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FIETSBEL 1991 , nummer Twee 

REDACT IOlfEEL 

Vlak voor de zomervakantie komt er een lijvige Fietsbel tot u. 
Jla lezing prima geschikt om u de mugBen van het lijf te 
houden tijdens een uitputtende fietsvakantie rond het Drie
landenpunt in Vaals. Voor de thuisblijvers heeft het bestuur 
een spannende zomerbezigheid bedacht: fout dus op de bon. Welke 
rechtgeaarde landgenoot wil niet graag de gelegenheid hebben 
een minder rechtgeaarde landgenoot eens op zijn nummer te 
zetten. Het is niet te hopen dat EBFB-ers die het in de zomer 
ook wel eens per auto doen, het slachtoffer worden van deze 
aktie. Zoiets keurt het bestuur niet goed. Dus geen parkeer
bonnen op auto's met de sticker Blij dat ik fiets. 

Van bestuurszijde ontvingen wij het bericht dat de deelnemers 
aan de Piket-fietstochten voortaan ouder dan zestien jaar 
moeten zijn. Een en ander is het gevolg van de fietstocht 
op Eerste Paasdag (zie ook pag. 25) . De naamgever van de 
fietstocht heeft toen met zo'n gulle hand met alcohol 
gevulde paaseieren in het Delftse Hout gestrooid dat enkele 
deelnemers pas dagen later weer boven water zijn gekomen. Ook 
het incident met een Opel Kadett op de Beestenmarkt in Delft 
tijdens deze tocht kan niet los worden gezien van de paaseufor i e. , 
Raast Jona moet Piket ook maar eens Genesis 9, vers 21 - 25 · 
bestuderen. 

In dit nummer tal van serieuze artikelen uit de boezem van ons 
hard werkende afdelingsbestuur. Daarnaäst oproepen tot aktie, 
por;ingen om u financieel wät lichter te maken of u uit de luie 
stoel te krijgen. Uiteraard de gebruikelijke wartaal van een 
groeiende groep vaste medewerkers. Het lijkt er op dat meer en 
meer leden doorkrijgen dat fietsen een manier van leven 
tot uitdrukking brengt (cultuur) en mc...>cr is dan een anti- auto
lobby (hpars }. 



FOUT PARKEERBONNEN AKTIE. 

Ergert u zich ook zo aan die foutpa rkeerders? 
NIET DOEN !!! !! ! 

Geef ze gewoon e e n bon !!!!! 

Deze zomer start de Haagse afdeling va n de ENFB e~n 
fout-parkeerbonnenaktle. 
Iedere fietser kent h~t wel, die ergeni s over a u to ' s op 
het fietspad, auto's dubbel gepa rkeerd, a uto' s o p ••••••• 
op rle gekste plaatsen worden ze neergezet1 
Als fietser moet je soms een ware sla lom fietsen met 
alle gevaren van dien. 
Met deze aktie willen wij foutparkeerder er o p ee n 
ludieke manier (tekst bonnen is niet echt agre s si e f van 
toon) op wijzen dat ze toch wel knap ASO bezig zijno 
Ga toch lekker fietsen dan heeft niemand l a st va n je , 
is het motto. 

AKTIEPLAN. 

Op zaterdag I5 juni as wordt er,door de aktieve kern 
van onze afdeling, in een beruchte foutparkeer s traat 
bonnen uitgedeeld. Dit is de start va n onze zo me r
campagne tegen de foutparkeerders. 
Wij vragen alle Haagse ENFB-er s ,i~ de zomermaand e n op 
jullie dagelijkse fietstochten, overa l. wnar da t nodig 
is deze bonnen onder de ruitenwissers te bevest i gen. 
Laat deze er wel aan zitten, het mo e t pe r slot va n 
rekening e0n ludieke aktie blijven. Met e e n a~r eRs i eve 

benadering bereik je niets. 
Deze bonnen zijn vanaf maandag I? juni a s gra ti s te 
verkrijgen bij alle Biesleklette fietsenstall i nge n e n 
bij onze aktieve leden thuis. (bel vo o r de adre s s e n 
even ons secretariaat tel.nr. 3664608,misschien is er 
ze)fs wel de mogelijkheid ze thuis te l a ten be zo r gen) 

Wij horen graag van jullie wanneer, wa nram en wna r de 
bonnen zijn uitgedeeld. 
Wij rekenen op jullie medewerking om hier e e n geslaagde 
aktie van te maken. 

In september wordt de aktie afgeslo ten me t e e n uitge
breid verslag naar de gemeente. 

Met vriendelijke fietsgroeten, 
Tiny Dongelmans, Secretariaat. 

• 
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BEDANKT RIK ZAKEE 

Rik Zakee is aktief lid af. Sinds mensenheugenis heeft 
hij nauwgezet de plannen van de gemeente becommentari
seerd en besproken en geprobeerd ze gewijzigd te krijgen. 
Als i k het goed begrepen heb gaat hij meer tijd besteden 
aan een andere hobby: vogelbeschermi~g. · 

Wi j kwamen in zïjn huis bijeen met andere fietsvrienden 
e n openbaar_vervoer_bevorderaars om hem te bedanken. 
Hij ontvi ng enige geschenken namens U. Misschien achter
halen we nog foto's van de gebeurtenis, dan worden die 
hier afgedrukt. 

Als er iemand in onze afdeling is, die veel vrlJe tijd 
kan vrijmaken om nauwgezet de gemeente te volgen in haar 
plannen, ook overdag, dan zou ons dat zeer welkom zijn. 
Hij 1 zi j kan dan kontakt met ons opnemen. Een telefoon
nummer is gauw gevonden. 

Wij bedanken Rik Zakee nogmaals publiekelijk in dit 
blad , h ij heeft zeer veel tijd en geld in ons aller 
belang gestoken en zijn archief moest met een vorkhef
truc k verhuisd worden, zelfs nadat de helft weggegooid 
was . Zo kunnen we nog meer leden gebruiken. 

Peter Piket 

Eethuis Jazz Café 

,,De La-ndbouw~~ 

Zijdeweg 58 

2245 BZ Wassenaar 

Tel.: Ol75l-79ï23 

Uw gastvrouw 

en gastheer; 

Anneke en Ed Koenders 

Kinderijsje met verrassing 

Coupe Landbouw 

vanille roomijs, boerenjongens en slagroom 

f4 

fa 



VERSLAG LEDEN \~RGADERING 28 November I99o, 
In de REGENVALK. 

Aanwezig:Bart van der Toorn,Euni ce van Zeijst, Rik Zakee, 
Henk Schutanus, John Lamet, Gerlo Rienstra, Mariette Fortuin 
Habs Pars, Marielouise Grooten, Hans Westerman,Jos van den 
Bergh, Aad Koster,Alphons Mante l , Peter Piket,Marga Zuurbier, 
Johan Bommelé, Willem Nederpelt, Jac. Wolters, Tiny Dongelmanl 
Niek de Knegt en Hans de Lange. · 

Nadat iedèreen een stoel en ook nog een plekje had gevonden, 
kon de vergadering om even over achten geopend worden. 
Op de agenda wordt nog een punt toegevoegd., namelijk het 
kiezen-vaststellen van de kascommissie. 
Omdat er vrij veel nieuwe gezichten zijn, start de voor
zitter een voorstel-ronde en gee ft enige uitleg over de 
gang van zaken binnen de afdeling Den-Haag. 

Goedkeuring/vaststelling van; het verslag van de vorige 
ledenraadsvergadering, het jaar verslag en het financieel 
verslag van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting 
komend verenigingsjaar. 
Nadat de penningmeester de versc hillende posten nog even 
toelicht worden de verslagen van het afgelopen verenigings
jaar goedgekeurd, 
Aan de begroting voor het komende jaar wordt een post 
ad F 450,-- toegevoegd, voor de aansc haf van e en fietskar. 
Deze fietskar zal gebruikt gaan worde n voor het vervoer, 
van het steeds groter worden assor timent,promotie-materiaa l 
van en naar de stands. Tevens kan deze fietskar functio
neren als kleine stand. Er wordt voorgesteld om onze eige n 
klusjes-man Wil v. Leeuwen voor d~ bouw te benaderen. 
De post porti wordt met FIOO,-- verhoogd hetgeen uit te 
verwachten verhoogde contributie-afdracht gecompenseerd 
zal kunnen werden. Dit omdat in he t vervolg de brieven aan 
de nieuwe leden via de PTT verzonden zullen worden. Tot 
voorkort gebeurde dit door de aktieve leden zelf, ~aar dit 
loonde de moeite eigenlijk niet. 

