaan. Wat hebben ze ervan 
waar gemaakt? Wat bieden ze ons nu? 
Een week voor de gemeenteraadsverkie
zingen, op dinsdag 22 februari 1994, 
organiseert het Haags Milieucentrum 

een debat met Haagse (potentiele) 
gemeenteraadsleden. Centraal in de 
discussie staat de omschakeling "Van 
denken naar doen". Er zijn namelijk 
de afgelopen jaren genoeg mooie plan
nen gemaakt. In de komende jaren zal 
het vooral aankomen op wat er gedaan 
wordt! Voor meer informatie: 070 
3652016. 

Advertentie: 

veilif! bij: 

Stallingen in Den Haag, Rijswijk, 
Voorburg, Scheveningen en Kijkduin 

en bij diverse evenementen. 

Jaarkaart en '12 ritten'-kaarten mogelijk 

Bel de Biesieklette infolijn tel. 070-362.42.82 

Centrumnota Leidschendam 

De onderafdeling Leidschendam heeft 
op 10 december 1993 schriftelijk be
zwaar gemaakt tegen de centrumnota. 
Deze nota bevat plannen voor de her
inrichting van het Damcentrum en 
Leidschenhage en het verbindende ge
bied (het Kwadrant), ontwikkeld door 
het buro OD 205 in opdracht van de 
gemeente. De voornaamste punten van 
bezwaar staan hieronder, een volledi
ge tekst is op te vragen bij het se
cretariaat (voor adres zie achterop 
deze Fietsbel). Eind januari worden 
de bezwaren samengevat en behandeld 
in de raadscommissies. 

Leidschenhage 
Het plan voor Leidschenhage is ge
richt op uitbreiding van het winkel
oppervlak, handhaving van de parkeer
mogelijkheden en goede bereikbaarheid 
voor automobilisten. Met fietsers is 
nauwelijks rekening gehouden. Voor de 
fietsers houden de plannen zelfs een 
verslechtering van de veiligheid in 
door de aanleg van een rondgaande 
ventweg, verlenging van de route naar 
de belangrijkste fietsenstalling, 
slechtere bereikbaarheid door het 
opheffen van de belangrijkste ingang 
voor fietsers en minder stallingsmo
gelijkheden door teruggang van het 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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aantal stallingen van 6 naar 3 (de 
huidige bewaakte stalling wordt opge
heven). De huidige fietsroutes van en 
naar Leidschenhage bevatten veel on
veilige oversteken, deze worden niet 
verbeterd. Er is nu helaas niets po
sitiefs over dit plan te zeggen. 
Damcentrum 
Bij het ontwikkelen van plannen voor 
het Damcentrum heeft men het tot 
stand komen van een derde oeverver
binding over de Vliet in het achter
hoofd gehad. Het autoverkeer wil men 
hier terugdringen. De brede weg over 
het Damplein wordt vervangen door een 
smallere met een bijna haakse bocht 
erin. De parkeerstroken aan een kant 
van de Damlaan worden opgeheven ten 
gunste van de aanleg van twee fiets
stroken (rood asfalt met onderbroken 
streep). Tegen dit plan maken de win
keliers ernstig bezwaar. De onderaf
deling denkt dat het plan beter kan. 
Er is helaas geen ruimte voor twee 
fietspaden, maar wel voor een fiets
pad aan de ene zijde en een fiets
strook met een ribbellijn aan de an 
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dere zijde. De afslag naar de Oude 
Trambaan moet oak veiliger. Nu is het 
nag zo dat automobilisten zich in 
twee rijen kunnen op stellen voor het 
stoplicht, hierbij wordt de fietser 
op de stoep gedrukt. Deze onveilige 
situatie is al diverse malen gesigna
leerd naar de gemeente. 
Kwadrant 
Bij herinrichting van het gebied tus
sen Leidschenhage en het Damcentrum 
zou aandacht moeten worden besteed 
aan veiliger fietsvoorzieningen. 
Inmiddels is er overleg geweest met 
de verkeerskundig medewerker van de 
afdeling wegen en water van de ge
meente. Deze afdeling is stelt zich 
positief op t.a.v. een fietsveiliger 
Leidschendam. Maar de politiek zal 
bereid moeten zijn om de nieuwe cen
trumplannen zodanig aan te passen dat 
deze oak wat de fietsvoorzieningen 
aangaat zullen voldoen. 
In januari zullen de raadscommissie
leden voor verkeer ons bezwaarschrift 
met een begeleidende brief, waarin we 
ons voorstellen, ontvangen. 

