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2 De fietsbel 

Redactioneel 

Dit is de tweede Fietsbel van 1993, en tevens de tweede 
Fietsbel 'nieuwe stijl'. Bijna alle werkzaamheden worden nu 
met de computer verricht. De eerste Fietsbel van di t jaar, 
heeft al veel positieve reacties uitgelokt. Tech kan de 
redactie zich voorstellen dat U, als lezer, nog aanmerkingen 
of suggesties heeft. Wij nodigen U ui t die naar de redactie 
toe te sturen. Het redactie-adres is vanaf heden: 
Fietsersbond enfb, Postbus 11638, 2502 AP Den Haag 

w:i.:i wen.sen .Pet:er P.i.ket: .bet:erschap! 

DE BLAUWDRUK 
EEN FIETSBARE STAD EEN LEEFBARE STAD 

In de vorige fietsbel is de verkorte versie van deze blauwdruk 
gepubliceerd. De volledige versie is nu schriftelijk (postbus 
11638, 2502 AP DEN HAAG) of telefonisch (070-3664608) te 
bestellen bij ons afdelingssecretariaat. Wij vragen hiervoor 
een bijdrage in de kosten van f 5,-- (kostprijs). 

Mededelingen Haags Milieu Centrum 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten op het gebied 
van natuur en milieu? Neem dan een gratis abonnement op de 
(Haagse) Milieu-agenda. Hierin staan de activiteiten en andere 
actuele wetenswaardigheden van de 14 aangesloten Haagse 
natuur- en milieu-organisaties. De Milieu-agenda verschijnt 
eens in de twee maanden. Meer ~nfo bij het Milieucentrum. 

De afgelopen tijd is gebleken dat steeds meer Hagenaars en 
Hagenezen informatie willen over natuur en milieu ( -organisa
ties). Zij kunnen van dinsdag tot en met vrijdag van 12:00 tot 
16:00 met deze vragen terecht bij het Milieucentrum. 
Veel mensen hebben ook vragen over milieuvriendelijk vervoer 
zeals de fiets. Daarom zal de Fietsersbond enfb regelmatig op 
zaterdag in het Haags Milieucentrum aanwezig zijn. Wil je ook 
(af en toe) een zaterdag helpen bij het beantwoorden van 
vragen? Geef je dan op bij het Milieucentrum of bij ons 
secretariaat: Tiny Dongelmans (070-3664608). 

Sinds kort kunt U Uw fiets uitstekend stallen bij het Milieu
centrum! Er is namelijk, dankzij de inspanningen van de 
coordinator van het centrum Dirk-Jan Sloot, vlak voor de deur 
een fietsenstalling aangelegd door de gemeente. 

Voor meer informatie over het bovenstaande: 
Het Haags Milieucentrum 
Nieuwe Molstraat 35a 
2512 BH DEN HAAG 
070-3652016 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS ! ! 
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Op zaterdagmiddag 24 april werd op feestelijke W~Jze een 
autoparkeerplaats vervangen door rekken voor 12 fietsen. 
Dit vend plaats in de Bentinckstraat op de hoek van de Frede
rik Hendriklaan, voor het filiaal van Albert Heyn. De actie 
was georganiseerd door Fietsersbond enfb. Medewerking werd 
verleend door de gemeente, de filiaalhouder van Albert Heyn de 
heer van der Meer, de leverancier van de fietsrekken Falco, 
het muziek- en zanggezelschap "Jan en Alleman", en verschil
lende anderen. 
Vanaf 2 uur waren er ballonnen, spandoeken, posters, muziek, 
er was een elektro-quiz, een wedstrijd in het schatten van het 
gewicht op een volgeladen fiets. Aan het begin van de middag 
waren de fietsenrekken nog min of meer aan het oog onttrokken 
door een l~vensgr6te opbl~asauto die er bovenop geplaatst was. 
De opening van de fietsenstallingsvoorziening bestond uit het 
leeg laten lopen en weghalen van deze fraaie felgele automo
biel. 
De wethouder van verkeer en vervoer, drs.H.J.Meijer, zei in 
zijn toespraak dat de gemeente steeds meer overtuigd raakt van 
het nut van fietsen en van de onmogelijkheid om het aut0ver
keer verder te laten groeien. De heer van der Meer, filiaal
houder van Albert Heyn, vertelde in zijn toespraak dat hij erg 
blij was met de verkregen fietsenrekken, waaraan hij, en 
vooral zijn klanten erg veel behoefte hebben: hij had in die 
ene dag dat de rekken er stonden ( ze waren vrijdag al ge
plaatst) al veel complimenten gehad en nog geen klachten. 
Evenals de wethouder hoopte hij dat dit voorbeeld navolging 
zou vinden. 
Voor het schatten van het gewicht van de boodschappen hebben 
w~J 40 ingevulde formulieren ontvangen. Het resul taat was 
verrassend. Veel mensen schatten het gewicht aan boodschappen 
die per fiets vervoerd moesten worden te laag in! 
De helft van de inzenders dachten dat je minder dan 25 kg op 
je fiets kan vervoeren. Slechts tien inzenders kwamen door 
meer dan er dan 40 kg in te vullen in de richting van het 
juiste gewicht. 
Het juiste gewicht was 42, 86 kg. Twee inzenders vulde een 
gewicht van 42,5 kg in en kwamen daarmee het dichtste in de 
buurt van het juiste gewicht. Zij verdienen beide de eerste 
prijs, een waardebon van F 40,--. De inzender die een gewicht 
van 45 kg invulde komt voor de tweede prijs in aanmerking. 
De winnaars krijgen ten spoedigste bericht thuis. 
Het zal velen verbazen hoeveel je op een fiets mee kan nemen. 
Tech weegt een vriendinnetje of vriendje achterop tech ook al 
gauw meer dan 50 kg. Maar dat voelt natuurlijk anders!!! 
De actievoerders hebben deze dag ervaren als een feestelijke 
gebeurtenis, we hebben wel blije maar geen boze gezichten 
gezien! 

Jan de Munck 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS !! 
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opruiming 2 
DE PLEK VAN 

Een fiets in plaats van een auto voor de deur 

De fietsbe1 

1 

In veel Haagse straten is er aan twee kanten van de straat een 
aaneengesloten rij van geparkeerde auto's, maar geen fietsen
stalling te bekennen. Buurtstallingen zijn er steeds minder. 
Waar moet je je eigen fiets kwijt als je op een bovenwoning 
zit? Waar moeten je vrienden en kennissen die bij je op bezoek 
komen hun fietsen kwijt? En als er een buurtstalling is een 
blok verder op, dan wil je overdag toch je fiets even voor de 
deur kunnen stallen. Herken je dit probleem en wil niet dat je 
fiets voetgangers in de weg staat, schrijf dan een brief naar: 

De. gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Sector Wegen & Water 
Afdeling Planvorming,T.a.v. de heer F. Blankespoor 
Postbus 19350, 2500 CJ DEN HAAG 

Verzoek hem een fietsenstalling aan te leggen. 

Fietsenstallings-mogelijkheden in woonwijken 
In veel wijken neemt het aantal stallingsmogelijkheden af 
omdat steeds meer buurtstallingen verdwijnen. Wat doet de 
gemeente ~raan? Op de thema-avond van de Fietsersbond enfb 
over dit onderwerp bleek dat nog moeilijk wordt in bestaande 
wijken. Voor nieuwbouwplannen kijkt de gemeente nu heel kri
tisch. Er moeten fietsenstallingen in opgenomen zijn. Hoewel 
er officieel nog steeds geen norm is vastgesteld, vonden zowel 
de poli tici als de ambtenaren een norm van 1 stallingsmoge
lijkheid per persoon of per kamer een prima basis. 
Voor bestaande wijken zijn de vooruitzichten somber. Zowel de 
politici als de ambtenaren hadden de voorkeur voor buurtstal
lingen. De fietsen zijn dan ook overdekt en van de straat af. 
Het heeft echter voor de fietser ook een aantal nadelen. Je 
moet f 10,-- per fiets betalen per maand. Voor een gezin met 
twee kinderen loopt het al aardig op. De meeste automobilisten 
hoeven niets voor hun auto te betalen. Ze worden al heel erg 
boos bij f 6,-- per maand in het kader van belanghebbenden 
parkeren, terwijl er in plaats van een auto 12 fietsen gestald 
kunnen worden! Waar o.a. je bezoekers hun fiets eens behoor
lijk zouden kunnen stallen! Een probleem bleek bovendien dat 
het wel een leuk idee is om voor buurtstallingen te zijn, maar 
in de praktijk komen ze niet van de grond. Een buurtstalling 
voor f 10,-- per fiets is alleen mogelijk als Biesieklette de 

·stalling beheerd (daar werken banenpoolers, dus relatief 
goedkope arbeidskrachten) en er voor het pand weinig of geen 
huur betaald hoeft te worden. De praktijk, zoals in Bezuiden
hout, heeft ui tgewezen dat niemand een bedrijfspand om niet 
verhuurd. Daar wordt nu, na jaren overleg, voor het eerst een 
nieuwe buurtstalling gebouwd. Er is echter op de begroting van 
de gemeente maar een paar ton voor het bouwen van fietsenstal-

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS !! 
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1 ingen beschikbaar in de komende j aren. Daarmee kun j e de 
achterstandssituatie dus voorlopig niet inhalen. 
Maar wij geven de moed niet op! En zullen er op blijven W~Jzen 
dat de aanleg van stallingsmogelijkheden in de woonwijken, de 
winkelcentra, bij openbare gebouwen etc. noodzakelijk blijft. 

