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DE FIETSBEL JIEI 1992 

REDACTIOIEEL 

Eindelijk is het toch gaan zomeren en daar 
ploft weer een gevarieerd nummer van de 
Fietsbel op uw deurmat. Iiet alleen groeit 
het ledenbestand van onze afdeling gestadig 
<nu al meer dan 2000 leden) ook de kopij 
neemt toe. Er is soms zoveel kopij over de 
aardige kanten van het fietsen dat de harde 
strijd om het dagelijks bestaan wel eens 
wat te weinig aandacht krijgt. Zo mist u 
in dit nummer de inspanningen die enkele 
leden zich hebben getroost om het nieuwe 
Verkeersplan van de gemeente een fiets
vriendelijker aanzien te geven. Het ziet 
er bovendien naar uit dat deze inspanningen 
vrucht gaan afwerpen. Hierover dus in een 
volgend nummer ~er. 
Op de valreep bereikte ons het bericht dat 
Bdlieuwethouder Vlaanderen er de brui aan 
heeft gegeven. In zijn spaken werden zo 
veel stokken gestoken dat hij niet langer 
tussen de wielen kon blijven. Het is jammer 
dat de eerste volwaardige milieuwethouder 
van deze stad op zo'n manier het veld moet 
ruimen. Daar is het Ddlieu in Den Haag in 
ieder geval niet mee gebaat. 

Voor het overige is het _nog goed om te 
vertellen dat er te veel in deze Fietsbel 
staat om te kunnen vertellen. Een index 
ontbreekt dus. En als uitsmijter de mede
deling dat met ingang van het komend nummer 
Peter Piket de eindredactie van dit huis
orgaan overneemt van Hans Pars <HP). 
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Stichting Haags Milieucentrum 

voor alle haagse inwo~ers 

HET HAAGS MILIEUCENTRUM IS ER VOOR U !!11 ============D==========•==•=======a====== 
Wilt u iets weten over natuur en milieu, in en om 
Den Haag? 

Ideeën opdoen, hoe uzelf kunt bijdragen aan ee1 
leefbaar Den Haag? 

Wilt u informatie over de aangesloten · 
natuur-en milieuorganisaties? 

LDOP DAN EVEN HET HAAGS MILIEUCENTRUM BINNEN!! 
OF BEL EVEN OP I I 

Adree:Wieuwe Molstraat 35, 25I2 BH DEN HAAG 
Telefoonnr. 070-3640405. Coordinator Dirk-Jan Sloot . 
Deelnemende organisaties: 
AVN, B~eeieklette, Brundtlandplatform, Fietserebond 
ENFB, Haagse Windmolenvereniging, IVN, Kon.Maatsch. 
Tuinbouw en Plantkunde, KNNV, Milieude!ensie,Nivon, 
ROVER, Stichting Duinbehoud,VBV en de Vogelbescherm 

Het Haags Milieucentrum is opgericht ter bevorderin. 
van de samenwerking tussen de Haagse natuur- en 
milieuorganisatie s, op alle raakvlakken. 
Deze bunde l ing va n krachten,kennis en inzet heeft 
het mogelijk gemaakt, dat er. nu een aanspreekpunt/ 
informatiecentrum is voor alle bewoners van Den Haa 
Ter stimulering en ondersteuning van een milieu
vriendelijke levenswijze, voor een leefbaar Den Haa 
D~m.v. · tentoonste llingen, lezingen en cursussen maa 
ook door het aanwezige informatie-materiaal van de 
aangesloten organisati es en het ter inzage leggen v 
naslagwerken, kni pselkranten etc. 
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FIETSEN IS GEZOND 

Enkele fietstochten gingen rustig voorbij en ik had 
ruim gelegenheid de schitterendste taferelen op de 
gevoelige emulsie vast te leggen (te fotograferen dus) 
en opeens had ik weer beet. Een hele familie tegelijk. 
Een kloek met drie kuikens . Het betrof drie meisjes. 
Wil van Leeuwen was ook gekomen. 

Wij vertrokken vol goede moed richting Hoek van Holland. 
Het eerste stuk ging door de Westduinen en de kinderen 
deden uitgelaten wie het hardst heuvel op kon rijden. 
Ik zeg nu wel "kinderen", maar ik meende in de ogen van 
de oudste al een zekere interesse voor het andere ge
slacht waar te nemen, maar dat is alleen maar gezond 
natuurlijk. In een cafe in Kijkduin moesten Wil en ik 
de familie achter laten en reden wij verder naar Hoek 
van Holland en het Staelduinse bos, waar ik nog enige 
foto's moest maken . 

Heel laat die dag kwamen wij pas weer terug, maar het 
is niet altijd zo ver. Vaak weet ik de avond van te vo
ren nog niet waar de tocht naar toe zal gaan en zit ik 
bij het ochtendgloren pas met de kaart voor me. Een 
route, die ik zeer kan aanbevelen is de landgoederen
route in Wassenaar. Ik was die route nog nooit tot het 
einde gegaan, maar vlak bij het landgoed "de Pauw" is 
hij op zijn mooist met een overdaad aan gazons, strui 
ken, bloemen en beelden. 



FIETSEN IS GEZOND (vervolg) 

Opvallend is dat in het Westland langs de weg meer 
vreemde dingen staan, dan ik gewend ben. De mensen 
zijn daar kennelijk origineler en afwijkender dan 
de mensen ten Noorden van Den Haag. 

Wordt ook aktief en neem deel aan de fietstochten. 
Een fietstocht is goed voor Uw SPIEREN 

Uw BLOEDDRUK 
Uw ~LOEDSOMLOOP 

en nog veel meer, terwijl 
U tevens afgeleid wordt van Uw problemen en U wordt 
met Uw neus in de f~etsproblemen gedrukt. 

De volgende fietstochten vinden alle plaats op de 
laat$te zondag van de maand en beginnen in cafe 
"de Landbouw" aan het einde van de Bezuidenhoutse 
weg , daar waar de Landscheidingsweg begint. Verza
melen om 12 uur. 
De data zijn 31 mei 

28 juni 
26 juli 
30 augustus 
27 september 

In augustus moet er dan wel naar een vervanger ~orden 
gezocht. 

ONE WORLD '92 

MIUEUFESTIVAL 
ZATERDAG30MEI1992 
Nieuwe Ken&: Spui/plein 

· voor O_UIIIhuu:r. 12-5 uur 

Peter Piket 



CORRESPONDENTIEADRES: PRINSEGAACHT 38 2512 GA DEN HAAG 

30 MEI RIO IN DEN HAAG 

MILIEUFESTIVAL 

Zaterdag 30 mei zal aan het Haagse Spui een milieufestival 
worden gehouden. Onder het motto "One World" Rio in Den Haag 
is er vanaf 12.00 uur op het plein voor het muziektheater en 
in de Nieuwe Kerk voor iedereen die zich interesseert voor het 
wereldmilieu van alles te dóen. 