Waterstaatsfietstocht (26 km. ca. 2 uur 30 min.) 

De tekst met alle toeristische gege
vens is op te vragen bij het secreta
riaat van de onderafdeling Leidschen
dam (zie achterkant kaft). 
De route voert langs een aantal land
schappelijke elementen, gebouwen en 
monumenten die te maken hebben met de 
waterbeheersing in Leidschendam door 
de eeuwen heen, zeals de gracht van 
Corbulo, de landscheiding, 

grenspalen, polders, molens, gemalen 
en sluizen. Het gedeelte door de be
bouwing van Leidschendam bevat veel 
onderdelen waarbij we even afstappen 
en lopen. De doorfietsers onder ons 
komen aan hun trekken in het buiten
gebied: door Stompwijk via Voorscho
ten door de polders weer terug naar 
Leidschendam. Op bladzijde 15 overi
gens een kaartje van de route. 

Ruim 175 m2 mountain- en hybride bike plezier! 

* Mountain-bikes, tourfietsen 
vanaf: f 850,-

* Descente wielershirts met lange 
mouw van f 199,- voor f 89,

* Alle reparaties + onderhoud 
* Fietsondergoed ODLO-THERMIC 
* Import framesets I ATB-onderdelen 

Schoolstraat 63 1 2282 RC Rijswijk 070-3950747 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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Beschrijving Waterstaatsroute 
-1- De route begint op het Zijdepad 
(het fietspad langs de spoorlijn Den 
Haag-Leiden bij het grensbord "Voor
burg"). In de weilanden links en 
rechts loopt een laag dijkje (onge
veer 8 m. voor het bard). Dit is de 
Landscheiding, een dijk die sinds de 
13e eeuw de grens vormt tussen de 
polders waarvan de waterbeheersing 
door resp. het hoogheemraadschap Del
fland en het hoogheemraadschap Rijn
land werd~n geregeld. De dijk begint 
onder de duinen bij Wassenaar en 
loopt via Leidschendam richting Zoe
termeer. Vanaf hier gaan we zoveel 
mogelijk de Landscheiding volgen. 
-6- Aan het einde van de Mauvelaan op 
de hoek met de St. Bonifaciusstraat 
(t. o. het PTT- laboratorium) begint 
onze speurtocht naar grenspalen van 
de Hoogheemraadschappen Rijnland en 
Delfland. Delfland en Rijnland hadden 
regelmatig strijd over het onderhoud 
van de dijken. Bij dijkdoorbraak liep 
het lager gelegen Delfland onder. In 
de zeventiende en achttiende eeuw 
werden de grenzen opnieuw bepaald en 
gemarkeerd met palen. In de loop van 
de tijd zijn een aantal palen vervan
gen door modernere. De pal en hebben 
een nummer, de Rijnlandse kant is 
aangegeven met een R en de Delflandse 
met een D. 
-10- We volgen de Landscheiding door 
rechtsaf de schuine doodlopende 
straat in te rijden. Deze eindigt bij 
een grate grenspaal op de hoek van de 