Grote opruiming 3 
In de Boogaard in Rijswijk 

Op zaterdag 17 april was het dan zover. Het officiele begin 
van de actie "Grote opruiming, 12 op de plek van 1" in Rijs
wijk. Er werden in het winkelcentrum waardebonnen uitgedeeld 
een maal gratis stallen in de fietsenstalling van Biesieklet
te. De waardebonnen waren net droog. Er was een balonnenpomp, 
zodat er nog genoeg energie over was om door het winkelcentrum 
te lopen en de waardebonnen en ballonnen uit te delen. 
Het bewaken van een fietsenstalling bleek voor Maikel Breed
veld, Gert Bretschneider, Anita Sastro en Ron van Eldik iets 
anders te zijn dan je stalling te verkopen. Echter, het bleek 
veel leuker dan werd verwacht. De reacties van de bezoekers en 
detaillisten waren overwegend positief. Er waren zelfs detail
listen die de bonnen bij de kassa hebben neergelegd, zeals bij 
Maxis, Het Kruitvat en Bart Smit. Wat is er leuker dan waarde
bonnen zonder enige koopverplichting uit te delen? Het was 
heel moeilijk om een fietser van een automobilist te onder
scheiden. 
Bij het ter perse gaan van di t blad waren er al ruim 500 
mensen die gebruik hebben gemaakt van het gratis stallingsbe
wijs. Nu al kan dus worden gezegd dat de actie een groot 
succes geworden. 

Grote opruiming 4 
12 op de p1ek van 1, Rijswijk 

Zaterdag 24 april jongstleden heeft (ex-)wethouder Vrind aan 
de Dr. Colijnlaan een stallingsvoorziening voor twaalf fietsen 
onthuld. Een (opblaas-)auto moest hiervoor wijken, symbolisch 
voor de autoparkeerplaats die hiermee werd opgeheven. Vrind, 
die de dinsdag erna opstapte uit het college van B & W, kreeg 
uit handen van William Nederpelt van de onderafdeling Rijswijk 
een fietstas aangeboden. Daarin zat onderandere een route
analyse. Daarover leest U meer op blz. 21. Na afloop van de 
festiviteiten werd er in de kantine van de bibliotheek nog een 
kopje koffie gedronken. Tijdens dit informele onderonsje 
passeerden diverse onderwerpen de revue. Wethouder Vrind is 
toen ook lid geworden van de fietsersbond. Al met al was het 
een geslaagde actie-dag. 

Agenda onderafde1ing Rijswijk 

De volgende vergadering is op 9 juni a.s. Iedereen is welkom 
in de Da Costalaan 54. Aanvang 20:00. (tel. 3902261) 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS !! 
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Fietskaart van Haagse regio 

We hebben al eerder aangekondigd dat de Fietsersbond enfb 
samen met Cito-plan en de gemeente Den Haag een stadsplatte
grond van Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Leidschen
dam en Voorschoten voor fietsers ontwikkelt. Op die stadsplat
tegrond zijn alle straten aangegeven. Het verschil met de 
kaart die nu in de winkels ligt, is dat vooral alle gegevens 
over de fietsvoorzieningen, zeals fietsroutes, vrijliggende 
fietspaden, fietsenstallingen en fietsreparatieplaatsen, 
direct herkenbaar Z1Jn. De informatie voor de automobilist , 
zeals snelwegen, zijn teruggedrongen. 
Het was de bedoeling de kaart aan het begin van dit jaar uit 
te geven . De gemeente Den Haag drong er op aan de ontwikkeling 
van de kaart te financieren door alle gemeenten die op de 
kaart vermeld staan. De reacties op het verzoek van de gemeen
te Den Haa~ om m~e te betalen komen echter zeer traa~ binnen. 
Dit heeft het hele ontwikkelingstraject gestagneerd. 
We hopen in de volgende fietsbel positiever bericht te hebben 
over de fietskaart. 

VERHUIZEN? KINDERFEEST JE? 
GROTE BOODSCHAP? PICKNICK? 

BAKFIETS HUAEN! TEL.: 070-3463213 

Milieu-adviescommissie Den Haag 

De Milieu-adviescommissie van de gemeente Den Haag adviseert 
het college van Burgemeester en Wethouders over het te voeren 
milieubeleid. De Fietsersbond enfb is lid van deze commissie. 
De commissie besteedt veel aandacht aan de milieuproblemen van 
het verkeer in onder andere haar adviezen over het regionaal 
verkeers- en vervoerplan, het Energiebeleidsplan (ook aandacht 
gevraagd voor de C02-uitstoot van het verkeer) en de afvalver
werkingsnotitie (aandacht voor de milieu-effecten van het 
transport bij de loca tiekeuze) . De Fietsersbond enfb wordt 
vertegenwoordigd door Marga Zuurbier. Zij is per 1 - 1-93 voor 
een periode van vier jaar herbenoemd. 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS ! ! 
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Over iets minder dan een jaar zijn er weer gemeenteraadsver
kiezingen. Het nieuwe collegeprogramma wordt vastgesteld en 
daarmee ook de grote lijnen van het verkeers- en het vervoer
beleid van het gekozen nieuwe gemeentebestuur. Willen we als 
Fietsersbond enfb di t beleid beinvloeden, dan moe ten we nu 
invloed uitoefenen op het tot stand komen van de verkiezings
programma's van de verschillende partijen. Heb je ideeen, of 
heb je zin om hieraan te werken neem dan even contact op met 
Marga Zuurbier ( 3659870) . Er zijn ook al ini tiatieven om de 
partijen te benaderen met de andere verkeers- en milieu
organisaties. 

Biesieklette zelfstandiger 

De Stuurgroep Biesieklette, waarin de Fietsersbond enfb 
vertegenwoordigd is, adviseert de gemeente over de organisa
tie-structuur van Biesieklette. Biesieklette beheert fietsen
stallingen. Het is nu nog een project van de Nieuwe Aanpak. De 
Stuurgroep is van mening dat een grotere zelfstandigheid van 
dit inmiddels bijna 10 jaar bestaande project is gewenst. De 
Stuurgroep heeft daarom geadviseerd een werkstichting Biesie
klette op te richten. Dit advies is ingediend bij de gemeente. 
V66r het lustrum van Biesieklette in september van di t jaar 
moet de stichting een feit zijn. De Fietsersbond enfb is zeer 
nauw betrokken b ij het beleid van de nieuwe stichting. De bond 
mag twee bestuursleden voordragen. Het gaat daarbij vooral om 
bestuursleden die deskundig zijn op het gebied van (het 
stallen van) fietsen. 

Ook u~ fiecs scaac ~ei~ig bi3: 

Sta11ingen in Den Haag, Rijswijk, 
Voorburg, Scheveningen en Kijkduin 

en bij diverse evenementen_ 

Jaarkaart en '12 ritten'-kaarten mogelijk 

Bel de Biesieklette infolijn tel_ O?Q-362-42-82 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS ! ! 
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Fietsensta11ing in Bezuidenhout 

Een werkgroep bestaande uit bewoners van Bezuidenhout hebben 
samen met Biesieklette en de gemeente Den Haag een plan 
ontwikkeld voor fietsenstallingen in het Bezuidenhout. Dit 
jaar zal er een overdekte afsluitbare fietsenstalling worden 
gebouwd bij het dienstencentrum. In de ene helft is er plaats 
voor 60 fietsen van bewoners, in het andere deel zijn er 30 
plaatsen voor werknemers en bezoekers van het dienstencentrum. 
De aanleg van de stalling heeft nogal wat voeten in aarde 
gehad. Na twee jaar overleg met de gemeente leek de stalling 
helemaal rond, maar toen vond de Welstandscommissie het pand 
niet mooi. Na overleg met deze commissie is er een nieuw 
voorstel uitgekomen. Wel een stuk duurder, waardoor men even 
bang was da t het niet meer door zou gaan. Het ziet er nu 
echter naar uit, dat niets de aanleg van de stalling meer in 
de weg staat. 

Stationsgebied Rijswijk 

De tijdelijke aanpassing van de omgeving van de stationsloca
tie. In het reguliere overleg tussen de onderafdeling Rijswijk 
en de gemeente, dat periodiek plaatsvindt, hebben wij onder 
andere aandacht gevraagd voor de kruisingen in het stationsge
bied die veel door fietsers worden gebruikt en niet voorzien 
zijn van verkeerslichten. Gevraagd is om de kruisingen van de 
wegen welke door de veranderde situatie i.v.m. de werkzaamhe
den aan de spoortunnel mogelijkerwijs zouden kunnen dichtslib
ben te voorzien van markering~n. De automobilisten worden er 
dan op geattendeerd dat deze vakken vrij blijven. Fietsers 
kunnen dan goed blijven oversteken zonder hinder te hebben van 
wachtende automobilisten. 
Dit betreft m.n. de kruisingen: 
- Colijnlaan - Huis te Landelaan; 
- Henriette Roland Holstlaan - Huis te Landelaan; 
- Wethouder Hillenaarplantsoen - Steenvoordelaan. 

