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WETHOUDER VLAANDEREN krijgt RAAD van 

een INDIAAN 

Niet alleen wethouder Vlaanderen kreeg raad van de 
indiaan, maar alle Hagenaars (en bewoners van de 
randgemeenten) : Hagenaars ga op zoek naar Uw ZIEL. 
Zijn stelling was dat dat zou helpen bedachtzamer 
en zuiniger met de aarde om te gaan, minder te ver
spillen· en minde~ schadelijke stoffen te gebruiken 
of wég te gooien. 

De bijeenkomst, waar zich dit afspeelde, was geor
ganiseerd door Milieudefensie op donderdag 16 janu
ari, en vond plaáts in het Derde Wereld Centrum, 
waar tijdelijk het Haagsch Milieu Centrum onderdak 
heeft gevonden. 
Het Haagsch Gemeentebestuur gaat zich namelijk aan
sluiten bij het Klimaatverbond tussen de Nederlandse 
Gemeenten en de Indianen van het Amazone-regenwoud. 
Wij verplichten ons om de C02 uitstoot te verminde
ren en de indianen verplichten zich het regenwoud 
te beschermen. 

De avond begon met een diapresentatie met uitleg 
over het broeikaseffect. 
Wethouder Vlaanderen hield ee~ lange toespraak en 
zegde toe dat de C02- uitstoot in twintig jaar zou 
worden gehalveerd en riep de toehoorders op om de 
gemeente duchtig op de vingers te kijken. Hij zei: 
bestuurders zijn niet almachtig en als ik zeg: 
dit moet gebeuren, dan gebeu~t het natuurlijk niet 
meteen, en soms zelfs nooit. 

Daarna kwam de Indiaan, die, naar ik aanneem, door 
diverse aanwezigen werd herkend als een verkleed en 
opgeverfd lid van Milieudefensie, met zijn betoog. 
Behalve de aansporing aan de Hagenaars om hun ZIEL 
te zoeken, bood hij de wethouder enkele produkten 
aan uit het tropisch regenwoud. Ik herkende in de 
gauwigheid een pakje DROSTE cacao en enkele bananen. 

Hierna gingen de aanwezigen in groepen uiteen om het 
"op .de vingers kijken'' te organiseren, waarbij ik 
het gesprek mocht leiden over VERKEER. 
Mede dankzij de voo~treffelijke medewerking van de 
kringgenoten~ Ik noem b.v. Jacques Wolters, voorzit
ter van de werkgroep Voorburg, liep het goed af, want 
ik wist niet zo goed wat ik moest doen en hoe ik het 
moest doen, maar in de praktijk blijkt dat geen on- 2 
overkomelijk bezwaar. Herhaaldelijk keken wij elkaar 
aan en zeiden: is dit nu wat 



we geacht worden te 
doen, of: doen we het zo goed? en dan bladerde ik weer 
even in de instructies en het spiekbriefje. 

OP 21 MAART is de ondertekening van het Klimaatver
bond. Volg de berichtgeving in de pers hierover! a.u.b. 

In de pauze sprak ik de Heer Hans Pars aan met de bedoe
ling hem toestemming te vragen voor dit stukje, hij is 
n.l. hoofdredakteur van de "Fietsbel'', en deze sprak de 
wijze woorden: je moet natuurlijk wel een ziel hebben. 
Hierbij wil ik het laten. 

Peter Piket 

De rubriek voor de opgroeiende jeugd is in dit nummer 
komen te vervallen wegens gebrek aan inspiratie van de 
auteur. Ik wijs er slechts op dat er veel papier en 
rotzooi op straat en in de parken ligt in onze gemeen
te, mede door de speelsheid van deze doelgroep, dus als 
U te veel energie hebt dan kunt U die rotzooi verzamelen 
en verantwoord wegbrengen, of een collage van maken. 
Op de eerste woensdag van APRIL kunt U dan om half zes 
's avonds met de collage verzamelen op het PLEIN voor de 
1 april grap. 

EEN VALSTRIK ? 

Laatst kreeg ik een autosleuteltje thuisgestuurd 
door de Readers Digest uitgeverij. Indien ik di~ 
autosleuteltje warm zou maken en ermee op een plas
tik kaartje zou krassen, waardoor er twee cijfers 
te lezen zouden zijn, die ik ergens moest invullen; 
twee getallen kon optellen, met een ezelsstaar~ op 
mijn rug kon slaan, drie speelkaarten ergens kon 
plakken en een abonnement zou nemen op "het Beste", 
en dat alles binnen veertien dagen, dan kon het 
haast niet anders of ik zou binnenkort de beschik
king hebben ovar een goedkope Japanse auto. 

zou dit een valstrik ZlJn van deze wanhopige uit
gever om te zien of wij wel echte fietsers zijn, of 
dat wij net als sommige hoogwaardigheidsbekleders 
in de beklaagdenbank moeten wegens beginselloosheid, 
en vermeld moeten worden in de roddelrubrieken van 
de pulpbladen. 

zou het de velgende maal een Europese- auto kunnen 
zijn? Dan zet ik de joker in. 

Peter Piket 3 
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IBSPBAAK ," • • 
VER K E 'E R SP LA N DEN HAAG • 

De door ons aangegeven aandachtpunten per project, 
hebben wij in deze publicatie niet afgedrukt. 
In de volgende uitgaven van ons afdelingsblad zal 
de werkgroep"Gemeente-Politiek" hier uitgelraid ep 
ingaan. Zodra de definitieve projectèn in 4luit
e1ndelijk inspraak procedure komen • 

Aan het college van B&W 
T.a.v . de dire~teur REO 
Postbus 29734 
2~02 : 1s 's-Gravenhage 

Den Haag 
11638 
Den Haag 

's-Gravenhage, 7 'december 1991 . 

Betreft: inspraak haalbaarheidsstudie Verkeersplan. 

""' GPacht·e burgerneester en wethouders, 

Hierbij treft u onze reactie aan op de haalbaarheidsstudi~ va n 
het verkeersplan. 

Met vriendelijke groeten, 
namens de Fietsersbond enfb 

mw.ir. M.A. Zuurbier 
afdeling ·Den Haag sfil & 

schoon 

'l 



AL~EMENE UITG~GSPUNTEN 

'-'· :~Fietsvé;keer _--\· .. . . . -~ __ . . . 
· "Positief is de wens om het fietsverkeer te laten toenemen. Ook 
:het ái.gemene gedeelte over de uitgangspunten voor de . 
fietsvoorzieningen (p 5-26 clusterhota algemeen) is goed. 
De fiets is echter niet tot 5, maar tot 10 kilometer een 
geschikt vervoermiddel en daarmee voor het grootste deel van 

,,de verplaatsingen die we maken. . 

·concrete fietsdoelstelling noodzakelijk 
De doelstelling van de gemeente voor het autogebruik en het 
gebruik van het OV zijn concreet (AUTOxl en (OVx2). Een 
concrete doelstelling voor het fietsgebruik ontbreekt. 

De doelstelling voor het rijksbeleid is het fietsgebruik met 
30% te laten toenemen, terwijl dan het autogebruik met 35% 
toeneemt. D~n Haag wil dat het autoverkeer helemaal niet meer 
toeneemt. Dat betekent dat het fietsverkeer met veel meer dan 
30% zal moeten toenemen om de verwachte groei ,van de 
mobiliteit op te kunnen vangen!.-De gemeente Den Haag zou ook 
een concrete doelstelling moeten for~uleren; tenminste de 
groei van het fietsgebruik met ~0% te laten toenemen, zoals de 
landelijke doelstelling is. 

En er zijn ook mogelijkheden. Uit een rapport blijkt 
bijvoorbeeld dat van degenen die in Den Haag werken, tweederd~ 
uit Den Haag ko~t. Aangezien Den Haag niet groter is dan 10 
kilometer. en de m~este afstanden zelfs kleiner dan 5 kilometer 
zijn, ligt daar een enorme potentieel voor het stimuleren van 
het fietsgebruik in het woon-werk-verkeer. 

50 % van de verplaatsingen met de auto is korter dan 7 
kilometer. Deze autoverplaatsingen kunnen voor het overgrote 
deel met de fiets worden afgelegd. 