Verkiezing/vaststelling van het bes tuur, de werkgroepen 
afvaardiging Ledenraad en kascommi ssie . 
Bestuur: Voorzitter- Marga Zuurbier , 

Penningmeester- Peter Piket, 
Secretariaat-Tiny Donge lmans , met assistentie 
van Mevr.v.d.Vijver en Mariette Fortuin. 

Werkgroep Gemeente Politiek: Marga Zuurbier,Kees Schrijver 
Rik Zakee, Tiny Dongelmans . 5 



Werkgroep 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. 

Aktiviteitenplan , evaluatie afgelopen jaar: 
Iedereen is redelijk tevreden over de aktiviteiten van 
de afdeling.En vindt dat wij zo door moeten gaan. 
'tisalleen wel jammer dat door gebrek aan tijd van de 
huidige vrijwilligers en door het ontbreken van nieuwe 
vrijwilligers zoveel plannen op de plank moeten blijven 
liggen. 
Het volgende aktiviteitenplan wordt vastgesteld. 
Uiteraard is eea alleen uitvoerbaar met voldoende middelen 
en vrijwilligers. 
- Iste poster aktie thema: Verkeersveiligheid 

ism Pov en het landelijk buro (LB) 
2àe poster aktie thema: Fietsbevordering 
ism. RVV en LB 

- Ledenwerfkaarten verspreid aktie 
- Eigen folder weer uitgeven. 
- (Betere) kontak ten onderhouden met bewoners- en winke-

lierverenigingen, wijkcentra Lokatel en Radio West. 
de lokale kranten. 

- Uitgave van een Cito Fietskaart van Ben Haag, ism 
Gemeente Den Haag en Cito. Contactpersoon Aad Koster. 

- Zoveel mogelijk stan~jes bezetten, mits de standkosten 
binnen de perken blijven. 

- Foto/Diaserie maken van de verschillende verke~rs
situaties als presentatie op wijkavonden etc. 

- Inrichten van een verplaatsbare tentoonstelling voor 
wijkcentra . 



POV Wat is dat? 
Niek de Knegt tn Hans de Lange geve n e en t oelichting 
op de werkzaamheden en de betekenis van de POV (Provin
ciaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid.) 
In de POV zijn alle instanties die i ets met verkeersveilig
heid te maken hebben vertegenwoordi gd . Gezamelijk proberen 
deze instanties de verkeersveilighe i d in onze provincie 
te vergroten, dit dmv voorlichtingsbijeenkomsten, paster
akties etc. Ook de ENFB is verte genwoordigd en wel door 
Niek de Knegt • Hans de Lange i s de secretaris van de POV. 
Door tijdgebrek moesten beide heren wat afgeremd worden in 
hun enthousiasme. Zodat de voorzitter de vergadering nog 
voor het sluiten van het gebouw. 'Op de valreep werden de 
aanwezige nog verzocht wat van de op wijk gesorteerde 
enveloppe voor de bibliotheken,huisartsen en wijkcentra, 
met daarin de nieuwe vier-luikposter, het boekje "het 
recht van de sterkste" en nog wat promotiemateriaal, 
van hun woonwijk mee te nemen en de ze voor de kerst te 
verspreiden. De enveloppe-voorraad slonk aanzienlijk. 
Tiny Dongelmans, secretariaat. 

ADVERTENTIE. 

Gevraagd: 
Vrijwilligers m/v, voor het Leids chendamse Milieu
platform . io, met een milieuvriendëlijke instelling 
en enige kennis van zaken. 

De vrijwilligers zul l en worden ingewerkt door onze 
vertegenwoordiger in de Haagse milieu-overleg. 
Zodat zij de ENFB, in overleg met de afdeling Den Haag, 
binnen dit op te richten platfo r m kunnen vertegenwoordige1 

Doelstelling platform: 
Het milieubeleid van de gemeente Le idschendam kritisch 
volgen en milieubewust beinvloede n. 

CQ.ntact- . ·-oersonen. 
ENFB, Marga·Zuurbier Tel.nr. 070-3659870 
.. ~ Tiny Dongelmans Tel.nr. 070-3664608 
Platform, Toine v. Wieringen,T_el.nr. 070-327I559 

en overdag Te l .nr. 070- 3209350 tst.345 

REACTIES VOOR 22 JUNI AS. AUB. 
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Schier 
eindeloze natuur 

PARKENROUTES I N DEN HAAG 

Op een van de fietstochten maakten wij ke nnis met Johan 
Bommele, die mij. toevertrouwde dat hij nog enkele door
steekjes gewenst vond tussen de parken i~ Den Haag, om 
zodoende te komen tot goede en veilige parkenroutes. Na 
enige ruggespraak besloten wij hem uit te nodigen dit 
alles eens op papier te zetten en op te sturen naar de 
gemeente Den Ha a g , met de steun v an de ENFB en hier volgt 
een verslag over wat hi j heeft geproduceerd. 
Een van zijn s t el l i ngen is dat j e onders c heid moet maken 
tussen fietspaden en wandelpaden en dat op wandelpaden 
niet gefietst en op fietspaden niet gewandeld behoort te 
worden. Ook ze i hi j me dat in de Haagse parken weinig 
gewandeld wo r d t en dan nog bijna alleen om de hond uit te 
laten, maar dat er wel veel wandelpaden zijn. Zijn conclu
sie is dan ook d a t er meer fietspaden kunnen komen door de 
Haagse parken. 
Een andere moge l i j k scherpe observa t i e van hem is dat mede
landers (allocht onen ) wel vaak gebruik maken van de Haagse 
parken, maar vaak d oor in grote groepen op het gras te zit
ten en daar te e ten . Rasnederlanders schijnen meer door de 
duinen en langs he t strand te wandelen . 

Johan Bommele hee ft enkele fietsroutes door de Haagse na
tuur beschreven , die met eenvoudige ingrepen sterk verbe 
terd kunnen worden. Zo fietste hij van Kijkduin naar Was
senaar en een a nde re keer van het Malieveld naar Voorscho
ten. Het is h ier niet de bedoeling de fietsroutes uitvoe 
rig te beschrijven . Enkele v o o r de hand liggende slimmig
heden, die ieder een over het hoofd heeft gezien, wil ik 
graag noemen: 

Het maken van een d oorsteekje voor fietsers van de Cats
beuvel naar het parkeerterrein v an het Congresgebouw, 
waardoor je bij de v erkeerl i chten komt van de kruising 
Johan de Wittlaan 1 Adriaan Goek~oplaan. Hij heeft enkele 
fietspaden voorg esteld door de Scheveningse bosjes, waar
door niet lange r l a ngs de zeer brede aut0wegen hoeft te 
worden gefietst , die natuurlijk ook wel zijn voorzien van 
fietspaden. Hi j stelt vvor enkele fi etspaden door de West
duinen te verbreden tot dubbele eenrichtingspade~. 

Hij stelt voor het f i e tspad doo r de Westduinen aan de kant 
van Duindorp uit te laten komen b i j de Wieringsestraat. 

Hij zou graag een fietspad zien do o r het St Hubertuspark 
(bij de Waal sdorperweg) . 8 



Wij hopen allen dat het fietspad van de Zijdeweg naar 
Kerkehout en verder naar de Raaphorstlaan er spoedig komt, 
mits natuurlijk ons fietscafe ~de Landbouw'' niet behoeft 
te worden afgebroken. Heel handig leek mij ook zijn voor
stel voor een tunneltje parallel aan de Leidse straatNeg 
onder de Landscheidingsweg door, dat Marlot zou verbinden 
met de Zijdeweg. Het oversteken van de Landscheidingsweg 
is niet prettig en gevaarlijk. In park Marlot, bij de ten
nisbaan, moeten wij een stukje lopen, als we ons aan de 
wet zouden willen houden. 

Hij stelt nog enkele tunneltjes voor op zeer gevaarlij ke 
plaatsen. Er is veel en grondig werk in de plannen gesto
ken en wij hopen dat wij bij de gemeente niet voor dove
mansoren spreken. De omliggende gemeenten Wassenaar, Voor
burg enz. hebben er eveneens mee te maken. 

