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GROTE VLIEGEN EN EEN STOEPJE 
PIERRE START HET WONDER VAN VLAANDEREN 

Enkele ~aanden geleden kreeg ik een karnpeer
handboek van de ANWB uit 1957 in handen. Daar 
viel onder meer de volgende passage in te 
lezen: "In een nog altijd redelijk tempo 
voert ons rijwiel ons, over wegen waar geen 
auto kan of mag komen, naar onze bestemming". 
In een notedop een van de belangrijkste 
wensen van de ENFB samen gevat. Ik moest daar 
onrniddelijk aan denken toen ik namens de 
afdeling Den Haag eind juni getuige was van 
de produktie van betonworst. 
Op een van de laatste dagen van juni verzam
elde zich in het sjieke restaurant De 
Wildhoef ( in plaats van de garderobe werd 
uw verslaggever de afwaskeuken gewezen) een 
flink gezelschap goed geklede heren. Men 
was daar bijeen gekomen op uitnodiging van 
het Aannemingsbedrijf NBM. Aan de uitnodiging 
was gehoor gegeven door een flink deel van 
het kader van de dienst Gemeentewerken, een 
handje vol hotemetoten van de NBM en zooitje 
ongeregeld van de media, voorlichting en 
stadhuis. En natuurlijk niet te vergeten De 
Openaar. 
Met behulp van de nodige kopjes koffie kon 
het de aanwezigen duidelijk worden gemaakt 
dat we straks min of meer getuige zouden 
zijn van een klein mirakel. 
Om bij het mirakel te geraken moest het 
hele gezelschap eerst in een touringcar 
worden gehesen. Zo'n 1000 meter verder, 
op de Groen van Prinstererlaan, moesten 
we er weer uit en kwamen vis á vis te 
staan met een vervaarlijke machine. 
Volgens de vertegenwoordiger van de NBM, 
de heer A.M. Luijkx, zou deze machine 
straks het wonder gaan presteren. Zoals 
trouwe bezoekers van Lourdes wel weten 
gaan zulke wonderen niet zo maar van 
start. Daar moet iemand van boven aan te 
pas komen: De Openaar. Omdat de eerste 
aangewezene voor dit karwei, wethouder 
Vlaanderen, door ziekte was geveld, trad 
er een plaatsvervanger op: het raadslid 

Pierre Heijnen. Deze Heijnen is van de PvdA 
en alleen al om die reden een man van 
gewicht maar hij behoort daarnaast tot 
categorie raadsleden waarvan men zegt: 
"Die komt er wel". Zulke kandidaten 
voor iets hoogs zijn daarom bij uitstek 
geschikt om iets te openen. Ze lopen 
toch al naast hun schoenen en kunnen 
daardoor snel de toepasselijke feest
kleding aanschieten. In het onderhavige 
geval een smetteloze oliejas plus 
(arbeidsinspectie)helrn. 
Nadat ons Raadslid op het monster had 
plaatsgenomen, kon het wonder zich 
aan ons voltrekken. Ik zal de lezer 
niet vermoeien met details over 

de technische capaciteiten van het gevaarte 
maar wel met het resultaat. Aan de achter
zijde verscheen een twee meter brede trottoir
band van beton. Deze band werd door de 
machine in haar inwendige uit diverse ingredien
ten geklutst en er tenslotte uitgeperst. 
Terwijl Heijnen als een waarachtig veldheer 
op de bok van de machine torende, overdekte 
de streep beton een flink deel van de Groen 
van Prinstererweg. Tot mijn verbazing 

echter bleef aan beide zijde van de band 
een strook asfalt over. Een merkwaardige 
voetgangersstrook werd daar aangelegd. 
Gelet op de hoogte de rand, zo'n 15 cm, 
was ze niet zo geschikt als parkeerstrook 
voor auto's. Na verloop van tijd bleek 
tot mijn niet geringe ' schrik dat het 
hier ging om de aanleg van een fietspad. 
Daarbij was niet de strook bedoeld als 
fietspad maar als afscheiding. Mijn 
verbijstering over een afscheiding van 
twee meter breed werd door de aanwezige 
techneuten afgedaan als kinderpraat. Een 
opperde zelfs het idee om er ijzeren 
paaltjes op te plaatsen om parkeren tegen 
te gaan. Mijn suggestie dat een strook 
van een ~~lve meter goedkoper was en 
paaltje~ overbodig maakte, viel ook niet 
in goede aarde. Ik had het weer niet goed 
begrepen: de breedte van de strook diende 
tevens om het aantal rijbanen voor auto's 
te kunnen beperken. Twee vliegen in een 
klap: een fietspad en nog maar een rijbaan 
voor automobielen. Op mijn vraag waarom 
er dan niet gekozen was voor een dubbel
zijdig fietspad kreeg ik geen eens meer 
antwoord. Het was duidelijk dat ik van 
verkeerstechniek geen kaas had gegeten. 
Volgens de heer Luijkx was dit niet het ei 
van Pierre maar van Columbus. In hoog 
tempo en tegen lage kosten kon op deze 
rnanier een fietspad worden aangelegd. 
Weliswaar alleen op bestaande asfalt
wegen maar daar kon heel wat van de 
beoogde 40 kilometer fietspad voor 
deze Collegeperiode op worden gefabriekt. 
Als het moest kon dit apparaat in een 
paar maanden die hele 40 kilometer aan
leggen. Met recht zou men dan bij de 
volgende raadsverkiezingen kunnen spreken 
van 'Het Wonder van Vlaanderen". 
Helaas moest ik daarna deze "bétonnage 
rniraculeuse" verlaten om elders een korst 
brood te gaan verdienen. Zodoende heb 
ik de borrel, pinda's, dia's, broodjes 
en deskundige toelichting moeten missen. 
Daarom heb ik ook niet kunnen vragen 