Prioriteit bij de fiets 
De fiets is het belangrijkste alternatief voor het gebruik van 
de auto. Reeds vele m'alen is ill'.mers aangetoond dat autogebrui
kers voor verplaatsingen in de stad, waar het hier om gaat, 
veel eerder overwegen om op de fiets over te stappen dan op 
het openbaar vervoer wanneer het met de auto te moeilijk 
wordt. Het. zou dus vanzelfsprekend moeten zijn dat de overheid 
daarop inhaakt en als eerste doelstelling van het 

-~ vf~rektesevresrbkeeleeri.dPsatsedltaa:rhneat met kracht bevorderen van het 
~ behoort in de stad het openbaar 

vervoer te komen. 
Dit vooral ook omdat het fietsverkeer veel minder ruimte 
vraagt dan het openbaar vervoer, onvergelijkbaar veel 
goedkoper is, _geen milieuschade veroorzaakt (geen lawaai en 
geen uitstoot), geen energie verbruikt en geen noemenswaardige 
bedreiging voor derden veroorzaakt. Het ondersteunt de sociale 
veiligheid terwijl hèt autoverkeer daar een ernstige 

• . l!;!ll! Ir~ 
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bedreiging voor is en het o~enbare ve~vcie~ op -zijn best 
neutraal. _. . . .. '-,.:-'~~-~ -- ·L· 

.,_ 

·.Thàns wordt bij het ontwerp van ver.keef:~-~it.~aties. 'èerst naar . 
-·autoverkeer gekeken, omdat ·zij de l>roblemen ·veroor.zaken • . ·'--' .. 
Vervolgens worden de .nodige aanpassingen gemaàkt voor het _ 
openbaar vervoer. Pas daarna, als het feitelijke ontwerp reeds 
geheel gereed is, wordt gekeken hoe men kan bereiken dat ' -
eventuele fietsers de auto's niet te veel hinderen. Uiteraard 
result~~rt dàt er in dat bijna alle ~erkeerisituaties onnodig 
fietsonvriendelijk uitgevoerd worden. ·neze wijze van werken 
weerspiegelt zich ook in de meeste ontwerpen van het 
verkeersplan. 

Om de doelstellingen van het milieubeleid te kunnen halen ~oet 
~eze werkwijze omgedraaid worden: bij het oplossen van 
verkeersproblemen en het ontwerpen van verkeerssituaties in de 
stad moeten steeds de belangen van het fietsverkeer als eerste 
plaats komen, daarna die van het openbaar vervoer en pas dan 

·die van het autoverkeer. 
Daar waar de belangen van fiets - en openbaar vervoer met elkaar 
in conflict komen behoort . de fi ë ts altijd voor te gaan. 
De oversteekbaarbeid van de vrije OV-banen is daarbij een 
belangrijk aandachtspunt zo ook de afstelling van de 
verkeerslichten voor de fiets e r . 

Verkeerde uitaanasounten eff ec ti v ite itsberekenina 
De bijdrage die de proj e ct e n l eve ren worden getoetst aan de 
doelstellingen. Voor dè fiets ontbreken deze doelstellingen 
echter. Als maatstaf voor fiets p rojecten is niet genomen de 
effectiviteit wat betref t het st imuleren van het fietsgebruik, 
Maar in hoeverre het fietsproject bijdraagt aan het realiseren 
van de doelstelling auto x 1 ! Specifieke fietsprojecten, zoals 
de doorsteken onder de spoorlijnen, krijgen mede daardoor een 
hele lage waardering ~oor 'eff e cti~iteit'. 
Er ~oet ook ~ekeken worde n in wel ke mate het fietsgebruik er 
door wordt gestimuleerd. 

Fiet~voorzieninaen voorwaar~e voor p ush-maatregelen 
Keer op keer blijkt dat zowel de auto~obilisten als de 
politieke besluitvormers vborstellen ter beperking van het 
.autoverkeer niet accepteren als er geen alternatieven zijn. 
Ter legitimering van de push maatregelen die de gemeente 
voorstelt is het dan ook noodzakelijk dat de gemeente kan 

, laten zien dat zij zorgt voor voldo~nde en kwalitatief goede 
alternatieven. ' De aanleg van fietsvoorzieningen, welke op 
korte termijn mogelijk zijn, geven die legitimatie. 

Fietsroutes 
IQ het verkeersplan staan all een de fietsprojecten vermeld. 
Nergens is aangegeven . t~aar bet hoafdrouten,.t uoor d,. fietser..s 
l~gt . Het hoofdroutenet is vastge steld in het meerjarenplan 
fiet~voorzieningen in 1987. Daarna zijn in het kader van Den 

' ·j 



. ,, 
Haag in. Beweging diverse fietsrout.es. voorgesteld en Zl.Jn ~n. De 

'Kern êe:zoîJd Jietsprojecten. opgenomen.· Bovendien heeft 'de 
'Fiets ersbond .suggest_i.es gedaan, voor ee.n ~net. ván .. '. ·.. . . ;. .. · .· 
sneÜ~tspaden .. Het verdient ~anèEivifiing ··het ~hoofdroutenet ·op 
te .nemen in aeplarinen, zodat duÎdeiij)t.is•aanwelke net nu 
gewerkt wordt. Bij de prioriteitstellin~ verdient het ·· 
aanbeveling om per route te gaan werken. 

Doelstellina·autoqebruik: Auto x 0,7 
De doelstelling om.het autoverkeer niet te laten groeien lijkt 
mooi .. Die doelstelling is geformuleerd in 1990, maar weinig 
realistisch. Het autoverkeer is sinds de recessie in 1973 
jaarlijks met 2 % toegenomen tot 392.700 motorvoertuigen per 
dag in 1990. · . 
In het licht van de recente ontwikkelingen en toegenomen 
~ennis omtrent bedreiging van ons milieu zijn de 
doelstellingen van ·het plan niet meer toereikend. Het is onder 
andere uit de verkeers:n1lieukaartentduidelijk geworden. dat de 
doelstellingen van het milieubeleid niet te halen zijn zonder 
een drastische beuerking van het autogebruik, De doelstelling: 
auto x 1 moet gezien de resultaten van de · 
verkeersmilieukaarten gewijzigd·worden in auto x 0,7. Dit 
houdt in dat in ieder geval alle autoprojecten heroverwogen 
moeten worden, niet alleen'voor wat betreft de binnenstad, 
maar vooral ook de geprojecteerde interlocale ~erbin
dingswegen. 

Autoorojecten schraooen 
Het verleden heeft geleerd dat het '6plossen van knelpunten' 
en het 'bevorderen van de doorstroming op de hoofdroutes' 
altijd heeft geleid tot een toename van het autoverkeer~ 
Logisch, want het zijn autoverkeer stimulerende maatregelen 
per definitie. De maatregelen die de doorstroming van het 
autoverkeer op hoofdroutes bevorderen.zullen bovendien de 
veiligheid van voetgangers en fietsers zpwel als de leef
baarh~id en het milieu nadelig beïnvloeden. In feite zijn 
nagenoeg alle "autoprojecten" gericht op verruiming van de 
mogelijkheden voor het autoverkeer, en dus autobevorderend in 
plaats van zoals nodig is autobeperkend. 
Het niet laten toenemen van het autoverkeer zal moeten 
betekenen dat wegen versmald worden, snelheidsbeperkende 
maatregelen worden genomen en dat parkeerplaatsen opgeheven 
worden. 

~ Snelheidsbe2erke~de maatregelen voor auto's ontbreken 
Op bladzijde 6 van het Algemeen Gedeelte staat over situaties 
waar weinig ruimte is (een algemeen probleem in het stads
verkeer): "Er blijft dan nog maar één oplossing: de fietser 
zijn plaats toekennen op de rijweg en - het mag nog vaak 
worden herhaald -de snelheid van de auto drastisch verlagen". 
Hoewel in het Algemene Gedeelte van de Haalbaarheidsstudies 
bij herhaling met nadruk gesteld wordt dat beperking van de 
snelheid van het autoverkeer een essentiële voorwaarde is voor 



. . . . . . . . . 
~~ .veiligheid va~ het fi~tsverk~er komt nergens in het 
Verkeersplan een consistent beleid -~n deze ~it de verf: 
illlés ·is juist ge.richt op b-evordering van d.e ·doórstroming 
hË~t au toverkeer; . . ·: ;_ .. \.. . : . . 

.; <:·.·r. • ! .... ,· .. , . •.. • - -~ ; . 

~Dp de plaat~~n waar gevaar voor de v~iligheid ~an ~ietsers 

van 

; ~eroorzaakt wordt door snelrijdend autoverkeer moeten 
snelheidsbeperkende maatregelen gènomen worden. Daarbij moet 
dan niet gedacht worden aan obstakels die slalom-parcoursen 
nodig maken of andere op zichzelf ~evaar veroorzakende 
obstakels, maar aan veranderingen in het -plaveisel die de 
bestuurder direct met zijn snelheid -confronteert: drempels, 
hobbels, rammelstroken en wat dies meer zij. 

Openbaar vervoer 
De grotere openbaar vervoerprojecten Z1Jn uitgesteld tot na 
1995. De voorstellen in het verkeersplan zijn vooral het rnaken 
van vrije Openbaar-vervoer-banen en geen nieuwe verbindingen. 
Onderzoek naar de waardering van het op~nbaar vervoer ~oont 
aan dat niet een nog hogere snelheid van het openbaar vervoer 
telt, maar juist de wacht- c.q ~-overstaptijd, de avond- en 
weekendbereikbaarheid en de veiligheid op wachtplaatsen. De 
Fietsersbond st~lt daarom voor vooral de investeren in: 
o kortere wachttijden en overst~ptijden (hogere frequentie) 
o openbaar vervoer ook tot 's avonds laat en in het weekend in 

een hoge frequentie 
o veilige wind-en regenvrije wachtplaatsen 
o nieuwe verbindinge n , zoals trarns over Laan van Meerdervoort

Wassenaarseweg, Schenkviaduct, Van Alkemadelaan, 
Vaillantlaan, verbindingen naar Leiden en het Westland. 