In de Nieuwe Kerk laten bedrijven en groepen zien wat er nodig 
en mogelijk is om het milieu wereldwijd te behouden. Centraal 
staan de thema's vervoer en energie waarbij gewezen wordt op 
dè noodzaak van een eerlijker internationale verdeling van 
aiddelen en van technologische vernieuwing. In een modelhuisje 
laat hoofdsponser GES zien wat er allemaal in de woningbouw 
verbeterd kan en moet worden om het energiegebruik naar bene
den te krijgen. Voor de kinderen is er een apart programma: 
een theatervoorstelling met de titel "Ben je een boompje be
toeterd" en een schminkhoek waar kinderen worden omgetoverd 
tot kleurrijke vogels. 

Op bet plein voor het muziektheater staat er een Sm hoge boom 
waarin 150 handgemaakte vogels worden gehangen afkomstig van 
qroepen uit de hele provincie. Vogels van verschillende plui
.. ge die de veelkleurigheid van het milieu in de wereld weer
geven. Kaast de boom spelen de hele middag bands uit Latijns 
~ilta en Afrika. Eetstandjes uit allerlei landen, energie
qanzebord, een ailieuactiviste uit Aziê en wereldpoêaie .aken 
het plein tot een feestrijk en afwisselend. gebeuren. 

Dit Haags evenement sluit aan bij de landelijke One Norld ca.
paqne. In de twaalf provinciehoofdsteden worden aanifestaties 
qeorqaniseerd die aansluiten bij de wereldconferentie over 
llilieu en ontwikkeling (de UNCED) die de eerste weken van juni 
in Rio de Janeiro wordt gehouden. Tijdens deze conferentie 
.aeten aaatreqelen worden getroffen die het wereldwijde milieu 
.oeten beschermen. De vermindering van de Ozonlaag, het broei
kaseffect en de draaatische verschraling van de soortenrijkda. 
zijn enkele onderwerpen die dringend om een oplossing vragen. 
•Rio in Den Haag• sluit zo aan bij een landelijke campagne en 
een en belangrijke internationale conferentie. 



fen .. 
leven:boom 
als·· symbool 

De .levensboom · is overal 
ter wereld een symbool 
voor het evenwicht tussen 
mens · en natuur. 

, Tijdens de UNCED-confe
rentie wordt in. Rio de Janei
ro een enorme levensboom 
vervaardigd.· 
Uw kaart, met uw oproep . 
aan de regering, komt met 
miljöenen andere actiekaar
teQ. als een blad in deze 
boom te hangen. Elk blad 
aan de levensboom laat 
zien dat iemand zich zor
gen maakt om de aarde. 
Een krachtig politiek sig- ' 
naai. . . 

DE -AARDE 
CENTRAAL 

... we-ri<-- mee -aan-
ÉÉN LEEFBARE 
·. Geachte Minist~r Prestdent; I 

. ' 

Geàchté ~Gemeenfêr:aad~:~~: 
. ' ... _ . . -. . 

------ ----- -- ---
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DE GROENE WEGWIJZER, 

Ja, u wilt we 11 ! 
Een milieu-vriendelijke consument zijn! 

Maar waar zitten die mens- en milieuvriendel1 
leveranciers? 

JUIST JA, IN DE GROENE WEGWIJZER!!!!!!! 

Deze 300 pagina's tellende, uiteraard op kringloop
papier gedruk~gids staat boordevol informatie. 
Met adressenvan Verenigingen van alternatieve boeren 
tot Natuurvoedingswinkels, van alternatieve woninghou 
verenigingen tot Steelenvlechters, van Bouwnijverheid 
Vet.tot Doe-het Zelf winkels, Wind- en Zonne energie 
Verenigingen en producenten, van Yoga en meditatieeen 
Mensenrechten en vredesorganisaties, van natuur-en 
milieu belangenorganisaties, Kortom teveel om op te 
noemen.· Deze gida is zeker de moeite waa~d !!!! 
Wij bezorgen de Groene Wegwijzer tegen kostprijs bij 
u · thuis. 

Geachte E N F B afd. Den !laar;, 

Ooit kocht ik een ouderHetse transportfie"U;met 

dubbele stang en een zNare voorbagac;edrar,er. 

Ik had het voornemen die fiets op te lrnappen als ik 

· er de tijd voor zou hebben. Ik heb de onderdelen 

gedemonteerd.en in de erondverf J3e7.et. :Ju ,_·!bl il~ van 

die onderdelen af. ~lles is .er nog behalve de banden 

en de linkereranek is verbop;en. Ik ben nu te oud om 
er no~ aan te beginnen, !Çunt u iema•1d vinden di.e het 

een en ander gratis Hil 1~omen halen? Ik zal hem 

hartelijk te Hooru staan. Alvast bedanlct. 

C. BRABER 
john F. Kennedylun 223 

2285 AH RIJSWIJK j J( . 
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HAAGSE 

STEUNGROEP 

voor het internationaal 

KLIMAATVERBOND 

de gemeente 

DE GEMEENTE DEN HAAG HEEFT HET KLIMAAT-VERBOND 
ONDERTF.KEND. 

Het klimaatverbond, 
Dit is een wereldwijd initiatief dat zijn oorsprong 
heeft in het Amazone-gebied. Het is een verbond tussen 
de gemeentes in het rijke westen en de inheemse volken 
in de tropische regenwouden. Het is een mes dat aan twee 
kanten snijdt. De gemeentes beloven alles binnen hun ver
~ogen te doen om de uitstoot van de broeikas-gassen in 
hun gemeentes te verminderen. Aan de natuur- en milieu 
organisaties de taak hierop toe te zien. De fietsersbond 
ENFB heeft het thema verkeer voor haar rekening genomen. 
De inheemse volken in de regenwouden proberen alles te 
doen om hun leefgebied te redden. Ze worden daarbij 
gesteund door de verbond-gemeentes. 

Ondertekening klimaatverbond. 
Dit g9beurde op zaterdag 2I maart jl. 
Het officieeÏe gedeelte speelde zich af in het lesgebouw 
van het schooltuinen-complex aan de Kornoeljestraat. 
Als bewijs van onze goede wil werden er, namens de 

·Haagse bevolking, door de aanwezige wethouders, alvast 
tien va n de in totaal 45 door de Nutsspaarbank gespon
seerde Acacia-bomen( het alterhatief voor het tropisch 
hardhout) op de Mient gepland. 
's-Middags was er do o r de ~inkeliers-vereniging 
van de Vruchtenbuurt een braderie annex informatiemarkt 
georganiseerd om dit heugelijke feit te vieren. 
Verschil1ende natuur- en milieuorganisaties hadden er 
een kraam ingericht, waaronder ~ok wij, van de haagse 
afdeling van de fietsersbond F.NFB. De locatie in de 
Abrikozenstraat bleek een goede keuze te zijn. 
Na aanvankelijke eni g e stortbuien en windvlagen ge
trotseerd te hebben, werden wij toch nog getrakteerd op 
een heerl1jk voorjaars zonnetje. De publieke belangstel
U ng na. {)1 c!anrna gelukk1 g toe, zodat onze inspanningen 
cl1e dag toch haar vruchten afwierp. 

