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DE FIETSBEL .1991, na. 3 

REDACT IOIEHL 1 
De/ fervente lez.ers van ons clubblad scheurden begin 
oktober hoofdschuddend de blaadjes van hun scheurkalender 
Vaar bleef toch het nieuwe nummer van het huisorgaan? 
Terwijl buiten de blaadjes van de bomen dwarrelden en de 
heer Lubbers zich wederom hardop had afgevraagd waar toch 
de heer Dutsenberg bleef, was er nog steeds geen Fietsbel 
Velaan fietsvrienden hier is zij dan toch . De redactie 
heeft de zomerzotheid, Indian Summer en de druivenpluk 
achter de rug en is weer aan het werk getogen. 
Gelukkig voor de lezer is alles bij het oude gebleven: 
scheef geplakte teksten, verkeerd genuumerde pagina's, 
typ- en taalfouten, chaotische artikelen, ongein en de 
waan van de dag, niets blijft u bespaard. Vie goed zoekt 
zal echter vast nog wel iets van zijn gading vinden en 
als dat niet lukt, wil ook de oogarts nog wel eens helper 
IUDdddels gaat het elders op de wereld nog veel slechter. 
Leest u maar eens onderstaand gedeelte van het 
hoofdredactioneel commentaar uit het dagblad Trouw van 
8 juni 1991: 
Wie wil weten hoe ziek Algerije is, heeft genoeg aan een bezoek aan het 
vliegveld. Het is onvoorstelbaar wat daar de douane passeert aan goede· 
ren, die in elk normaalland voorradig zijn, maar die Algerijnen uit het bui-

l tenland moeten halen. Zelfs de eenvoudigste reserve-onderdelen van een 
i auto komen uit Marseille, bij de voormalige Franse kolonisatoren vandaan 

I dus. Het is verre van zeker of er in de miljoenenstad Algiers ook maar één · 
fietsbel te krijgen is. 

U zult begrijpen dat wij dit niet op ons hebben laten 
zitten. Vrijwel direct zijn er enkele dozen met oude 
Fietsbellen naar Algiers gezonden. Kaar dit is natuur
lijk slechts een druppel op een gloeiend plaat. Bu de 
feestdagen weer naderbij komen, is er ook voor onze 
leden de gelegenheid om eens een mooi gebaar te maken . 
Vij vragen u: stuur Algiers met de Sint een fietsbel. 
Adressen van Algerijnen die dringend verlegen zitten 
om een fietsbel kunt u opvragen bij Hare Xajesteits 
Ambassadeur in Algiers: Chemin Cheick Bachi r IrahiDi 
23, Hl-Biar, Algiers. Tel. '782828. U zult zien·: · 
Ket uw bel gaat het Algerije wel . 

Een i nhouds opgave va n di t numme r ontbreekt overigens 
omdat de redacti e de pagina ' s •;olgens de wetten ~an het 
t oeval achter elkaar hee f t gepl3atst. Toeval kent, 
zoals ke nne r s wete n, gee n onhouàsopr;a ·ve. < Hpar :::. 1 
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Plaats: HAAGS MILIEUCENTRUM,PRINSEGRAÇ!I_'L3e.~-D~.tL!I-MG. 
{Het Haags milieucentrum is voorlopig ondergebracht 
in het Derde Wereldcentrum). 

AGENDA: 
20.00 uur Opening ledenraadsvergadering. 

Vaststelling agenda. 

20.I5 uur Goedkeuring/vaststelling van: 
Verslag vorige ledenraadsvergadering. 
(Fietsbel 2/91) 
Jaarverslag en het financieel verslag, 
van het afgelopen verenigingsjaar. 
nl. van I oktober 1990 t/m 30 september199I 
Evaluatie aktiviteiten afgelopen vereni
gingsjaar. · 

20.45 uur Verkiezing/vaststelling van: 
Bestuur, 
Afvaardiging landelijk ledenraad, 
Kascommissie, 
DeeJnemers aan de werkgroepen: 
Voorburg, Rijswijk, gemeente politiek, 
redactie Fietsbel, publiciteit, citokaart. 

2I.IDO uur Goedkeuring begroting komend verenigings
jaar, nl. van I oktober 1991 t/m 30 
september 1992. 
Bespreking aktiviteiten komend verenigings
jaar. 

21.20 uur Pnuze 

21.30 uurHet Haags f-11lteucentrum. 
door Dirk-~an Sloot coordinator Milieucentrum. 

21.50 uur Rondvraag en sluiting van vergadering. 



JAARVERSLAG 90/9Ie AFDELING DEN HAAG. 

Wij mogen tevreden terugkijken naar het atgelopen 
verenigingsjaar. Het ledenaantal van onze afdeling 
is in een jaar tijd met zo'n 400 leden gestegen naar 
een totaal aantal leden van 1703. Waarvan; 87 in 
Leidschendam, 103 in Rijswijk, 153 in Voorburg en 
48 in het Westlandse gedeelte van onze afdeling 
( namelijk de gemeentes, Monster, Wateringen, De Lie 

Naaldwijk en 's-Gravenzande), en 15 in Wassenaar. 
Daarvan ontvangen 1336 leden'zowel ons afdelingsbla 
als het landelijk blad de Vogelvrije Fietser. 
Huisleden ontvangen namelijk niet persoonlijk deze 
bladen. 
Ook het aantal aktieve ENFB-leden steeg, dit vooral 
na de zomer vakantie. Zodat wij het komende seizoen 
weer met frisse moed tegemoet zien. 
Öp dè kerngroepvergaderingeD·~aÀ onze afdeliDg warde 
de aktiviteiten in stilte voorbereid, ook werd daar 
.6ns standpunt ten aanzien van de agendà-punten van 

I 
de landelijke ledenraad voorbereid. De redactie van 
ons afdelingsblad de Fietsbel, heeft dit jaar drie 
uitgaven verzonden. Ook de werkg~oep gemeente politi 
heeft niet stil gezeten. Zie het verslag "Gemeente
Politiek" in deze en de vorige Fietsbellen. · 
De kersvers·e werk groep Rijswijk is \tol enthousiasmt 
van etar.,t gegaan. Op de ledenraadsvergadering zullel 

. zij zich"' aan u voorstellen. 

AKT!VITEI'l'l:W 

17 november verspreiden van de uitgebreide folders 
"Het recht van de sterkste".Stalling CS en alle 
Biesleklette stallingen. ' 
28 november Haagse ledenraadsvergadering 
2/3 februari assisteren op de stand van het landeli 
buro op de beurs "Op Pad". 
20 april stand op het Jongeren m~lieuspektakel op 
het Malieveld. · 
26 mei stand op het jubileum-feest van scouting Voo: 
5 juni assistentie op de stand van het landelijk bu: 
op het congres van de Nederlandse Gemeentes in het 
Congresgebouw. 
15 juni Fout-Parkeerbonnen aktie. Alle Biesleklette 
stallingen voorzien van een voorraad bonnen. 
23 juni §tand openlucht-recreatiedagen Madestein 
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8 september stand openlucht-recreatiedagen Zuider 
park. Georganiseerd door: de Dienst Stadsbeheer, 
afd.Openlucht-recreatie van de Gemeente Den Haag. 
21 september Verkeers veiligheidemarkt in het 

4 
stadhuis van Rijswijk. Georganiseerd door Hr. Slosser, 
afd.Verkeer van de Gemeente Rijswijk. 

••laas konden wij 4oor een tekort·•an, op die data, 
beschikbare vrijwilligers, niet deelnemen aan de
drie-daagse milieumarkt "Leidschendam Leeft". 
Wi3 zullen ttacbten op de markt' van-1992 wel van 
de· partij te zijn •. · 

Al onze aktiviteiten waren mogelijk door de inzet 
van: Jos van den Bergh, Johan bommelé 9n Marga, 
Tiny Dongelmans, Henk Ens, Mariette Fortuin,Aad Koster 
John Lamet,de Munck, William Nederpelt, Meinaja de 
Paauw,Hans Pars, Peter Pkiet, Kees Schrijver, Mw.v.d. 
Vijver,Marthe van der Wal, Hans Westerman, Jac Wolters, 
R~~ Zäkee·en Marga Zuurbier. Allemaal Bedankt!!!! 