VERHUIZEN? KINDERFEEST JE? 
GROTE BOODSCHAP? PICKNICK? 

BAKFIETS HUREN! TEL : 070-3463213 8 



EEN GIFT 

Omstreeks de feestdagen bereikte ons het bericht 
dat wij een financiele injectie konden verwachten 
van een partikulier hier ter stede, die op zijn 
verjaardag twee collectebussen had neergezet: een 
voor Amnesty International en een voor de ENFB. 

9 
Het betreft hier de heer O.G\ te D.H., die zijn 
besluit aldus motiveerde: ik heb alles al, dat ik 
nodig heb, dus ik heb de bezoekers gevraagd hun 
geld voor deze doelen te besteden. Wij gingen bij 
hem op bezoek, de secretaris (Tiny) en de penning
meester (Peter), met z'n tweeen om de kans op frau
de zo klein mogelijk te houden. Als al die geld
stukken door je vingers glijden, heeft een penning
meester zijn zelfbeheersing wel nodig. 

Wij besloten een apart doel te verzinnen 1 aan te 
wijzen voor de besteding en het niet gewoon in de 
bodemloze put te gooien. Dat doel weten we nu nog 
niet. Ik zei nog: als we het op een spaarrekening 
zetten, is het over honderd jaar een wolkenkrabber 
en een foundation, zoals de Ford Foundation, maar 
voor de slechte verstaander zeg ik er bij dat dit 
een grap is. Je moet soms ·zo voorzichtig zijn. 

DE GULLE GEVERS HARTELIJK DANK. 
Peter Piket 

Eethuis Jazz Café 

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

Tel.: 01751-79723 

Uw gastvrouw 

en gastheer: 

Anneke en Ed Koenders 

Kinderijsje met verrassing 

Coupe Landbouw 
- -- - - ·- -I - , 

f 4,25 

f 8,25 
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Permanente stallingen: 
DEN HAAG 
Voldersgracht (centrum) 
Groenmarkt Stadhuis 
Leyweg winkelcentrum 
Stadhuis Burg. Monchyplein 
Markt Herman Costerstraat 
Hebbemaplein 
Hoflandplein 
Ziekenhuis Leyenburg 
VOORBURG 
Kon. Julianaplein 
RIJSWIJK 
Winkelcentrum "de boogaard"' 

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

Diverse grote 
evenementen 
In Den Haag zoals: 
"North Sea Jazz" 
Festival, Rekreade 
en Parkpop. 

Informatie: Koördlnator Olck Breelveld tel. 070-362 42 82 



roept u maar I 
KOM IN AKTIE!!!!! I 
KLACHTEN OVER VERKEERD AFGESTELDE VERKEERSLICHTEN, 
LOSSE TEGELS, ONDUIDELIJKE/GEVAARLIJKE/FIETSONVRIEN
DELIJKE SITUATIES, 
BOOS WORDEN HELPT NIET ZOVEEL, MELDING MAKEN WEL!!!! I 

KOM IN AKTIE!!!!!!! 

KLACHTEN OVER; VERKEERD AFGESTELDE VERKEERSLICHTEN, 
TEWEINIG OPSTELRUIMTE VOOR FIETSERS,SLECHT ONDERHOUD 
AAN FIETSPADEN(LOSSE TEGELS,PLASSEN OP HET WEGDEK, 
SNEEUW/TAKKEN/BLADEREN OP HET WEGDEK)·;sLECHTE VERLICH
TING, SOCIAAL ONVEILIGE FIETSVOORZIENINGEN, SLECHTE 
OF ZELFS HELEMAAL GEEN STALLINGSMOGELIJKHEDEN???????'???? 

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

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

KOM IN AKTIE!!!!!! 
Schrijf of bel naar de verantwoordelijke instanties! 
Meldt het ons ook even d.m.v. een afschrift of een 
kaartje! Natuurlijk kun je e.e.a. ook meteen bij ons 
melden. Wij zullen uw reacties meenemen in Onze kon
takten bij deze instanties! 

(Mocht u een reactie van ons op uw klaèht of suggestie 
verwachten, wilt u dat dan in uw schrijven kenbaar 
maken? Zodat wij uw schrijven niet meteen bij de 
gemeentepolitiek stukken zullen voegen.) 

Dienet Stadebeheer 
Zieken 1, 2515 SB. Tel. 3889260. 
Sector Wegen en Water 
Zieken 1, 2515 SB, tel. 3889260. 
BOdemverontreiniging: toestel 624; 

Spoedreparaties aan bestratingen, rtolenng 
en gemeentelijke gebouwen: dagelijks, dag 
en nacht: tel. 3889260. 

Graffttl/gevelreinlalna: toestel 268: ~'\'b r;:,"l-"' 
Klachten/Riolering: toestel 247; a'\o'l-'!>"o"& 
Mllleuklachtentelefoon: toestel 222; f)- ~ f)· 
Open~~ ~~t en Wl!_ter; toestel 247; #-' ~· '1.! 
Verkeersspreekuur: kamer 130~: toestel 682, _J>~.-fl"~ 
ma. t/m vr. van 15.00-16.00 uur, f)fl";p'V' 
Wegwerkzaamheden: (informatie m.b.t): ... ~~ 
toestel 247; _ , _ . ~~.ç,"'- 11 



roept_ u maar. 
======================================================== 
SNEEUW RUIMEN: OOK OP FIETSPADEN. 
=========~============================================== 

Het lijkt wel of de winter er niet erg veel zin in 
heeft. En de herfst gewoon overgaat in de lente. 
Toch denk ik dat wiJ nog wel een mooi dik pak sneelf.v 
zullen krijgen. Dat is natuurlijk een prachtig gezicht, 
die witte parken en ~lantsoenen. Op de weg is het 
echter minder prettig. Zeker niet als _de fietspaden 
pas als l~atste of zelfs helemaal niet worden 
schoongemaakt. De gemeente-reiniging geeft de 
prioriteit aan de autorijbanen.Vaak wordt de sneeuw 
tot op de fietsstroken geveegd?J Het materiaal om 
de fietspaden mee schoon te vegen is ontoereikend! 
Dat is ons de vorige winter duidelijk gebleken! 
Daarom zijn wij dit jaar extra alert. En vragen ook 
onze leden, alle sneeuwoverlast meteen aan de gemeente 
door te geven. Graag ook een berichtj~ aan ons. 
Dus mochten wij nog met sneeuw worden overladen, 
houdt ze dan in de gaten die fietspadenlllll 
======================================================== 

Geachte directe, heer van der Ende, 

Aan de directie van het 
Circustheater · 
Circusplein 50 
's-Gravenhage. 

's-Gravenhage,31-l2-1991 

Gaarne zou ik Uw aandacht wWen vragen voor het volgende: 
Kunt U bij Uw verbouwing van het Circustheater ook rekenung houden met 
bezoekers die Uw theater per flets willen bezoeken? (uiteindelijk dragen wij 
bij tot het verminderen va.n het parkeerprobleem en de verkeeraoverwt in 
de buurt) 
Een afgesloten overdekte stalling zou Ideaal zijn, maar een goed alternatief 
vormen de metalen palen waar je het frame va.n je fiets met een beugelslot 
of een kabelslot aan kan va.stz'etten. 
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Preventie en Hergebruik van 

Bouw- & Sloopafval 
Bouw· en sloopafval schreeuwt om aandacht. 

Steeds meer mensen zien het belang in v'an 
een leefbaar milieu; steeds meer mensen 
onderschrijven de noodzaak om zorgvuldig 
om te gaan met het afval dat wij met ons 
allen veroorzaken; de hoeveelheid afval, de 
aard van het afval alsmede de wijze waarop 
wij ons van het afval ontdoen vormt een pro
bleem van de eerste orde, een probleem 
waarvoor wij allen verantwoordelijk zijn. 

ledereen heeft wel eens bij een bouw· of 
sloopwerk gestaan. Wat dan opvalt zijn de 
overvolle containers met bouw- en sloopafval. 
De bouw is dan ook één van de grootste 
afvalproducenten in Nederland. 
Jaarlijks komt er een gigantische berg bouw
en sloopafval vrij, op dit moment 12 miljoen 
ton per jaar maar de berg groeit nog steeds. 
Het is dan ook een enorme belasting voor het 
milieu, zeker als we weten dat veel van dat 
afval niet wordt hergebruikt maar wordt ge
stort en verbrand. U kunt de gevolgen voor 
ons milieu dan wel raden. 

Wat is en hoe ontstaat bouw· en sloopafval? 