Eethuis Jazz Cafe 

,,De Landbou~~~ 
Zijdeweg 58. 
2245 BZ Wassenaar 

Tel.: 01751-79723 

Uw ga.stvrouw 

en gastheer: 

Anneke en Ed Koenders 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS ! ! 
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Ontwerp- en idee~nprijsvraag 
••Nieuw l..icht op de fiets•• 

HOOFDPRIJS: DE ZILVEREN FIETSBEL NU f 5.000,--

In de vorige fietsbel hebben we de antwerp- en idee€mprijs
vraag al aangekondigd. Er hebben zich sinds het verschijnen 
van het vorige nummer van de fietsbel een aantal wijzigingen 
voorgedaan die het meedoen nog aantrekkelijker te maken. Het 
is het wedstrijdsecretariaat gelukt om een financier te vinden 
voor een hoofdprijs van f 5.000,--. De prijs van f 2.500,-
blijft bestaan. De jury heeft besloten door deze ontwikkelin
gen meer mensen een kans te geven mee te doen. De inschrij
vingstermijn is daarom verlengd tot 1 augustus 1993. 
Heb je een goed idee voor betere verlichting voor de fiets, 
doe dan mee !! Het reglement en deelnameformulier zijn aan te 
vragen bij: 

Wedstrijdsecretariaat "Nieuw licht op de fiets" 
Piet Heinstraat 102 

2518 CM Den Haag 
070-3 62 42 82 

De wedstrijd is uitgeschreven door Biesieklette, in samenwer
king met de Fietsersbond enfb, de gemeente Den Haag, het ~aags 
Milieucentrum en de Verenigde Spaarbanken. 

Bal..ans van al..ternatief Nederland 

Onder deze titel verscheen een onderzoeksrapport naar de stand 
van zaken binnen de verschillende sectoren van al ternatief 
Nederland. Wat loopt goed? Waar liggen de problemen? Welke 
beleggingsfonds is het "groenst"? Etc. Winkelprijs f 19,50 Te 
bestellen bij Loesje en Partners, Het Nieuwe Land 2, 
6828 DZ ARNHEM. tel.nr.085-422494. Postbank 623.67.91 

Vakm.an.schap 

170-3459696 

fietsen is gezond, fietsen is fijn 

Voor een nieuwe merkfiets, 
moet U bij KEMPER zijn. 
Dealer van BATAVUS, GIANT EN TREK 

Tevens groot assortiment VOUWFIETSEN 
o.a. BROMPTON, MOULTON, DI BLASI en DAHON 

proefrit is mogelijk. 

Sterk in service en kwaliteit. U kunt ons vinden in: 

Piet Heinstraat 42 en 
Elandstraat 17 TOT ZIENS!! 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
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De parkenroute 

Fietsen door en langs de parken en buitenplaaten 
in en om Den Haag. De mooiste fietstocht van Den Haag: 40 
kilometer door groen. Johan Bommele, een van onze leden, heeft 
een fietsroute uitgezet door de parken van Den Haag. De route 
loopt door of langs het Haagse Bos, Oosterbeek, Clingendael, 
de Bosjes van Zanen, de Bosjes van Poot, het Westduinpark, het 
Hubertuspark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het Westbroek
park, Zorgvliet, de Scheveningse Bosjes, Ockenburgh, de Bosjes 
van Pex, Meer en Bos, het Oos tduinpark en Arendsdorp. De 
routebeschrijving begint en eindigt op het centraal station 
van Den Haag, maar je kunt op elk moment de rondrit oppakken. 
De route is zeer aantrekkelijk als je Den Haag eens op zijn 
mooist wil zien, maar ook als je familie of vrienden op bezoek 
hebt en samen eens wil gaan fietsen. Zij kunnen desgewenst een 
fiets huren op het station. 
Als je de route nu doet, moet je af en toe een stukje lopen, 
maar daar komt hopelijk binnenkort een eind aan. Op zondag 16 
mei hebben we samen met de wethouder van verkeer en vervoer, 
ambtenaren en gemeenteraadsleden de tocht gefietst en aan hen 
verzocht om een paar paden open te stellen voor fietsers zodat 
een zeer aantrekkelijke fietsroute ontstaat. Zo kan een 
milieuvriendelijke en sportieve vorm van recreatie worden 
bevorderd. De politici en ambtenaren vonden de route zeer 
mooi. Binnenkort verwachten we dan ook een positief antwoord 
op ons verzoek. 
Wil je de route nu al rijden, vraag dan een routebeschrijving 
aan 1tegen kopieer en verzendkosten) bij: 
Johan Bommele 
Aronskelkweg 39 
2555 GB DEN HAAG 
Tel. 070-3259301 

Fietsvoorzieningen in Den Haag 

Door en voor rood, fietsbewegwijzering en doorstroming 

Enkele algemene fietsprojecten uit het Verkeersplan zullen dit 
jaar uitgevoerd worden. Op een aantal kruisingen zal het bord 
I rechtsaf door rood toegestaan 1 worden aangebracht en waar 
mogelijk zal het kruispunt zo ingericht worden dat de fietser 
al voor het verkeerslicht rechtsaf kan slaan. Ook de fietsbe
wegwijzering zal binnenkort verbeterd worden. Er zullen nog 
drie stadsgewestelijke routes aangegeven worden en de routes 

· naar de stadsdelen zullen bewegwijzerd worden. Ook de afstel
ling van een aantal verkeerslichteninstallaties zal verbeterd 
worden, zodat je wanneer je geconfronteerd wordt met twee 
verkeerslichten binnen 100 meter, je niet twee keer voor rood 
komt stil te staan. Voorlopig zijn er 28 kruispunten geselec
teerd waarvan men nu nader gaat onderzoeken of de koppeling 
aangelegd kan worden. 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS ! ! 



De fiet.sbel 11 

15 kilometer roodgekleurde fietsstroken 

Eind vorig jaar is voor ruim twee miljoen gulden 15 kilometer 
bestaande fietsstrook rood gekleurd. Het betreft (gedeel ten 
van) de Escamplaan I Zuiderparklaan I Sportlaan 1 Vondelstraat, 
Burg. Patijnlaan, Melis Stokelaan, Nieuwe Parklaan, Laan van 
Meerdervoort, Mauritskade, Weteringkade, Regentesselaan, 
Hogewal en Juliana van Stolberglaan. Door het weer in december 
konden de fietssymbolen niet meer in 1992 worden aangebracht. 
In maart en april van dit jaar is het werk afgemaakt. 
Ui t de evaluatie van de gekleurde fietsstroken op de Wasse
naarseweg blijkt dat automobilisten minder vaak op roodge
kleurde fietsstroken rijden en stilstaan dan op zwarte fiets
stroken. De wethouder van Verkeer en Vervoer, de heer Meijer, 
heeft toegezegd dat ook hier een evaluatie zal verschijnen. 

Geen fietspaden op de Torenstraat 

Al sinds 1987 is de gemeente van plan om, in het kader van het 
verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad, fietspaden 
aan te leggen aan beide zijden van de Torenstraat en de Jan 
Hendrikstraat. Na het protest van enkele ondernemers in de 
Torenstraat heeft de gemeente nu met die paar ondernemers een 
voorstel gemaakt waarin geen fietspaden meer zijn opgenomen en 

· er meer geparkeerd kan worden. En dat in een straat waar drie 
parkeergarages liggen! We zullen er alles aan doen om in deze 
straat fietsvoorzieningen te krijgen. 

Fietspaden en -stroken op de Juliana van Stolberglaan 

Op het gedeel te tussen de Laan van Nieuw Oost-Indie en de 
!Jsclubweg is de gemeente eind 1992 begonnen met het aanleggen 
van fietsstroken aan beide zijden. Nabij de Laan van Nieuw 
Oost-Indie komt aan een zijde een vrijliggend fietspad. Bij de 
kruisingen met de zijstraten zijn uit veiligheidsoverwegingen 
inri tcons true ties gemaakt. De a an leg kon in 1992 niet afge
maakt worden omdat het te koud werd om te asfalteren. 

Fietspad op Scheveningseweg doorgetrokken 

Eind 1992 is het fietspad op de Scheveningseweg richting het 
Centrum van Den Haag ter hoogte van de kruising met de Carne
gielaan doorgetrokken tot de stopstreep. De twee opstelstroken 
voor het autoverkeer zijn daartoe teruggebracht tot een 
rijstrook. 

Fietspaden op de Waalsdorperweg aangelegd 

Soms moet je een lange adem hebben. Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan de reconstructie van de Waalsdorperweg. Het 
plan wordt ui tgevoerd in lijn met het bestemmingsplan ui t 
1980. Dankzij de inzet van de bewoners van de Waalsdorperweg 

BINNEN ONZE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS-TEAMS 
HEBBEN WIJ WEER PLAATS VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS !! 



12 De fietsbel 

is de gemeente na ja~en discussie nu eindelijk begonnen met de 
versmalling van deze weg. Nadat de gemeenteraad besloten had 
dat de weg versmald moest worden, was het de vraag of er 
fietsstroken of fietspaden aangelegd zouden worden. Mede 
dankzij de inzet van de Fietsersbond enfb,worden nu fietspaden 
aangelegd. 

Doorsteek op Eisenhouwerlaan 

Door de aanleg van de vrije openbaarvervoerbaan op de Eisen
houwerlaan was het niet meer mogelijk om als fietser de 
Oldenbarneveltlaan in te slaan. De fietsers hingen aan de bel 
bij de gemeente. Dankzij di t protest is inmiddels een door
steek voor fietsers aangelegd. 