+:+:+:+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

De bezetting in het afgelopen verenigingsjaar 
was als volgt: 

Bestuur: Voorzitter- Marga Zuurbier, 
Penningmeester- Peter ~iket, 
Secretariaat-Tiny Dongelmans, roet assistentie 
van Mevr.v.d.Vijver en Mariette Fortuin. 

Werkgroep Gemeente Politiek: Marga Zuurbier,Kees Schrijver 
Rik Zakee, Tiny Dongelmans. 

~erkgroep Voorburg: Jac.Wolters, 
Werkgroep Publiciteit: Tiny Dongelmans, Peter Piket, 
Redactie Fietsbel:; Hans Pars, Peter Piket ,Tiny Dongel-

mans, ·· 
Kascommissie: Henk Scheffer, Henk Toet, Hans Westerman. 
Afvaardiging ledenraad: Peter Piket,Jac.Wolters, Tiny 

Dongelmans. 



D E F I NA N C I E N • 

UITGAVEN 

Omschrijving begr.90/9I werk.90/9I begr.9I-92 

Fietsbel 3.800,-- 3.698,95 4.500,--
Inkoop ·Matr. 500,-- 790,60 600,--
Publiciteit I.ooo,--x 1.244,54 r.ooo,--
Akties 350,-- 389,98 500,--
Secretariaat 550,-- 1.082,45 I.ooo,--
Abonnementen IOO,-- 61,-- IOO,--
Diversen 100,-- 76,55 100,--
Batig saldo 186,32 

1NIWMSTEN 

Omschrijving begr.90/91 werk.90/91 begr.91-92 

Afdracht 5.750,-- 6.674,48 6.800,--, 
Verkoop Matr. 550,-- 622,98 750,--
Fietsbel Adver-
tentie Landbouw 150,-- 150,--
Diversen (rente) 100,-- 82,93 100,--

De publiciteits-kasten zijn incl. een bedrag ad 
f 450,-- voor de fietskar. 

Stand per 31 september 1991. 

Kas 
Giro 
Voorraad 

Totaal 

f . 582,20 
- 3.577,30 

449,22 

f 4.608,72 
===================================================== 
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VERHUIZEN? KINDERFEEST JE? 
GROTE BOODSCHAP? PICKNICK? 

BAKFIETS HUREN! TEL.: 070-3463213 

NOGMAALS BAKFIETSENVERHUUR 

Onlangs had ik telefonisch kontakt met Robert 
Jan Barends, de eigenaar van het bakfietsen
verhuurbedrijf in Den Haag. Hij zei me dat hij 
een bakfiets had vervangen door een steviger 
en beter exemplaar, zodat hij nu nog steeds 
twee bakfietsen in de verhuur heeft. Hij is 
nog op zoek naar iets als een garage om ze in 
te s~allen en te verzorgen, omdat hij dat nu 
op straat doet. De verhuur loopt geloof ik 
ongeveer naar wens en we drukken hierbij weer 
zijn advertentie af om deze milieuvriendelijke 
WLJZe van transport te stimuleren. 
De vorige keer dat ik erover schreef was de 
huurprijs f 25,- voor een dag en f 250,- borg; 
dat zal nog steeds wel zo zijn. Robert Jan heeft 
kinderzitjes. Vooral voor _kinderen schijnt het 
een enorme belevenis te zijn om op een bakfiets 
mee te mogen rijden. 

Peter Piket 
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~Inspraak per 
~wijk over 
iverkeersplan· · 
·Den Haag - Het Haags Ver
;keersplan, waarin maatregelen 
:zijn opgenomen om het auto
;verkeer in de stad tot 1995 op 
:een redelijk aanvaardbaar ni
:veau te houden, mag per wijk 
:de inspraak in. 
:nat beslisten gisteravond de le
:den van de raadscommissie 
-voor verkeer en vervoer, die de 
:plannen voor fietspaden , open
-baar vervoersbanen en wegver
~bredingen op hoofdlijnen goed
'keurden. In iedere wijk waar 
:veranderingen plaatsvinden, 
'Wordt dit najaar een inspraaka
: vond gehouden. 
-over details, de precieze invul
:ling van fietspaden en wegver
:bredingen, wordt na overleg 
:met wijkbewoners en een ad
:vies van B en W nader gespro
:ken in de raadscommissies. 

Milieu 

Verkeersveiligheid 

Het eenmaal, na de inspraak-procedure, vastgestelde 
VERKEERSPLAN, zal bepalend zijn voor het gemeentelijke 
verkeers- en vervoerebaleid in de eerstvolgende jaren! 

Daarom is het zo belangrijk, juist nu, onze invloed 
aan te wenden, om er vóor te zorgen dat het een 
FIETSVRIENDELIJK VERKEERSPLAN wordt! 

Natuurlijk zal onze afdeling van de fietsersbond ENFB 
de ontwikkelingen omtrent het verkeersplan intensie! 
volgen. Maar het is ook van belang dat u zich als 
Haagse ENFB-er laat horen!! Kom op voor je fietsers
belangen, vraag;de ruimtei om voorrang voor de fiets; 
om goede stallingsmogelijkheden enz. 
KOM NAAR DE INSPRAAK-BIJEENKOMSTENlil 1!!111 
Deze bijeenkomsten worden per wijk gehouden. De data 
moeten ruim van te voren in de plaatselijke bladen 
worden aangekondigd. Neem eventueel even contact op 
met onze contactpersonen in uw wijk! Bel telefoon . 
nr. 070 -3664608 o! schrijf even naar Postbus II638, 
2505 AP DEN HAAG. Doe het nu lil! Eenmaal uitgevoerde 
reconstructies laten zich niet meer makkelijk wijzigen! 
Tiny Dongelmans, Secretariaat, afdeling Den Haag. 

================================================ 7 



fiets in de kunst 
Bet zal de lezende Fietsbellers niet 
ontgaan zijn dat V .F. Hermans enkele weken 
geleden in IRC Bandelsblad onthulde WaarDil 

er in lederland zo slecht wordt geschreven. 
Volgens de grootmeester van het literaire 
Zwavelzuur produceren vaderlandse schrijvers 
weinig goeds OJIIdat er zoveel windJaclens in 
dit land staan. Zodra de dalles en beren aan 
het schrijven slaan, beginnen ze gelijk te 
:aaien. Bieruit valt volgens mij ook te 
verklaren waar011 het aantal 1111lend.e 
lederlandse schrijvers de laatste jaren 
sterk: stijgende is. Deze toeDllJie loopt 
vermoedelijk: parallel met de uitbreiding van 
het aantal windturbines in het kader van 
het beleid voor alternatieve energie. Ju 
begrijpt u oot waarom het 11inisterie van BZ 
geen zin had om geld te steken in de 
lederlandse presentatie op de FraD.kfurter 
Buchmesse. Dat vinden ze bij BZ verspilde 
energie. 