Bouw- en sloopafval ontstaat bij het bouwen, 
ZUIDHOLLANDSE MILIEUFEDERATIE 

renoveren en slopen van gebouwen en andere Zuidhollandse Milieufederatie 
bouwwerken zoals kunstwerken en wegen. G.W. Burgerplein 3010 AS Rotterdam 

. Het grootste deel bestaat uit beton- en tel 010 476 53 55 fax 010 476 64 00 
· metselwerkpuin. Daarnaast komen er hout, 

'i:·· etalen, glas, kunststoffen, asfaltpuin,papier, 
arton, en_ niet te vergeten, chemisch afval 
ij. 

Natuur en Milieu Overijssel 
Thorbeckegracht 22 8011 VM Zwolle 

tel 038 217 166 fax 038 219 16613 
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IINI'B- DEN HAAG 
- - - -- -

V!BGADIB! 
VERSLAG LEDENRAADSVERGADERING;28 OKTOBER · I99I, 
IN HET HAAGS MILIEU CENTRUM,Prinsegracht 38, 

Dit jaar hebben wij geen gebruik gemaakt van de 
ons zo vertrouwde, bijna traditionele vergader
ruimte in de Regenvalk, Maar is er gekozen voor 
de Prinsegracht nr 38, gebruikmakend van de facili
teiten die ons Haags Milieu Centrum ons biedt, 
Aanwezig waren: Peter Piket, Jos van den Bergh, 
Jenny Schoemaker, Henk Schoutanus, Jan Wright, 
Jan de Munck, John Lamet, Jan,C,Eman, Jac Welters 
Rene van Rijnsoever, Marga Zuurbier, Dirk-Jan Sloot 
Lucien Graham, Hans Pars, Andre van den Wateren en 
Tiny Dongelmans, 

Goedkeuring/ vaststellen/opmerkingen op het 
jaarverslag, het financiele verslag en het verslag 
van de vorige ledenraadsvergadering, 
Het laatste verslag wordt ,goedgekeurd, 
Het wordt op prijs gesteld als het jaarverslag van 
de afdeling Den Haag, het volgend jaar, wat uitge
breider wordt, Met daarin opgenomen een verslag van 
de aktiviteiten van de werkgroepen in het afgelopen 
verenigin~sjaar, ook al wordt dit in de loop van het 
jaar gedaan middels artikelen in ons afdelingsblad, 
De werkgroepen zullen daartoe zelf verslag doen in 
het eerstvolgende jaarverslag. In het jaarverslag 

' ontbrak Henk Ens bij de vermelding van de leden van 
de werkgroep Gemeente Politiek en ontbraken Henk 
Knoester en Ineke Verbeek bij de vermelding van de 
leden van de werkgroep Voorburg. Het jaarverslag 
wordt verder goedgekeurd, 
Het financieel verslag, : ~Er was door een vorige 
ledenraadsvergadering besloten dat niet meer dan 
314 van onze inkomsten aan de fietsbel besteed zou 
mogen worden. ( Lay-out-,druk- en verzendkosten) 

Er moet naar gestreeft worden dit jaar vier maa]. 
ons afdelingsblad "De Fie·tsbel" te laten verschijnen, 
Zodat onze leden wat regelmatige~ op de hoogte 
gehouden worden van onze aktiviteiten en aktuele 
fietsgebeurtenissen, Dit alles vo or een totaal 
bedragen van f 5.IOO,-- · · · 
Het verslag wordt goedgekeurd mits de kascommis
sie hier haar goedkeuring aan verleend, Peter 
Piket zal contact opnemen met de kascommissie, 
voor een kascontrole. 
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Verkiezing/vaststelling bestuur en de leden van 
de werkgroepen, is als volgt: 
Bestuur; ·Het huidi·ge bestuur wordt,bij acclamatie 

herkozen. 
Voorzitter:Marga Zuurbier, 
Penningmeester : Peter Piket, 
Secretariaat: Tiny DongelmaRs 

Kascommissie: Jan Eman, Jenny Schoemaer en 
Hans Weeterman 

Y'erkgroep Gemeente Politiek: 
Henk Ens, Marga Zuurbier,Caroline .. de Jong en 
Tiny Dongelmans 
De contactpersonen voor de verschillende clusters 
van het Verkeersplan van de Gemeente Den Haag zijn: 
Centrum Jenhy Schoemaker_ 
Statenkwartier Jan de Munck 
Scheveningen/CS Caroline de Jong 
Mariahoeve Henk Ens 
Zuid West Tiny Dongelmans 
Valkenbos John Lamet 
Loosduinen Marthe v.d.Wal 
Sportlaan Johan Bommelé 
Stationsbuurt Mariette Fortuin 
Laak Hans Wasterman 
Archipel Marga Zuurbier. 

Werkgroep Publiciteit. 
Tiny Dongelmans en Peter Pikst.Assistentie 
is gewenst. 

Werkgroep De Fietsbel. 
Hans Pars ( .redactie-coordinator) Peter Piket 
Tiny Dongelmans 

Werkgroep Voorburg: 
Jac. Wol te1·s, Elly Verzaal, Henk Knoester en 
Ineke Verbeek. 

Werkgroep Rijswijk : 
Menno Spaan, Erwin Ruitenbeek en Rene v.Rijnsoever. 

Afvaardiging naar de landelijke ledenraadsvergadering 
Jan Eman, Rene v. Rijnsoever, Jac. Wolters, Tiny. 
Dongelmans en Peter Piket als reserve. 



I 

~ 

Bespreking aktiviteiten voor het koménde vereni
gingsjaar. 
Hetstrev~n is om de geplande Cito - fietskaart 
voor Den Haag voor 6 dec •• I992 uit te laten komen. 
Dat betekent dat er heel wat fiets~kilometertjes 
afg~legd zullen moeten gaan worden, om alle 
fietsvoorzieningen nauwkeurig in kaart de .brengen. 
Ook de ontbrekende voorzieningen zullen metéen 
worden aangetekend. 
Informatie-avonden voor de wijk- en bewonersver
enigingen, m.b.t. fietsverkeer/·.voorz:ieningen /etc 
Stands. Zoveel als mogelijk,de uitnodigingen,van 
de niet commereiele info-markten, aannemen. 
De standhuur moet namelijk wel 'betaalbaar blijven. 
Gemeente politiek: Ui teraard intensief blijven 
volgen. 
Twee-maandelijks een nieuwsbrief aan de aktieve 
kern:,van onze .' afdeling verzenden. Zodat men op 
de kerngroepyergaderingen· niet meer overspoeld 
wordt met de informatie over de aktiviteiten 
tan de ENFB,over de afgelopen periode. 
Verkeersplan: elke cluster heeft nu een contact
persoon, die he\ cluster -plan bestudeert, naar 
de inspraakav~nd zal gaan, aan Marga zijn /haar 
bevindingen doorgeeft(die worden verwerkt in onze 
reactie op het plan) en de toekomstige uitvoering 
van deze plannen in de gaten houdt. 

Na de pauze, licht Dirk-Jan Sloot zijn werkzaamheden 
voor het Haags Milieu Centrum toe. 
Hij is momenteel druk doende zich te crienteren 
in het Haagse Nat uur, Milieu en Ambtelijke wereldjes 
Door het ontbreken van goede huisvestiging kan de 
infor.~~~&rende taak van het centrum nog• ·niet uitgevoerd 
worden. In deze start-fase wordt er druk overleg 
gevoerd met alle deelnemende organisaties over het 
vormen van het eentrum. Hans <Pars vraagt zich af 
of' de coordinator ·van het Haags Milieu Centrum 
kan/wil bemiddelen tussen deelnemende organisaties 
als er een conflict dreigt in de belangenbehartiging. 
Zoals de kwestie Fietspad IO, Duinbehoud wil geen 
fietspad,de ENFB wil dit wel •. Dirk-Jan Sloot zegt 
bemiddelend te willen optreden, als de organisaties 
daarom vragen. Maar denkt dat deze dat : onderling~ 

wel kunnen bespreken. Deelnemen in het Haags Milieu 
Centrum betekent; Zoveel mogelijk samenwerken in 
het zoeken naar oplossing voor , met name, de Haagse 
natuur- en milieuproblemen;Hierover voorlichting 
geven aan het publiek. Dit vanuit een ruimte , met 
een natuur-en miliëu informatie-winkel, vergader
ruimten en een bibliotheek,,ter beschikking. 
Nadrukkelijk moe~ . worden gesteld dat elke deel
nemende organisatie zijn eigen ~ iodentiteit 

zal behouden. Met êiè -medeaeling dat er · binn.enkort 
.een Milieu-agenda .. zal worden uitgegeven door het 
Haags Milieu Centrum,,besluit Dirk-JanJSlÓot z'n 
introductie. . · 
Na iedereen bedankt te hebbea . voor de aanwezig
heid en bijdrage aan deze ledenraadsvergadering 
sluit zij de vergadering. 

\ 



Fietsreparatie Sparr1ng 

Fietsers opgelet! 

Ir --

Sparring is een activiteitencentrum voor vol
wassenen met een lichamelijke handicap. 

-------------------------------------
Aangeboden: U~ fiets geheel door ons laten 

nazien en versleten onderdelen 
laten vernieuren tegen een 
schappelijke prijs. 