Als extra wil ik als schrijver dezes voorstellen een tun
neltje onder de Vliet door van cafe-restaurant ~de Knip~ 
(gem. Voorschoten) naar de Kniplaan aan de overkant van 
de Vliet (gem. Leidschendam) aan te leggen. 
Hier is ooit een pontje geweest, een roeibootje meen ik, 
maar een mens is onbetaalbaar en zou vervangen kunnen wor
den door een betonnen gleuf onder de Vliet door, alleen 
voor voetgangers en fietsers, De Vliet lijkt me niet erg 
diep daar. Dit zou de weg langs de oostkant van de Vliet 
zeer ontlasten, die in de zomer .vervelend is door de vele 
auto's. 
Ik kan me ook voorstellen dat het woon-werkverkeer voor 
veel fietsers hierdoor veel korter wordt. Er is een pont 
over de Vliet in Voorschoten is mij verteld, maar die 
vaart kennelijk niet in het weekend . 

Ik ben nu afgedwaald van mijn ·verslag van het werk van 
Johan Bommele en ook buiten mijn boekje gegaan als niet
lid van de werkgroep Gemeentepolitiek, maar ik wil Johan 
bedanken namens alle natuurfietsers in Den Haag en om
streken. Wij zullen er over blijven schrijven. 

Peter Piket 
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Advertentie 

Het HAAGS MILIEUCENTRUM zoekt: 

EEN MILIEUCOORDINATOR V/M 

voor een uitdagende baan 

Wij zoeke~ een enthousiast pers~c~ ~ie sa~en met de 
vrijwilligers van de 12 ~atuur- en ~ilieu-organisa
ties (waaronder de Fietsersbo~d!) in staat is het 
Haags Milieucentrum op te zetten en vorm te geven. 

De coördinator: 
o coördineert de werkzaa~heden van het centrum 
o ondersteunt de deelnemende natuur- en milieu

organisaties bij het opzetten van hun (voorlich
tings)activiteiten f~ethodisch en inhoudelijk). 

o draagt =erg voor de ~erei~baarheid van het infor
rnatiecentru~ en een goed toegankelijk documenta
tiesysteem 

o ~eheert de rui~ten en voorzieningen en verricht 
de noodzakelijke administratieve werkzaamheden 

a voert overleg met het ~~s~~ur van ds stichting 
over de koers en de opzet van het centr~m 

Van ~e c~fr1i~ator verwac~te~ wi~: 

o kennis van het milie~vraagst~~ en ~et voorlic~
tingswe~k 

o een e~t~ousiaste 2n st~mu:erer.de houd~ng 
o dat zij of ~ij zelfstandig kan werken, goed kan 

sakenwerken en vrijwilligers ~an begeleiden 
c een relevante opleiding ~p minireaal HBO-niveau 
~angdurig wer~lczen wor~~n ~itdr~kkelij~ verzocht 
te S8l:~c:~e=é~ 

Sollicitaties kunt u richt2n a3r. d2 sollicitatie
conmissie van het ~aags ~ilieucentrun, Mient 373, 
2564 LA DEN HAAG. Voor ~eer informatie: de heer 
R. Meijer, 070-3681400 ['s-avonds) 

10 



In al Hofmans verhalen en boeken 
komt het moment dat de hoofd
persoon. of dat nu een herkenbaar 
kind is of een kind-achtige figuur 
van wie de vader. en moeder het 

1 verhaal uit zijn geabstraheerd, 
'weg' gaat. Het stapt op de fiets of 
in de bus, het keert een tafel om 
en scheept zich in op een vlot, het 
gaat lopen. Soms aan het begin 
van een verhaal, vaak aan het eind. 
En dikwijls heeft het er alle reden 
toe, want hoewel Hofman-persona
ges niet weten wat klagen is, is het 
thuis zelden aangenaam. Vaders en 
moeders zijn, voor zover aanwezig, 
vaak te ongelukkig om zich veel 
aan hun kind gelegen te laten lig-

. gen. 
'Ik ga weg,' zegt Elsje . Ze loopt naar 
haar fiets die tegen het schuurtje 
staat. 'Hoezo. weg?' vraagt haar moe
der, die een takje in kleine stukken 
knipt en die op een hoop gooit. 'Ge
woon, weg,' zegt Elsje. Ze legt het 
koffertje achterop haar fiets. 'Als je 
voor het eten maar terug bent,' zegt 
moeder. 'Ik kom niet eten,' zegt Elsje. 
'Ik lust toch niks' . (uit Straf. \985). 

"Dat ze altijd weg willen, mag niet 
uitsluitend worden verklaard met 
de situatie thuis", waarschuwt 
Hofman. "Ze willen gewoon weg. 
Ze zoeken avontuur en dat va:lt 
meestal anders uit. 

! r, Gvc :- e:·: n :~ temming me t net pr i ncipe da t de verbeel
ding ~lti:d wor d t achte r haald door de we rkel i jkhe id . 
wa s if. ian Gok (';een mome nt ver baa s d t oen ik i n T rou·.-~ 

van 27 mei onde r staand ber icht a a nt r of : 
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Driewieler 
op snelweg 

EINDHOVEN (ANP) - Een auto
mobiliste uit Eindhoven ontdek
te zaterdagmiddag op de snel
weg van Eindhoven naar Tilburg 
een wel erg jonge weggebrui
ker. Het bleek een driejarig jon
getje uit Eindhoven te zijn, dat 
met zijn driewielertje op weg 
was naar opa en oma in Tilburg. 

Bli l kba~r wordt het tiid voor de ENFB-ruiniclub •hcarcJ. 

tussen de wielen 
De voorbije per iode trofi en wij i n diverse 
pdriodieken berichten aan die een hele specia ~e 

~~latie tussen de politie~ en de f iets veronde r 
stellen. Bij een bespreki r.g van de bund.:!l klaa;:; 
za gen van de man me t je Muur voor zi j n kop. 
Er '- Hur.~cke:r, ·ö, tond .Jeze onder:: taande fot o a: .:; 
ll ustr~ti~ af~edrukt. 

E!" :;;ijn vermoedelijk t wee redenen te bedenken 
waarom de opmaakredacteur uit de s tapels foto' s 
van !1urn.:cl\er juist deze koos: A. als je e r op 
jun:.serc lee!ti_jd al zo lull ig uitzag kan het ook 
later a:lcen maa r slecht atlooen; B. de oc3eruimde 
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~alist!~che jeugdleiier die onder invloed van 
f ke~rdc ~r1cnden het ~!echte pad is opgeGaan. 
,n cc!l!!J!ncttic •:an A .;n B is uiteraard ook mogdi ik. 
I 
or ·::;cmr:Ji,:;e :lederland:::;e poli tic i zijn het barre 
jder,. Ze= :::1 in hun ..:etel niet :::eker en :::oekcn 
r:wijfeld. náar ·~en list om 1•eer in de gunst. van 
; f.iezer èc komen. Bli.iken·.:; een interview in Trouw 
eft de Rotterdamse we~houder Vermeulen <PvdA' vanuit 

·.indien:stauto enkele interessante observaties gedaan . 
. erker nat;; hij weet zelfs de oplossing voor de 
'ob lemen van zijn partij; leest u maar: 

>e mensen hebben gelet op de lage op
:omst bij de laatste verkiezingen toch al 
veinig vertrouwen in de politiek. Wordt 
tie kloof niet steeds groter? 
IVoor een wethouder bijvoorbeeld is het 
:antrekkelijk en nuttig om de oude wij· 
len in te gaan. Dat gebeurt te weinig, 
·owel hier in Rotterdam als daarbuiten. 
l ijdens die bezoeken word je altijd weer 
!econfronteerd met de vervreem_ding 
)ie is ontstaan door de pap1erwmkel 
Naarmee mensen worden opgezadeld. 
~f je nu de gemeenteraad of de provin
ie neemt, als bestuurder moet je naden-
en, vergaderen, heb je te maken met 
apier en met letters, kortom het hele 
roces . Hoe brengen we dat bij de men· 
en over7 Hoe krijgen we dat voor el· 

kaar? Het is een ongelooflijke brij. Zeker 
in vergelijking met 20 jaar geleden is het 
allemaal veel ingewikkelder geworden. 
We gaan onvoldoende of verkeerd de 
wijk in. We raken niet de juiste snaar. De 
politiek is te veel naar binnen gekeerd. 
Dat geldt ook voor de discussie binnen 
de partij." 

.. Een mooi voorbeeld van hoe het wel 
, moet is Elia ter Kuile (VVD-raadslid in 

Rotterdam, red ,). Die gaat zo op haar 
fietsje de wijk in en praat wat met de 
mensen. Dan geef je pas echt inhoud aan 
je werk als raadslid. Je bent niet een op 
fluweel gezette zware Van Nelle- of Hof
nar-roker. Daarom moet je de oude wij
ken ingaan en de mensen actief opzoe
ken." 