Ik weet niet of Hermans ook Bert Schierbeek 
tot de malende schrijvers rekent. Vat ik 
wel weet is dat Schierbeek iets •et de 
fiets heeft. Ik citeer uit zijn wonder-
lijke werkje •een broek voor een oktopus 
de volgende regels: 
•a herinner me jaren geleden toen ik 
ergens in Twente op de fiets zat, dat er 
plotseling twee regels in mijn hoofd 
gingen rondwentelen: 
er zijn er de velen die de ste. .aken 
de weinigen die 1uJar harer!'. 
Uit datzelfde boek van Schierbeek nog een 
passage uit het hoofdstuk De Jfa1ter en de Dingen: 
•.&Is je in de omgangstaal zegt:'Geef •e die 
fiets eens aan' zijn de woorden vergeten 
zodra die fiets ter plaatse is; De taal heeft 
zijn nut gedaan en wordt mudddelli.jk 
vergeten. Zoals Valéry zegt: 'de 
woorden zijn omgezet in een handeling, de 
woorden zelf hebben geen verder nut, zij 
hebben hun 'dienst' gedaan. De fiets is niet 
meer bCJCJrbaar. De fiets 
wordt bereden •. 8 



Schierbeek concludeert dan 
dat taal vormgeving in woorden is en niet 
slechts een transportmiddel: "De dichter 
laat de woorden klinken en daarmee de 
dingen• . 
Vie schetst mijn verbazing toen ik enkele 
maanden geleden in een verslag van het 
jaarlijkse Poetry International het 
navolgende las: 

ROTTERDAM . 26 JUNI. Allereerst 
was er Bert Schierbeek, op de 
tweede voorleesavond van Poetry 
International. Hij beklom het po
dium met een stok. Daar moesten 
wij niet van schrikken - hij had 
gedacht dat hij bij windkracht 
acht wel kon fietsen. Maar hij 
was gevallen. Zijn eerste gedicht 
was al net zo Hollands als deze 
introductie. 

Hpars 

HEELGEWOON 
Dat kinderen van beroe•de vaders of •ceders 
het vaak niet eenvoudig hebben, is zelfs al 
stof voor televisieprognm.a's. Op deze regel 
vormt de in Amerika levende zoon van Hertolt 
Brecht, Stefan, geen uitzo1;1dering. Stefan Brecht 
geniet in de VS enige bekendheid als schrijver 
van dikke boeken over toneel. De appel rolt dus 
ook hier niet ver van de booa. Ben van de •ede
werkers van IRC Handelsblad interviewde Stefan 
afgelopen juni. De zoon van de grote toneel
schrijver komt uit dat interview llllllr voren als 
een vat vol tegenstrijdigheden. Ook daarin lijkt 
hij op z'n vader. qp een bepaald moaent citeert 
de interviewer in het artikel een antiquair uit 
lOth street in lew York op de volgende wijze;• 

" Mr. Brecht komt 
de tweedehandsexemplaren van 
zijn boeken hier zelf verkopen. Hij 
komt op de fiets . zijn boeken in 
een rugzakje. Het is een zonderlin
ge man." 

....._ __________________ _ 
9 



Stefan Brecht blijkt overigens COllfortabel te 
kunnen leven van de erfenis van pa 
en de royalties van zijneigen boeken. Toch vind 
hij Amerika eigenlijk:Jilaar niks en leek heA de 
voormalige DDR een beter land te zijn. 
Pa Brecht was op zijn beurt ook een groot 
liefhebber van de DDR als hem aan ~es en geld 
.aar niets te kort werd gedaan. Hn hij werd op 
zijn wenken bediend in de vooraalige 
eerste Duitse Boeren en Arbeidersstaat. 
De Oostduitse schrijver stefan aey. geeft daarvan 
in zijn au~obiograilsche Iachruf een aooi voorbeeld. 
Heym won in de voor het DDR-bewind turbulente junimaand 
van 1953 de Heinrich Kann-prijs voor literatuur. 

Aan de prijs was een geldbedrag verbonden 
van 10.000 Jlar.k:. 
In zijn dankrede maakte Heym onverwachts bekend dat 
hij het geldbedrag schonk aan de slachtoffers van de 
juni-opstand in Oost-Berlijn. Grote conster:natie in de 
zaal met toehoorders was het gevolg. De voorzitter 
schorste terstond de vergadering. Heym vertelt dan dat 
tijdens de schorsing Bertolt Brecht naar hem toe kwam 
en het volgende tegen hem zei: 
"Luistert u eens Heym; als deze regering u geld wil 
geven, dan heeft ze dat geld ook en dan neemt u dat 
gewoon aan. Dat is een. Hn dan nog iets: een schrijver 
kan nooit genoeg geld hebben•. 
Heym was hiervan zo perplex dat hij ter plaatse zijn 
schenking aan de juni-slachtoffers weer ongedaan maakte. 
Volgens Heym werd de moeder van stefan, de betende 
toneelspeelster Helene Vaigel, rijk van het s.okkelen 
van antiek van Oost- naar Vest-Duitsland. 
U begrijpt nu natuurlijk beter waarom sCJ~Bige kinderen 
van beroemde ouders fietsen en het moeilijk hebben. 

Hpars 
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Automobilist ademt mee~ 
vuile lucht ill d'an fietser i 

IS FIETSEN GEZOND? 

of moeten wij het afraden? 

Op een kerngroepvergadering van de afdeling Den Haag 
kwam de vraag op of het gezonder is in Den haag te 
fietsen of dat men moest adviseren auto te rijden. 
De enige variabele waar de vraagstelster mee zat, was 
de luchtvervuiling. De vraag was dus: is de luchtver
vuiling in Den Haag voor een fietser erger dan voor 
een automobilist. 

Voor ik tot beantwoording zal overgaan, wil ik nog iets 
kwijt over de vreemde vraagstelling, en de daaraan ver
bonden conclusie in de eerste zin. 
Een beetje idealist zal natuurlijk de voorspoed van an
deren en van het grote geheel op het oog hebben, en zij n 
eigen lot als van geen belang achten. 
Ik heb in mijn hoofd nog wel enkele kant en klare Bijbe l 
teksten over dit onderwerp, terwijl ook resten van preken 
zijn blijven hangen. 

De vraag in de eerste alinea brengt ons tot de vreemde 
conclusie: in de fietsersbond ENFB zitten kennelijk niet 
alleen idealisten, maar ook mensen die hun eigen belang 
op het oog hebben. 

Nu de beantwoording: zoals uitgebreid in alle serieuze 
dagbladen heeft gestaan, is fietsen gezonder. 
Vooral de lucht binnenin een auto schijnt zo vervuild 
te zijn dat men voor het vervoer van passagiers eigen
lijk dispensatie zou moeten aanvragen bij de Wereld 
Gezondheidsorganisatie. Het raam in de auto openzetten 
helpt volgens de metingen van de onderzoekers niets. 

Er zijn echter nog andere redenen om te fietsen: !ietse n 
is leuker. Fietsen is goedkoper. Zie ook mijn andere 
stukjes in dit blad. 

Peter p j 1. 
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FOUTPARKEERBONNENAKTIE. 

Deze zomer konden er gratis setjes foutparkeerbonnen 
opgehaald worden bij alle Biesieklette-stallingen. 
Ook op onze stands, deze zomer.,·vonden ze gretig aftrek. 
De behoefte aan deze bonnen bleek groot te zijn!!! 

Alvorens wij een overzicht geven van de meest ergelijke 
foutparkeerstraten en situaties, willen wij eerst nog 
wat meer onderzoek doen. T.evens vragen wij Jullie 
je bevindingen, ten aanzien van foutparkeren, aan ons 
te blijven doorgeven. Ook na deze aktie zijn de bonnen 
via de afdeling Den Haag of via het landelijk leden
serviceburo te Woerden (Die foutparkeerbonnen in het 
ledenservice~pakket heeft opgenomenl te bestellen. 

Waar u 'AOO'ÏC mas parkeren, ook a.iei •even I : ,. 

dubbel I 
lugs een gele I op. een fiets- \ bij een stoP"" o{ I voor een fieu. 
stoeprud strook of fiets- parkeernrbod pad 

pad 

Ook mag u niet over fietspaden rijden 
om op de stoep te kuilDen parkeren ! 

Neen,schrik maar niet, dit is geen foutparkeerbon. 
Ook al vraagt u daar wel om!!!! 

WAtiT U STAAT HIER BEHOORLIJK IN DE WEG!!!!!!!!!! 

Daarmee heeft -u, uw fietsende ·medeweggebruikers 
gehinderd of misschien zelfs in een gevaarlijke 
situatie gebracht. 

Dit was waarschijnlijk niet uw bedoeling, daarom 
accepteren wij punt A of B als genoegdoening. 