Grote Marktstraat tech autovrij 

De Raad van State heeft geen goedkeuring gegeven aan het 
Bestemmingsplan dat het autovrij maken van de Grote Markt
straat mogelijk maakt. De Raad van State geeft aan dat de 
aanpassing van andere straten om het autoverkeer dat tot nu 
toe over de Grote Marktstraat ging om te leiden, niet snel 
genoeg gerealiseerd worden, waardoor omwonenden teveel '">Ver
last zullen krijgen. De gemeente houdt vast aan de wens om de 
Grote Marktstraat autovrij te maken. Ook de Fietsersbond enfb 
is daar een grote voorstander van. Wij zijn echter van mening 
dat er niet gedacht meet worden aan het verbreden van wegen en 
het bevorderen van de doorstroming voor het autoverkeer, maar 
dat veel intensiever de alternatieven voor het bestaande 
autoverkeer bevorderd moeten worden. Mensen kunnen dan in 
plaats van met de auto, met de fiets of het openbaar vervoer 
naar de binnenstad. Er moeten daarom onder andere meer fiets
paden, fietsstroken, een gunstiger afstelling van de ver
keerslichten voor fietsers en goede fietsenstallingen aange
legd worden. Door de uitspraak van de Raad van State zal het 
waarschijnlijk wel weer langer duren voor de Grote Marktstraat 
autovrij wordt. 

Veluweplein 

Het gevaarlijkste plein van Den Haag wordt gereconstrueerd. 
Om de doorstroming en de veiligheid van alle verkeersdeelne
mers te verbeteren is het Veluweplein op de schop gegaan. 
Dankzij het overleg tussen de gemeente en de Fietsersbond Z1Jn 
er nog enkele verbeteringen in het voorstel aangebracht voor 
de fietsers. Hoewel niet al onze wensen in vervulling zijn 
gegaan, verwachten we dat het nieuwe plein een flinke verbete
ring voor de fietsers zal geven. We hopen dat we het Veluwe
plein dan ook binnenkort kunnen schrappen van de eerste plaats 
op onze knelpuntenlijst. 
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Tweerichtingsfietspad Delftselaan uitgesteld 

Op de Delftselaan zou snel een tweerichtingsfietspad aangelegd 
worden. Het plan is met tenminste een jaar uitgesteld omdat er 
nieuwe plannen zijn voor de stadsvernieuwing. 

Eerste minirotonde in gebruik 

Eind vorig jaar is een · minirotonde aangelegd op de kruising 
Berensteinlaan-Hengelolaan. Een minirotonde wordt aangelegd om 
de verkeersveiligheid te vergroten. De verkeersdeelnemers 
moeten hun snelheid verminderen en voorrang geven aan het 
verkeer dat al op de rotonde is. In hoeverre fietsers er mee 
gebaat zijn, is afhankelijk van hoe geed de automobilisten en 
vrachtwagenchauffeurs zicht hebben op de fietsers die op de 
rotonde zijn als ze afslaan. Het zicht op de fietsers is niet 
al tijd even geed waardoor er aanrijdingen plaatsvinden. In 
Wassenaar heeft dat er toe geleid dat enkele maanden nadat de 
minirotonde met fietspaden was aangelegd, de fietser het 
voorrang op de rotonde werd ontnomen en bij elke zijstraat 
voorrang moest geven aan al het verkeer op de rotonde! 
Graag vernemen we jullie ervaringen met minirotondes. Zeker 
omdat er onder verkeerskundigen nu de mening heerst dat er 
meer minirotondes aangelegd moeten worden. 

Bestemmingsplan Schenkstrook 

Op het concept voorstel voor het Bestemmingsplan Schenk hebben 
W1J een ui tgebreide reactie gegeven. De gemeente heeft ons 
voorstel om normen op te nemen voor het minimum aantal fiet
senstallingen overgenomen. Ook zal de doorsteek naar Voorburg 
mogelijk zijn in de toekomst. De gemeente blijft echter van 
plan in het gebied woningen te bouwen met een geluidsoverlast 
van meer dan 55 decibel. 

Tunnel Rijnstraat/Koningskade 

De gemeente wil een tunnel maken in de Rijnstraat-Koningskade 
voor 140 miljoen gulden om de doorstroming van het autoverkeer 
te bevorderen. (En wij maar denken dat het autoverkeer niet 
mag groeien!!) Op zich meet dat bovengronds betekenen dat de 
fietsers minder last hebben van het autoverkeer. Op de teke
ningen tot nu toe ontstonden er echter een aantal zeer verve
lende situaties voor fietsers: extra oversteken voor het 
fietsverkeer vanaf de Rijnstraat naar de Koningskade, verve
lende kruising op de Rijnstraat met het autoverkeer dat de 
nieuwe parkeergarage in wil rijden en onveilige aanslui ting 
van het fietspad aan de kant van het station. Er zijn nog 
kansen om verbeteringen aan te brengen. We houden jullie op de 
hoogte. 
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Plesmanweg 

Voor het verkeer op de Plesmanweg-Raamweg in de richting van 
het centrum wordt helaas een linksafslaande beweging mogelijk 
het Hubertusviaduct op. Voor de fietser betekent dat een 
verslechtering van de huidige situatie. Aan het weven met het 
autoverkeer dat op de Raamweg rijdt en rechtsaf het viaduct op 
wil rijden, komt een einde. Er komt voor de fietsers een 
fietspad en de automobilisten moeten de rechtdoorgaande 
fietser voorrang geven. 

Steeds meer hoge gebouwen in Den Haag 

Er komen steeds meer zeer gebouwen van meer 70 tot meer dan 
100 meter hoog. Dat kan voor de fietser nogal een nadelig 
zijn. Als hoge gebouwen ui t het niets opr~J zen, werkt het 
gebouw als een blokkade voor de wind. De wind wil toch door
waaien en zoekt Z~Jn weg vaak langs de onderkant verder. 
Daardoor kan veel windhinder ontstaan voor de fietser. Bij het 
hotelplan op de kruising Bezuidenhoutseweg-Boslaan (bovenop de 
Utrechtsebaan tegenover de frietkraam 'de vrijheid') komt een 
zeer hoog gebouw. Rondom alle zijden van het gebouw verslech
tert de situatie zo erg dat het volgens de onderzoekers 
onacceptabel is voor fietsers. De gemeenteraad heeft echter 
het plan aangenomen en zal kijken of de situatie iets minder 
kan verslechteren door windschermen of andere maatregelen. Op 
de Rijnstraat I Oranjebuitensingel komt een kantorencomplex 
met een toren van 72 en een van 107 meter hoog. Ui t het 
windhinderonderzoek blijkt hi~r dat de situatie aan de Rijn
straat nauwelijks zal veranderen, maar de situatie aan de 
Oranjebuitensingel zal verslechteren. 

Meyendel 

Het is de bedoeling dat er voor de zomer meer duidelijkheid 
komt over de herinrichting van Meyendel. Er is enige tijd 
geleden een plan gemaakt. Het langzaam verkeer zou bevorderd 
worden, het autoverkeer verminderd. Een uitvoeringsplan is er 
echter nog niet. De Pompstationsweg is als enige inmiddels wel 
al afgesloten voor autoverkeer, maar verder gebeurt er nog 
niets. Volgens het oorspronkelijke plan zouden langs de 
Harstenhoekweg en de Pompstationsweg fietspaden komen, de 
fietsers en wandelaars zouden op de Prinseweg gescheiden 
worden, op het voormalige spoorbaantrace zouden een fiets- en 
rui terpad aangelegd worden en er zou een fietspad aangelegd 
worden vanaf TNO naar de boerderij en van het Zwarte Pad naar 
de Prinseweg. Als we hier echter niet voor strijden, gebeurt 
er niets. De natuurorganisaties zijn tegen de aanleg van het 
fietspad vanaf het Zwarte pad en ze zullen proberen het pad 
vanaf TNO (fietspad 10) tegen te houden als de parkeerplaatsen 
bij de boerderij niet ook weggaan. De gemeen te Wassenaar is 
daar tegen want zij vreest parkeeroverlast in de woonwijkan. 
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Structureel overleg met de gemeente 

De wethouder van verkeer en vervoer van Den Haag, de heer 
Meijer, vindt dat de Fietsersbond enfb een constructieve 
bijdrage levert aan het fietsbeleid van de gemeente Den Haag. 
Hij heeft de Fietsersbond enfb op de nieuwjaarsreceptie daarom 
ui tgenodigd om geregeld over leg te voeren, zodat al in een 
vroeg stadium de ideeen van de Fietsersbond meegenomen kunnen 
worden bij ontwikkeling en uitvoering van het fietsbeleid. Het 
eerste overleg heeft half januari plaatsgevond~n en sindsdien 
Z1Jn er nog vier bijeenkomsten geweest. Het ligt in de bedoe
ling zo eens per maand overleg te hebben. 