Fiet•reparatiegroep Sparring. 
Dependance: Dunklerstraat 5 
Den Haag, 
tel. : 3456580 

I 



HET PARADIJS IS NIET VER MEER 

De afge l open maanden zijn de fietstochten volgens 
plan doorgegaan. Een enkele maal fietste ik 4lleen, 
waardoor ik de gelegenheid had het prachtige herfst
ige polderland te fotografere~. Vooral in de buurt 
van Delft, Pijnacker, Den Hoorn en Schipluiden zijn 
veel fietsmogelijkheden. Helaas zijn de koffiehuizen 
of tapperijen op zondag vaak dicht, waardoor het 
raadzaam is proviand mee te nemen en een plastik 
zak om op te zitten in het vaak natte gras. Ook een 
goede bloedsomloop is geen overbodige luxe in de win
ter, maar voorzover ik weet wordt die gestimuleerd 
door het fietsen~ 

In oktober fietsten we in een groep van zes naar de 
omgeving van Pijnacker 1 de Delftse Hout, waar een 
nieuw bos aan het ontstaan is, dat al ras ontdekt is 
door talloze grazers en gakkers, die er volgens mij 
ook niet over denken om daar ooit nog weg te gaan. 
Wij, de fietsers, koesterden ons, zittend in het gras, 
in de zon. Het licht was fluwelig van kleur en als je 
niet beter wist, had het het P.~radijs kunnen zijn. 
Dat is dus slechts op enkele kilometers van Den Haag 
Zuid- West. Daar zagen wij al een torenvalk naar mui
zen zoeken die gemist konden worden, als een herinne
ring aan onze sterfelijkheid. De gewoonte getrouw 
praatten wij over fietsproblemen, zadelpijn en neu
rotische automobilisten. 

Komt U eens Uw moeilijkheden vertellen, let wel: Uw 
fietsmoeilijkheden, tijdens een van de volgende fiets
tochten. Iedere laatste zondag van de !maand om twaalf 
uur in cafe "de Landbouw" aan het einde van de Bezui
denhoutseweg, daar waar de Landscheidingsweg begint. 
Vooral voor mensen, die pas in de omgeving zijn komen 
wonen lijkt het me leuk. Noteért U de volgende data: 

23 februari 
29 maart 
26 ·april 
31 mei 

Een hartelijke groet Peter Piket 



Dag rnede-ENFB'ers, RIJSWIJK 
Hier weer een berichtje van d~ werkgroep Rijswijk. Na ons 
vorige stukje ontvingen wij welgeteld twee reactie ' s. We 
zullen het er maar op houden dat het nieuwigheid is. Sinds 
onze oprichting zijn de volgende zaken gepasseerd. We hebben 
ons aan de gemeente voorgesteld en gevraagd om een kaart met 
de fietsvoorzieningen in Rijswijk. De gemeente heeft op dat 
laatste verzoek nog niet gereageerd. Wel zijn we uitgenodigd 
bij .de · opening van het informatiecentrum van de NS en 
gemeente over de spoortunnel en CV-knooppunt . We hebben ons 
door middel van persberichten voo~gesteld aan de media. In 
reactie daarop hebben het Nieuwsblad Nu en Groot Rijswijk om 
een interview gevraagd. Ook de lokale radio (SOR) heeft een 
item aan ons gewijd. René en Menno hebben deze zaken 
waargenomen. In de krante-artikelen zaten fouten en waren in 
het algemeen erg onnauwkeurig. Gelukkig waren ze niet 
negatief en bleef er genoeg .van onze boodschap over. Het 
overleg met de consumentenbond over een onderzoek naar 
fietspaden en fietsvoorzieningen is zover gevorderd dat er 
binnenkort aan het onderzoek begonnen wordt. Verder is er een 
plan om scholen aan te schrijven om leerlingen maar vooral 
ouders meer op de fiets te krijgen. Onder andere door 
kinderen niet meer met de auto maar met de fiets naar school 
te brengen. Gekeken wordt ook of het mogelijk is dat de 
scholen probleempunten in de schoolroutes aangeven. Dit plan 
zal waarschijnlijk in de lente uitgevoerd worden. Dit vanwege 
het weer dat in deze tijd van het jaar niet altijd uitnodigt 
om op de fiets te gaan. Bovendien zijn dan hopelijk ook de 
posters met de tekst "Naar school . . . . pal de fiets, dan 
vervuil je niets " klaar. Er is verder een plan geweest om 
bedrijven aan te schrijven over hun bedrijfsvervoerplan, dat 
bedrijven met meer dan 50 werknemers volgens het Masterplan 
fiets in 1995 moeten hebben . Besloten is dit te koppelen aan 
een plan om leasefietsen op het toekomstige CV-knooppunt aan 
te bieden. Daarover is een discussiestuk geschreven bekeken 
wordt nog hoe we dit gaan aanpakken. Tenslotte is er een plan 
gemaakt over de herinrichting van de Willerostraat en het 
aangrenzende stukje Herenstraat. Vaak zijn fietsers daar nu 
narnelijk gedwongen om over de stoep te rijden door het 
ruimte-tekort in de Willernstraat. Begin januari gaat dit plan 
naar de gemeente. 
Omdat de Noordoostpolder lokt zal René van Rijnsoever ons 
binn~nkort gaan verlaten. Wij danken hem voor zijn en
thousiast~ medewerking en inzet. De gelederen zijn inmiddels 
versterkt met Jaap Boelhouwer, lid geworden na het lezen van 
ons krantestuk. Niettemin kunnen wij nog mensen gebruiken. 
Heb je belangstelling in het werk van de werkgroep, heb je 
goede ideeën of wil je gewoon je energie kwijt voor een goede 
zaak , meld je dan aan. Hoeveel tijd je te besteden nebt doet 
er niet zovee l toe , enthousiasme des te meer. Je kunt je 
opgeven of informatie vragen bij Menno (070-3952544). Hier 
kun je natuurlijk ook suggestie's e . d. kwijt . Tot de volgende 
Fietsbel ! 

Werkgroep Rijswijk , Jaap, Henk, René, Erwin en Menno. 



MIJN VOORLAMP 

Op de vergadering van de redaktie is afgesproken 
dat ik over de voorlamp van mijn en/of de fiets 
zou schrijven. Een ander zou over de achterlamp 
schrijven en de derde over de dynamo. 

Ik heb namelijk onlangs een nieuwe ~iets gekocht 
van een type dat stevig genoeg is om het in het 
verkeer tegen de auto op te nemen, en wie schetst 
mijn verbazing toen ik hem af kwam halen, dat er 
een plastik uitsteeksel boven op de koplamp zit. 
Ik vroeg de verkoper: wat is dat, een spoiler? 
Het bleek een knop te zijn waarmee je van de ene 
koplamp naar de andere kan overschakelen. De kop
lamp is zo groot'dat daar twee lampjes in zitten, 
die allebei aangesloten zijn: groot licht en 
stadslicht. 

Even later vroeg ik me af waar de energie van de 
dynamo blijft als je op stadslicht overschakelt. 
De koplamp verbruikt ·normaal 90% van de energie 
van de dynamo en de achterlamp 10%. Als de over
gebleven energie naar de achterlamp gaat, dan 
brandt die vrij snel door. Om deze reden is het 
dom om lang met alleen een achterlicht te fietsen, 
omdat dan het achterlampje vrij snel doorbrandt. 
De energie, die door het stadslicht gaat, moet 
gelijk blijven i.v.m. het achterlicht, dus minder 
licht betekent meer warmte. Misschien·zou die warm
te, waardoor de koplamp warmer wordt, beter gebruikt· 
kunnen worden voor verwarming va~ het zadel? 

Een andere mogelijke variant, die ik trouwens nog 
niet onderzocht heb, is dat ik ook een dubbel 
achterlicht heb, maar daar zou ik niet over schrij
ven. TOT HIER DUS. 

Peter Piket 

Te koop: 2 bakfietsen in redelijke staat. Eén 
met nieuwe banden, de andere met nieuwe bak 
en opgeknapt frame. Prijs n.o.t.k. 
Tel. na 1Q.00 uur· u7ü- 39117~8 



STATIONSOMGEVING 

1. Inleiding 

Veel stationsamgevingen zien er haveloos, onverzorgd en onaantrek
kelijk uit. Behalve door zwerfvuil, tussen straatmeubilair 
opschietende planten en onverzorgd plaveisel wordt dat vaak 
veroorzaakt door onordelijk geplaatste en soms tot wrakken vergane 
fietsen . Dat geeft niet alleen een slordige en haveloze aanblik: 
het wekt tevens vaak een gevoel van wetteloosheid en daardoor 
onveiligheid bij degenen die in de stationsomgeving m6eten komen. 
Vooral 's avonds voelen velen zich niet echt op hun gemak in een 
zo verwaarloosde omgeving. Verbetering is dan ook in het belang van 
alle betrokkenen, te weten NS, de reizigers, de eigenaars van de 
geplaatste fietsen, en de Gemeente. 