A. Maak een bedrag ad f IO,--, van het geld dat u 
aan een bekeuring kwijt zou moe ten zijn, over 
op postbankrekeningnr: 3586696, ten name van 
Fietsersbond ENFB, Afdelinr, Den Haag, 
Postbus II638, 2502 AP DEN HAAG. 

B. Maak gebruik van ons alternatief, 
neem in het vervolg gewoon de fiets!! 

Hopelijki tot ziens op de fiets, 

Een van de leden van de Fietsersbond 12 



FOUT!'ARKEERBONNENAKTIE. 
· fiets:ers~,ond enfb 

Ko m je nu nog een foutgeparkeerde auto tegen • 
Niet ~eer aan ergeren! Geef gewoon een bon!!!! 

..~ciel i~ ~ ~en ~aag , 
ëo~ t bus ;;6 ~6 , 

2~C2 kP vz:: ~ ~A~ . 

"!lel een bee tje voorzichtig graag, zodat er niets 
beschadigd raakt. Dat werkt alleen maar averechts. 

Je vindt a lvast zo'n stuks of c2 bonnen in deze enveloppe. 
Heb je er meer nodig ? Stuur deze brief dan zo volledig mogelijk 
ingevuld aan ons terug. (Het is misschien handiger om dat thuis te doen) 

·.a j willen graag een overzicht kr~ jgen van de meest beruchte foutparkeer
gebieden en/ of situaties. ·::ellic!. t kunnen wi j dan samen met de ge meente 
en de wi:J.keliersverenigingen enz. aaar een oplossing zoeken. 

Alvas~ bedankt voor jullie . ~edewerking, 

~et vriendelijke fietsgroeten, 
Tiny Dongelmans, Secretariaat. 

_.....---: / -:-/ . 

/)?~~ 
OVERZICHT UITGEDEELDE FOUT!'ARKEERBONNEN. 
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dj , . .:..an~a l .~ :::-aat.naam ] mschri jvine: situat.ie(bv , on !ie t.s'Dad, ciuD be.i 

Ik wil wel/ geen nieuwe foutparkeerbonnen. 
1/aam: 
Adres: 
Te l.nr.: 

Heeft ~ nog suggesties of , oede ideeen, schri:! 3e op de 
achterzi jde. 

De F1etsersbond enib w1i: 
voorran~ voor vormen 
van vervoer au~ ve111g Zltn. 
wem1~ energ1e verbru•ken 
en het m1lieu soaren : meer 
mogetijkheden voor 
fi etsers 1 mau ook voor 



I-Iandige telefoonnumtners van Stadsbeheer: 

Servicebureau- 353 63 53 

X Verkeersspreekuur- 353 63 53 

Milieutelefoon - 3 5 3 66 66 
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Ook al regent het maar 6% van de tijd! 
In de herfst periode kunnen er,door verstopte putten 
toch grote plassen op het wegdek blijven staan. 
Waarvan je als fietser veel last kunt hebben. Met 
name doordat auto's daar zo'n mooi fontein van kunnen 
maken en je dus een ongevraagde douche bezorgen! 
BEL EVEN NAAR HET VERKEERSSPREEKUUR VAN DE GEHEENTE. 
Geef je klacht door met verm~lding straatnaam,ter 
hoogte van bv. huisnummer ••• of ander kenmerk 

NA/\~ SCHOOL 
·~KEN6EN? 

,_---• I I! 

BETEIZ OP DE FlETS~ 
DAN YE~VUILJE NIETS 

NAA~ HtTWE~K! 

BETEIZOP DE FIETS! 
DAN YE~VUILJE NIET. 



De MAANdagk2!ter 
Velen van ons waren nog moe van het theater
festival, dat ons verrast had met ongewoon 
goede toneelvoorstellingen, toen het seizoen 
nog moest beginnen . 
De datum was 6 september 1991 en ik werd al 
voor zessen wakker, wetend dat ik deze dag 
niets wilde missen . Ik kleedde mij aan voor 
een goede wandeling in het Leidschendamsche 
bos (vraag l van de quiz : waar ligt het Leid
schendamsche bos?), waar het mij opviel dat 
de sloten veel te vol lagen met kroos. De 
eenden krijgen te veel brood, concludeerde 
ik, ze komen niet meer aan het kroos toe . Toen 
de klokken het middaguur naderden, begaf ik 
mij op de fiets verder de polder in om onbe
spoten kaas te kopen benevens zuivere koffie. 

Daarna bracht ik de fiets met proviand thuis 
en begon naar het centrum te lopen, waar het 
Voorhoutfestival. plaats vond, de Haagsche Uit
markt . Eerst passeerde ik de Utrechtse baan 
met zijn heksenketel van toeterende dringhoof
den , die Den Haag in wilden. Ik moest de stoep 
af voor de wagens van de PTT Telecom. 0 ja, een 
echte Vredesconferentie . Ik zag een rij staan 
van 32 geparkeerde politiemotorfietsen, alle
maal in het gelid, even ver van elkaar . Prachtig, 
maar ik had mijn fototoestel niet bij me . 

Mijn aandacht werd getrokken door een opstootje 
en gezwaai met vreemde rode vlaggen voor het 
ministerie van BZ . He, dacht ik, communisten 
zeker. Het bleken etnische Albanezen te zijn 
uit Kosovo , niet te verwarren met gewone Alba
nezen, maar die kunnen hier ook niet komen. Op 
iedere hoek stond een patatfietkar of een stoop
wafelbakker . IJs, gilde er iemand, Italiaans ijs . 
Op het Plein was er geen doorkomen meer aan . Dat 
is de literatuurmarkt, dacht ik . Het centrum van 
Den Haag zou gemakkelijk twee maal zo groöt kun
nen zijn. De straten zijn te smal, de zitjes te 
beperkt . 
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Van alle kanten werden folders in m~Jn hand ge-
drukt. De gekleurde medemens had zijn meest kleu-
rige zijden gewaden aan, waardoor het verschil 
tussen de optredens en het publiek vervaagde. 
Mensen dansten op straat. Meer dan 100 optredens 
gratis. Uit de verte klonken de sirenes en de pulp
muziek van de Rekreade, waar onvolwassenen de meis
jes aan hun. haren trokken en stompten . Overal klonk 
luidruchtig de Engelse taal, terwijl ik vroeg in de 
ochtend a l een Jaguar had gezien met enkele Belgische 
vrouwen (dames) in paarlencollier en diamanten. 
Krantenjongens renden rond met de laatste editie van 
de Haagsche courant . Den Haag bruist , Den Haag bruist, 
riepen ze om de verkoop te bevorderen . Het werk aan 
het stadhuis lag nog steeds stil, maar het Philips
theater gonsde van leven, terwijl een blinde violist 
met hoed voor zich in een hoekje stond te spelen. 
Honden deden tikkertje, jongens stonden te tollen. 

Ik moest zingen met het kerkkoor, omdat het 
Kerkepad was op deze dag . De Friezinnen ver-
lieten een uur later snikkend de kerk, wat 
had hij het weer mooi gezegd, die dominee. 
De stad hing vol wijzers en aanplakbiljetten, 
terwijl overal Vietnamesche loempias te koop 
waren. De mensen dansten nog steeds . op straat, 
terwijl de lucht al bijna verduisterd werd door 
kraaien, eksters en kokmeeuwen die kwamen oprui
men. Ik k wam thuis en voor mijn deur ?tond mijn 
buurme~sje van 8 op me te wachten: kom je knik
keren, Peter? Ik zei: ik moet nog eten; morgen 
als dat mag. Wat ga je eten, vroeg ze. Paprika
chips met erwtjes en vanillevla toe, zei ik. 
Heb je e e n dropje? . vroeg ze. 