Provincie Zuid-Holland wil 50 nieuwe fietsverbindingen 

"De provincie wil het gebruik van de fiets stimuleren door het 
aanbieden ~an zoveel mogelijk rechtstreekse verbindingen." Oat 
staat in het 1 Mobili tei tsplan Zuid-Holland 1 dat eind vorig 
jaar is vastgesteld door de Provinciale Staten. Het bestaande 
netwerk van bui tenstedelijke fietsverbindingen meet daarvoor 
met ongeveer vij ftig nieuwe verbindingen worden ui tgebreid. 
Voor onze afdeling zijn dat de volgende 12 verbindingen: 
~ Voorschoten - Den Haag (Mariahoeve) 
- Nootdorp - Den Haag (centrum) 
- De Lier - Den Haag (centrum) 
-

1 s-Gravenzande - Den Haag (centrum) 
- Wassenaar - Leidschendam 
- Pijnacker - Rijswijk 
- Berkel - Pijnacker 
- 's-Gravenzande - Wateringen 
- De Lier - Den Haag (Kraaijenstein) 
- Voorburg - Zoetermeer 
- Leidschendam - Zoetermeer (Lansinghage) 
- Wassenaar - Zoetermeer. 
Concrete uitwerkingen voor deze verbindingen ontbreken nog. 

Ledenraadsvergadering 

Vooraankondiging: Woensdag 20 oktober noteer in Uw agenda: 

LEDENRAADSVERGADERING 
AFDELING DEN HAAG. 

Het jaarverslag vindt U in de volgende Fietsbel. 

Fietsafstelactie 

Is Uw fiets wel geed afgesteld? Er is nu een speciale methode 
ontwikkeld om dat te meten. Kom op zaterdag 26 Juni a.s. naar 
het Haags Milieucentrum, Nieuwe Molstraat 35 in Den Haag. 

EN LAAT UW FIETS GRATIS AFSTELLEN! 
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Losse tegels. en zo voorts in Rijswijk 

Iedereen ziet wel eens een tegel die zo los ligt dat het een 
gevaar oplevert voor de fietser of voetganger. Als je die 
tegel vervolgens niet kunt zien wordt het erg lastig. In 
Rijswijk is het sinds 1 januari mogelijk om deze kleine, doch 
o zo belangrijke zaken telefonisch te melden bij de gemeente. 
Dus iedereen die klachten heeft over bestrating kan bellen 
naar telefoon 070-3959430 en voor verlichting 070-3198605. 
Indien u belt over een defecte lantaarnpaal is het handig 
wanneer u het paalnummer doorgeeft. 
Omdat deze service pas kort bestaat en wij er zelf ook geen 
ervaring mee hebben vragen W1J iedereen die positieve of 
negatieve ervaringen heeft dit aan ons door te geven. 

D~ onderafdeling Rijswijk. 

Klachten en zo 
ROEPT U 

voorts in Den 
MAAR ! ! ! ! ! ! 

Haag? 

Bij de gemeente blijkt het misverstand te leven dat er geen 
behoefte is aan stallingsvoorzieningen in de woonwijken voor 
de deur of in de straat, in winkelgebieden, bij openbare 
gebouwen etc., omdat men weinig verzoeken tot aanleg van een 
stallings-voorziening ontvangt ?? 
Bij veel fietsers blijkt het misverstand te leven dat het geen 
zin heeft om als fietser met je klachten naar de gemeente te 
stappen omdat men er daar toch niets aan doet ! ! 
Misschien kunnen deze misverstanden uit de wereld geholpen 
worden. Bel of schrijf met Uw klacht naar: 
De gemeente Den Haag 
Dienst Stadsbeheer, Sector Wegen & Water 
Afdeling Planvorming, Tav dhr. F. Blankespoor 
Postbus 19350 
2500 CJ DEN HAAG 
070-3536300 

Daar kunt U ook terecht voor klachten over: 
Verkeerd afgestelde verkeerslichten, te weinig opstelruimte 
bij kruispunten, gevaarlijke verkeerssituaties, slecht onder
houden fietspaden of -stroken, slechte verlichting, sociaal 
onveilige fietspaden, -stroken of tunnels, slechte of helemaal 
geen stallingsmog~lijkheden, en zo voorts. 

Voor klachten over onveilige situaties door overtollige 
· wortel- en plantengroei, kunt U terecht bij: 
De gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Sector Groen, 
Postbus 19350, 2500 CJ DEN HAAG.Telefoonnr. 070-3536300 

KOM IN ACTIE! !! BOOS WORDEN HELPT NIET, MELDEN WEL!!!! 
Schrijf naar de verantwoordelijke instantie! 
Graag een afschrift naar de redactie van dit blad. 
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De fietsersbond enfb wil uitbreiden 

Het aantal leden van onze afdeling stijgt nog steeds. 
We hopen binnenkort ons 2000ste lid te kunnen verwelkomen. 

De afdeling Den Haag heeft de gemeenten Wassenaar, Leidschen
dam, Voorburg, Rijswijk en een groot gedeelte van het Westland 
toebedeeld gekregen van het landelijk buro. In dit grote 
gebied is er heel wat te doen om de positie van de fietser te 
verbeteren. Om als afdeling zo efficient mogelijk te werken is 
een goede verdeling van de werkzaamheden over verschillende 
onderafdelingen (voorheen werkgroepen) cq vrijwilligers 
noodzakelijk. Di t is belangrijk te zorgen da t geen van de 
vrijwilligers te veel hooi op zijn of haar vork krijgt en het 
werk bij de Fietsersbond enfb een leuke activiteit blijft! 

Voorheen was er een kleine kern vrijwilligers continu voor de 
Fietsersbond enfb in de weer en werd er de hulp van de andere 
vrijwilligers op ad hoc basis ingeroepen. Dit heeft geleid tot 
een veel te grote werkdruk van deze kleine kern en protest van 
de andere vrijwilligers die meer bij de werkzaamheden betrok
ken wilden worden. 
In de afgelopen verenigingsjaren heeft het huidige bestuur van 
onze afdeling veel energie gestoken in een verbetering van de 
werkstructuur van o,nze afdeling. Deze ziet er nu als volgt 
uit: 

BESTUUR: een statutaire verplichting, 
bestaande uit voorzitter: Marga Zuurbier, 
penningmeester:Peter Piket en ~ecretaris:Tiny Dongelmans . 
Ze vertegenwoordigen de afdeling Den Haag van de Fietsersbond 
enfb. Hun werkzaamheden bestaan verder oa.het uitschrijven van 
de jaarlijkse afdeling-ledenraadsvergadering, waarin verslag 
wordt gedaan van de activiteiten en de financiele situatie van 
onze afdeling in het afgelopen verenigingsjaar. De activitei
ten van de afdeling worden steeds uitvoering, met alle actieve 
leden, doorgesproken op de kerngroepvergaderingen. 

WERKGROEPEN EN ONDERAFDELINGEN: Coordinatie 

GEMEENTE POLITIEK DEN HAAG Marga Zuurbier 
Deze werkgroep volgt het gemeentelijk beleid van de gemeente 
Den Haag m.b.t. fietsers kritisch en op de voet. Zowel schrif
telijk als telefonisch en ook wel op de inspreekvergaderingen, 
geeft deze werkgroep haar mening over het al dan niet fietsbe
vorderingsbeleid van de gemeente Den Haag, doet suggesties 
voor verbeteringen of geeft als het helemaal spaak loopt zo 
nodig een noodkreet. Tevens is er onlangs een periodiek 
overleg gestart tussen de Fietsersbond enfb en ambtenaren van 
de afdeling Stadsbeheer. Dit is een goede stap in de richting 
naar een betere samenwerking. 
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WIJKCLUSTERS 
De coordinatoren van de wijkclusters houden bij wat er in die 
wijk aan fietsvoorzieningen aanwezig is en wat er zou moeten 
komen of verbetert zou moeten worden aan onveilige kruisingen, 
fietspaden etc. Waar de stoplichten voor fietsers ongunstig 
staan afgesteld, waar ze ontbreken en waar ze juist verwijderd 
zouden moeten worden. Tevens onderhouden ze de contacten met 
de wijk-, bewoners- en winkeliersvereningingen en de scholen. 

Wijkcluster Archipel 
Centrum 
Haagse Hout I 
Haagse Hout II 
Laakkwartier 
Loosduinen 
Scheveningen 
Sportlaan 
Stations/ 
Schilderswijk 
Valkenbos 
Zuid West 

Marga Zuurbier 
Jenny Schoemaker 
Caroline de Jong 
Henk Ens 
Vacature 
Vacature 
Jam de Munck 
Johan Bommele 
Mariette Fortuin en 
Vacature 
Vacature 
Tiny Dongelmans 

PUBLICITEIT/STANDS DEN HAAG Peter Piket 
De activi tei ten worden op de kerngroepvergaderingen doorge
sproken en vervolgens wordt er afgesproken wie wat wanneer 
doet. De samenstelling van deze werkgroep is dan ook nogal 
wisselend. 

OMLIGGENDE GEMEENTEN 
In al drie omliggende gemeenten Z1Jn er zelfstandig werkende 
onderafdelingen aanwezig. Deze werkgroepen richten zich op de 
belangenbehartiging van fietsers binnen die gemeente. 

Leidschendam 
Rijswijk 
Voorburg 
Wassenaar 
Westland (Wateringen, 
's-Gravenzande,De Lier 

Jon Wright 
Menno Spaan 
Jac Wolters 
Vacature 
Vacature 

REDACTIE DE FIETSBEL Peter Piket 
Wij streven ernaar om eens per kwartaal een edi tie van ons 
afdelingsblad uit te brengen. Zodat de leden van onze afdeling 
regelmatig geinformeerd worden over onze activiteiten. 