.1 

;'• 



! 
; 

i·'· 
I. 

' 

. .. ~ .. 

, .· 

postzegel 

(60c)mag 

.<.~-." : .. . 
AntWoordnummer 46 
3440 YB Woerden 

siU & 
schoon 

~ 
I 



Wat 

, .. V.', .• "' '· 
; 

heb 

nu } 

Fietshanger: WAT HEB IK NU AAN MIJN FIETS HANGEN!? 

Nieuwe ledenwerfkaarten, Van ate•1g,geel karton. 
Makkelijk aan een fietsstuur te hangen. 

Wie wil een middagje fietsversieren? 
Dat kan individueel of met een stelletje andere ENFB-ers 
Bij voldoende belangstelling prikken wij daar een mooie 
zomerse middag voor.Graag even een telefoontje naar ons 
secretariaat. telefoonnr. 070-3664608.Alvast bedankt!! 

HOE MEER LEDEN, HOE STERKER WIJ STAAN!!!!! 
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w.t V Leeuwen Reparal:ie e.o Klussen Werk 
Wo\wevers'1•rë~rde 6t.t 1 Oen Ha<H} TEL : 070-3673~ ?>S 

~\mme.rwe..rk- mtu.b~l~- hTr'\Cftns\u.ihwerk.- wund.nmen- 1solri1e. 
l~k~~- qhs- kle\omet"Je\wtrk e.~ - . 
~e.pn')he~ -nn w1~m1~t:t'> e.J ,..Md1o<. rcc.Nders- hc.hl 
i~pnra<.htnes- f\ehe.n- f1üsk~rre.n eY'l e~n ... .. . 

!. ~ts,- çtr u.w-. 

l .... 

VERHUIZEN? KINDERFEEST JE? 
· GROTE BOODSCHAP? PICKNICK? . 

BAKFIETS HUREN! TEL.: 070-3463213 
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Reactie van aê fletsersbond enfb 
op het B&W-voorstel; afsluiting Herenstraat 

- De gemeenteraad heeft in oktober 1988 een motie aangenomen 
waarin aan B&W wor dt gevraagd met een voorstel te komen om de 
Herenstraat autovrij te maken. 

- Een belangrijke fietsroute in Voorburg (loodrecht op de 
Vliet) loopt via de Kerkstraat-Herenstraat-Franse Kerkstraat •. 
Op een schooldag f ietsen 's ochtends circa 400 scholieren en 
50 volwassenen door de Kerkstraat; ruim 80t rijdt in richting 
Franse Kerkstraat (onderzoek ENFB, 1984). 
Bi j afsluiting van deze route is gedurende grote delen van de 
dag de route Vliet straat-Van Schagenstraat geen alternatief 
(te smalle straat met onoverziçhtelijk hoek nabij Hoogvliet, 
waardoor onveilig) . In het meest ongunstige geval moet~ 
worden omgereden (via Rozenboomlaan). 

- Een ander belangrijke fietsroute (evenwijdig aan de Vliet) 
voert via het Oost einde-Herenstraat-Westeinde. 
Zolang op de Parkweg teveel auto's rijden en er te hard en 
(op de fietsstrook ) teveel foutgeparkeerd wordt, vormt de 
Herenstraat voor vele (jonge en oudere) fietsers een veilig en 
aantrekkelijk alternatief. 
Bovendien gebruiken veel mensen uit Oud Voorburg en Voorburg
West deze route als zij in de Herenstraat gaan winkelen; 16t 
van de winkelbezoekers komt per fiets (onderzoek BRO, 1990)• 

- De raadszaal en fractiekamers zijn momenteel goed per fiets 
bereikbaar en dat moet ook zo bliiven, wil de gemeente haar 
mili~udoelstellingen waarmaken en willen de raadsleden het 
goede voorbeeld (b lijven) geven. 

- het nieuwe RVV heeft als achterliggende gedachte (zie BABW) 
dat verkaarsmaatregelen door de politie te handhaven zijn. 
In het verleden is al gebleken dat het weren van fi~tsers uit 
de Herenstraat ~ar ook uit de Ln van Oostenburg) niet lukt. 
Met deze wetenschap heb ik de vraag over handhaving voorgelegd 
aan de werkgroep Rechtsverkeer van de Fietsersbond enfb; voor 
het antwoord verwijs ik naar bijgaand artikel uit het recente 
nummer van "De Vogelvrije Fietser". 

Uitgaande van deze feiten komt de Fietsersbond enfb tot een 
heel andere conclusie dan B&W. . 
DE Herenstraat niet afsluiten yoor fietsers. 

Blijft het probleem fietsen in autovrije winkelgebieden·. 
In een brochure die de Fietsersbond enfb heeft uitgegeven 
wordt uitvoerig ingegaan op deze problematiek . 
De problemen ontstaan veelal door onduidelijkheden over de 
plaats op de weg. Zo ook in de Herenstraat: door allerlei 
winkeluitsta llingen, straatmeubilair en geparkeerde auto's 
worden voetgangers gedwongen midden op de weg te gaan lopen 
en daar rijden fietsers meestal. Een betere inrichting van 
de Herenstraat biedt een goede oplossing voor deze wederzijdse 
hinder. 

Jac Wolters. 9 maart 1992 
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Eethuis Jazz Café 

,,De Landbouw~~ 
Zijdeweg 58 

2245 BZ ~asscnaar 

Tel.: 01751-79723 

Uw gastvroull' 

en gastheer: 

Anneke en Ed Koendas 

070-3459696 

fieben 
fiec s e" 

I s ge2 o"' d 
I 5 (~(I 

Voor E ~ N N i E UW E M f R K F i ElS 

MOET u e,~ KEMPER ~N 
DéALE R VAN BATAVUS , 6 1ANT EN TREK 

Te.veY\S 3root o..s~ort.imeVIC VOUWFÎETSE~ 
o .a . BRoMpT oN, HOuLTON, Dl"BLASi EN DflHON 

eroe.(r,/:: i.s moje../.jk-

Sl:.er k if\ Se.rvic.e. eY\ kwo-l 1 b:.tt 
u kv... 'l'\t OY\S Vil'\~ eV\ : Pi E:T HEIN ST R AI\T L<'l ~n 