De volgende dag kwam er weer niets van de zon
dagsrust ~n maandag dacht ik: ik ga naar de 
dokter, maar het was eigenl~jk meer zijn assis
tente, die ik wilde spreken. Inderdaad kwam ik 
door de aanwezigheid van de assistente snel tot 
rust en toen ik bij de dokter kwam , vroeg hij: 
Wat scheelt er aan, mijnheer Piket? 
Ik zei: een beetje kramp in de ziel, d~kter. Ik 
ben tien jaar geleden in Den Haag komen wonen 
voor mijn rust en de eerste vijf jaar ging het 
goed en toen kregen we dat linkse meerderheids -
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college en toen was het uit met de rust. Alles 
kon opeens. De mensen van boven de zestig gil
den heel hard: er is geen geld, er is geen geld, 
maar we trokken ons er niets van aan. Ook de an
dere politieke partijen werden wakker, tegen hun 
zin, neem ik aan, maar ze moesten wel uit lijfs
behoud. Vroeger liep je op zondag over het strand 
en je dronk een kop koffie op een leeg terrasje, 
dat was het dan. 

Maar het gaat nu al beter. Uw assistente heeft 
mijn teennagels geknipt en mijn haar gewassen. 
Welk ziekenfonds zit U? vroeg de dokter. Ik zei 
de naam. 0, zei hij, die vergoeden dat zes jaar, 
maar niet meer dan twee maal per week. U hebt er 
wel baat bij? 
Ja dokter. Hij zij: belt U tussendoor nog eens 
op hoe het er mee gaat. Eet U wel goed? 
Ach, zei ik, ik ben lid van alle vriendenvere
nigingen van Den Haag. Alle toneelgezelschappen, 
peuterzalen, alle theaters en kortingsburo's. 
In januari en februari ben ik blut vanwege de 
contributies, maar de rest van het jaar hoef ik 
bijna geen geld meer uit te geven om eten te ko
pen. Ieder dag een receptie. Toastjes, kaviaar, 
augurken . Ik eet goed. 
Dat is niet niks, wat U daar zegt, zei de dokter. 
Slaapt U goed? 
Ik slaap nooit, dokter, zei ik, daar heb ik geen 
tijd voor. Er is de hele nacht televisie. 

U moet eens een weekje vakantie nemen, zei de dok
ter, en U krijgt van mij een straatverbod voor het 
centrum van Den Haag voor de komende twee maanden. 
U kunt beter gaan fietsen, dat is pas gezond; en 
ga eens knikkeren met Uw buurmeisje. 

Zo, en dan volgende keer hopelijk weer een nieuw 
verhaal voor de opgroeiende jeugd. 
Uw vriendjes en vriendinnetjes willen ook vast 
wel een abonnement op "de Fietsbel", of anders 
Uw ouders. 

Peter Piket 

I 

I 
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Geschrapt 18 
Een deel van de fietsprojecten in het Verkeersplan van de gemeente Den 
Haag van vorig jaar Is alweer geschrapt en een deel Is onzeker, dat bliJkt 
uit de haalbaarheidsstudie over het Verkeersplan. 

Half oktober verschijnt de haalbaarheidsstudie van het Verkeersplan in druk en 
zal de inspraakprocedure starten. Tijdens de inspraakperiode zullen in de 
diverse wijken infQrmatie-avonden gehouden worden. Er zijn 11 clusters van 
projecten; het zit er dan ook dik in dat er 11 avonden worden georganiseerd. 
Maak gebuik van de kans om jouw stem te laten horen en de geluiden van de 
fietser te laten doorklinken bij de gemeente. In het kort volgt hieronder de 
inhoud van de studie. 

De projecten die in het Verkeersplan in juni 1990 zijn voorgesteld zijn allen op 
hun haalbaarheid getoetst. 
De doelstelling van de gemeente was het autoverkeer niet verder te laten 
groeien (auto x 1 ), het gebruik van het openbaar vervoer te verdubbelen (OV x 
2) en het fietsgebruik te stimuleren (geen concrete doelstelling). Daartoe 
waren 48 fietsprojecten, 57 openbaar vervoerprojecten, 18 autoprojecten en 
20 parkeerprojecten voorgesteld. 

Veel fietsprojecten nog onzeker 
Van de 48 projecten zijn er inmiddels 4 (gedeeltelijk) uitgevoerd, worden er 22 
haalbaar geacht, 4 worden nader geanalyseerd of er wordt nader overleg 
gevoerd, 5 zijn er samengevoegd of worden 

in samenhang met andere projecten bekeken, 1 wordt uitgesteld, 8 worden 
minder ingrijpend dan voorgesteld (vooral fietsstroken in plaats van fietspaden) 
en drie worden er geschrapt. het aantal projecten dat nu nog niet zeker is, is 
dus groot. Bovendien leert de praktijk dat er in de loop van het uitvoerings
proces nog tal van projecten afvallen, zodat dat aantal daadwerkelijk uitge
voerde projecten nog flink zal afnemen. 

Concretere fietsdoelstellingen noodzakeliJk 
De overgebleven projecten zouden het fietsgebruik met 8% doen toenemen. 
Veel te weinig. De doelstelling voor het rijksbeleid is het fietsgebruik met 30 % 
te laten toenemen, terwijl dan het autogebruik met 35% toeneemt. Den Haag 
wil dat het autoverkeer helemaal niet meer toeneemt. ~at 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 formuleren; een doelstelling die dichter bij de 

.., 



30 % ligt dan bij de uitgerekende 8 %. 
En er zijn ook mogelijkheden. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat van 
degenen die in Den Haag werken, tweederde uit Den Haag komt. Aangezien 
Den Haag niet groter is dan 1 0 kilometer en de meeste afstanden zelfs kleiner 
dan 5 kilometer zijn, ligt daar een enorme potentieel voor het stimuleren van 
het fietsgebruik. 

Verkeerde uitgangspunten effectlvlteitsberekenlng 
In de haalbaarstudie is ook de effectiviteit van de verschillende projecten bere
kend. Als maatstaf voor fietsprojecten is niet genomen de effectivi-

teit wat betreft het stimuleren van het fietsgebruik, maar in hoeverre het fiets
project bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling auto x 1! Specifieke 
fietsprojecten, zoals de doorsteken onder de spoorlijnen, krijgen mede daar
door een hele lage waardering voor 'effectiviteit'. Gegochel met cijfers, geba
seerd op foute uitgangspunten en waardoor de politici verkeerde conclusies 
trekken! 

Inspraak per wiJk 
Maak van de inspraakmogelijkheden gebruik. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk 
voorgestelde fietsprojecten toch door kunnen gaan en doe suggesties voor 
haalbare en effectieve fietsprojecten. 
Wanneer de informatie-avonden zullen worden gehouden is nog niet bek~nd .. 
Volg de krant of bel over een paar weken het informatiecentrum van de ge
meente (070-3533777). 

IN kEf NIEUWt 
~. ! 1\ 1\ K . ~'-·c._ f::\ -
V/\ ~ 
~-~ 

., 

I' ! [ Ë K 0 p D E F ( [ TS l 
DAN Vc~VUI L JE NIETS. 
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't Moet veiliger, 't kan in Rijswijk 

Dag mede ENFB-ers, 

Wij zijn de kersverse 
werkgroep RIJSWIJK. 
Voortaan zullen wij pro
beren de belangen van de 
Rijswijkse fietsers te 
behartigen. 
In Rijswijk staan er mo
menteel een aantal pro
jecten op stapel waarbij 
onze aand acht noodzake
lijk is, zoals bijvoor
beeld de nieuwe spoortun
nel. Hoewel deze zaken 
veel van onze aandacht 
zullen vragen, willen wij 
ook graag van jullie weten 
op welke bestaanden punten 
jullie ve randeringen 
willen. Wij denken dan met 
name aan gevaarlijke situa
tiP.s en of slecht afgestelde 
stoplichten, maar ook aan 
lastige drempels of om
wegen. Deze en andere 
reacties kunnen jullie 
(liefst schriftelijk) aan 
ons kwijt. 
Groetjes,Maud,Henk, William, 
Erwin,Rene en Menno. 

ENFB,Werkgroep•.Rijswijk. 
Secretariaat, 
Henna Spaan, 
Haagweg I48, 
2282 AH RIJSWIJK. 
Tel.nr. 070-3952544. 