Bachlaan en de Kon. Julianalaan. Op 
deze paal staat te lezen: Rijnland 
Delfland IV. 
-15- Op de Schoorlaan is er een 
fietspad aan de linkerkant. We zien 
dan een reconstructie van het oudste 
waterwerk van Leidschendam: de gracht 
van Corbulo (47 na Chr.). De Romeinse 
veldheer Corbulo liet in de winter 
van het jaar 47 zijn soldaten een 
kanaal graven waarbij de Oude Rijn 
bij Leiden werd verbonden met de Gan
tel (een rivier die op de Maas uit
mondt). Ze kanaliseerden bestaande 
kreken. In Leidschendam, dat op de 
waterscheiding ligt, moest een ver-
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bindend kanaal worden gegraven. Tot 
voor kart werd aangenomen dat de 
Vliet exact het Romeinse trace volg
de. In 1989 werd echter een ca. 1 km 
lang en 13 m. breed kanaal gevonden 
dat in de eerste eeuw na Chr. in ge
bruik is geweest. Bij de uitkijktoren 
is een informatiepaneel en in het 
zorgcentrum Schoorwijck is een perma
nente expositie met vondsten ( ingang 
aan de andere kant). 
-18- Voor de sluizen slaan we links
af. Bij de noordelijke Sluisbrug kun 
je makkelijk je fiets stallen. Hier 
liep in de middeleeuwen de landschei
ding als een dam door de Vliet. Al 
het scheepverkeer tussen Leiden en 
Delft moest via de overtoom naar de 
andere kant van de dam worden getrok
ken. In 1473 kwam er een kleine af
sluitbare duiker in de Dam die af en 
toe werd opengezet om het water in de 
Delftse grachten te verversen. Na 
veel getouwtrek van de stad Delft om 
een makkelijke doorgang voor de 
scheepvaart te maken werden er in 
1648 schutsluizen voor schepen in 
gebouwd. De huidige sluiskom met de 
ophaalbruggen dateren uit 1886-1887. 
Let hier eens op het verschil in wa
terpeil, het kroosrooster t.o. ta
veerne de Oude Sluys, de sluiswach
terswoning (1888) en de bordjes 
"verboden voor rijwielen". 
-19- de Venestraat 
We volgen nu weer de Landscheiding. 
De huizen die aan de Venestraat ston
den hebben eeuwenlang wateroverlast 
vanuit de polder ondervonden. Achter 
hun huizen liep namelijk een sloot 
die in verbinding stand met de Stomp
wijkse vaart en loosde op de Vliet. 
Bij hoge waterstand liepen de tuinen 
en kelders nogal eens onder. Deze 
verbinding is nu verbroken en gaat 
via de Starrevaart. 
-21- We gaan rechtsaf onder de snel
weg door en stoppen bij het begin van 
het weiland rechts. Vanaf hier ligt 
de Landscheiding weer heel duidelijk 
in het landschap (tot aan de snelweg 
Den Haag- Zoetermeer). 
-23- Na de eerste brug in de Stomp
wijkse weg is er rechts een inrit 