Er worden tweemaandelijks KERNGROEPVERGADERINGEN gehouden 
waarin; * de actieve ENFB-leden de ervaringen in de afgelo

pen periode kunnen uitwisselen; 
* de contactpersonen van de onderafdelingen de 
activiteiten van hun werkgroep samenvatten en over
leggen ingeval assistentie gewenst is; 
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* de activiteiten en de koers van onze afdeling 
bepaald worden; 
* actieplannen voor nieuwe activiteiten worden 
vastgesteld; 
* kadertraining-onderwerpen aan de orde komen; 
* de agenda van de landelijke ledenraadsvergaderin
gen doorgenomen wordt. 

Om de twee weken is er in het Haagse Milieu Centrum,Nieuwe 
Molstraat 35, een VERGADER- EN WERKAVOND van onze werkgroep 
gemeentepolitiek Den Haag. Op deze avond bespreekt deze 
werkgroep de problematiek m.b.t. de fietsvoorzieningen en 
bepaalt i.o.m. met de wijkcoordinatoren welke actie er onder
nomen moet worden. Op deze avond kan een ieder zich in het 
aanwezige arch i ef en naslagmateriaal verdiepen. 

Graag will en wij ons vrijwilligers-team ui tbreiden zoda t wij 
geen kansen om de fietsersbelangen te behartigen onbenut 
hoeven te laten. Er Z1Jn nog verschillende vacatures te 
vervullen voor de liefhebbers. 

Er moet nu nog te veel.. werk bl..ijven l..iggen 
en dat is jammer ! ! 

Tevens zouden de wijkcoordinatoren wat meer willen overleggen 
met de ENFB-leden in hun wijk. En vraagt het huidige bestuur 
van onze afdel i ng om doorstroming, deze leden doen dit werk nu 
al weer zo'n v i jf jaar. Tijd dus voor nieuw bloed!! 

Wij roepen al l e fietsers van Den Haag en omgeving op om nu 
actief enfb-lid te worden !!!!! 

Binnen onze afdeling zijn allerlei verschillende soorten werk
zaamheden te doen. zoals; 

In de WERKGROEP GEMEENTE POLITIEK: 
Bijwonen/inspreken vergadering commissie VBM, contacten 
onderhouden met VBM-raadsleden, becommentariseren van bestem
mingsplannen en nota's zoals "het Verkeersplan", inspreken op 
informatie avonden · van concrete projecten, contacten onderhou
den met Loka t el, Radio West en persberichten/artikeltjes 
schrijven voor Haagsche Courant, de weekbladen en ons afde
lingsblad "De Fietsbel", reacties van onze leden (mbt. 
concrete knelpunten in het fietsverkeer) begeleiden, bijhouden 
van Blauwdruk/Archief, up to date houden van de gegeven voor 
de fietskaart Citoplan, contacten onderhouden/zitting nemen in 
o.a. de commissies; Vervoerregio, NS, Biesieklette, enfb/ 
provincia, enfb/POV, Gemeentelijk werkgroep Verkeersveilig
heid, Wijk-,Bewoners- en Winkeliersverenigingen , HMC, Raad van 
toezicht HMC, Milieu-adviescommissie, Stedenband Warschau 
,Landelijke Ledenraadsvergadering, Landel i jke werkgroep 
Afdelings begeleiding en werkgroep Fiets en Spoor. 
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In de WERKGROEP PUBLICITEIT: 
Aankoop beheer enfb verkoopmateriaal, organiseren stands op 
evenementen, festiviteiten etc, (zoals inschrijving, standop
bouw,inrichten en opruimen en bezetting stand), uitzetten/be
geleiden maandelijkse fietstocht, organiseren van acties, 
ui twerken van acties, verspreiden ledenwerfbonnen/enfb actie 
materiaal, verwerking bestellingen van afdelingsmateriaal 

In de WERKGROEP DE FIETSBEL; 
schrijven artikelen, uittypen artikelen (op floppy), maken van 
foto's, afleveren bij de drukker/verzendklaar maken/bij de PTT 
aanbieden, 

SECRETARIAAT AFDELING: 
Legen postbus, verdeling post, verzorgen van postverzendingen 
(zoals welkomsbrief nieuwe leden en vergaderstukken en nieuws
brief actieve leden) , bijhouden adressenbestand/ acti vi tei ten 
agenda/afdelings plakboek, verzorging bespreken, toegang en 
gebruik van de vergaderruimte (zoals sleutel, koffie,opruimen 
etc) 

In de WERKGROEPEN OMLIGGENDE GEMEENTEN; 
Dezelfde werkzaamheden als hierboven beschreven. 
Tevens contactpersonen voor de nog op te richten werkgroepen 
Wassenaar en Westland. 

Voor elk wat wils dus! Het hoeft je niet te veel tijd te kos
ten! Je bepaald uiteraard zelf hoeveel tijd je per maand aan 
dez~ werkzaamheden wilt besteden. Iedereen is welkom! 
Ervaring is mooi meegenomen maar zeker niet noodzakelijk. Er 
zijn binnen onze afdeling heel wat ervaren vrijwilligers die 
je graag op weg willen helpen. 
Je kunt ook, als je dat wilt, eerst een poosje onze kerngroep
vergaderingen bezoeken, om te zien welke werkzaamheden je 
graag zou willen doen. Of wil je rneer inforrnatie ? 

Stuur dan de onderstaande strook op naar: Fietsersbond enfb, 
Afdeling Den Haag, Postbus 11638, 2511 AP DEN HAAG. 
Of bel naar ons afdelingssecretariaat telefoonnr. 070-3664608 
Wij nernen dan zo spoedig rnogelijk contact met je op. 

Ondergetekende wil graag: 
0 - rneer informatie over het vrijwilligerswerk 
0 - het vergader- en acktiviteitenoverzicht ontvangen. 

NAAM ...................................................... M/V 
STRAATNAAM/NR ............................................... . 
POSTCODE/WOONPLAATS ......................................... . 
TELEFOON NR ................................................. . 
BELANGSTELLING GAAT UIT NAAR: .............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IK WIL GRAAG .... UUR PER WEEK/MAAND ACTIEF MEEWERKEN 
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Vrijwi11iger Fietsbeleid 

De onderafdeling Rijswijk bestaat nu twee jaar. Zij kent 140 
leden, waarvan er vijf actief zijn. Elk actief lid heeft een 
eigen werkterrein. Voor het verzamelen van informatie over het 
gemeentelijk beleid zoeken wij nu een nieuw actief lid. 

Haar of zijn taak zal zijn het verzamelen van informatie door: 
het bestuderen van .de gemeenteraadsstukken die betrekking 
kunnen hebben op het fietsbeleid; 
het maken van korte samenvattingen van deze stukken; 
in overleg met de andere leden besluiten of er op korte 
termijn iets moet worden gedaan. 

Geboden wordt: 
Een onkos t envergoeding voor het gebruik van materialen e n 
het abonnement op de gemeenteraadsstukken; 
De mogelijkheid om samen met de andere leden van de 
afdeling Rijswijk nog fietsvriendelijker/veiliger te 
maken; 
een intieme enthousiaste actieve onderafdeling; 
uitgebreide begeleiding. 

Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met: 
William Nederpelt tel 070 - 3902261 (na 18.00) 

Route-onderzoek 

In Rijswijk is gewerkt aan een route-onderzoek dat op 24 april 
aan de, inmiddels toenmalige wethouder, Vrind is overhandigd 
(zie elders in dit nummer). Onderzocht is de route van de 
Geestbrug in Voorburg naar het Oosteinde in Wateringen. Dit is 
de eerste van een aantal routes die, in het kader van een 
opgezet raster , onderzocht gaan worden. Hoe dat allemaal in 
elkaar steekt, en wat de bevindingen waren leest U hieronder. 

1.0 Uitgangspunten 

Bij het totstandkomen van dit onderzoek hebben W1J gezocht 
naar een kader waarbinnen dit plaats zou moeten vinden. Het op 
ad hoc basis toetsen van wille~eurige stukken weg vinden wij 
niet zinvol. Er dient gestreefd te worden naar een aaneenslui
tend net van fietsvriendelijke routes. Immers, ook een fietser 
wil zo snel mogelijk van A naar B. De fiets is in de stad een 

· prima alternatief voor andere vervoermiddelen. 
· omdat een aaneensluitend routenet zo belangrijk is hebben wij 
als onderzoeksopzet gekozen voor een raster van wegen. Da t 
houdt in dat wij een aantal knooppunten aan de gemeentegrenzen 
hebben geselecteerd en deze onderling door rechte lijnen 
hebben verbonden. Deze knooppunten Z1Jn of worden in de 
toekomst belangrijk. De zo gevormde doorgaande routes worden 
getoetst op kwali tei t, comfort, veiligheid en snelheid. De 
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door ons geteste routes zullen zo veel mogelijk de rechte 
lijnen benaderen. Het ligt in de bedoeling dat dit onderzoek 
in de toekomst herhaald zal worden. Hierdoor is het mogelijk 
om de verbeteringen (verslechteringen) aan te geven. 