'Voorrang 
voor de fiets' 

Steeds meer mensen pakken de 
fiets. Dit is immers een goedkoop 
en milieuvriendelijk ven·oermid
del. De fiets neemt weinig ruimte 
in beslag, stinkt niet en vergt geen 
benzine. Je komt nmruit door 
eigen spierkracht en bent snel op 
de plaats van bestemming. Fietsen 
is ook gezond en ontspannend. De 
fietsershond ENFB is een bond 
van tlctsers Hlor fietser<;. De bond 
probeert het beleid van overheids
organen zoveel mogelijk ten gun
ste vat,. 1lc tletsers te beïnvloeden. 

De ENFB heeft een hoop aktie
punten, waarvan de voornaamste 
zijn: 
-een tljnmazig tietspaden net, 
-voldoende stallingsmogelijkhe-

den, 
-korte wachttijden hij stoplichten 
-goede aansluitingen met het 

openhaar ven·oer. 
Op de vcrkccr!>markt geeft de 
ENFI3, werkgroep Rijswijk, voor
lichting over haar aeti,·iteiten. ~ 
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De milieusituatie in Den Haag is nog verre van ideaal. Zoals ieder fietser aan 
den lijve ondervindt, veroorzaakt het gemotoriseerde verkeer enorm veel 
luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Een adviesbureau heeft voor de 
gemeente Den Haag berekend hoe groot de milieubelasting is van dat verkeer 
op de belangrijkste wegen in Den Haag op basis van tellingen van het verkeer 
en met behulp van een computermodel. 

Geluldhinder 
Momenteel zijn er op het hoofdwegennet 56.679 woningen waarvan de 
geluidbelasting hoger is dan de waarde waarnaar volgens het rijksbeleid 
gestreefd zou moeten worden (55 dB). Daarvan bevinden zich 25.432 wonin
gen boven de saneringsgrens (meer dan 65 dB). Deze woningen zijn verdeeld 
over 162 Haagse straten. Vooral in de binnenstad is de situatie zeer ernstig. 

Koolmonoxide-verontreiniging 
De grenswaarde voor koolmonoxideverontreiniging is 15.000 Jlg/m3. Er blijkt 
geen weg te zijn waar de koolmonoxideverontreiniging hoger is dan de grens
waarde. Over het aantal kilometer boven de streefwaarde geeft de kaart geen 
inzicht, want de streefwaarde wordt niet eens vermeld. 

De stikstofoxideverontreiniging 
De streefwaarde voor N02 is 80 Jlg/m3. Alle onderzochtte wegen (149, 11 
kilometer) komen over deze waarde heen. 5,90 kilometer weg komt uit boven 
de grenswaarde van 160 Jlg/m3, verdeeld over 15 straten. 

Het bureau heeft vervolgens berekend wat het Verkeersplan, zoals dat in juni 
1990 gepresenteerd is, voor effect zou hebben op de milieubelasting. 

Mllieuverontrelnlng In 2000 
o Het aantal woningen boven de streefwaarde is dan 56.683 en het aantal 

boven de saneringwàarde·22.245 (afname van 12,2 %). 
o Het aantal kilometer boven de grenswaarde van CO is nog steeds nul. 
o Het aantal kilometer met N02 boven de grenswaarde is toegenomen tot 

10,62 kilometer. · 
o Omdat de doorstroming van het autoverkeer op het hoofdroutenet voor 

auto's vergroot zal worden, neemt de milieuverontreiniging (geluid, N02 en 
CO) op een aantal wegen van het hoofdroutenet beduidend toe. 



De straten die er het ergst aan toe zijn wat betreft de geluidhinder zijn: de 
burg. Patijnlaan, de Laan Capes van Cattenburgh, de Alexanderstraat, De 
Koningskade, de Zuidhollandlaan, De Benoordenhoutseweg, de Torenstraat, 
de Lijnbaan, De Paviljoensgracht, de Oranjelaan, De Hobbemastraat, Wal
dorpstraat, Rijswijkseweg en de Loosduinsevaartweg. 
Voor N02 zijn het de Ockenburgstraat, de Kijkduinseweg, de Sportlaan, de 
Segbroeklaan, Kennedylaan, Hertoginnelaan, Carnegielaan, Laan Capes van 
Cattenburgh, Koningskade, Zuidhollandlaan, Benoordenhoutseweg, Lijnbaan, 
Loosduinsevaartweg, Lekstraat, Rijswijkseweg, Parallelweg, Troelstrakade, 
Loevestijnlaan en en de Schenkkade. 

De doelstellingen van het gemeentebeleid (geen woningen meer met een 
geluidbelasting boven de 75 dB, het aantal woningen met meer dan 65 dB met 

30% verlagen en geen wegen meer boven de grenswaarden voor CO en 
N02) worden dus niet gehaald. Een veel strenger beleid zal nodig zijn. 
Het bureau dat de berekeningen heeft gemaakt, stelt dan ook dat het terug
dringen van de totale automobiliteit, ook op de hoofdwegen, de enige mogelijk
heid biedt om te voldoen aan de doelstellingen die de gemeente zichzelf heeft 
gesteld in het Verkeersplan. 

Ingrijpender maatregelen zullen dus getroffen moeten worden. Helaas gaat het 
de andere kant op. Een aantal projecten uit het Verkeersplan acht de ge
meente niet haalbaar (zie verderop in deze fietsbel). De milieuverontreiniging 
zal dus alleen maar erger worden. 
De Fietsersbond zal, zich mede gesteund door de resultaten van de Verkeers
milieukaart, blijven inzetten voor meer ingrijpende maatregelen om de milieu
verontreiniging van het wegverkeer te verminderen. 
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Uitkijken! 23 
In de voorlaatste "Fietsbel" heb ik er op aangedrongen altijd 
eerst goed uit te kijken alvorens ... nou ja, van àllesl~linksaf 
of rechtsaf gaan, gebruik maken van voorrang, starten wanneer het 
verkeerslicht op groen springt, enzovoort. 
Kort daarna kwam ik (niet voor de eerste keer) op de plek waar ik 
de foto heb gemaakt, aan het eind van de Jacob Catslaan - rechts 
ligt zorgvliet -, vlak vóór de Johan de Wittlaan. 
Hier hebben we een uitstehznd voorbeeld van een situatie waarin 
je niet voorzichtig gen~. kunt zijn. Fietsers kunnen hier rechtÏ 
door rijden naar de Groof Hertoginnelaan, ···~ over een fietspad, 
(de stippellijnen wijzen die kant uit) Auto's moeten hier links: 
af of, meestal, rechtsaf, de Johan de Wittlaan dus op in de rich
ting van het Gemeentemuseum en het Congresgebouw. Duidelijk is te 
zien dat wegen en belangen van fietsers en automobilisten elkaar 
hier kruisen. Elke fietser doet er goed aan hier éérst achterom 
te kijken of hij / zij zonder risico de autoroute kan kruisen, wil 
hij/zij niet door een rechtsafgaande auto "gesneden" en gevloerd 
worden. Sommige fietsers die ik hier voorbij heb zien gaan deden 
dat, maar anderen niet. Gelukkig ging het steeds goed. Maar het 
is toch veel beter je niet aan de automobilisten en het (nood)lot 
toe te vertrouwen! 

John Lamet . 

..__ _______ _ _ ___ ___ -



VERMAAK IS OOK NUTTIG 

Ik hoor wel eens zeggen: met de fietstochten mee
gaan? Ik hou niet van fietsen in groepen. Ook me
nen zij dat ik onmiddellijk naar naam en adres ga 
vragen teneinde de betreffende persoon in te lij
ven bij de actieve leden. Nou is dat iets wat ik 
inderdaad ontzettend graag zou doen, maar met gro~ 
te zelfbeheersing weerhoudt ik me daarvan, wetend 
dat zoiets de ronde doet en dat U, die aarzelt of 
U mee zou gaan, daarvan grote schrik zoudt krijgen. 