Als u Wim Kok eerdaags op een fiets over het Binnenhof 
ziet sdi'euren weet u hoe dat komt 

Toch blijf ik nog met enkele vragen zitten. Is die 
Ella t.e r Kuile een k ind of een dwe rg zodat ze zich 

p een "f ietsje!" verplaatst? Kan het zijn dat in de 
Een van Vermeulen je t wee s oorten fietsen hebt: 
erenfietsen en damesfietsjes? 

In ieder geval moet Vermeulen ophouden met roken. 
tet et:>n z ware Van, Nelle in je e ne mondhoek en een 
ofnar- sigaa r in de andere op de fiets de wijk in 

yaat natuurlijk niet. Je fietst dan i n een rook
ordi jn en met je mond vol rookwaar valt er ook 
iet veel te praten (hpars J . 
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GEMEENTEPOLITIEK IN DEN HAAG 

Laan van Meerdervoort 
Er ko~en fietsstroken op de Laan van Mee~dervoort 
tussen het Azaleaplein en het De Savornin Lohrnan
plein. 
Een teleurstelling voor de Fietsersbond want op 16 
maart 1989 had de ge~eenter~ad ingestemd ~et vrij
liggende fietspaden op dat trRject. Ja~~er oo k want 
bij de Zonnebloemstraat kruisen twee schoolfiets
routes de weg. Ook heeft de Fietsersbond geprotes
teerd tegen het ' afknotten' van de fietss t rook voor 
de kruising met het De Savorninlohrnanplein, waar
door de fietsstrook ophoud voor de kruising. 

Valkenboslaan wo~d~ g e sti~~e 1 d 

Op de Valkenboslaan tussen de ~ocsduinseweg en de 
Laan van Meerdervoort wor~t al~een ~elijni ng aange
bracht. Dat was we~ een e~g ~ini~ale troost veer è e 
fietsers. Op 16 maart 1989 had de ;e~eenteraad nog 
voorgesteld je haalbaRrh e id van fietspaden te be
zien. Toendertijd NnS de conclusie nog dat de aan
leg vah fiets~ade~ d e ~ c2 ~tie va~ de fi e ~ser aan
zi 2 n~ijk zo~ verbete~ c n. ~u geen fi c ts~a d en, geen 
fi?t3st~c~en . geen fi et = ~~~72s ti est ~c ck, nee, 
slechts een sti~pe!!ij~ evEn ave~ ~ e t ~ idden ~~ n de 
weg ~eet de vei lig~e i~ ?an de fietser ver~eteren . 

Waaldorperweg blijft gevaarl ijk 
De Waaldorperweg is gevaar~ijk vo o r fietsers. Ie-

hoognodig iets ~eet ;ebeu~~n. 9ij de behende~in; 
van het Ver~ee~:?l2n ~eeft de ;e~eenter3ad inçe
ste~d ~et de versmalling ~an de Waa!s~c~perweç wat 
de aanleg van fiet s~aden ~cge!ijk zou ~ak e n. De 
versmalling zou uitgevoerd w~~den zcd~a de recon
structie van de Koningskaè e -Zuid- ~cllandlaan gereed 
was. Dat is ~u 3ove~. ~e!22s ~ e~ ft wet~cuder M~ijer 

een vertragingstactiek t~egepast. Hij wil nu naast 
de variant van 2 rijs troken voor de auto's en vrij
liggende fietspaden nog an~~re variant en in over
weging ne~en , z~als d~i 2 ~::s~roken voor de a~tc en 
fietsstro~en in plaats ~3n fiets~ad ~n . ~e Fi e tsers
bond blijft st~ijden voc~ vri:ligg2nde fietspiden 
en versmal:i~g ~ at J au t : ~i ~str~ken. Wat er gaat 
geb e uren is nc~ ni e ~ ~ ~ ~~ ~ :~~~ . we~ is duidelijk 
d3t door dez e dis=~ssi ? ~ 1~n~e~ ~~n 
~e ~ e e n aan~al ~aand e n ~:~;e ç~ ~ !d ~s. 

I 

1~ 
I 
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Koningskade-Zuidhollar.dlaan 
De verbouwing van de Koningskade-Z~idhollandlaan is 
bij~a klaA~. Het is voor fietsers even wennen, want 
langs de Zuidhollandlaan is er een tweerichtingen
fietspad geY.:o:::1e:1 waar-~ c:- ~ j·""' "!l-:o je de stad 11it 
ri:~~ :e '3 2~ de ver~e e ~=e ~a~:· ~eet fietse~. 
Als het g~~~ is is het onge~a~ va~ ee verbouwing 
dus bijna vocrbij. W~ h ~ b~ e ~ w~~ gepro~esteerd 

tegen de 1r u~knoppen vo e r de fiets e rs. Drukknoppen 
is achterha~lè beleid. Het is zeer nadelig voor de 
fietsers: j e hebt nooit kans dat het verkeerslicht 
cp green staat. qe~ is altijd aa:lgelegd 0:::1 de tijd 
1J~ ~et ver~0erslich~ vo~r de a~t o 's langer op 
green te l~t?n staan . 10 jaar g~lede~ heeft de 
ge~eent r eeds zel~ gezag~ ~a~ dr~~~noppen afge
schaft ~oeten worden. Er zijn~toendertijd zelf 
druk~nopren ~egg2haald o~ iezel~dP kr~:ising waar ze 
nu o peens ~eer sta~n! Wat ons betreft ~ogen ze 
g c<!. :: :; ~ t.•! ~ -= :!:'" ~--7 er; . 

Vaillantlaan wordt raceb~an 
T"':::l T".,...._,..,..: ,.....~..: ,... l-. .:=l~ ç~ ..... _. :----·-44 ___ ... ~..: . - .... _, 

~=-~,:~ .. ~:_~gs::-'!.(1:--_ ~r ::: :..:~~::~:-:.~:-: ~:: .~. ~ : ~~ ·:;~~ ~:2::..t: : :) c:-: 
q~~ = ~lt hee~~ V2=rgeste:~. O~~~nks ~e protesten 
~a~ vel en. Want de Vai:l~~tlaa~ wcrdt een echte 
racebaan. Er kc~en vier autorijstroken waardoor de 
geluidhinder van het autoverkeer de ~ettelijke nor~ 
zal g22~ overschrijde~. ~e luchtverontrei~iging zal 
tev~ns tcene~ en. Maar ja, de ~rcvincie ?n de rijks
cver-~ei~ ~ebben er ni2ts tegen ge~ a~ deelde kon
ingin Be~triY ons vi~ ee n ~cni~~li ~ ~ssluit ~ede. 

Er ko7en wel vrijJigge~~~ fi 2ts ~3d n langs de rac e 
b3an te ligg?n. Veilig !ietsen dus in een smerig . , . 
::T.l.~leu. 

IS 



R~gulusweg en Zonweg 
Er komt een tweerichting~n!iets~ad ~P de Regulusweg 
en in een gedeelte van de Wegastraat. Het fietspad 
kan pas medio 1992 worder. aangP.legd in verband met 
de bouwplannen op de Weçast~aat/Zonweg e~ de Regu
lusweg/Maanweg. Op de Zenweg ~ulle~ geen fietsvoc~
zieningen worder. aar.gele~~ . 
Ook hier een schrale oogst. :~ 1988 had de ge~een
te~aad al besloten dat e~ wel ~ietsvocr=ier.ing~n 
moesten komen op de Zonweg. ~at heeft de ge~eente
raad nog eens onderstreept o~ 26 febrauri 1989 toen 
zij besloot geen fietspad en aan te :eggen op de 
~aanweg en dus dat de fietsvc=~~i eni ~çcn cp de 
Zonweg des te be!angri~k2~ ~e~~2~ 
~c t ziet e~ so~be~ uit, ~~a~ ~e ~~~i~~en ve~~ c ~ 

sa~en ~et ~e bewor.ersco~issi2 va~ ~ e 3ink~ors~ . 