ELANDSTRAAT \7 

lil 



Dag mede-ENFB'ers, 

Hier weer een ber~cht van de werkgroep Rijswijk. Nadat het 
plan voor de Willerostraat is ingeleverd in januari, heeft er 
zowel in de Rijswijk Nu als in Groot Rijswijk een stuk over 
gestaan. Ook de SOR heeft om een interv~ew gevraagd, en dat 
uiteraard ook gekregen. De gemeente zou begin maart met een 
reactie komen. Die moet tot op heden nog komen. 
De werkgroep zal op 16 mei aanstaande op de info~markt van 
wijkcentrum Stervoorde staan met de (Haagse) fietskar. Op 
deze stand zullen wij onder andere de video "Meneer Willem 
leert fietsen" vertonen. Deze film is speciaal gemaakt door 
de ENFB om kinderen vanaf 10 jaar beter met het verkeer 
vertrouwd te make n . De video gaat gepaard met een lespakket. 
Dit zullen wij tevens te koop aanbieden aan de scholen welke 
wij binnenkort aan zullen schrijven. 
Alle Rijswi jkse ENFB-leden zullen binnenkort een brief in hun 
bus krijgen van de werkqroep Rijswijk. Daarin nodigen wij hen 
onder andere uit om op de infomarkt van wijkcentrum Ster
voorde kennis te komen maken met de leden van de werkgroep. 
Wij hopen van har t e op een grote respons. Tijdens de 
infomarkt zal er op de stand een enquete liggen , in te vullen 
door alle Rijswijkers die dat willen. Aan die enquete wordt 
gewerkt. 
De Rijswij kse werkgroep heeft ook meegewerkt aan het Haagse 
Cito-kaart-projec t . Dit hield in dat bijna heel Rijswijk in 
kaart is gebracht wat fietsvoorzieningen betreft. Van de 
openbare bibliotheek in Rijswijk kreqen wij het verzoek om in 
juli een tentoonstelling in te richten. Wij werken hard aan 
de realisatie daarvan, het is echter nog zeer onzeker of het 
wel door kan gaan. 
Zoals de meeste Rijswijkers zullen weten heeft de gemeente 
een ontwerp-structuurplan opgesteld. Als werkgroep Rijswijk 
hebben wij daarop gereageerd. Belangrijk punt van kritiek is 
het ontbreken van fietsbeleid, zoals geformuleerd in het 
Masterplan Fiets \o.a. groei 30 % fietsvervoer in 2010 t.o.v. 
1986). Naar onze meninq moet er ook een paragraaf worden 
opgenomen die uitgaat van doorgaande tietsroutes, ook naar de 
omliggende gemeenten. In het plan · wordt herhaaldelijk gerept 
over "recreatieve fietsroutes". Wij zijn van mening dat een 
fietsroute op de eerste plaats functioneel dient te zijn. Als 
er daarnaast nog plaa~s is . voor een recreatieve fietsroute, 
of als de functionele route door een aangename omgeving gaat 
is dat meegenomen. Wie de komplete reactie wil hebben, kan 
ons altijd bellen of schrijven. 
rn · ons vorige stuk melden.wij dat de plaats van René 
ingenomen was door Jaa~ · Boelhouwer. Jaap heeft helaas echter 
besloten toch -niet mee te doen. Wij zijn blij dat we kunnen 
aankondigen dat de heer H.W.F. Struve wel heeft ingestemd om 
mee te doen. Nie t tegenstaande dat kunnen wij altijd en
thousiaste mensen gebru~ken . Reacties , sugçestie's · ed. 
naar:Haagweg 148 , 2282 AH Rijswijk , 07.0-_39.525.4"4 _(Meriho). 
Tot de volgende Fiet~bel! - · · · 

Werkgroep Rijswijk. 

., 
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FIETSEN HEEFT NU NUT 

Binnenkort zal er een behoor l i j k uitgewe r kt plan be
staan om te komen tot een fietsplattegrond van Den 
Haag. Een fietsplattegrond is een kaart waarop niet 
de auto - maar de fietsverbindingen en -be l angen ge 
accentueerd zijn. De doorgaande f i etsverb i ndi ngen 
staan aangegeven met gr·oene l i jnen en dus niet , 
hetgeen normaal is, de aut overbindingen me t geel . 
De lokaties van fietsenmakers zullen ook op de kaart 
staan . 

De kaart zal worden uitgegeven door CITO voor dezelf
de prijs als de normale plattegrond, mede door sub
sidie van de gemeente Den Haag . De fietsersbond ENFB 
adviseert over de routes en fietst die na , en zal 
waarschijnlijk ook haar naam op het spel zetten en 
haar goedkeuring geven aan de fietskaart . 

U, als lid van de fietsersbond , kunt een stukje na 
fietsen van de routes, kijken of alles klopt en na
denken over de logica van de gebruikte route. 
Omdat dit al heel snel zal plaatsvinden, CITO wil de 
kaart nog voor de zomer uitbrengen, kunt U zich nu 
meteen opgeven als U mee wilt doen . 
In Amsterdam bestaat al zo'n fietskaart en zijn 
criteria en regels opgesteld , die wij zoveel moge 
lijk moeten volgen om tot een coherent geheel van 
fietsplattegronden in Nederland te komen . 

VELE BENEN MAKEN LICHT WERK 

Dit fietsen is ook van belang voor een blauwdruY , 
die de afdeling Den Haag aan het maken is , weer
gevende de ideale .toestand voor het fietsen in 
Den Haag. Deze moet laten zien wat wij gr aag zou 
den zien gewijzigd. Wij willen graag profiteren 
van Uw kennis en expertise voor he"t ontwerpen van 
deze blauwdruk, en van Uw fietsbere i dheid. 
WILT U MEEDOEN , BEL OF SCRIJF : 

ENFB AFD DEN .HAAG 
POSTBUS 11638 
2502 AP DEN HAAG 
tel 3664608 



NAAR EEN WERKGROEP LEIDSCHENDAM ? 

Al heel lang heeft de afdel i ng Den Haag een werkgroep 
Voorburg , die de belangen van de Voorburgse fietsers 
behartigt en het lobbyen met de l okale bestuurders 
voor haar rekeni ng neemt. ...<' 

Sind$ kor t bestaat de werkgroep Ri jswijk, di e o . a . is 
opgericht met het oog op de komende wijziging van de 
spoorli j n . 

Het aanta l aktieve Hagenaars is beperkt en wij hebben 
nauwelijks tijd om de belangen i n de randgemeenten naar 
behoren te behartigen . 
DAAROM, LEIDSCHENDAMMERS , AARZEL NIET en geef U op als 
aktief lid en richt samen de werkgroep Leischendam op. 
U zult al l e steun krijgen van Den Haag, Voorburg en 
Rijswijk. U hoeft het wiel niet qpnieuw .uit te vinden . 
Of bent U tevreden met de fietsvoorzieningen in Leid
s chendam? L'dam is een grote gemeente en heeft een 
oppervlakte , die ongeveer zo groot is als Den Haag en 
er zou denk ik nog wel wat te verbeteren zijn in haar 
gebied . 

Tevens wijs ik alle ENFB'ers er op dat van 11 - lJ 
september, dus van vrijdag t/m zondag, een milieumarkt 
plaatsvindt in Leidschendam, OP INITIATIEF VAN DE 
GEMEENTE, met gebruikmaking van de slogan: Leidschendam 
leeft. Daar zal zich een stand bevinden van onze fiet
sersbond en het zou natuurlijk fijn zijn als de boven
genoemde werkgroep dan al bestaat en 'als enige Leid
schendammers zouden kunnen helpen bij het bemensen van 
de stand . 