Zo is het voorgekomen dat ik een persoon, die op 
een fietstocht buitengewoon nuttige opmerkingen 
maakte, via "de Fietsbel" heb gezocht, terwijl ik 
alleen de voornaam van zijn vrouw kende. 
Bovengenoemde persoon heeft een parkenroute op pa
pier gezet, een fietsroute door het vele groen dat 
Den Haag heeft en die route hebben we op een van 
de fietstochten gereden in de zeer grote samen
stelling van zes personen. Het vele landschappe
lijke en stedelijke natuurschoon dat wij te zien 
kregen, bracht mij (ons is misschien beter) op 
het Îdee een boekje uit te geven met recreatieve 
stadsfietstochten in Den Haag e.o .. Dat idee be
vindt zich nu nog voornamelijk in mijn hoofd en 
natuurlijk ook in het hoofd van de man, die het 
verzonnen heeft. Ik probeer geldschieters te vin
den, en daarvoor moeten enkele verantwoordelijke 
personen terugkomen van vakantie. De 
lagere overheden hadden enkele maanden geleden 
nog zakken vol geld voor recreatie en fietsen, 
als we hun post mogen geloven. Ik heb ook een 
boekje gezien van voorlopige aard met kunstfiets
routes, een tocht langs beelden en uitsteeksels 
en misschien is dat allemaal wel te combineren. 
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VERVOLG OP VERMAAK 

Gaan wij als fietsersbond ENFB dan in de recre
atie? Zijn wij geen woon- werk fietsers? Is dat 
vermaak geen tijdverlies? 
Ten eerste heeft niet iedereen werk en dus geen 
mogelijkheid voor woon- werk verkeer. 
Ten tweede is vermaak natuurlijk nooit tijdverlies, 
en ten derde is het maar een kleine stap door mid
del van vermaak tot nuttige fietsvoorzieningen te 
komen . 

In augustus hebben we op een fietstocht de routes 
naar en van de Floriade in Zoetermeer ( 1992 ), 
zoals voorgesteld door de overheden, gecontroleerd 
en geprobeerd alternatieven of verbeteringen te 
verzinnen. 
Een keer was het heerlijk weer, maar kwam er nie
mand opdagen en heb ik de door mij bedachte route 
alleen gefietst, wetend dat ik het niet alleen 
voor mezelf deed, maar gedreven werd door een ho
ger doel. 

De fietstochten vinden plaats iedere laatste zon
dag van de maand en het vertrek is om twaalf uur 
in cafe "de Landbouw" aan het eindpunt van de 
Bezuidenhoutseweg, daar waar de Landscheidingsweg 
begint. 
De data zijn dus: 

27 oktober 
24 november 
29 december 

Bij aanhoudende regenval of strenge vorst bent U 
geexcuseerd 

Peter Piket 
I 
I 
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HET HAAGS MILIEUCENTRUM VAN START 

Deze maand Is het Haags Milieucentrum gestart. Voorlopig Is het cen
trum gevestigd op de Prlnsegracht. De Fletsersbond enfb, als een van de 
deelnemende organisaties van het Haags Mllleucentrum, zal haar activi
teiten ook In het centrum gaan houden. De eerstkomende jaarverga
dering van de afdeling vindt dan ook plaats op Prlnsegracht 38. 

Tiny Dongelmans, secretaris van onze afdeling, vertegenwoordigt de afdeling 
in de Raad van Toezicht van het Haags Milieucentrum, en Marga Zuurbier, 
onze voorzitter, is lid van het bestuur. De Fietsersbond enfb is dus goed 
vertegenwoordigd en zeer betrokken bij het opzetten van het Haags 
Milieucentrum. 

De ontwikkelingen gaan snel. In de vorige fietsbel stond nog een advertentie 
voor een milieucoordinator, deze keer kunnen we melden dat de coordinator 
gevonden is en aangesteld. 

Sinds een maand maakt de nieuwe milieucoördinator, Dirk Jan Sloot, kennis 
met alle Haagse natuur- en milieu-organisaties. Hij weet veel van natuur en 
milieu, is geboren en getogen in Rijswijk, maar woonde niet in Den Haag. 
Even de tijd nemen om in te werken was daarom gewenst. Begin oktober start 
hij met de activiteiten in het centrum. 
Op onze jaarvergadering, maandag 28 oktober a.s., zal hij een toelichting 
geven op de activiteiten in het centrum en zichzelf voorstellen. 

Het is nog niet gelukt om definitieve huisvesting te vinden. Weet je dus nog 
een zeer geschikte (en betaalbare) ruimte waarin het Haags Milieucentrum 
gevestigd kan worden, bel dan even met Dirk Jan Sloot. We zoeken een 
gebouw met 300 m2 ruimte en lieft met een winkelruimte, in het centrum van 
de stad. Een grotere ruimte mag ook, want we willen eventueel met andere 
organisaties, zoals het Derde Wereld Centrum gezamenlijk van één pand 
gebruik gaan maken. 

Het Haags Milieucentrum 
Dirk Jan Sloot, milieucoördinator 

Prinsegracht 38 
2512 GA Den Haag 

Telefoon: 070-3640405 (overdag) 
b.g.g.: 3456154 
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WIST U DAT .... 

Automobilist ademt de meeste uitlaatgassen In 
27 

Automobilisten in druk stadsverkeer in Amsterdam ademen twee tot vier keer 
meer koolmonoxide en vluchtige koolwaterstoffen in dan fietsers op dezelfde 
route. Meer informatie : GG&GD, gemeente Amsterdam, de heer J. van 
Wijnen. 

Voorburger op de flets door Afrika · 
Frank van Rijn uit Voorburg fietste door Afrika. Hij heeft tien maanden, oftewel 
26.200 km, gefietst door Marokko, Algerije, Niger, Benin, Togo, Burkina Faso, 
Ivoorkust, Guinee en Mali. Zijn belevenissen heeft hij opgetekend in het zeer 
leesbare boek 'Op de fiets door Sahara en Sahel". Het boek is voor f 24,50 te 
koop in de boekhandel (het is uitgegeven in de Pirolareeks). 

Thomas More College zette fletsroute uit 
Het Thomas More College in Den Haag-Zuidwest heeft onlangs een 'kunst
fietstocht" uitgezet. De tocht start bij het College op de Berensteinlaan nr. 625. 
Hij is uitgezet langs vijftig kunstwerken in de omgeving en kan worden gevolgd 
aan de hand van een routebeschrijving. 

Meer ruimte voor de flets op de Eisenhouwerlaan 
He• protest van de fietsers van Aegon heeft geholpen. De reconstructieplan
nen voor de Eisenhouwerlaan in verband met de aan te leggen trambaan zijn 
aangepast. Er komt daardoor meer ruimte voor de fietser ten opzichte van de 
oude plannen. De rijbaan wordt verbreed van 3,25 naar 3,70 m. 

Fletspad naar MeiJendel ligt er nog lang niet 
Na tien jaar praten leek het er op dat de aanleg van fietspad 1 0 door de 
duinen (vanaf de Landscheidingsweg naar Meyendel) een stuk dichterbij was. 
Gedeputeerde Staten wil het pad laten aanleggen met een breedte van 1 ,50 m 
en het parkeren bij de boerderij verminderen. 
Onlangs hebben we overleg gevoerd met de geduputeerde voor verkeer en 
vervoer. D;i~ruit bleek dat er voor het eind van het jaar in ieder geval niets 
gebeurd om de uitwerking ter hand te nemen. Gezien de tengengestelde 
meningen van betrokken organisaties (St. Duinbehoud, het waterleidingbedrijf 
en de gemeente Wassenàar o:a.) ziet het er bovendien naar uit dat de kans 
groot is dat het fietspad er nooit of met veel vertraging komt. 