Grotemarkt 
Er zijn grootse plannen o~ .ons winkelhar~ in de 
binnenstad helewaal te veranderen. De V&D af=.reken, 
ni e uwe winkel~ui~ten en cafés, nieuwe wor.ingen. Er 
~s ~et eer. ~aalbaar~eidscnde~zce~ uit;evoe~~- ~en 
is nog steeds ent~ousiast. ~e hele binnenst3d zal 
c~ de schop gaan, want er zullen ook onde~;~ondse 
p3r~eergarage s aangelegd worden en eer. tunnel voor 
de (snel)tra~. De =ietserscond heeft er op aan
gedrongen dat er voldoende fiestenstallingen komen 

voor de werknemers, de bezoekers en de bewoners van 
het gebied. De stallir.gen moeten direct vanaf de 
straat bereikbaar zijn en veilig zijn tegen diefs
tal. Bovendien moet het hele gebied goed toegankel
ijk =ijn voor fietsers. Te~slotte ko~t bijna 30% 
var. het wi~Y.eler.d pub:iek ~et de fie~s! 

' I 
I 
I 
I 
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DE AFDELING HEEFT NU EEN FIETSKAR 

Op de laatste algemene ledenvergadering van de afdeling in 
november is, bij het bespreken van de begroting, besloten 
dat wi j een fietskar zouden kopen om de verkoopmaterialen 
te vervoeren naar stands en brade r ieen. Onze secretaris 
Tiny was 0et oncomfortabele sjouwen met koffers in het 
openbaar vervo~r zat, terwijl onze fietskar zo oogverblin
dend mooi is, met het logo van de fietsersbond er op, dat 
alleen al de kar enorme reklame voor het fietsen is. 

Hans Pars, de grijze eminentie van de afdeling, had ons 
er al een tijd geleden op gewezen dat ons lid Wil van 
Leeuwen in staat is een goede fietskar te bouwen. Gelijk 
na het wegdooien van de laatste sneeuw bezocht ik Wil en 
wij kwamen al snel tot overeenstemming , hetgeen geresul
teerd heeft in een prachtige fietskar voor een redelijke 
prijs. Er zitten allerlei handi9e snufjes aan, die in een 
jarenlange ervaring van Wil met zijn eigen fietskar ont
wikkeld zijn. In april was hij of zij klaar en heb ik met 
deze Rolls Royce onder de fietskarren van de omgeving 
Zuiderpark naar het Malieveld gefietst, mij verwonderend 
over het technisch vernuft van dit meesterwerk. 

Komt U allen vooral eens kijken op onze eerstvolgende 
presentatie. Als alles lukt staat in dit blad een foto 
van Wil op zijn fietskar. 

Pete r Piket 

FIETSTOCHTEN 

De eerstvolgende fietstochten zijn op 

JO juni 
28 juli 
25 augustus 
29 september 

verzamelen om 12.00 uur precies in cafe "de Landbouw" 
op de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de Landschei
dingsweg, dus op de grens van Wassenaar, daar waar 
Den Haag op zijn mooist is. Het is gemakkelijk te ont
houden dat wij iedere laatste zondag van de maand fiet
sen. U bent geexcuseerd bij hevige regenval en een 
slecht humeur. 

Ik vergat bijna te vermelden dat wij op 28 april onze 
handen gewarmd hebben aan kievitseieren in de weilanden 
bij Hazerswoude, terwijl tureluurs en grutto's zenuw
achtig kwetterden. Mijn collega van het IVN wist heel 
wat te vertellen over de bloemen en vogels. Er gebeurden 
geen onverwachte vreemde dingen, wat altijd jammer is, 

·zodat ik dit gebeuren verder onbeschreven laat. 

Peter Piket 
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FIETSENSTALJJNG VOOR JE DEUR. !! ! !!!! 

Ja,waar laat je je fiets als je zelf geen kelderbox of 
ruime hal hebt2 Waar moet je visite hun fiets kwijt? 

De bomen en lantaarnpalen zijn meestel al voorzien en 
voor de ramen hangen allerlei varianten op "Fietsen, 
niet hier". 

WAAR DAN WEL ?????? 

Juist gewoon voor de deur, net z o a ls zutomobilisten! !! 

Fietsenklemmen of een fietsenrek kun ~e bij de gemeente 
aanvragen en met wat handtekeningen va n de buren moet 
dat toch lukken!!!! 
Schrijf naar: Gemeentewerken, Zieken I, 2515 SB Den Haag. 
succes ermee !!!!! Stuur ons o ok even een afschrift!!!!! 
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~IETSGESCHIEDENIS 

Al ver voordat ik geboren was had ik iets met de fiets. 
~i jn vader leerde mijn moeder namelijk kennen in een 
~ijwielsc-ool. Zeiets bestond namelijk in die tijd, zo 
oms t~ee ~s ·g16, in Den Haag. Op het Spui, waar later het Haags 
Modehui: ~wam, en waar nu een soort markthal zonder naam 
gevestigd i s, daar bevond zich het rijwie lfi liaal, annex 
rijwielschool van Fongers . Die instelling werd bezocht door 
;et ;oort ~ e nsen die zich nogal voelden en die goed bij kas 
waren, ~et zogenaamde betere publiek. In die rijwielschool 
reed je op een rijwiel, en je kreeg een eerset om met een 
ha ndvat; de insructeur slofte achter je aan, roepende: 
"Trappen maar, de kar loopt vanzelf" De te gensp raak in deze 
zin schijnt niemand gestoord te hebben. Tussen het rijden 
door, en ik vermoed het grootste deel van de tijd, onderhield 
men zich met elk aar op de ge capitonneerde ronde banken . Tot 
mijn spijt ~eo ik één en ander nooit meegemaakt, maar alleen 
van horen zeggen van mijn moeder . 

~n wat ~i jn v ader daar in die zaak deed? Die kwam iedere 
~eer ~et e en ~lein mank eme ntje aan ~ijn fiets, maar eigenlijk 
~~ de ju~fro~w ~e zien, althans volgens een collega van mijn 
moeder; waarschijnlijk een juiste veronderstel lin g, want 
:~ n ~~ f-: r -s :: :> ~. ,J t ~J di t ; tukje niet hebben k. u r. n en lezen . 

Nu i~ toch ~ezig b e n no g een paar dingen die met fietse~ 

~r met gE~c~i ~ de~i; te m a~en ~ebben. 

~ij vao ez~ h eeft me verteld dat hij als jongen wel eens 
~~ ;c'r fiets met ~en gr ~ot en een klein wie l gezeten heeft 
""ar· cie wa, Gi2t v an hem zelf Wel he ef t hij van zijn vader 
eer• ~~e: 3 iEkr e ge n ~et massieve banden 1 een zogenoemde 
t e :· i n g :!. i j d e r . 

"et ::.~pi.scn e is dat de fiets sinds omstreeks 1900 maar 
weinig oerande rd is Mijn moeder had een fiets van die tijc , 

.:.:.e -"""ft ~e tot na de oorloi' (tot ca 1950) gebruikt Jie 
~iets =ou ook nu n og niet zo neel erg opvallen. Ikzelf gebruik 

:.;g :age~i..) · . ; je "iets die mi ·n vader in 1940 kocht. Wel een 
c~~·l~ts, maar ~e rijdt er nog niet mee voor ge k . De 
~r; .:~r i~v~ngskosten =ijn niet erg hoog meer ent wat 
~ elangri~~- er is uit economisch oogpunt, de tweedehands waarde 
:s ~ et risi~o van stelen ook al niet meer waar d. Ik hoop dan 
c o~ nog ;ele jaren met deze toermachine te kunnen rijden, 

slil & 
schoon 

J.C.de Munck 
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BAKFIETSENVERHUUR 

Den Haag heeft sinds kort weer een bakfietsenverhuurder. 
Onlangs bereikte mij dit verheugende bericht en ik ging 
op zoek in de buurt van de ZHB-hoven. Er zaten enkele 
zondoorstoofde oude mannen op een bankje en die wisten 
me het juiste adres te geven, waardoor dit interview tot 
stand kwam met Robert Jan Barends. Ik vroeg hem hoe oud 
zijn bakfietsen zijn. Hij heeft er namelijk twee. 

RJB: Ik denk dat we een koolstoftest zouden moeten doen 
om dat te bepalen. 

POP: Waar zouden we dan uitkomen, denk je? 

RJB: Het kan overal tussen twintig en tachtig jaar zijn. 

POP: wat kosten ze per dag? 

RJB: Vijf en twintig gulden per dag en tweehonderdvijf tig 
gulden borg. 

POP: Kan iedereen ze dan meekrijgen, je hoeft geen paspoort 
te laten zien? 

RJB: Soms vraag ik wel een legitimatie, dat hangt van m'n 
bui af. 

POP: Ga je er nog meer kopen en verhuren of andere types? 

RJB: Als ik deze zomer een paar keer "nee" moet verkopen, 
dan weten we meer. Dat hoop ik. Ik doe het nu naast 
mijn gewone werk als slotenmaker en ik ben ook tim
merman. Ik weet nog niet of ik echt een bedrijf zal 
beginnen. 