of niet het bezwaar van deze machine 
was dat het middel het doel wettigt: 
met andere woorden of niet het soort weg
dek plus de NBM-rnachine bepalen waar 

fietspaden gaan komen. Het is te hopen dat 
dit soort worst de fietser niet zwaar op de 
maag zal vallen. 
Gelukkig is het duidelijk dat de firma NBM 
het goede hoog in het vaandel heeft staan. 
Voorafgaand aan de Pierre's worstmakerij 
was ons ter ore gekomen dat de aannemer 
een bedragje wilde schokken voor een goed 
doel op verkeersgebied. Ten stadhuize was 
hierop gesuggereerd dit aan de ENFB-Den 
Haag ten goede te laten komen. Helaas waren 
wij op dat moment net in dispuut met 
Woerden over subsidies en commercie en 
moesten we de gulle gevers teleurstellen. 
Lelijk doen tegen Woerden over de centjes 
van Nelie Srnit-Kroes en dan zelf de hand 
opsteken voor een aalmoes van een tempel
bouwer leek niet gepast. 

Hans Pars 
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Avontuur met een staartje 

S P E C I A A L 

DINSDAGAVOND 

V 0 0 R U!!!!!!!! 

25 oktober 1988 

L E D E N V E R G A D E R I N G. 

================================ 
.§'J'_~:fJ,()_~~G 95 - 20.00 uur 

A G E N D A. 

20.00 uur - Opening vergadering. 

eventueel toevoeging van 
aktuele vergaderpunten. 

20.10 uur - Goedkeuring verslag vorige 

ledenvergadering. Zie bijlage I 

20.15 uur - Goedkeuring financieel verslag, 
begroting en jaarverslag. 
Zie bij lage II 

20.30 uur - Mededelingen càntaetpersonen van 
de diverse werkgroepen. 

20.45 uur - Verkiezing bestuur. Zie bijlage III 

21.00 uur - Dia-presentatie Milieu Defensie. 
Thema "Schoon op weg", in •t kader 
van de aktieweek 7 t/m ~2 november. 

21.30 uur - BeJ?_prekinl! akties komende periode. 
Met oa: DOND~RDAG 10 November 

Milieudefensie aktie 

VRIJDAG 2 december 
Biesieklette Feest 

Start aktie "KOM UIT DIDE 
AUTO, TOT ZIENS OP DE FIETS 
Speciaal op de oudere 
hagenaarE gericht, 

Aktie Aktief 

22.00 ~ur - Rondvraag en sluiting van de verga~ 
dering. 

++++++++++++++++++++++++++++11111111111 
Dinsdag 25 oktober 1988 
BUURTHUIS STATIONSWEG 95 
JAARVERGADERING ENFB - aanvang 20.00 uur 

-~· 

Bijlage I 

VERSLAG LEDENVERGADERING 9 juni I9ef. 

Jawel het was echt goed aangekondigd in de 
"Fiet~bel" • Ledenvergadering Stationsweg 95 
20.00 uur! Toch twijfelde menige ~eaenver-
gadering bezoeke,r hieraan. . 
ue ruimte waar wij nu alweer en1ge keren 

mochten vergaderen was bezet. De ouderen soos 
hield dezelfde avond kaarten. Dus bezette wij 
àe achterste kamer, welke overdag dienst doe~ 
als peuterspeelzaal.~aar det mas de pret niet 
drukken! Na nog enige ENFB-fans van c;p r_;trar:t 
te hebben geplukt en ervan te hebben overtuigd 
àat de afd.Den Eaug hier echt "zat" kon de 
vergadering om even ever achten beginnen. 

Aanwezig waren:Marga Zuurbier,Rik Zakee, Frits 
Wegenwijs, Elly Verzaal, F.8lokker,Henk Toet, 
Peter Piket, Hans Pars, Alpons Mantel, John 
Lamet, Joep v.Hoof, Tiny Dongelmans en A.Buis. 

Het verslag van de ledenvergadering van 22 maart jl; 
wordt goedgekeurd. 