U kunt z i ch opgeven: 
ENFB afd DEN HAAG 
Postbus 11638 
2SÖ2 AP Den Haag 
tel 3664608 

Komt U i n ieder geval eens kijken naar de stand en de 
prachtige fietskar bewonderen . 
LEIDSCHENDAM LEEFT NATUURLIJK ! ! 

Peter Piket 
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Aan gefnteresseerden i n 
'Werken met de fiets ' . 

ififrs@ond enfb 

/tfó' landtliJk sek.....,.tut: 
havenstrut 13 
postbus 2150 
~DO woerden 
Ullefoon 03480 23119 
11'<> l02SS 

Bijgaand ontvangt u de brochuré 'Werken met de fiets• ', Deze 
uitgave van het mi nister ie van Verkeer en Waterstaat kwam tot 
stand op initiatief en met medewerking van de Fietsersbond 
enfb . 
Oe brochure is bedoeld voor bedrijven/organisaties die het 
gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer en in de 
bedrijfsvoering wi llen stimuleren. En voor bedrijven die daar 
nog niet aan gedacht hadden maar door de infor·matie in deze 
brochure gestimuleerd worden dat alsnog te doen. 

Wat kunt u doen aet de brochure? 
Leden en afdelingen kunnen een belangrijke rol vervullen bij 
het ond.er de aandacht brengen van deze brochure. 
- Op de eigen werkplek . 
U zult waarschijnlijk zelf het beste weten welke personen/ 
afdelingen bij u verantwoordeli j k of ontvankelijk zijn voor het 
vervoers- en milieubeleid. Dat kunnen zijn: personeelszaken, 
vervoersplanners, directies, milieudiensten etc. Daarnaast zijn 
ook medezeggenschaps- en ondernemingsraden geschikt om dit 
onderwerp aan de orde te stellen. Ook kunt u het balletje in 
het personeelsblad laten rollen. 
Mogelijkheden: 
•zelfstandig of samen met fietsende collega's de brochure 
aanbieden aan geïnteresseerde personen binnen het bedrijf. 
*Adressen en namen doorgeven aan het landelijk bureau. Oe 
personen ontvangen dan een pakketje met de brochure, de VVF met 
artikelen over fiets en bedrijf en de poster van Len Munnik 
('naar je werk? beter op de fiets'). 
- Andere bedrijven en organisaties. 
In uw woonplaats is de gemeente het meest geschikt om het goede 
voorbeeld te geven. Het aanbieden aan wel of niet bevriende 
burgemeesters of wethouders kan met enige tam-tam geschieden. 
Ook kunt u de brochure met een begeleidende brief sturen aan 
bedrijven in de gemeente . 
- LOkale pers • . 
*Het blad van de plaatse l ijke of regionale Kamer van Koophandel 
is een uitstekend medium om de fiets in het woon-werkverkeer 
onder de aandacht te brengen. Als afdeling van de Fietsersbond 

. kunt u aanbieden de informatie toe te lichten. 
·• Oe plaatselijke of reg i onale media zijn wellicht bereid 
aandacht aan de brochure te besteden. Zeker als u de zaak 
toelicht met bi j voorbeel d goede en slechte voorbeelden in de 
regio. 

Meerdere exemplaren van 
via het ministerie (zie 
landelijk bureau van de 
Succes! 

àe brochure zijn gratis verkrijgbaar 
achterkant van de brochure) of via het 
Fietsersbond enfb. Oe Fletsenbond enfb wil: 

voorrang voor vormen 
van vervoer d .. vetllczljn. 
welnis enerJI• verbrulken 
en het milieu sparen; ",_.. 
MOpliJkheden .
ftttiers (maar ook voor 
voettanpn en openbaar 
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DE JEUGDPAGINA 

Afgelopen 1 april had ik U op het Plein verwacht met Uw 
collage van zwerfvuil , maar U was natuurlijk gewaarschuwd 
dat het een grap betrof, dus U bent niet gekomen. 
Ik zat óp het terrasje in de zon met een biertje en mijn 
fie~sshirt van de European Cyclist Federation aan te 
~ijken of er iemand zou komen, terwijl ik tevens de 
ENFB vertegenwoordigde . 

Ik had een paar mapjes met parkeerbonnen, of moeten we 
het ANTI- parkeerbonnen noemen, bij me, waarop ik aan de 
achterzijde met grote letters 1 APRIL had geschreven. Die 
zou ik uitgedeeld hebben en dat zou de manifestatie geweest 
zijn, indien er iemand was gekomen. Ik had deze slechte op
komst wel verwacht en liet me het bier goed smaken en dacht: 
wat een heerlijke dag die eerste april 1992. 

NU DE OPGAVE VOOR DE VOLGENDE KEER 

Probeert U eens een goede indruk te geven van de Tour de 
France , die deze zomer weer gaat plaatsvinden, en probeert 
U dan eens een aantal dichtregels 

een tekening 
of een stukje tekst 
te maken met een diepere gedachte er in. 
Bijvoorbeeld : 
Wat heeft de Tour de France met fietsen te maken? 
Ik noem maar iets . De redaktie zal zich aandachtig over de 
inzendingen buigen. U kunt Uw reaktie . inzenden naar: 

Fietsersbond ENFB afd DEN HAAG 
Postbus 11638 
2502 AP DEN HAAG 

Vermeld U op de voorkant van de brief linksbeneden: JEUGDPAGINA 

De mooiste inzendingen en misschien wel alle zullen afgedrukt 
worden in de volgende Fietsbel. 
Mocht er iemand zijn, die een buitengewoon mooie of originele 
bijdrage inzendt, dan krijgt die ee~ ENFB-bidon gevuld met MELK . 

Peter Piket 
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Belangrijk voor ENFB-leden!!!! 
==========~============================================ = 

Onze brochure HET RECHT VAN DE STERKSTE, 
Zelfbewust fi e tsen: veiliger en prettiger!, 
is herdrukt. Geeft antwo9rdt op vragen ale: 
je,je assertief op in het verkeer? 

GRATIS VOOR ENFB-Leden! (Vul de coupon in,) 

hoe stel 

Gooi het boekje nadat je het gelezen hebt niet weg! 
Hang het aan een prikbord op je werk,school of clubhuis. 
======================================================== 

::: I 
--·-~1 

.. I 

Ansichtkaart :ODE AAN DE FIETS. 

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen, heeft de een of :j 
andere onverlaat het beeldje Ode aan de fiets, die op . ;:J 
het Piet Heinplein stond, vernield! Ook wij walgen hierv•n .: ·+ 
Ansichtkaarten van dit beeldje zijn te bestellen tegen · 
kostprijs. (Vul de coupon in). Stuur ze op, als ·Wijze ,. 
van protest. 
===========================::~.============================ 

Bestelbon 

Aantal Omschrijving. 