POP: Hoe is het met de verzekering? Als je tegen eeh auto 
oprijdt, wie betaalt er dan? 

RJB: Dat moet je eigen WA-verzekering betalen, net als bij 
een gewone fiets. 

POP: Is het gevaarlijk om op een bakfiets te rijden? 

RJB: Ik vind het veiliger dan een gewone fiets. Iedereen 
rijdt ruim om je heen en ik fiets zoveel mogelijk op 
het fietspad. Mijn bakfietsen kunnen tussen bijna 
alle paaltjes door in Den Haag. 
Voor kinderen is het erg leuk om mee te rijden op een 
bakfiets. Ik heb er ook kinderzitjes bij voor de aller
kleinsten. 

De jaren negentig zijn in Den Haag 
al begonnen ~0 



? OP : Het is zoiets als d e paa rdentram. Ee n ge i nt je. Op de 
bakfiets naar Me ij endel l met koude kip e n c hampag ne . 
Vr oeger zag je z e in Enqelse filiT.s wel met paard en 
wa g en gaan l unch e n . 

~B : Voor sommige mensen is het economi s c he noodzaak. Het 
is veel goedkoper dan een auto huren en nie t i e dere en 
hee ft een rijbewijs . 

?OP : Je b ent ENFB-lid gewor9en on langs. 

~JB: Ja , ik wi l mee r informatie, en ik sta natuur l i jk ach
t er de d oe lstellingen van de ENFB. 

? OP: Ik ben b lij te horen d a t je in f o rmati e uit onze blaad
jes haalt . Dat geeft weer moed en bij d e ze dru k ik je 
advertentie af. Dank je wel voor dit interview . 

Peter Piket 

VERHUIZEN? KINDERFEEST JE? 
GROTE BOODSCHAP? PICKNICK? 

BAKFIETS HUREN ! TEL. : 070-3463213 

lr valt werkelijk 
wat te kiezen! 

21 



winderiS 
Van d6orRaan~ we l i ngelichte kringen vernam ik da t 
na de bo~1-;vakantie de eerste windmo len in Den Haa c, 
za l wonic: n neergezet. Dat zal gebeuren op het t errein 
va n het kraanve rhuurbedri.if Blansjaar aa" de 
Sc~cveningse Binnenhaven l naas t de SleephellinE'· 
DD ons •;erz oek s c hr eef de s ec r eta ris van de Haa(";c:e 
·~ -i ndmolen ver e ni0 ing, Fred Bloeme ndaal, een irnpres.::o ic

van de cl ub d i e de windturbine aan de have n gaa t 
pla.::.tsen . 

De Haagse Windmolenvereniging die op 7 september 1989 officieel is 

opgeri cht te l t nu 120 leden. Het doel van de vereniging is: het gebruik va n 

windenergie en andere milieuvriendelijke energiebronnen in de Haagse regio 

te bevor der en. Het plaatsen van een of meerdere windmolens die energi e gaan 

leveren aan het GE Zuid - Holland West is voor de vereniging een manier om 

aan het geste l de doel t e werken. 

I n Nederland zijn 25 soortgelijke Windmolenverenigingen aktief met een 

leden aanta l vanin t otaal 4000. De laatste drie jaar zijn er door deze 

verenigingen 18 wi ndmol en s geplaatst. Gezamenlijk leveren zij ongeveer 

1600.000 kWh mili euvriendeli j ke stroom per jaar. Om een idee te geven 

hoeveel dit i s he t volgende: Een gezi n gebruikt zo ' n 3200 kWh stroom per 

jaar . 500 gezinnen (huishoudens met een gemiddeld stroomverbruik van 3200 

k~h) maken dan ge bru ik van windenergi e . Landelijk worden deze 

windmolenvereni gingen ondersteund door O.D . E. (Organisatie voor Duurzame 

Energie te Utrecht ) . 

Vanuit een groeiend besef dat we niet alles me e r kunnen doen met het mil i eu 

waarin we leven en dat de voorraad brandstoffen als aardolie, kolen en gas 

ooit opraken , is er een groeiende belangstelling naar het gebruik van 

duu r zame en schone energie . Niet alleen particulieren en bedrijven tonen 

die belangstell i ng, ook de landelijke en provinciale overheid houden zi ch 

meer met de vr aag naar schone energi e bezig . In februari van dit jaar 

hebben provi ncie s en de ministeries van milieu en economische zaken de ~~ 



afspraak gemaakt d~t zij zullen zorgen dat er 1000 megawatt aan windenergie 

staat opgesteld in het jaar 2000. In de provincie Zuid-Holl and zal dat 150 

megawatt moeten zijn. De overheid en de provincies gaan dit stimuleren door 

middel van subsidies te geven aan bedrijven en particulieren die windmolens 

V d H ul' ndmolenvereniging betekent dit een subsidie gaan plaatsen. oor e aagse ~ 

op de aankoop van de molen van 60%. 

Het uitgangspunt van de Haagse Windmolenvereniging is dat de leden samen 

een molen kopen en plaatsen. Het geld dat de molen kost (160 mille) wordt 

bij elkaar gebracht uit leningen en donaties van de leden en de subsidie 

van de overheid. De aktieve leden van de vereniging zorgen voor 

vergunningen, aankoop van de molen, onderhoud en verzekeringen. De molen 

gaat stroom leveren aan het GE en de vereniging krijgt daarvoor een 

vergoeding. Uit de opbrengst worden de leningen in 10 jaar tijd 

terugbetaald met een klein percentage van 3% aan rente. Verder worden 

hiervan verzekering en onderhoud betaald. Ieder leenlid kan zich 

mede-eigenaa.r noemen van de windmolen en draagt daarmee bij aan een schone 

en milieuvriendelijke energieproduktie. 

Door de 120 leden die de vereniging nu telt is een leenbedrag toegezegd va n 

40.000 gulden. Gezamenlijk dienen de leden 65.000 gulden op te brengen , 

voordat er tot aankoop over kan worden gegaan. De Haagse 

Vindm6lenvereniging vraagt dan . ook aan een ieder die vindt dat schone 

energie méér dan de moeite waard is, om lid/leenlid te worden. 

Als lid betaalt u f 15,- per jaar aan kontributie. Als leenlid leent u 

daarnaast minimaal 100 gulden aan de vereniging. Donaties zijn ook altijd 

welkom. Ook bedrijven en instellingen kunnen li~, leenlid of donateur 

worden! jl:#,.rt 
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CURSUS VERKEERSM!L!EUKAARTEN 

Veel organisaties, waarcnde= de Fietsersbond enfb, 
ZlJn in botsing geko~en ~et ~et verkeersbeleid van 
de overheid. Het be~nvloeden van het verkeersbeleid 
blijkt echter ingewikkeld te zijn. Het vraagt een 
gedege:1 kennis. 
Er is n~ een cursus opgez et wa a r bij aan de hand van 
'verkeers~ilieukaarten' wordt aangegeven welke 
mogelijkheden er zijn o~ ~et verkeer sbeleid te 
beïnvloeden. De ver~eers~ilieukaart brengt de 
~i lie uverontreiniging in kaart en is daarom een 
handig instru~ent om bel 2 ids~aat= egelen te nemen. 
De cu=sus is bedeeld vco= iedereen die !in de toe
ko~st~ ac~i?~ ~et ~ ? ~ ver~~ersbeleid bezig is. 

Data: 5 à 6 avonde~ in s~~t s ~b e =. Daa= o~ volgend 
twee~3al per jaa= vervol~~ijeenko~sten. 
Kosten: geen, eventuele reiskosten kunnen word en 
gedeclareer:i. 
Plaats: wordt nog vastgesteld 
Organisatie: Fietsersb o:-. ~ enf'::-, z ~ :id-P.olla!'ldse 

~ilie~~edcra~ie, Milieu1s!e:-:si~ Natuu= en ~ilieu, 
;~tie Strot3l~. Stop du ~inder~~~=d. 

!--!e!: : '? :-.':;::-!.~~::::=2.2.:.~-; °C:'~ è::- .-::.:~~~~? 