1.1 Raster 

In het bovenstaande is de achterliggende gedachte van het 
'raster' uiteen gezet. De nu geteste route is een onderdeel 
van dit raster. Andere route-analyses zullen volgen. In de 
toekomst zal di t een compleet beeld opleveren van het Rijs
wijkse ( fiets) wegennet. Het raster bestaat ui t de volgende 
routes: 

1 Geestbrug Voorburg - Oosteinde Wateringen 
2 Geestbrug Voorburg - Noordweg Wateringen 
3 Middenwe~ Wateringen - Westvlietweg Leidschendam 
4 Zweth Wateringen - verkeersplein Ypenburg 
5 Loevesteinlaan Den Haag - Brasserskade I A13 Delft 
6 Middachtenweg Den Haag - Pr. Beatrixlaan, grens met Delft 
7 Alberdingk Thijmstraat Den Haag - Wateringse weg Delft 
8 De Genestetlaan Den Haag - Vlietzigt Rijswijk 
9 Rijswijkseweg Den Haag - Wateringse weg Delft 

1.2 Vaststelling criteria 

De route is door vrijwilligers gecontroleerd. Wij hebben 
gezocht naar een manier van beoordelen die de objectiviteit 
zoveel mogelijk waarborgt. Daarom hebben wij gekozen voor het 
werken met onderzoeksformulieren, waarop de meeste situaties 
die de mensen konden tegenkomen zijn verwerkt. De vrijwilli
gers noteerden slechts wat zij waarnamen. De waardering van 
die bevindingen lag van te voren vast. Daarnaast is er moge
lijkheid geweest om andere op- of aanmerkingen los te noteren, 
eventueel voorzien van een waardering. Wanneer een si tuatie 
volgens ons een ernstige tekortkoming heeft, hebben W1J dat 
een 'nulpunt' genoemd. Het woord geeft al aan dat er in zo'n 
geval nul punten aan dat onderdeel worden toegekend. Een van 
de zaken die wij als nulpunt hebben genoteerd is het ontbreken 
van een regeling voor 'rechtsaf door rood toegestaan', omdat 
dat een zeer belangrijke bijdrage levert in de doorstroming 
voor fietsers. 

2.0 Lijst van nulpunten 

In deze route zijn een aantal nulpunten geconstateerd. Deze 
dienen volgens ons zo snel mogelijk te worden opgelost. De 
route is onderzocht tussen eind november 1992 en eind januari 
1993. Ondertussen kunnen enkele zaken al veranderd zijn. Dat 
geldt in het bijzonder voor het gebied rond het nieuwe station 
en de spoortunnel. De volgende nulpunten zijn aangetroffen: 
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* De fietsstroken langs de Geestbrugweg Zl.Jn te smal, zeker 
als de intensi tei t van het overige verkeer in ogenschouw 
wordt genomen. Fietspaden verdienen de voorkeur. 

* Linksafslaan, komende van de Geestbrugweg, de Haagweg op is 
zeer onduidelijk. Duidelijke markering ontbreekt. 

* 'Rechtsaf door rood toegestaan' komende van de Geestbrugweg 
is mogelijk, liefst met verschijnbord 'let op overstekende 
voetgangers'. 

* De fietsstrook langs de Haagweg naar het kruispunt met de 
Lindelaan is veel te smal, zeker in verhouding met intensi
teit van het overige verkeer. Deze fietsstrook is bovendien 
zeer oncomfortabel doordat je als het ware in de goot van de 
hoofdweg rijdt, plassen liggen al tijd half op de fiets
strook. Slecht geparkeerde auto's naast de fietsstrook zijn 
bovendien regelmatig bron van ergernis en gevaar. Ons voor
stel; fietspad direkt naast het trottoir, dan parkeerstrook 
direkt naast het voorsorteervak. 

* Rechtdoorgaande fietsers op de Haagweg hebben bij de krui
sing met de Lindelaan te maken met een extreem slechte 
afstelling van het verkeerslicht. Men moet zich in 10 secon
den overhaasten na 3 minuten voor rood licht te hebben 
gestaan. Meer- en langere beurten per cyclus zijn mogelijk 
en bovendien rechtvaardig. 

* Aan het einde van de Willemstraat, bij de kruising met de 
Lindelaan doen zich problemen voor. De weg is te s mal, 
waardoor wachtende auto's de weg voor de fietser versperren, 
zodat deze zich niet voor het verkeerslicht kunnen opstel
len. De fietser wordt daardoor min of meer de stoep op 
gedwongen, hetgeen veelvuld;g voorkomt. Dit is slechts een 
van de aspecten die meespelen in deze si tuatie. Reeds in 
januari 1992 hebben wij een voorstel bij de gemeente inge
diend, waarnaar wij nu gaarne verwijzen. 

* 'Rechtsaf door rood toegestaan' vanuit de Willemstraat de 
Julianastraat in is mogelijk en ontbreekt. Bovendien zou met 
een kleine aanpassing van de kruising 'rechtdoor door rood' 
vanuit de Willemstraat de Lindelaan op mogelijk moeten zijn, 
wij denken bijvoorbeeld aan het verhoogd doortrekken van het 
(toekomstige ?) fietspad in de Willemstraat de Lindelaan op. 
* Op de kruising van de Lindelaan met de Jozef Israelslaan 

is 'rechts door rood toegestaan' mogelijk. Ook rechtsaf 
VOOR rood is een mogelijkheid. 

* Bij de kruising van de Lindelaan met de Tooroplaan ontbreekt 
'rechtsaf door rood toegestaan'. 

* Verkeerslicht op de kruising van de Generaal Spoorlaan met 
de Huis te Landelaan naar 'de bult' is niet opgenomen in de 
cyclus. De voorkeur verdient een in de cyclus opgenomen 
verkeerslicht met een of meer inbreekpunten d.m . v. drukknop
pen of detectielussen. 

* In de hele Dr. Colijnlaan is de 
slecht. Er komen verzakkingen, 
liggende putten voor. Allen zeer 
gevaarlijk. 

staat van onderhoud zeer 
wortelopgroei en scheef 

hinderlijk, en soms zelfs 
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* De overgangen op 'de bult' van asfalt naar tegels zijn zeer 
hinderlijk. 

* Op de Beatrixlaan is tegenover 'In de Bogaard' sprake van 
erns tige windhinder door de hoge bebouwing. Plaa ts ing van 
beplanting of schotten kan wellicht uitkomst bieden. 

* Verkeerslicht bij oversteek van de Sir W. Churchill laan 
t.h.v. de Klaroenstraat is niet opgenomen in cyclus. Indien 
deze oversteek in deze vorm blijft bestaan, dan graag opne
men in cyclus. 

* Op de kruising van de Prinses Beatrixlaan met de Prinses 
Irenelaan is 'Rechtsaf door rood toegestaan' mogelijk. 
Rechtsaf VOOR rood is mogelijk. 

* Op de Sir W. Churchill laan treedt zeer ernstige windhinder 
op vanaf de Klaroenstraat tot de Pr. Margrietsingel. Plaat
sing van schotten of beplanting kan een uitkomst bieden. 

* De fietsstroken op de Sir W. Churchill laan vanaf de krui
sing met de Schaapweg tot de gemeentegrens met Wateringen 
zijn in be ide richtingen veel te smal. Di t is zeker het 
geval bij de huidige intensi tei t van het overige verkeer 
inclusief het vele vrachtverkeer van en naar het Westland. 
Fietspaden zijn zonder meer noodzakelijk. 

* Het verkeerslicht van de Sir W. Churchill laan op kruising 
met Bea trixlaan zit niet in de cyclus. Di t verkeerslicht 
opnemen in de cyclus met eventueel een of meer inbreekpunten 
door middel van drukknop, of een detectielus. 

* Het verkeerslicht van de Lindelaan op kruising met de Haag
weg zit niet in de cyclus. Dit verkeerslicht opnemen in de 
cyclus met eventueel een of meer inbreekpunten door de 
drukknop, of een detectielus. 

* Op de kruising Haagweg, Geestbrugweg is 'Rechtsaf door rood 
toegestaan' in beide richtingen mogelijk. 

* Op de kruising van de Geestbrugweg met de Geestbrugkade is 
'Rechtsaf door rood toegestaan' mogelijk. 

2.1 Conclusie 

De bestrating van de wegvakken is over het algemeen goed. De 
breedte van fietspaden is over het algemeen ook in orde. 
Opmerkelijk is echter dat, daar waar in deze route fietsstro
ken zijn toegepast, deze zonder ui tzondering ( veel) te smal 
zijn. Bovendien is ook bij iedere beoordeelde fietsstrook de 
verkeerdruk veel te hoog. Voor de verlichting, windhinder en 
de staat van onderhoud geldt dat ze over het algemeen redelijk 
is. Waar gebreken op de bovenstaande gebieden optreden ZlJn 
deze echter vrij ernstig. Het gemiddelde niveau van de ver-

.lichting is als enige voldoende. 
De overgangen van het gewone wegdek naar het kruisingsvlak 
zijn voor verbetering va tbaar. De onbewaakte kruispun ten op 
deze route zijn matig tot redelijk uitgevoerd. De oversteek
baarheid van die kruisingen is heel goed. De verkeerslichten 
op de kruisingen ZlJn matig tot slecht afgesteld. Slechts 
enkele voldoen. De verlichting van de kruispunten daarentegen 
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verdient zonder meer een pluim, gemiddeld niveau 9,5. Aan het 
links afslaan kan nog veel worden verbeterd. Er zijn slechts 
weinig kruispunten waar dit goed is geregeld. Het rechts af
slaan is meestal 6f zeer goed, onder andere door het vele 
rechtsaf VOOR rood, 6f zeer slecht door het ontbreken van de 
regeling 'Rechtsaf door rood toegestaan'. De beschutting tegen 
windhinder op kruispunten is vaak slecht. De staat van onder
houd is over het algemeen heel goed. 