•••••• 

•••••• ...... ... 
•••••• 
•••••• 
•••••• 

Recht van de sterkste • (gratis) 

Ode aan de fiets (f.0,80 per stuk) 

Fietshangers (gratis) 

Werken met de fiets (gratis) 

Groene wegwijzer (f.I5,00) 

Kaart voor de Levensboom (gratis) 

Te bezorgen bij: 

r • • • 

............................ ~···························· 
Adres•••••• • •••••••••••··~·••••••••••••••••••••••••••·~·· 

Postcode ••• • ••••••• Telefoonnr•••••••••••••••••••••••• 

Stuur deze bestelbon, met een volledig ingevulde 
giro/bankbe t aalkaart, naar de Fietsersbond ENFB, 
Afdeling Den Haag, Postbus II638, 2502 AP DEN HAAG. 
Het door u bestelde, wordt zsm bij u afgeleverd. 

2t 
---------------------------------------------------



Mw. J. van der Geugten 
Vlietwijck 34 
2271 EV VOORBURG 

Aan: 
Gemeente Den Haag 
Afd. Stadsbeheer 
Zieken 1 
2515 SB DEN HAAG 

VOOB.BIIJLD 

Betreft: Eenrichtingverkeer Louise de Colignystraat 

Voorburg 8 april 1992 

Geachte Heer of Mevrouw, 

Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor het volgende . 

Ik ben een overtuigd fietser en daarom fiets ik bijna 
dagelijks van mijn huis in Voorburg naar mijn werk in de 
Alexanderstraat in Den Haag en terug. 

Zoals ik weet van mijn echtgenoot, die bij de gemeente Den 
Haaq werkt, is de gemeente een overtuigd voorstander van da 
fiets voor het woon-werkverkeer. 

Vandaar mijn verbazing en boosheid, toen er plotseling 
eenrichtingverkeerborden waren gezet bij het inrijden van de 
L9uise de Colignystraat aan de kant yan de Louise Henriette
~. 

Ik kan me goed voorstellen dat de gemeente wil voorkomen dat 
deze mooie straat door auto's gebruikt wordt als sluiproute . 
Ik ben er dan ook niet tegen dat het betreffende stukje 
eenrichtingsverkeer wordt voor auto's (u zult er dan wel 
regelmatig een politie-agent bij aceten zetten, want het 
verbod wordt nu op grote schaal overtreden • • •• • ). Echter ik 
vind dat onder dit bord een vermelding moet dat dit verbod 
niet geldt voor fietsers, zoals in alle andere eenrichtings
straten in dit wijkje wel het geval is. 

Mijn ervaringen met de gemeente Den Haag bij melden van een 
kapot stoplicht of een putje in het wegdek aijn erg goed, er 
wordt altijd snel op gereageerd. Ik hoop en vertrouw erop dat 
u ook dit probleem ten goede zult kunnen oplossen. 

Bij voorbaat dank, 

~ 1 



roept u maCH' I 
KOM IN AKTIElillil 
KLACHTEN OVER VERKEERD AfGESTELDE VERKEERSLICHTEN 
LOSSE TEGELS, ONDUIDELIJKE/GEVAARLIJKE/FIETSONVRI~K
DELIJKE SITUATIES, 
BOOS WORDEN HELPT NIET ZOVEEL, MELDING M.\XIJ! !tLIIIII 

KOM IN AKTIEIIIIIII 

KLACHTEN OVER • VERKEERD AFGESTELDE 'VI:RKEDSL:JCRTEI, 
TEitiNIG OPsTtLRUIMTE VOOR FIE7SERS,SLECHT ONDERHOUD 
AAN FIETSPADEN(LOSSE TEGELS,PLASSEN,OP HET WEGDEK, 
SNEEUW/TAKKEN/BLADEREN OP HET WEGDEK)·;sLECHTE VERLICH
TING, SOCIAAL ONVEILIGE FIETSVOORZIERINGER, SLtCHTE 
OF ZELfS HElEMAAL GEEN STALLINGSHOGELIJKHEDER1?????????? 

KOM IN AKTIEIJl I! 
Schrijf of bel naar de verantwoordelijke inatantieal 
Meldt het ons ook even d.m.v. een afschrift of een 
kaartje I 

HEB JE IDEEEN m,b.to HET VERBETEREN VAN FIETSONVEILIGE/ 
ONVRIENDELIJK SITUATIES, VERBETEREN/AANLEGGEN VAN 
FIETSVOORZIENINGEN OF SUGGESTIES TEN GUNSTE VAN HET 
FIETSCOMFORT?????????? 

KOM IN AKTIElillil 
Schrijf of bel naar de verantwoordelijke instanties! 
Meldt het ons ook even d.m.v. een afschrift of een 
kaartjet Natuurlijk kun je e.a.a. ook ••teen bij ons 
melden. Wij zullen uw reacties ••enemen in onze kon
takten bij deze instanties! ) 

(Mocht u een reactie van ons op uw klaèht ol auaaeetie 
verwachten, wilt u dat dan in uw achrijven kenbaar 
maken~ Zodat wij uw schrijven niet •eteen bij de 
gemeentepolitiek stukkan zullen voesen.) 

--r --- --.,.--

. ' ~ . . ; 

. ~~-+~~ ., .. _.., 
. 1' ~' . 



Stadsbeheer 

De dienst Stadsbeheer bestaat uit vijf 
sectoren : Milieu, Wegen en Water, 
Groen, sector Voorlichting. Educatie en 
Archeologie en de sector Bedrijven . 

voor klachten en informatie, 
tussen 08.15 - 14.00 uur: 
Servicebureau Stadsdeelkantoren 
-Laak 
- Loosduinen 
- Escamp 
- Segbroek 
- Scheveningen 
-Centrum 
na 14.00 uur: 
Servicebureau Stadsbeheer 

Verkeersspreekuur 
tussen 15.00 - 16.00 uur 

Stadsdeelkantoor Laak 

Tot het Stadsdeelkantoor Laak behoren de 
wijken Binckhorst, Laakkwartier-Noord. 
Laakkwartier De Punt. Het Vergeten Dorp, 
Laakkwartier-CentraaL Hagemeyer, 
Laakhavens en Spoorwijk . 

Stadsdeelkantoor Escamp 

Tot het stadsdeel Escamp behoren de wij
ken Leyenburg. Bouwlust en Vrederust. 
Morgenstond, Moerwijk. Zuiderpark, 
Rustenburg en Oostbroek 

Stadsdeelkantoor Loosduinen 

Tot het stadsdeel Loosduinen behoren 
Kijkduin en Öckenburgh. Kraayenstein. 
Loosduinen , Houtwijk , Oud en Nieuw 
Waldeck . Notenbuurt. Tuinenbuurt 
Kerketuinen, Zichtenburg, Madestein. 
Bohemen en Meer en Bos 

Zieken 1 
Algemeen postadres: 
Postbus 19350 
2500 CJ 

353 63 00 

319 77 77 
391 52 52 
353 59 50 
353 57 50 

- 353 56 50 
362 48 85 

353 63 53 

353 68 2 

Stadsdeelkantoor Segbroek 

Tot het stadsdeel Segbroek behoren de wij
ken Vruchtenbuurt, Valkenboskwartier. 
Regentessekwartier, Bomen- en Bloemen
buurt en Vogelwijk . 