G2e f : es~ ~i~ ~in~~ = :-:; : : ~~:-::: ~ - ~ - 3~~4~08 

Op vrijdaç ~7 ~ei vet=ok ee~ ;roe~ fietsers vanuit 
Sc~eveningen op weg naar Estland. De tocht gaat via 
~uitsland, Denemar~en, :~ed e n . Zuid-Finland en ~e
~i.:-l-;!"'2.~ :-!~2!" Es~: ,::~~~ !J ·.~ ::. et:::s :-s !':c~.::::": -2~ op .5 
~u;ust~s aan te ~=~0n. Onde=weg vragen zij a~ndacht 
voor d e v~rvoersp r ~~ :e~ati ~ e~ ;eve~ zelf het 
goede vac=~eeld deer de he e afsta~d te fietse~. 
Wie zij dat de fiet 3 voer= 2e~ vervcer~iddel is 
voer k:eine afstanden? 24 



EIEREN ETEN IN DE NATUUR 

Op eerste paasdag vond weer een fietstocht plaats van 
de Haagse afdeling van de ENFB. Op een zeer gedetail
leerde kaart had ik enkele weggetjes gevonden in de 
buurt van de Delftse Hout, die nodig verkend moesten A 

worden. 
De dag begon evenwel voor de schrijver dezes met het 
zingen van Gods lof in het kerkkoor, maar dat vermeld 
ik alleen ·om te zien welke reactie hierop Hans Pars 
zal verzinnen. Sommige mensen denken echt dat ik wal
vissen voorlees uit Jona 1 en 2 . 
Toen wij bij de Delftse Hout aankwamen wilden wij even 
uitrusten en ik veinsde even de bosjes in te moeten en 
daar aangekomen strooide ik enkele chocolade paaseieren 
gevuld met drank in het gebladerte. ik hield er evenwel 
een in de hand en riep: kijk eens ~at ik vind; er liggen 
er nog meer hoor. Ga maar eens kijken. 
Nee joh, zeiden enkelen, laat toch liggen voor de men
sen voor wie ze zijn. Ik zei: volgens mij zijn ze voor 
ons. Ik moest al mijn takt en inventiviteit aanspreken 
voor ze de bosjes indoken. Wat zijn ENFB·ers toch eer
lijk. Het blijkt trouwens dat alcohol verpakt in cho
colade goedkoper is dan in een fles. 
De volgende pauze was bij de Ackerdijkse Plassen, die 
zich even ten noorden van het vliegveld Zestienhoven 
bevinden langs de grote weg Delft- Rotterdam. Het na
tuurschoon is daar zo overdonderend aanwezig dat enke
len van ons er met de rug naar toe gingen staan om 3e~ 
elkaar de laatste fietsproblemen te bespreken, om nie~ 
in de war te geraken. 
Na een derde stop op de Beestenmarkt in Delft, waar 
wij op het terras van een cafe hebben gezeten en daar 
van de uitbaters paaseieren kregen (gratis) vervolg
den wij onze weg naar Den Haag. Nog even dit: de Bees
tenmarkt in Delft zou een van de mooiste plekjes in èe 
randstad kunnen zijn, als ze daar de auto's eens zouden 
weren, die de markt zo'n rommelige aanblik geven. 
Goed dat er nog controle is op de autoriteiten en wij 
zo nu en dan gaan fietsen op de laatste zondag van ie
dere maand. Verzamelen om 12 uur in cafe "de Landbouw" 
hoek Bezuidenhoutseweg 1 Landscheidingsweg, verscholen 
in het lommer. Wat klinkt dat mooi. 

Peter Piket 

een deelneemster aan de 

fietstocht met Pasen vindt 

een ei ~5 
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Nederland! 

Holland in het wilde westen. 
jij laat je milieu verpesten. 
Rooksignalen van fabrieken. 
die de atmosfeer verzieken. 
zijn een teken aan de wand ... 
Nederland! 

Holland. jouw betonnen prairie, 
tot de horizon vol herrie. 
telt steeds minder groene grassen. 

10 en de grauwe uitlaatgassen 
heb je zelf niet in de hand ... 

Nederland! 

Holland. jij bent wonderbaarlijk. 
zo welvarend. maar gevaarlijk. 

15 want omdat jouw bodemschatten 
chloor en chemisch gif bevatten. 
kom jij dagelijks in de krant ... 

Nederland! 

Holland. jij maakt propaganda 
20 voor de walvis en de panda. 

maar je bent de valk vergeten. 
die jouw landbouwgif moet eten, 
dat in muizen broeit en brandt. 

25 

30 

Nederland! 

Holland. denk toch ook aan !a ter__.-, 
en wees zuimg op je water. (_____/ 
spaar je land. bewaar je natie ~;:-:....::~-1.=:lt..c-l#~.Jr-l,lt.G~'I.-...!Ro:o-K 
voor de jonge generatie. 
laat ze spelen in het zand ... 
Nederland! 

Holland in het wilde westen. 
werk jezelf niet in de nesten. 
Plant en dier wil ademhalen 
op het veld en in kanalen. 

35 mensen houden van één land ... 
Nederland! 
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TAAL&FIETS 
De redactie van uw onvolprezen fietsorgaan krii~c 
uiteraard met ~rote regelmaat hele scapels boeken 
ter recensie aanzetoden. Kwali te i tskranc.ies als de 
Fietsbel zijn er niet te veel in ons land. De te 
recenseren boeken worden op basis van hun dikte 
onder de redacteuren uitgezet. De kleinste mannetjes 
kr"jc;en bi.i deze verdeling de dikste boeken. L'e 
z~dachte achter deze regel is dat al die kleine 
heertjes een Napoleon-complex hebben en hierdoor 
ged~1on[.en zi in tot campensa tie. Kortom: door die 
kleintje~ Lele dikke boeken te geven is de redactie 

weer eeu tijdje van hun gezeur verlosc. Het zal bi i 
onze trouwe lezer~ dan ook geen ver wondering wekken 
dat e r hele stapels dikke boeken bij m1j thuis wor den 

bezorgd. 

Kor t geledcu trof ik in de stapel Bruce Duffy '·::; boek 
ove r ll i t tgensteiu aan. In "De wereld die ik aantrof" 
.;;chetst Duffy op zeer onderhoudende wi ize de levens
loop van de Oostenr i.ikse filosoof. Het boek is ook 
een aanrader voor de aanhangers van de filosoof 
Eertrand Russell. Duify maakt van Russell een Rinus 
de 'ó io!Jer van wereldtormaat. die amper meer t i jd 
ha•l voor andere din~en. in De wereld die ik aantroi 
tref ik een passage aan over de relatie tussen 
iiet.sen en de taal. De passage komt uit een beschri iving 
i n het boek van een ·:;aart promotie-~espreil: tussen 
Russell. Moore r_,n 'vl ittgenstein. 

I I \\.oorden zijn niet zo nauwkeurig en wetenschappe

lijk. Integendeel, woorden zijn slechts benaderingen en hebben vaak zelfs onze 
hulp nodig, zoals wannee r wc nadrukkeli jk wij zen en zeggen : Ik bedoel die 

bezem- die bezem dáár. 
Dus moeten we wel onder het oppen'lak van de ogenschi jnlijke betekenis 

van een woord graven. er het stof en de aangroe isels van jaren af vegen- de 
mlle last van herinne ringen en assoc i atie~ - om de grammatica ervan bloot te 

leggen. Overigens. met grammatica bedoel ik de manier waarop een woord in 
een bepaalde contcx1 wo rdt gebru ikt. En neem nu alle ve rschillende manieren 

waarop we woorden gebruiken. Toncebpelcn. Een vcrhaal ve rtellen. Een 
raadsel oplossen. Een pi jn beschri j,·en. Er zijn talloze manieren waarop we taal 

gebruiken . Deze activiteiten- het spreken' an een taal- noem ik levensvor
men. ,\laar binnen die 'orme n hestaal een bijna onbegrensd aantal nuances en 

onderscheiden. 
!la' zei .\ loorc . iJ u'> op u\\ manier wekt u nog steeds naar de essenties die u 

1ci te ven' erpcn . F.cn ,oort unive rsalia. 
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.tr verscheen een rimpel in Wingensteins neus en hij antwoordde: De es
senties binnen het gewone, zo u wilt. Of essenties onder het oppervlak van 
onze gewone taal. ;\laar ook hier gaat het er weer om dat deze essenties steeds 
veranderen. En weet u, zelfs wij filosofen zijn · ons volgens mij nauwelijks 
bewust van deze nuances. Taal gebruiken is als fietsen : we denken er niet bij 
na hoe we het doen, we doen het gewoon. Tegelijkertijd is taal zo vanzelfspreu 
kend dat ons veel ontgaat, en ze brengt ons filosofen vaak in verwarring. •• 

Hieru i t kunnen we het volgende c oncludere n . Als taal 
gebruiken geli jk is als fi e t s en . is fie t sen gelijk aan 
d0nken. Volgens ~ittgenstei n bestaa t er i mmers geen 
denken bui ten de taa l. Da t i s reuze hand i g. In den 
ver•;olge kunt u me ns en die neerbuigend doen over de 
fietser of over ijverige poli tieagent e n t oevoegen : 
" E FIETS DUS IK DENK". Me dunkt dat dit s oort types 
dan wel s nel uit uw voorl icht zul l en s tappen ( hpar~) . 