Fiets eens voor Uw plezier: de enfb FIETSZONDAG 
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(voor nr.16). Hier staat het elektri
sche gemaal Driemanspolder (1952). 
Het verschil tussen de waterstand in 
de Stompwijkse vaart en de omringende 
polders is goed te zien. Het dorp 
Stompwijk ligt met de Stompwijkse 
vaart en zijn lintbebouwing op onver
graven bovenland. Het omringende land 
ligt meters lager vanwege de veenwin
ning. In 1668 werd begonnen met het 
droogmaken van de Driemanspolder. 
Daarvoor werden er 8 molens ge
plaatst, waarvan er 3 zijn gebleven 
(daar komen we straks langs). In 1876 
werd er en stoomgemaal geplaatst maar 
bleven de molens dienst doen. Het 
elektrische gemaal maakt de molens 
overbodig. 
-24- Ca. 800 m. verder langs de 
Stompwijkse vaart zien we aan de lin
kerkant het gemaal "de Antagonist" 
(1882). Een bordje bij het gemaal 
verteld ons iets over de geschiede
nis. Men wil dit gemaal opheffen. 
-25- Rechts de molendriegang. Langs 
de molens is een wandelpad. 
-26- Een karakteristiek element wordt 
gevormd door de particuliere (op
haal)-bruggetjes over de Stompwijkse 
vaart. De vaart is het boezemwater 
voor het hele gebied. 
-27- Bij de bushalte "Kniplaan", 
linksaf de Kniplaan in. De Kniplaan 
ligt op een dijkje op de scheiding 
van de Duivenvoordse polder (links) 
en de Knippolder. In de Knippolder 
lagen eeuwenlang grote plassen als 
gevolg van de turfwinning. In 1861 
werd de polder drooggemaakt. Ruim 100 
j aar later herhaal t de geschiedenis 
zich: na aanleg van "de Vlietlanden" 
zijn de polders weer watervlakten, nu 
door de winning van zand. 
-28- Uitkijktoren met uitzicht op de 
vogelplas, het gedeelte van de Vliet
landen dat een natuurreservaat is. 
Richting de Vliet kijkende zien we 
aan de overzijde een kleine watermo
len die vanaf de zeventiende eeuw de 
Duivenvoordse polder bemaalde. Als we 
de Kniplaan verder afrijden tot de 
Vliet zien we een van de vele plaat
sen waar een zgn. wedde in de Vliet 
was (een doorwaadbare plaats). Na 
uitdiepen van de Vliet werd een veer-
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dienst ingesteld. Van de laatste 
veerman wordt verteld dat hij als hij 
te diep in het glaasje had gekeken de 
over kant niet haalde. Het midden van 
de Vliet was te diep voor zijn vaar
boom zodat op hulp gewacht moest wor
den. Aan de overzijde ligt het voor
malige veerhuis. 
-29- Rechtsaf rijden we langs de 
Vliet op een autovrij pad. Op dit pad 
liepen 350 jaar geleden de eerste 
jaagpaarden voor de trekschuiten. 
-30- We volgen de bordjes naar Leiden 
die ons om de haven leiden. 
-31- Weer bij de Vliet gekomen slaan 
we linksaf en gaan weer een stukje 
terug en dan de Vlietlandbrug over. 
-32- Over de brug slaan we links af. 
-33- Aan het einde van deze laan kun-
nen we alleen naar rechts, de Molen
laan in. Langs het water rijdend ko
men we vanzelf in de mooie dorpskern 
van Voorschoten. 
-34- We gaan linksaf door de Voor
straat naar de Veurse straatweg. 
-35- Als we de bebouwing van Voor
schoten bijna uit zijn nemen we het 
fietspad naar rechts, de Rosenburg
herlaan. 
-36- We volgen het fietspad linksaf 
langs de spoorlijn. De brede sloot 
waarlangs we rijden en verderop krui
sen, is de Dobbewetering. De weterin
gen zijn van oorsprong veenstroompjes 
die parallel aan de Oude Duinenruggen 
lopen. Ten behoeve van de ontwatering 
zijn haaks daarop sloten aangelegd. 
De Dobbewetering is sterk gekanali
seerd. Aan de overzijde van de spoor
lijn ligt het landgoed "de Horsten". 
-37- We gaan rechts onder de spoor
lijn en daarna naar links het Oude 
Veenpad in. We passeren de achterkant 
van landgoed Duivenvoorde. Naast het 
spoor staat gemaal de Vereeniging. 
-38- Na de tunnel slaan we rechtsaf 
en volgen verder aanwij zingen op de 
paddestoelen, richting Voorburg. 

We zijn nu weer op het punt waar we 
vertrokken zijn. 
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Roept U maar . .. 
Boos worden lielpt 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, 
bereikbaar tussen 8.15 en 14.00 uur. 

dagelijks 

Stadsdeelkantoor: 
Escamp, Genemuidenstr. 210 
Haagse Hout, 't kleine Lao 364 

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

Segbroek, Sportlaan 40 

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

Voor: 

Tel.nr.: 
3535950 
3535800 

3197703 
3915252 
3535600 

3535700 

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

verlichting 3198605 
bestrating 3959430 

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

Gemeente Wassenaar 
Raadhuisplein 22 
2242 CP WASSENAAR 
Tel.nr. 01751-22222 

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

enfb Leidschendam: 
Zijdesingel 26 
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 

enfb onderafdeling 
in oprichting; 
zie elders in dit blad. 

De redactie van uw afdelingsblad ontvangt graag een afschrift van uw 
klachten, suggesties en opmerkingen. Zie voor adres het colofon voorin. 
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Tel.nr: 
3664608 
3514219 
3832269 
3479250 
3972773 
3464576 
3659870 
3259301 