Stadsdeelkantoor Scheveningen 

Tot het stadsdeel Scheveningen behoren de 
wijken Duindorp, Geuzen- en 
Statenkwartier. Zorgvliet Duinoord. 
Oostduinen , Belgisch Park, Westbroekpark 
en Duttende!, Van Stolkpark en 
Scheveningse Bosjes. Scheveningen . 

Stadsdeelkantoor Centrum 

Tot het stadsdeel Centrum behoren 
Archipelbuurt, Zeeheldenkwartier, . 
Willemspark, Centrum, Stationsbuurt. 
Schilderswijk, Transvaalkwartier. Groente 
en Fruitmarkt 



- Perman.,.te .talllngen: 
DENHAAG 
Vo~~~(cenbum) 
Oroenmarf(t Stadhuls 
leyweg winkelcentrum 
Stadhuls Burg. Monchypleln 
Markt Hennan Costerstraat 
Hobbemapleln 
Honandplein 
Ziekenhuis leyenburg 
VOORBURG 
Kon. Julianaplein 
RIJSWIJK 

Selzoenslalllngen: 
SCHEVENINGEN 
Noord Boulevard 
Strandweg 
t.o Kurhaus 
KIJKDUIN 
Deltaplein 

Diverse grote 
evenementen 
In Den Haag zoals: 
"North Sea Jazz• 
Festival, Rekreade 

~~ ~---__.J'""'Iifll--'1..· ...... . _.._.J< ...... __ __.. .. - ~ ·-



U DT LAID V.U DB PLATTE HOIDEI 

Ia -pt•Jiber van het vorig jaar begon ons lid Co Vilders aa.en :.!t zija 
Yrie~a Agnes aan een reis van wereldfor.aat. Ben groot gedeelte vaa ~ua 
toelat Jt,ebben Agnes en Co op de fiets afgelegd. Op verzoek van de redactie 
YaD de Fietsbel schreef Co een impressie van het traject tussen Cordoba en 
Iendoza in Argeatinie. 

Zoals gebruikelijk scheen de zon alweer lekker fel in onze nekkies. Bet zou 
weer een DOoie dag kunnen worden met een gegarandeerde produktie van liters 
zweet. Allper op weg en daar k~onk: 'poing, poing, pssst, pssst'. Onze 
kreet: •ach, nee hé• bleek niet veel te helpen. Het geluid van een 
leeglopende band klink nooit lekker in je oren. Ia gedane plalmrbeid wist 
Agnes raad. •Laten we op de oude parallelweg verder fietsen, dan hebben we 
ook geen last .eer van al die vrachtauto's•, stelde ze voor. Die 
alternatieve route hadden we eerder in Argentinie ook al eens benut en 
daardoor een flink stuk eigen fietspad gehad. Iiet al te 'best wegdek IIII1Ar 

wel lekker rustig fietsen. Weliswaar moet je voortdurend tussen bomen en · 
struiken door laveren door dwars door het wegdek heen groeien .aar dat 
.aakt op zulke lange trajecten niet echt veel uit. Helaas .bleek ons nieuwe 
fietspad geen verbetering. Ve ontdekten <te laat> dat door het wegdek 
doornstruiken groeiden en dat het wegdek bezaaid was met afgevallen doorns. 
Ia de vierde binnenband en de drieentwintigste plakker was Agnes kampioen. 
'kleine plakkertjes knipster' geworden. En een teiltje met water was er 
niet bij oD4at we zeer zuinig aet water oa .aesten springen. Bij de 
heersende te~ratuur van 35 graden Celcius dronken we al gauw zo'n vijf 
11 ter water per dag per persoon. 

Toen onze weg .et doorns bezaaid begon te raken, hadden we er al zes weken 
op de fiets opzitten. Onze pech was daarbij beperkt gebleven tot een 
kapotte trapper. Iu is dertig kiloaeter fietsen door heuvelachtig terrein 
met een .auntainbike met een afgebroken trapper geen lolletje .aar wie vàn , 
verre oorden wil verhalen .aet enig onge.ak voor lief ne.en. Ik vraag .e 
trouwens af of voor zulke onberbergzaJE gebieden een ouderwetse 
'doortrapper' niet beter zou zijn. Zou deze techniek niet beringevoerd 
kunnen worden? 

In Latijns-A.erika is het overigens niets bijzonders als je onderweg 
tachtig kilo.eter lang niets of niemand tegenkoDt. Geen eD.kei teken van 
leven over een afstand als die tussen Aasterdaa en Rotterdam. Aan •lege• 
laad8claappen raak je echter gewend. Vaar ·je DOeilijk aan went zijn de 
laasBtar.ende vrachtauto's en bussen . 

.lla die je achterop kolEn hoor je ze vaak pas op het laatste DDaent en 
dOarsaans rijden ze dan op topsnelheid vlak langs je heen. Iiet zelden zijn 
w .-xm de bera in geblazen door zo'n langstor:12nd gevaarte. Iet een 
YODrUitziende b.lik had ik :mij echter voorzien van een zonnebril aet een 
s.pieseltje. Iet behulp biervan kon ik bet achteropkoaend verkeer. een beetje 
in de gaten houden. 



en platgereden dieren in allerlel soorten en .aten op de weg vind je ' ' 
de hele wereld .aar in Argentinie blijft dat beperkt tot alleen 
a. Bet aantal dooie honden was echter ontelbaar. Bovendien zag je ze 

iet alleen .aar 'je rook ze al op ~linke afstand. Ben zo'n dooie hond werd 
fataal. 

n langs starwende vrachtauto passeerde ons maar plette daarbij eea 
verleden hond. De .alende wielen van de vrachtauto zorgden er voor dat bet 

tste deel van de hond Agnes om de oren vloog. Ze werd letterlijk 
alven onder de stukken stinkende hond. Bet resterende water wat we bij ; 

ns hadden hebben we .neten gebruiken om Agnes weer een beetje toonbaar te 
aa en haar kleren hebben we weg JJDeten gooien. In Argentinie BJet de. 

ieteer dus niet bedacht zijn op loslopende maar op rondvliegende honden. 

het traject tussen Cordoba en Jfendoza zijn we overigens .aar een andere 
ieteer tegen gekomen. Bovenop een celletje van 3500 ~ter hoogte fietsea 

hem tegen het lijf. Hij verplaatste zich een zeer speciale ~ouwfiets, ~ 
. Behalve een aparte fiets beschikte deze Engelsaan ook nog over een 
achute. Die gebruikte hij in de bergen als volgt. Per vouwfiets ~ 

p de top werd de fiets opgevouwen en de parachute o-sebondea. Hierna 
prang onze Engelsman van de berg en daalde ~t zijn vouwfiets oader een 

per parachute de berg af. 

of parachutefietsen mode gaat worden. 