Het autoverkeer In den Haag groeit 2 % per Jaar 
De gemeente is goed in het formuleren van doelstellingen. Volgens het beleid 
mag het autoverkeer niet meer toenemen (auto x 1 ), maar in werkelijkheid 
groeit het met 2 % per jaar. Uit de laatste verkeerstellingen (gepubliceerd in 
mei 1991) dat het autoverkeer in de agglomeratie met 2 % per jaar groeit. Het 
verkeer van en naar Den Haag neemt zelfs met 3,5% per jaar toe. 
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Het bromfietsgebruik verminderde drastisch en het fietsverkeer nam toe. De 
fiets heeft aan populariteit gewonnen. Helaas is het autogebruik verhoudings
gewijs sterker gestegen. 

De Hogesnelheidstrein door Den Haag 
De gemeente Den Haag probeert om de hogesnelheidstrein te laten rijden -
over de bestaande treinvakken tussen Rotterdam - via Den Haag en 
Schiphol- naar Amsterdam. Als dat gebeurt, hoeft er geen nieuwe lijn aange
legd te worden dwars door het Groene Hart en Den Haag heeft er een goede 
aansluiting op het openbaar vervoer bij. De gemeente heeft de provincie, maar 
ook alle natuur- en milieu-organisaties in Den Haag en alle verkaarsorganisa
ties (zoals ROVER en de Fietsersbond enfb) achter zich staan. Zo eensgezind 
zijn de Haagse organisaties en de overheden bijna nooit! Nu kijken of Maij 
haar plannen wil aanpassen. 

Fletsproleet gemeente Den Haag van de baan 
De gemeente had voorgesteld om de fietsende ambtenaren in Den Haag een 
aanbod te doen: of een vergoeding per maand of een dienstfiets. Het geld zou 
van de automobilisten moeten komen. Automobilisten zouden geen vergoeding 
meer krijgen. Het plan is afgeketst, onder andere doordat de fietsers van 
buiten Den Haag er met de nieuwe regeling er op achteruit zouden gaan. Zij 
konden het niet eens worden met de wethouder. 

Mall-Weggen ziet de flets zitten 
Minister Maij van Verkeer en Waterstaat wenst van Nederland weer een 
onvervalste fietsnatie te maken. Ze wil extra fietspaden, bewaakte stallingen 
en dienstrijwielen bij bedrijven, die bovendien voor fietsend personeel douche
en kleedruimten Inrichten. Dit rijksbeleid staan beschreven in het Masterplan 
Fiets. De Fietsersbond vindt het inhoudelijk een goed stuk, maar de financiêle 
onderbouwing is onvoldoende. Hef is een aardig boekwerkje om te lezen. 
Meer informatie: brochure hoofdlijnen Masterplan Fiets (VenW/RWS/004/91 ), 
telefoon 070-3517086. 

De fletsverkoop stiJgt 
De fietsenverkopers verwachten dit jaar een record verkoop van fietsen: 1 ,4 
miljoen in 1 jaar tijd. Het wordt dus· druk op de weg! 

Het aantal leden van de afdeling stiJgt 
Of het met de stijgende verkoop te maken heeft van fietsen of met het gevoel 
dat er nu echt iets moet gebeuren voor de fiets weten we niet, maar het aantal 
leden in de àfdeling Den Haag van de Fietsersbond enfb stijgt nog steeds. We 
hebben nu meer dan 1600 leden in onze afdeling. 
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Op de flets naar de Florlade 
De Provincie Zuid-Holland wil stimuleren dat we volgend jaar vanaf april 1992 
met z'n allen op de fiets naar de Floriade gaan. De provincie zal om dat te 
bereiken fietsbewegwijzering aan gaan leggen en een kaartje met fietsroutes 
uitgeven. 
De Fietersbond enfb heeft geadviseerd over de te volgen routes. 

Eethuis J azz Café 

~~De Landbouw~~-
Zijdeweg SR 

2245 BZ Wassenaar 

Te l. : 01751 -79723 

Uw aasrrrouw ,, 
en gas theer: 

Anneke en Ed 1\oendrrs 

Kinderijsje met verrassing 

Coupe Landbouw 
vanille roomijs, boerenjongens en slagroom 

lrish Coffee 

D.O.M. Café 

Appelgebak 

Appelgebak met slagroom 

f 4,25 

f 8,25 

f 1 ,50 

f 7,50 

f 2,75 

f 3,50 

29 



ROEpT U MAAR t t 

Hecht u nlet ln de veleoenhëld zljn cm onze leden
Jaarvervaderinv bij te wonen of er •aar nlet toe 
1t0111en ons te schrijven. 

Dan bieden wlj u hlerbl~ de .avelljltheld 0111: 

A. Aandacht~r·bepaalde zaken te vraven. 
B. Uw menlnv over bepaálde onderwerpen te veven. 
C. Om ons iets eeda te dalen. 
D. Aan te veven (kruls aan) waarever u diiiV de 

"Fietsbel" velnformeard wil worden. 

Bijvoorbeeld: A. 

0 FletsvevaarltJite situatlas tn de revlo DEN HAAG; 
0 Fletsonvriendelijke situaties in de revlo DEN HAAG 
0 Andere onderwerpen •••••••••••••••••••••••••• 

Bijvoorbeeld: B. 

0 GemeenteliJk verkeersbeleid 
0 Fletspadenplan van de vameente 
0 ENFB standpunten mbt.bovenstaande 
0 ENFB "blauwdruk fletspadenplan Dan •••v" 
0 ENFB aktivltalten 
0 Andere onderwerpen •••••••••••••••••••••••••• 

BiJvoorbeeld: c. 

0 Goede of slechte ervarlnven 
ebt.O ,Fietsvakanties 

0 Fletsroutes 
0 FlatsPadene Onderhoud/velllvheid) 
o Fletsenstalllnven 
0 Fletsenmakers 
0 Flets-accessoire 
0 Andere onderwerpen ...•••..•..•.••..••. 

0 Opmerkelijke fletsprestaties 

·, 

HEEDDfltEN 

HEEPRATEN 

ALTI.JD 

WEUtOH 

HEEFT U IDEEElf 

ltLACHl'Df 

YCORSTEU.Eif 

OVER FIETS 

BELAMGEJI 

Wi3 WILLEN GRAAG 

Wt:rDI WAT ER 

ONDER DE ENFB' S 

IN DE HAAG9: 

REGIO LEEFT 

GEBRUilt DIT 

FORMULIER ALS 

U ONS IETS TE 

HELDEN HEEFT 

EN/OF STUUR 

EEN BRIEF 

OF !tAARTJE 

ZEND UW REAKTIES. AL DAN NIET VOORZIEN VAN NAAM EN ADRES. NAAR 
ENFB. p/a DENEKAMPSTRAAT 72. 2541 TZ DEN HAAG.IN EEN VOLDOENDE 
GEFRANKEERDE ENVELOPPE. 

Indien uw schriJven ook voor de andere ENFB•s van belanv bliJken te ziJn 
4an zullen wlj dlt zeker in een van de volvende "Fietsbellen•• venael4en. 
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Voor maar f 1,25 per week 
kunt U Uw fiets een jaar lang 

veilig stallen bij 
"BIESIEKLETTE" 

15 stallingen 
in Den Haag, Rijswijk, Voorburg, .Scheveningen en 

Kijkduin. 

Jaarkaart f 65,-

12 rittenkaart centrum f 6,-

12 rittenkaart seizoenstallingen f 12,-

Vut. otdlngen: V~t (bij HEMA), ~ (--INm), Rljowijk (Inde Boogutd), 
Burg. de lolondlyplein (I-) VOOfllurQ (Kon. Julianaplein) Hei1NIII Cootetnul: 

SeizOM-...: Kijkduin (Delàpleon), ~ (NIII. Boul.), Schewnlngen (SirandWeg), 
Sc:heYeningen (Kuthauo).Z..-Ov-.Z-Zuiderpark. 

Ev--: North SM JazziMIIYal, R ..... - . Pllt<pop, Waterpop en vele-· 
. . 
Bel de "BIESIEKLETTE''INFOLIJN tel. 070-362.42.82 

Biesieklette voor 
de marktbezoèkêrs 

. '· . 