2. Algemeen 

Een blijvende verbetering kan al'leen bereikt worden door een 
systematische en structurele aanpak van het probleem. Daartoe moet 
een aantal stappen gezet worden: 

1. Ook als een bewaakte stallingen/ of fietskluizen aanwezig ZlJn 
moet er voldoende gelegenheid zijn onbetaald en onbewaakt een fiets 
op een ordelijke en veilige manier achter te laten in de onmiddel
lijke nabijheid van het station. 

2. Die onbewaakte stalling moet bedrijfsmatig en goed beheerd 
worden, wat inhoudt: 

2.1 geregeld schoon houden; afval, opschietend onkruid en 
zwerfvuil verwijderen, 
2.2 geregeld onderhoud en reparatie van stalling en rekken, 
2. 3 wrakken en delen daarvan geregeld uit de rekken en 

klemmen verwijderen 

3. Buiten de daartoe bestemde rekken en klemmen op hinderlijke 
en onordelijke WlJZe geplaatste fietsen moeten regelmatig en 
frequent verwijderd worden. 

Thans worden bijna overal de belangrijkste voorwaarden voor een 
aanvaardbare situatie, namelijk de eerste twee punten, totaal 
veronachtzaamd: er worden onvoldoende stallingsplaatsen ter 
beschikking van de reizigers gesteld en er wordt geen beheer 
gevoerd. Daardoor loopt de situatie uit de hand tot ergernis van 
alle partijen. Als het dan eenmaal een geweldige chaos geworden is 
grijpt men naar punt 3 en gaat "fietsenrazzia's" houden. Daarbij 
worden dan vaak de laatst geplaatste fietsen beschadigd en meegeno
men doch de wrakken die de klemmen onbruikbaar maken ongemoeid 
gelaten. Dat leidt tot ergernis bij alle betrokkenen en verstoring 
van de relatie tussen NS en haar grootste g roep klanten. 

En omdat er niets wezenlijks werd verbeterd is vervolgens in een 
minimum van tijd de situatie weer net zo slecht als kort tevoren. 
Blijvende verbetering kan alleen bereikt worden door systematische 
aanpak van het probleem- beginnend bij punt 1. 

3. Benodigde stallinqscapaciteit 

Om te b .~palen 

citeit is moet 
hoe groot de bij een station nodige stallingscapa
niet, •oals naar het schijnt vaak gebeurt, uitg~ 



worden van de grootte van een eventueel aanwezige bewaakte stalling 
en de mate waarin die gebruikt wordt. Er zijn vele redenen waarom 
iemand die per fiets naar de trein komt die fiets niet in de be
waakte stalling wil zetten. Het gebruik van die stalling is daarom 
geen maat voor de behoefte aan stallingscapaciteit bij het station. 

Een veel beter uitgangspunt is het gegeven dat bijna 40% van de 
reizigers per fiets naar de trein kom\· In eerste benadering hoort 
er dus bij ieder station een stallingscapaciteit te zijn overeen
komend met 40% van het aantal reizigers dat per dag van dat station 
vertrekt. Dat is dus de som van het aantal plaatsen in bewaakte en 
onbewaakte stalling(en) van allerlei aard in de onmiddellijke 
nabijheid van het station. 

Deze wel heel simplistische benadering kan nog wat verfijnd worden. 
Immers van de in het station aankomende reizigers gebruikt ongeveer 
10% de fiets voor natransport. Een reis moet in dit verband gezien 
wo.rden als bestaande uit een heen- en een terugreis. (Als we beide 
als afzonderlijke reizen zouden zien zou het fietsgebruik in voor
en natransport gelijk moeten zijn: wat voor de ene reis voortrans
port is is voor de andere natransport) Van de 's ochtends vertrek
kenden laat 40% zijn fiets bij het vertreksstation achter en neemt 
10% een fiets uit de stalling van het bestemmingsstation mee. Aan
nemend dat er in de ochtendspits van een station evenveel reizigers 
vertrekken als er aankomen, en dat diezelfde reizigers er 's avonds 
weer terugkomen, respectievelijk vertrekken, moeten we ons baseren 
op de helft van het totaal aantal over de gehele dag vertrekkende 
reizigers. Van die helft laat 40% een·fiets achter, en daar bovenop 
neemt 10% van de aankomende reizigers een er gestalde fiets mee 
naar zijn bestemming voor de dag. Omdat de vertrekkenden eerder 
weggaan dan de aankomenden hun fietsen ophalen moet er dan plaats 
zijn voor fietsen van 25% van de vertrekkende reizigers. 

Het gehele beleid is thans gericht op uitbreiding van het reizi
gersvervoer en op stimuleren van het gebruik van de fiets in combi
natie met het openbaar vervoer. Gepraat wordt over een verdubbeling 
van het reizigersvervoer, en het percentage reizigers dat de fiets 
in voor- en/of natransport gebruikt zal stellig stijgen als beter 
in hun stall ingabehoefte voorzien wordt. De st all ingscapaci te i t van 
25% van het totaal aantal van een station op een werkdag vertrek
kende reizigers is dus duidelijk te laag. Beter is het om 40% of 
wat meer aan te houden. 

IN EERSTE BENADERING MOET DE TOTALE FIETSENSTALLINGSCAPACITEIT IN 
DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN EEN SPOORWEGSTATION OVEREENKOMEN MET 
40% TOT 50% VAN HET TOTALE AANTAL PER DAG VAN DAT STATION VERTREK
KENDE REIZIGERS·. 

4. Situering van onbewaakte stallingen 

Een belangrijk deel van de reizigers wil ZlJn fiets niet in de 
bewaakte stalling zetten. Daarvoor zijn een aantal redenen, zoals:. 
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de prijs. Iemand die speciaal voor woon-werkverkeer een oude 
fiets met een dagwaarde van fl 100,- heeft zou aan stal
lingskasten in een maand of 4 de waarde van zijn fiets 
betalen. Zou het parkeren van een auto met een dagwaarde van 
f1 5000,- even duur zijn dan zou dat f1 50 per dag moeten 
kosten. Dat durft niemand te vragen. Waarom dan wel fl 1,35 
voor een fiets? 



de tijd. Iemand die de trein naar Z1Jn werk moet halen heeft 
altijd haast. stallingen zijn vaak slecht bereikbaar en het 
wegzetten van de fiets duurt vaak lang. 

de openingstijden. Weinig fietsers vinden het leuk om als ze 
een latere trein nemen dan ze van plan waren of als hun trein 
vertraging heeft niet meer bij ·hun fiets te kunnen. 

de stallingsvoorwaarden. Als een fiets in de stalling bescha
digd wordt of er. zelfs uit gestolen aanvaardt de exploitant . 
(Servèx) geen enkele aansprakelijkheid en is de strop helemaal 
voór de eigenaar. Waarvoor zet je die fiets dan eigenlijk in 
de stalling? 

Ongeacht de aanwezigheid van een bewaakte fietsenstalling moet er 
dus bij ieder station een onbewaakte stalling zijn en om zijn 
functie te kunnen vervullen moet die stalling goed gesitueerd zijn. 
Enige punten van aandacht zijn: 

4.1 de stalling moet zo dicht mogelijk bij de toegang tot de 
perrons liggen. 

4.2 hij moet zo veel mogelijk beschutting tegen weer en wind geven. 
Bij veel stations zijn overkragende bouw-elementen, luifels of o
verkappingen waar zonder bezwaar fietsen onder gestald kunnen wor
den. Anders moeten overdekte rekken geplaatst worden. Onbeschermde 
klemmen in weer en wind verloederen snel. 

4.3 de stalling moet overzichtelijk en toegankelijk z1]n en direct 
van de straat of het station zichtbaar. De neiging van veel archi
tecten om fietsenstallingen weg te moffelen is contraproductief en 
leidt enerzijds tot ongewenste toestanden in die stallingen en 
anderzijds tot onordelijk tegen hun fraaie gevels geplaatste 
fietsen die doordat de eigenaar van de achterste fiets altijd het 
eerst zijn vervoermiddel komt ophalen, vaak over het trottoir komen 
te liggen en de voetgangers hinderen . 

4.4 de stalling moet direct van de straat te bereiken Z1Jn maar de 
ingang moet zo smal zijn dat er geen auto's door kunnen. Met name 
moet het onmogelijk zijn om, zoals tegenwoordig dikwijls gebeurt, 
met een vrachtwagen de stalling binnen te rijden en de beste fiet
sen op te laden na ze met een betonschaar losgeknipt te hebben. 

5. Constructie van onbewaakte stallingen 

Een goede stalling moet aan enige eisen voldoen: 

5.1 Het frame of achterwiel van een·er in geplaatste · fiets moet 
door middel van een door de eigenaar meegebrachte ketting of kabel 
aan een vast object bevestigd kunnen worden. (beugel die in de 
grond verankerd is, stalen balk of dergelijke) Vastmaken aan alleen 
het voorwiel is onvoldoende. 