Postmoderne Haagse Kak 

Jan.C.de Munck 

Den Haag is van oudsher een wat de~tig g~oot dorp, door 
Hogenoors zelf een stad genoemd. Wij Hogenoors hadden ol

ijd al de neiging om ons anders voor te doen don we zijn: ve
n van ons waren amb t enaar, uiterst nette en nutti~e mensen, 

ie weinig verdienden , maar wel tot de betere stond behoorden. 
kent het wel, voora l als U niet een echte Hogenoor mocht 

ijn: de houten ham o p tafel, de aardoppels in de vioolkist, 
n de slager die het v lees maar onder de deur deur moest 
chuiven. 

Mo•r ~elaaa. sto n den bestoon niet meer, beholve : misschien 
n verkleinwoord meer voud. Gelukkig echter blij~t een Hagenaar 
en Hagenaar, a l post hij zich aan. Hij werpt zich nu geheel 
p het stodsimogo : Ee n grootsteeds stadhuis, veel hoge 
onteren, waar onze echte ambtenaren zich schier onbeperkt 
unnen vermenigvuldigen, al is het maar om de bezuinigingen te 
egelen. Ja, Den Hoog gaat mee met de polsslag ven de nieuwe 
ijd. Er worden zelfs fietsstroken aangelegd (milieu is in). 
oor zoiets moet notuurlijk niet ten koste gaan ven ons 
ruisen. Overal waar zo'n fietsvoorziening enige vertraging in 
e doorstroming van het meer dynamische snelverkeer zou. kunnen 
stekenen worden de stroken onderbroken o~ beëindigd. Zo wordt 
ns bruisgenot nog extra verhoogd door het ~litsende ambulan
everkeer en politieverkeer met hun sirenes na de onvermijde
ijke aanrijdingen. 

Kortom Den Haag blijft zichzel~, moor &aat toch mee met 
e tijd; Den ~oog is overgeaaan op de postmoderne koude kak. 

.\ ' 



:Dl PIJlTS II DB KUIST 

la ._ eerste helft van april vond er in Den Haag een herdenkings
f..ti.al plaats ter ere van de Frans/Ierse schrijver Sauuel Beckett. 
la ._t dagblad Trouw van 9 april 1992 verscheen er naar aanleiding 
... dit festi~l een artikel aet de levengeschiedenis van de schrijver. 
lit ~t artikel hebben wij de twee navolgende passages gelicht: 

Qg 



BD JUDASKUS VOOR HET JULJEU 

Binnen de milieubeweging heeft er nooit twijfel over bestaan dat de i..ar 
wassende afvalstromen in onze samenleving maar op een manier goed kan 
worden aangepakt: afval zoveel mogelijk reduceren en waar dat niet kan 
alleen afval accepteren dat herbruikbaar is < papier, glas en GTF>. Zolang 
deze situatie <nog> niet is bereikt, is bet verbranden van afval te 
verkiezen boven storten. Daarnaast moet je-zien te voorkoaen dat ons afval 
over grote afstanden verplaatst wordt of gedumpt in econo:aiscb z-kke 
gebieden. Op grond biervan kon je zeggen dat de bestaande Haagse 
Vuilverbranding door de beugel kon. Kooi centraal in de stad en alle 
burgers van de stad kunnen iedere dag de rookpluimen van bun eigen vuil uit 
de pijp zien komen. De :ailieuscbade die de VVI veroorzaakt is vrijwel 
geheel een geval van eigen schuld, dikke bult. Blke verbetering van de 
bestaande VVI is in ieder geval winst voor het Bdlieu. Ben rookgasreiniger 
op de VVI aan de Gaslaan is dus beter voor het :ailieu dan een nieuwe GAVI. 
Bet storten van Daags vuil in verre polders of in Rotterdaase ovens is 
financiële winst voor Rotterdam, politiek prestige voor de provincie, leuk 
voor de buurtbewoner, grondwinst voor de stedebouwers en een opluchting 
voor mensen die zich ergeren aan ordinaire fabrieksgebouwen. 
Bet storten van Daagse huisvuil in verre polders of in RotterdaBSe ovens is 
een financiële strop voor alle Haagse burgers en een judaskus voor het 
lllilieu. 

Vaar het bij de discussie rond het voortbestaan van de VVI in feite oDgaat 
heeft de vroegere EIFB-voorman Rik Zakee onlangs pri.a onder woorden 
gebracht. In het afdelingsblad van Groen Links viel de navolgende reactie 
van zijn hand te lezen <HP>: 

Groen Links Den Haag en de 
Vuilverbrandingsinstallatie 
In het laatste nummer van Groen L~cht geeft Jeanine Molier "de door de VVD gedomi
n~crde gem~entes als Vo?rburg, Letdsc~end~ en Rijswijk" een veeg uit de pan, omdat 
dtc geen vutlverbrander m hun achtertum wtllen. Ik kan echter met de beste wil van de 
wereld geen verschil ontdekken tussen de opstelling van deze gemeentebesturen en die 
van de Haagse Groen Links fraktie die de vuilvcrbrander weg willen hebben uit een 
stadsdeel waar ze zelf nogal wat aanhang heeft. 

. ~ct zo sterk de nadruk leggen op het verplaatsen van de vuilverbranding leidt er boven
dten toe dat naar een werkelijke oplossing van het probleem (door vermindering van de 
afvalstroom) nauwelijks nog gezocht wordt. 
De opstcllin~ van G~oen Links wordt d~r ?e milieu-organisaties die verder kijken dan 
hun achtcrtum Jan~. ts, dan ook zeker met m dank afgenomen. Sterker nog: ze durven 
hun mon~ nauwelijks nog opc~ te doen omdat er toch niet naar ze wordt geluisterd, 

. maar als je ze ernaar vraagt, blijkt dat ze de huidige plaats van de vuilverbranding nog 
de beste vinden. 



Dit heeft de volgende redenen: 
• De bewoners worden nu het meest rechtstreeks gekonfronteerd met de gevolgen van 

' hun eigen vervuilende gedrag. Immers, bijna alle schadelijke stoffen die door de vui lver
brander worden uitgestoten, zijn afkomstig van zaken die door milieubewuste mensen · 
niet in huis gehaald worden (zoals de meeste verpakkingen, spuitbussen, wegwerpser
vies) of apart ingeleverd kunnen worden (gebleekt papier, lijm- en verfresten). 
* De oplossingen, waar nu naar gestreefd wordt, hebben alle tot gevolg dat het afval 
over grote afstanden getransporteerd moet worden, dus extra vervuiling en energiever
spilling door vrachtverkeer. 
* Een lokatie midden in de stad biedt de beste mogelijkheid om de bij de verbranding 
vrijkomende warmte nuttig te gebruiken (stadsverwarming). 

ln plaats van zich voor de afvalkar van de bewonersorganisaties te laten spannen, zou 
Groen Links die bewoners er dus beter op kunnen wijzen dat het hun eigen rotzooi is die 
ze inademen en dat alleen een ander konsumptiepatroon tot een werkelijke oplossing 
van het afvalprobleem leidt. 
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