2.2 Lijst met aanbevelingen 

Behalve de bovenstaande nulpunten Z1Jn er bij het onderzoek 
nog andere suggesties naar voren gekomen. Deze Z1Jn niet 
direkt gekoppeld aan de beoordelingen. Uitvoering ervan levert 
ech ter wel een posi tieve bijdrage a an de kwali tei t van de 
rout~. 

* Op de kruising van de Geestbrugweg met de Haagweg kan een 
Opgeblazen Fietsers Opstel Strock (OFOS) veel van het onbe
hagen wegnemen dat wordt veroorzaakt door het moeten opstel
len tussen de (vracht)auto's. 

* Op dezelfde kruising loopt een gedeelte van het gemarkeerde 
oversteekgedeelte voor fietsers over een (matig) bes':raat 
stuk trambaan. Dit leidt tot afwijkend verkeersgedrag, wat 
gevaarlijk is. Dit stuk asfalteren draagt bij aan een hoger 
rijcomfort en grotere veiligheid. 

* In afwachting van een oplossing van de problemen in de 
Willemstraat (zie ons voorstel van januari 1992) kan de 
gemeente een tijdelijke oplossing bieden door het markeren 
van een fietsstrook. 

* Op de kruising van de Lindelaan en de Willemstraat wordt de 
oversteek van doorgaande fietsers de Lindelaan af verbeterd 
door met een suggestiestrook het overige verkeer, de Julia
nastraat in, te attenderen op de doorgaande fietser. Deze 
dient immers voorrang te krijgen. 

* Op de Lindelaan is bij de Esdoornstraat een 'doorsteekje' 
voor fietsers mogelijk, hetgeen bij de herinrichting verge
ten is. 

* De meeste verkeerslichten op de Lindelaan kunnen na half 
tien 's avonds knipperen. Doorgaans is er na die tijd niet 
meer zoveel verkeer. 

* Het moet mogelijk zijn vanaf de Lindelaan de Jan van Pola
nenstraat in te rijden. Dit kan gerealiseerd worden door de 
aparte opstelstroken voor links- en rechtsafslaand verkeer 
in de Jan van polanenstraat op te heffen. Dan is er plaats 
voor een fietsstrook of -pad. 

* Het fietspad langs de Generaal Spoorlaan ter plaatse van de 
Huis te Wervelaan verhoogd door laten lopen. Zodoende is de 
overgang minder hinderlijk. Het verhoogde kruisingsvlak 
dient zo als snelheidsremmer van het kruisende verkeer. 

* In de middenberm van de kruising van de Dr. Colijnlaan met 
de Huis te Landelaan een opstelstrookje voor fietsers maken, 
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zodat deze geen last hebben van wachtend overig verkeer. 
* Het wegdek van het fietspad langs de Huis te Landelaan bij 

kruisingen met secunda ire wegen verhoogd doortrekken. Zo
doende is de overgang minder hinderlijk. Het kruisingsvlak 
dient zo als snelheidsremmer van het kruisende verkeer. 

* Bij de kruising van de Prinses Beatrixlaan en de Prinses 
Irenelaan is rechtsaf VOOR rood mogelijk. 

* Het fietspad langs de Sir W. Churchill laan verhogen over de 
inrit van het parkeerterrein van 'In de Bogaard'. Zodoende 
is de overgang minder hinderlijk. Het kruisingsvlak dient zo 
als snelheidsremmer van het kruisende verkeer. 

* Het wegdek van het fietspad langs de Sir W. Churchill laan 
verhoogd door laten lopen over de kruising met de Van der 
Steurlaan. Zodoende is de overgang minder hinderlijk. Het 
kruisingsvlak dient zo als snelheidsremmer van het kruisende 
verkeer. 

* Het fietspad langs de Sir W. Churchill laan verhoogd door 
laten lopen over de kruising met de Bertha van Suttner
straat. Zodoende is de overgang minder hinderlijk. Het 
kruisingsvlak dient zo als snelheidsremmer van het kruisende 
verkeer. 

* De verkeersregelinstalatie op de kruising van de Burg. 
Elsenlaan en de Jacob van Offwegenlaan opheffen wegens het 
geringe verkeersaanbod op laatstgenoemde weg. 

* Op de kruising van de Haagweg met de Geestbrugweg een op
stelvak maken voor linksafslaande fietsers die de Heren
straat in willen. 

* In de Herenstraat bij de kruising met de Haagweg een Opge
blazen Fietsers Opstel Strock maken. 

3.0 Tot besluit 

Wij vinden dat de gemeente zich nog meer in moet spannen om 
het comfort van de fietsvoorzieningen te verhogen. Dat bete
kend onder andere: kortere wachttijden bij verkeerslichten, 
algemene toepassing van de regeling 'Rechtsaf door rood 
toegestaan', het bestrijden en voorkomen van windhinder en het 
oplossen van de 'nulpunten' in het Rijswijkse wegennet. 
Dit onderzoek zal in de toekomst herhaald worden. Hierdoor is 
het mogelijk om de verbeteringen aan te geven. 

In£ormatieavond 
Grote Markt 

Onder tunneling 
op 8 juni 

De aanleg van de parkeergarage en de tramtunnel gaat 280 
miljoen gulden kosten. Resultaat zal Z1Jn: een station minder, 
slechtere mogelijkheden om over te stappen op de lijnen op het 
Spui en sociaal onveilige plaatsen. Zelfs ROVER, de organisa
tie voor het openbaar vervoer, is niet voor de plannen. Het 
geld kan veel beter in goede fietsvoorzieningen gestoken 
worden. Er is een informatieavond over de ondertunneling op 8 
juni in het Haags Milieucentrum. 
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Binnenkort in Den Haag: 

o Fietsstroken aan beide zijden van de Zeestraat. Eerst was 
het plan een fietspad richting Scheveningen, toen een fi e ts
pad en een fietsstrook tot de Bazarstraat (omdat het fiats
pad in de Anna Paulownastraat niet doorging) en nu zullen er 
twee fietsstroken aangelegd worden over de gehele lengte van 
de Zeestraat. 

o Fietspaden op de Javastraat op het gedeelte tussen de Zee
straat en de Alexanderstraat. Deze fietspaden hadden er al 
moeten liggen, maar de Welstandscommissie maakte bezwaar. Nu 
zal tegelijkertijd ook een eiland aangelegd worden op de 
kruising Javastraat-Zeestraat, zodat de fietsers gebruik 
kunnen maken van de nieuwe fietsstrook in de Zeestraat. 

o Fietspaden op de Lijnbaan. De Lijnbaan tot en met de krui
.sing met de Prinsegracht zal worden herzien. 

o Fietspaden op de Goeverneurlaan. De fietspaden o p deze laan 
hadden al in 1992 aangelegd moeten worden. Moment e el is me n 
druk bezig met de aanleg van de fietspaden. 

o Fietsstroken op de Waldeck Pyrmontkade-Koningin Emmakade. 
Tussen de Groot Hertoginnelaan en de Laan van Meerdervoort 
komen fietsstroken aan beide zijden. De kleine stukjes 
fietspad bij het Sweelinckplein zullen opgeheve n wo rden om 
de fietsstrook in een rechte lijn te laten do o r lop e n. 

o Fietsstroken op Bankaplein. Op het Bankaplein kom t een 
fietsstrook te liggen, het gestoken parkeren wordt par keren 
langs de stoeprand en het verkeer op het plein kri j gt voor
rang boven de zijstraten. 

o Fietspaden op Dedemsvaartweg. In 1994 zullen er fietspad e n 
aangelegd worden op de Dedemsvaartweg tussen de Mepp e lwe g e n 
de Escamplaan. 

o Fietstunnel bij station Hollands Spoor. De uitvo e ring van 
dit project neemt twee jaar in beslag. 

o Fietspaden op de VaJJ.).a_.[!tJ,aan. De uitvoering van dit project 
zal op zijn vroegst in 1996 afgerond zijn. 

Het autotijdperk uitgeluid 

Op initiatief van de Anti Auwto Vereniging (A.A.V.), zal op de 
nationale autoloze ·{n) zondag, 13 juni a.s., het autot ij d p e rk 
door Christoffel, beschermheilige van het vervoer, worden 
uitgeluid. 
Om 11:00 UUR zal hij, als boetedoening, bij de Grote k erk 
vertrekken voor een voettocht langs het Malieveld, naar het 
Hubertus-viaduct, alwaar om 12:00 het tijdperk van de aut o zal 

'eindigen. Een uur lang is het viaduct vrijgegeven voor fiet
sers, voetgangers en speciaal voor kinderen. Fiets e rs kunnen 
nu het fietstijdperk inluiden door met zoveel mogelijk fi e t
sers deze manifestatie bij te wonen. Men wil automobilisten e r 
op een ludieke wijze van overtuigen om de auto voortaan te 
laten staan. Meer info: 
A.A.V., Jan Romeinstraat 32, 2552 KD DEN HAAG, 070-3978329 
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De fietsbel 

Hier kan Uw advertentie staan ! 

Wilt U in ons blad adverteren? Wij bieden een fiets- e n 
milieuvriendelijk publiek van ca. 2000 huishoudens. De kosten 
Z~Jn zeer laag. Vanaf f 50,- per editie voor een kleine 
advertentie (max. 8 regels). De fietsbel verschijnt drie a 
vier keer per jaar. In overleg en tegen geringe meerprijs zijn 
ook logo's of andere ill us tra ties mogelij k. Voor een o ff e r te 
kunt U contact opnemen met de redactie. 

2000 gezinnen onder handbereik 
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