5.2 Klemmen met vergrendeling die met een door de gebruiker zelf 
mee te nemen hangslot afgesloten kunnen worden zijn ongeschikt, 
want ze kunnen afgesloten worden zonder dat er een fiets in zit. 
(plaats reserveren). Bovendien hebben weinig gebruikers een 
hangsl9f op zak. 

5. 3 ~~:talling moet gemakkelijk schoon te maken zijn. Bij .. 
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rekken ca. 10 cm boven de grond plaatsen zodat de vloer schoon
gespoten kan worden en onkruid bestreden. 

5.4 Rekken moeten voldoende ruimte bieden. Huidige sturen Zl]n 
breder dan vroeger (mountainbikes). Ook handles van handremmen en 
versnellingen steken ver uit. De klassieke ruimte van 35 cm tussen 
een hoog- en een laaggeplaatste fiets is daarom niet meer vol
doende: moet 40 cm worden. 

6. Verwijdering van wrakken uit onbewaakte stallingen 

Het is moeilijk om harde criteria te geven voor de vaststelling of 
iets een wrak is of een nog bruikbare fiets. Een paar criteria 
zouden kunnen zijn: 

6.1 ontbrekende essentiële delen (stuur, zadel, wiel) 

6.2 sterk verbogen frame of wielvelgen 

6.3 buitensporige roestvorming 

6.4 beide banden langdurig leeg 

Vooral de laatste twee zijn tamelijk arbitrair: roest verhindert 
niet dat op een fiets gereden wordt. Banden kunnen door een vandaal 
lekgestoken worden en als dat juist voor de controle gebeurde is 
er geen reden de fiets - hoewel op dat moment niet berijdbaar - als 
een wrak af te voeren. Anderszins kan een band van goede kwaliteit 
na een jaar ongebruikt staan nog voldoende lucht hebben om er op 
te rijden. 

Toch wijzen deze argumenten in de richting van een beter criterium 
voor sanering van onbewaakte stallingen. Iemand die een voorziening 
aan zijn klanten of zijn burgers ter beschikking stelt neemt de 
verplichting op zich om die voorziening goed te beheren en in be
hoorlijke staat te houden. Tevens heeft hij evenwel het recht om 
regels te stellen voor het gebruik ervan. 

De eerste regel die daarvoor in aanmerking komt is een beperking 
van de tijdsduur dat een fiets er mag staan. Hoe lang dat zou 
moeten of kunnen zijn kan nog nader overwogen worden. In ieder 
geval tenminste een etmaal, maar het ligt voor de hand te verlangen 
dat iemand die zijn "tweede fiets" na beëindiging van de werkweek 
op vrijdagmiddag bij het station achter laat hem daar maandagmorgen 
terug vindt. Of iemand die twee weken met vakantie gaat daarna nog 
mag verwachten zijn fiets terug te vinden wordt al twijfelachtig. 

Te overwegen zou daarom zijn bij alle onbewaakte stallingen dui
delijk te vermelden "maximale stallingsduur .. dagen". Als dat bij 
voorbeeld 1 week is en als degene die met het beheer belast' is 
denkt dat een bepaalde fiets er al veel langer dan die week staat 
dan zou hij aan die fiets een bandje kunnen bevestigen met de 
mededeling "van deze fiets is de stallingstijd overschreden. Bij 
de volgende controle wordt hij verwijderd". 

Als dat bandje om vork en spaken heen.zit breekt het en valt er af 
als het wiel draait. Dus als de eigenaar hem meeneemt en de volgen
de dag weer op dezelfde plaats terugzet is het bandje weg. De fiet
sen die bij een volgende controle een week later nog met een bandje 
aangetroffen worden kunnen dus verwijderd worden. Die fiets zou dan 



in een afgesloten ruimte gezet moeten worden, en als er binnen e'eu 
bepaalde tijd niet naar gevraagd is kan hij definitief afgevoerd 
worden. Als dat regelmatig en routinematig tegelijk met het schoon-
maken gebeurt is daar geen buitensporige hoeveelheid werk mee ge-
moeid en blij'ft de stalling ordelijk en beschikbaar voor zijn doeL 

7. Onordelijk en hinderlijk geplaatste fietsen 

Evenals de eigenaar van een stalling eisen kan stellen aan het 
gebruik daarvan kan de gemeente eisen stellen aan he~ gebruik van 
de openbare ruimte. Zo kan - mits voldoende al ternatieve voor- . 
zieningen voorhanden zijn - het neerzetten van fietsen op bepaalde 
plaatsen verboden worden. Dat gebeurt trouwens nu ook al, alleen 

• wordt daar slecht gebruik van gemaakt en wordt het daarom ook 
slecht gehandhaafd. Soms staat een bord "verboden fietsen te 
plaatsen" pal achter een rijtje fietsenklemmen. (noorduitgang Den 
Haag CS). 

'• 
De Gemeente moet dus zuinig Zl]n met dit verbod, maar als het er 
is, het ook handhaven. Als een fiets aan een brievenbus vastgezet 
wordt en degenen hindert die er brieven in willen gooien of PTT 
moeite geeft met het legen, moet die fiets direct verwijderd worden 
en er niet - zoals voor station Den Haag HS het geval was - jaren 
blijven staan totdat hij in onderdelen uiteengevallen is. 

Onordelijk en hinderlijk geplaatste of op het trottoir liggende 
fietsen behoren dadelijk door politie of reinigingsdienst meegeno
men te worden. Als dat gebeurt zal er geen reden ontstaan voor 
"fietsenrazzia's". 

H. Ens 



Bromfietsen van het fietspad 

Deze proef loopt nu alweer zo'n 3 maanden, gp de 
Westduinweg, Albardastraat/Mient en op een groot 
aantal wegen in de wijken Vrederust,Moerwijk en 
Morgenstond. 
Wat zijn uw ervaringen m.b.t. bovensta~nde pr.oef? 
Is het nu rustiger op de fietspaden? Is het nu veiliger? 
Hoe is de situatie op de rijbaan, veiliger of onveiliger 
naar uw mening? Laat het ons weten! Schrijf even een 
kaartje naar: Fietsersbond ENFB, Postbus II638, 
2502 AP DEN HAAG. 

(] 



DE HEEST FIETS-ONVRIENDELIJK STRAAT VAN DEN HAAG. 

Nader je de Jan van Riebeekstraat van uit de 
J.P. Coenstraat dan wordt het zuchten. 0 jee ik 
moet er weer door! Komt er een auto achter mij aan? 
Ik ga eerst_ te.nzij er geen auto van de 
tegenmoetkomende richting aankomt. Helaas, er komt 
een auto van de andere kant. Wat nu! Hoe bi ijf ik · 
op mijn fiets? 
-,Langs de stoeprand, daar zijn de putjes. 
Nee geen zin in kapotte spaken en een krom wiel. 
-Parkeerhaven op, 0 nee,ik moet er toch af, want 
ik kom niet over de parkeerscheiding:15cm hoog. 

Als ik zigzaggend over de parkeerplaats ga tot de 
scheidinl{ kan ik daar misschien de weg weer op. 
Haar nu lS de auto die achter mij aanzat inmiddels 
de straat in ·fereden. Ik moet tcx:h nog wachten want 
anders word i geplet.. 

Is de auto voorbij? Aha, nu komt mijn kans. Is dat 
zeker? Niet als er aan de andere kant alweer een 
auto staat te wachten. Die neemt natuurlijk weer 
voorrang. Voor die optrekt kan -ik er nog .net door 
of anders weer tussen die gaparkeerde auto's aan de 

"kant even wachten tot die auto voorbij is, dan kan 
ik Jllijn weg voortzetten. IK BEN . ER DOOR. 

Vanuit de andere richting dat stukje in is het niet 
veel beter. Daar zou je dan tussen de auto's die langs 
de weg staan geparkeerd moeten gaan en.dat is ook geen 
leuk karwei. 

De enige oplossing om normaal FIETSEND door dat stuk 
van de Jan van Riebeekstraat te kunnen, is dat er een 
parkeerverbod komt door middel van een gele streep langs 
de stoep rand. 

, LUCIËN GRAHAJ1. 