Stichting Stedenband Warszawa r?f \~) ~t ·····.·.· .. ····· 
Den Haag 

Towarzystwo W spólpracy Miast Den Haag · W arszawa 

De stichting Stedenband Den Haag - Warszawa organiseert 
op woensdag 19 juni om 20 uur, in het SOWOG-gebouw aan de 
Torenstraat 172, een informatieavond over de milieusituatie in 
Warszawa, de hoofdstad van Polen. 

Aandacht wordt besteed aan de samenwerking die in het 
kader van de Stedenband tot op heden tot stand is gekomen. In 
het bijzonder wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen van 
het Drinkwater- en Waterzuiveringsproject van onder andere het 
Drinkwaterbedrijf Zuid Holland en de mogelijkheden van milieu
educatie door middel van de bouw van een Stadshoederij in 
Warszawa. Drinkwater is zèèr slecht in Warszawa en Milieu
educatie kent men al helemaal niet. 

De Stedenband heeft contact met plaatselijke milieuorga
nisaties in Warszawa en zou graag Haagse milieuorganisaties 
met deze organisaties in contact brengen zodat er een uitwis
seling kan plaatsvinden. Op de informatieavond zal een verte
genwoordiger van de Poolse milieubeweging aanwezig zijn. 

Nadere informatie: stichting Stedenband Den Haag - Wars
zawa, Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag, ma t / m do van 9 t/m 
13 uur tel. 3 64 38 18. 
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ENFB: het fietsen 
fiscaal stimuleren 

WOERDEN - De fietsersbond 
ENFB vindt dat werkgevers be
halve aan reizigers met het 
openbaar vervoer ook een he- 1 

lastingvrije vergoeding moeten 
kunnen geven aan forenzen die 
gebruik maken van de fiets. De 
bond reageert in zijn brief aan 
minister . Kok van financiën, 
waar.van ook de ministers Maij 

·en Aiders een afschrift hebben 
ontvangen, op de aftopping van 
hef reiskostenforfait. Volgens 
de ENFB is daarbij sprake van 
ontmoediging omdat het ge
bruik van het rijwiel fiscaal op 
één lijn wordt gesteld met het 
particuliere autogebruik. 

.... 

•.· ,: 

Dagje zonder auto 
Op 3 juni gaat de landeliJke p!.L
bliekscampagne 'terugdringing 
autogebruik' van start . Deze past 
in het kader van het Structuur
schema Verkeer en Vervoer. Het 
motto lu idt: 'De auto kan best 
een dagje zonder u.' Twee Post
bus 51-spotjes en radiocommer
cials zullen in de maanden JUni en 
juli te zien en te horen zijn . Ook 

worden de spotjes in de bioscoop 
vertoond. Daarnaast zullen ad
vertenties worden geplaatst in 
kranten, komt er een PB 51-fol
dertje. en zullen mottoborden 
langs de snelweg worden ge
plaatst. V&W wil met deze cam 
pagne op een milde rnanier men
sen ervan bewust maken dat ziJ 
niet voor elk akkefietje de auto 

pakken (zoals sigaren halen bij de 
sigarenman op de hoek). V&W 
wijst daarbij op de alternatieven : 
wandelen, fietsen. openbaar ver
voer. 
In de Profiel van juli zal aandacht 
worden besteed aan de totstand 
koming van beide spotJeS. 

stil & 
schOOn 
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ROEPT U MAAR ! ! ! ! ! 

Op onze rubriek "!toept u maar " heèben wij aardig wat 
post van jullie ontvangen. Bedankt hiervoor! 
De reacties liepen uiteen van van 11 Kort maar krachtig 
tot brieven met uitgebre~de eituatieschetsen. Van 
suggesties voor weloverwogen, bedachtzame oplossingen 
tot radicale maatregelen. 

Alle reacties zijn of worden,voorzover dit mogelijk is, 
in ons overleg met de gemeente meegenomen. 

Onderstaand volgt een kleine samenvatting van de 
"Roept u maar" post. 

"Aanpassing verkeersreglement; Fietsers overal en altijd 
voorrang","Bedankt voor jullie inzet", "Geen verkeers
drempels aanleggen die fietsers hinderen","Waarom is er 
nog geen fietsroute door de binnenstad","Fietsenstallingen 
ontbreken bij bioscopen,theaters en musea" (Meerdere 
reacties), "Slecht onderhoud fietspaden en glas op het 
wegdek (meerdere reacties), "Snelverkeer moet zich aan 
het langzaam verkeer aanpassen,en niet andersom", 
"Ontbreken van fietspaden op oa Viallantlaan, zuiderpark
laan, Laan van Meerdervoort, Buitenhof etc. 11 (Meerdere 
reacties) 
Verschillende van deze klachten zijn bij de gemeentelijke 
instanties door de leden zelf gemeld. 

De rubriek "Roept u maar 11 woràt, Joor rui:r.tegebrek, 
niet meer in iedere Fiets.bel geplaatst. 
Maar blijf gerust schrijven! Wij willen graag weten 
wat er onder onze leden leeft! 
Tiny Dongelmans. 

Belangrijke telefoonnummers. 
Kapotte lantaarnpaal? GEB,Openbare Verlichting 

Tel.nr.: 3133554. 
Slecht~wegdek? Gemeentewerken 

Tel.nr.: 3889260 tst 247 
Overtollig groen? Groenvoorzieningen 

Tel.nr.: 3889335 
Vervuiling? Reinigingsinspectie 

Tel.nr.: 3654812 tussen 8 en 9 uur 
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Gevraagd 

ADVERTENTIE. 

Vrijwilligers m/v 
voor de werk~groepen: Rijswijk io 

Leidschendam io 
Westland io 

Door het omvangrijke werkpakket binnen de gemeente 
Den Haag, kunnen wij de fietsersbelangen in de 
omliggende gemeentes niet zo intensief behartigen, 
als wij zouden willen. 

Daarom vragen wij aan ENFB-ers in deze gemeentes 
zich aan te melden voor een van deze werkgroepen. 

Op een nog nader te bepalen datum zullen wij een 
voorlichtings-avond houden. De diverse aktiviteiten 
van de ENFB in het algemeen en de te verrichten werk
zaamheden binnen de werkgroep zal dan uitgebreid 

' worden besproken. Ook zal op deze avond eventuele 
vragen van de aspirant-vrijwilligers beantwoord 
worden. 

Wij vragen geen verkeerskundige-o pleidingen, je 
dagelijkse fietservaringen en een gemotiveerde 
inzet zijn voldoende. Je kunt zelf bepalen hoeveel 
tijd je in dit nuttige en gezellige ENFB-werk stopt. 
Binnen de werkgroep zullen er afspraken over de 
werkindeling etc. gemaakt worden. 

Heb je interesse? Neem dan even: .kontakt met ons op. 
Schriftelijk: Postbus II638, 2502 AP Den Haag. 
Telefonisch: 070-3664608 of 070-3659870. 
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Voor maar f 1 ,25 per week 
kunt U Uw fiets een jaar lang 

veilig stallen bij 
"BI ESI EK LETTE" 

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

Kijkduin. 

Jaarkaart 

12 rittenkaart centrum 

12 rittenkaart seizoenstallingen 

f 65-
. ' 
f 6,

f 12,-

Vaste atallingen: Veldaragracht (bij HEMA), Laywag (winkelcentrum), Rijlwijk (Inde Boogaard), • 
Burg. de Uonchyplain (stadhuis) Voorburg (Kon. Julianaplain) Harman CoatMilraat : 

Saizoenatallingen: Kijkduin (Oaltaplaon), Scheveningen (Nrd. Bout.), Scheveningen (Sirandwag), 
Scheveningen (Kurhaua), Zw11mbad Overboach, Zwambad Zuidarparll. 

Evan~~menten: North Saa Jazzfestival, Rekraade, Parkpop, Waterpop en vele anderen. 

Bel de "BIESIEKLETTE"INFOLIJN tel. 070-362.42.82 