MILIEli1-'hC'LEEN ALLEE LANI·EN VERENIGT U 

0~ woensdag 22 januari i,l. vond er in Nieuwe Kerk 
aan het 3pui een infornicttu::dag plaats voor Haagse 
gemeenteambtenaren over de nieuwe woon-werk regel ins. 
De essentie van de nieuwe regeling is dat het 
~emeentep~r:::;c:meel meer met de fiets en het openbaar 
·.r;~rvoer naar het werk komt ( en ui teraard minder met 
de au~o ). Een niet onaanzienlijk deel van de 
l..:. C•:lü Raa~:::e c;emeenteambtenaren woont bui ten Den Haag 
•?n 'h'>.d van deze mensen komen met de auto naar de 
st~dskantoren. Daar wil de nieuwe regeling paal en 
t-'·:'r i~ .:>a.n :o:.tellen. De ambtelijke autoforensen kunnen 
~·-w·:_•rt:l.i.::n aansFraak maken op een verhoogde verhuis
:~:·.:.'>:n•;.;;rs>:Jeding als ze binnen de gemeentegrenzen 

l.r: ..i·::: ~.i.·:.·uw·~ K•2!"k waren onder meer de fietsen te zien 
Î'/a.;.r L: i t de .:t:mbtenaren konden kiezen als ze niet met 
ie 0c:·•.:Oi< :i•:t::o naar het werk willen komen. De fietsend.:: 
arr:.t ':·:.·::._:u~ kan namelijk kiezen uit een reisvergoeding of 
0en i10t~ in bruikleen. Naast een tweetal degelijk 
o~r-hullandse fietsen van Rivel was de spanfietse van 
on·w~rp~r De la Haye te zien in de kerk l~ie ook 
fi,::t artikel EEN SPANNENDE FIETS>. De manifiestatie in 
de kerk werd druk bezocht. Pogingen van grotere werk
gevers om de auto in het woon-werk verkeer terug te 
dringen ten gunste van de fiets of het openbaar vervoer 
blijken overal in den lande op een grote response te 
kun~en rekenen. Het gaat niet overal van harte maar 
veel men:=.en leggen zich mopperend neer bij een bijna 
on vermij ûel ij ke maa t:schappe lij ke ommezwaai. Over i gen:::. 
ü:. deze ommezwaai maa.r voor een deel veroorzaakt door 
mil i8u-overwegingen. De pogingen om werknemers uit de 
auto te werken worden vooral ingegeven door het gegeven 
dat de files in de ochtend! en avondspits grote schade 
toeorengen aan het beroepsmatig verkeer er1 vervoer. In
dh:!n men inun~::r::, -ie '=IJ2 uitstoot wil ~.tabiliseren en ook 
no8 economische gro<=?i mo::,èlijk 'rlil maken, kan dat alleen 
als de particuliere auto doord•?week:::; minder op de we·g komt. 
In ons e•:::onomi:.:;ch :3tel·:;el gaat groei immer:3 gepaard met 
toenem~.:nde mobi~iteit. Hierui':. volgt du:=. de paradox dat 
veel fietsen bijdrabgt aan de esonomi~che groei. 

H.t..'~aa:= blij ken r"oe niet alle burgers deze nieuwe plicht 
goed in de g3ten te hebben. In de Nieuwe Kerk werd onder
staand p~mllet ultzedeeld aan de bezoekers van de 
inforllliitiedag. De Te:senpartij heeft nu dus ook al een· 
afdeling in Mbassluis <hpa>. 



Actie : vrij auto gebruik 
geen dictatuur I . 

NIElJW" spitsl:ussen. wat een onzin. 
sedert '79 rijden er snell:ussen. 

Fietsen naar je werk:Ga zelf in weer en 
wind fietsen. ook 1n de winter! 

betreft: onvrede verkeers-en vervoorsnota 
Laat de auto staan ..... NEE 

Maatregelen ons milieu. de leefbaarheid en vooral de verkeers 
veiligheid in het algemeen te beschermen zijn terecht. 

Onaanvaardbaar is het. als de politiek-en milieu proleten uit
sluitend en alleen maatregelen willen die het auto-gebruik on
mogelijk maken. 
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Allemaal han]en in het onpraktische tijdroveooe openbaarvervoer, 
of in weer en wind op de fiets. 

We zijn het zat. de indoctrinatie "autootje pesten" via de media. 
radio. kranten en vakliteratuur. dat vraagt om tegen acties. om 
b.lrgelijke tegenspraak . Geen diktatuur om het milieu. 

Luchtvervuiling. file overlast een direct gevolg van een absurd 
verkeersbeleid, rijbaan versmallingen.drempels waar ze niet horen 
te veel stovlichten. betaald parkeren. dadelijk Tolpleinen? 

-· Aanleg van fietspaden of verbetering van het Openbaarvervoer. van-
zelfsprekend. Doch de politiek heeft 25 jaar het openbaarvervoer 
laten aanmodderen en wel de zakken gevuld aan de automobiliteit. 

Werk--woonverkeer een gevolg van een politiek-beleid. "ruiten de 
stad wonen", aantrekkelijke huren. eigen huisje kopen. geen huis
vestigingsproblemen meer. weten we het nog? 

We moeten af van het May-Weggen cultuur. het zand strooien in de 
ogen om het milieu . stimuleren mag. Doch de b.lrger maakt zelf uit 
hoe het zich wil vervoeren. Het recht van onafhankelijk vervoer. 

Willen we in lliropa economisch groeien dan zullen de vele ver
keers knelpunten opgelost en enkele Rijkswegen er moeten komen. 

Verbeter eerst het openbaarvervoer opdat het een alternatief is 
om de auto te laten staan. 

Aldus het Nationaal-actie comite "Auto-vrijgebruik". 

Maassluis . november 1991. 
p/a.van Beethovenlaan 169. 
3144 AD MAASSLUIS. 

hoogachterrl. 
mevr .P.C. Looyen,Drs .G .G.Pelser. 

R:Janssen. 



EEN SPANlElDE FIETS 

ln de schaduw van de Kloosterkerk: in Den Haag heeft de 
industrieel vormgever Frans De la Haye zijn kantoor. · van 
daaruit vinden vee l van zijn creatieve ontwerpen hun weg 
over de wereld. Tot voor kort echter is zijn ontwerp voor 
een nieuwe fiets nog nergens in produktie genomen. De la 
Haye is al in de zeventiger jaren bezig geweest met een 
ander soort fiets. Het ging heu daaraij vooral om de 
fietsframe. Tot op de dag van vandaag is de produktie van 
fietsframes overal hetzelfde. Het frame wordt in de 
fietsfabriek in een mal afgegoten en met puntlassen in 
elkaar gezet. Voor elk fietsframe een mal. Indien men dus 
veel fietsen wil maken in de fabriek heb je veel mallen 
nodig. En die mallen zijn relatief duur. Ongeacht het 
soort materiaal dat men gebruikt voor de frame, worden zo 
overal ter wereld fietsen gemaakt. Dat vond De la Haye 
een tamelijk ouderwets en duur produktieproces. Hij zocht 
vervolgens naar een produktiemethode waarbij je het 
fietsframe anders produceert. Uiteindelijk kwam hij daarbij 
terecht op het idee om gespannen staalkabel te gaan gebruik-
en. Een gespannen kabel vertoont immers een grote trekkracht. 
la veel experimente ren ontwikkelde .hij een prototype van 
fiets waarvan het frame voor een groot deel bestaan uit 3 mm 
dikke kabels . Deze framekabels worden in het frame gespannen 
door middel van een lnikmechanisme. Door het gebruik van deze 
dunne stalen kabels ontstaat er een fietsframe van ruim een 
kilo gewicht . Daar kan zelfs de lichtste racefiets van dit 
n~ment nog ni et tegenop. Het frame van De la Haye kan boven
dien betrekkelijk simpel worden geproduceerd en i s daardoor 
relatief goedkoop . 

• Gedurende twintig jaar heeft De la Haye vergeefs geprobeerd 
deiietsindustrie te interesseren voor zijn ontwerp. Helaas 
bleekmen geen belangstelling te hebben. Volgens kenners van 
de fietsproduktie i s dit een zeer conservatieve bedrijfstak 
die vrijwel overal in de wereld het principe van prijsbinding 
en kartelvorming hanteert. Ken heeft een broertje dood aan 
nieuwerwetsigheden. liet alleen de spanfiets van De la Haye 
zagen ze niet zitte n, ook de ATB's hebben ze met man en macht 
proberen tegen te houden. De spanfiets van De la Haye zagen de. 
f iets fabrikantenvooral om economische redenen niet zitten. 
Bet i n produkti e ne men van de fiets zou in een klap alle 
i nvester i ngen i n geautomatiseerde produktielijnen achterhaald 
maken . De produkt ies tijgi ng in de fietsfabrieken is de afgelopen 
t winti g jaa r voonü gereal iseerd door verregaande automatisering. 
De fletswordt voor een flink deel door robots in elkaar gelast. 



Onlangs kwam De la Haye in contact met b.et Industrieel 
Toeleverings- bedrijf Zi chtenburg < ITZ>, een onder deel van de 
Gemeentelijke Dienst voor de Arbeids voorz iening <GDA>. Het GDA is 
belast met het uitvoeren van de VSV in Den Haag. Tussen ITZ en 
De la Haye klikte het en men besloot de s panfiets van de Haags e 

ontwerper in produktie te gaan nemen. Als alles volgens plan 
verloopt zullen de eerste spanfietsen rond de zomervakantie 
beschikbaar zijn. Het zal dan gaan om een fiets die in een aa ntal 
uitvoeringen te koop is: stadsfiets, sportfiets en racefiets. 
In alle drie de gevallen is het frame echter standaard. Een 
bijzonderheid van de spanfiets vergeet ik nog bij na te vet-me l den., 
Het frame is met een simpele knikbeweging inklapbaar te maken en 
daarna opvouwbaar. In opgeklapte staat kan de hele fiets in een 
draagdoos (b.pa). 