Hededelingen. 
Secretariaat: vraagt de aanwezige om een paar 
uurtjes in de stand op Parkpop te staan. Na 
enig aandr~ngen is het "rooster" vol. Tevens 
wordt gemeld dat Jas van den Bergh z'n inzet 
voor de afd. Den Haag sèerk wil verminderen 
Omdat_ zijn werk voor de landelijke afd. in 
Vloerden al z'n aandacht vraagt. Per brief heeft 
Jas dan ook bedankt als bestuurslid van onze 
afdeling. Deze brief ligt ter inzage. Verder 
nog een verzoek aan de aanwezige om na afloop 
van de vergadering een stapeltje post, ter be
zorging, mee te nemen. Hierop wordt spontaan 
gereageerd • 

Verkiezing gewijzigd bestuur. 
De ledenvergadering kiest het bestuur als volgt; 
Voorzitster Harga Zuurbier, 
Penningmeester Alpons Mantel 
Secretariaat Tiny Dongelmans 
Lid Rik Zakee. 
Als contactpersonen van de werkgroepen worden 
bereid gevonden: Hans Pars Iledactie "Fietsbel", 
Rik Zakee werkgroep Ge•eentepolitiek, Elly 
Verzaal werkgroep Voorburg. Het publiciteita
materiaal is bij het secretariaat ondergebracht. 

Discussie strategie ENFB 
(Zie bijlage 2, Fietrbel juni I9e8)_ 
Na enige discussie kwamen de aanwez1ge 
tot de volgende stellingname • 
De prioriteiten van de ENFB,~n volgorde 
belangrijkheid, zijn: 
A.Het kritisch volgen van het ve:keers-! 

vervoers- en ruimtelijke orden1ngbele1d. 
B.Het voeren van overleg met betrokken . 

overheden en andere invloedrijke beslult
vormende organen. . . 

c. Het voeren van overleg met verw~n~organl-
satjes (zoals ROVER Hilieudefens1e enz). 

D. Ledenwerving/ledenbehoud 

Als belangrijkste ondersteunende instrumenten 
wgrden de volgende genoemd: 
I Ledenwerving/behoud 
ze Consumentenvoorlichting 
3e Verkoop publiciteits- en voorlichtingsmatr. 
4e Publiciteit. . .. 
Verkoop artikelen mogen niet te commercleel.~lJn. 
Hans Pars stelt voor Radio West aan t~ sch:lJVen 
voor bv een fietsrubriek. Alle aanwez1ge v1n~en 
dit een goed idee, het hoe en wie moet'nog·ultge
werkt worden. 

Besnreking landelijke ledenvergadering II ju~i 
De belangrijkste agendapunten zijn: _het bednjfsp 
en de wijziging van het huishoudel:l_~~- reglement• 
"Woerdêil''ïlëert·, vooruiüüjiêilCï .. oi> de goedk-:uring van 
het bedrijfsplan, een winkel in het pand 1n Woerden 
ingericht. Door een groter assortiment van artike 
en meer consumenten voorlichting zouden wij meer 
leden werven Meer publiciteit krijgen en daardoor 
fen sterkere.bond worden. De winkel zou op den,duur 
bekostigd kunnen worden uit de leden opbrengst. 



Ds vergadering kan niet achter dit bedrijfsplan 
staan, En wel, om de volgende redenen: 
De opbrengst wordt erg rooskleurig voorgesteld , 
te commercieel, De leden moet je voor je doel
stelling winnen niet door allerlei lokkertjes. 
Laat het onderzoek voor de consumenten voorlicting 
over aan instellingen die daar mensen voor in dienst 
hebben, zoals de consumentenbond, Je moet met je 
voorlichtend/nubliciteitsmateriaal naar de mensen toe, 
Dat kan via d~ bestaande fietswinkels, Maar sluit 
in ieder geval het risico van dubieuze debiteuren 
uit door bestellingen dmv een accept-girokaart 
te laten plaatsen, 

~ijziging huishoudelijk reglement, 
oa voorstel a.stemrecht medewerkers landelijk 

bureau. 
b,moties kur.nen alleen ingediend 

warde~, wanneer deze door minimaal 
twee afdelingen ondertekend zijn. 

a. Tegen. Ledenraad heeft een controlerende en 
corrigerende func~iernaar het bestuur toe. 
Het bestu~r ~~rdt bijgestaan door het lan! e
lij~ bureau. ~oor dit landelijk bureau stem
recht te geven ontstaat een schev situatie. 

b, Teger.. De plaatselijke afdelingen hebben hun 
hand en vo 1 aan lokale aangele .-:enheden. ,-Er 
zal geen tijd of energie zijn om andere afde
lingen te mobiliseren. Een ~otie moet op de 
ledenvergadering in~ediend ku~nen worden, door 
el~e afcevanrdig~e die dit noodzakelijk vindt. 
;~'ij =~tter per sl~t van r0~:~~in: niet voor 
onze lol motiet in te dienen • ~ij doen dit 
omdat wij vinden dat de leder.raad zich over 
een bepaald onderwerp ~j~ moet spreken. 

Rondvraag. 
Zure regenweek aktie- veel te lage opkomst 
Volgend jaar moe~en wij op e~n andere manier 
aan;~cht besteden aa~ deze aktieweek. 

Om even na tienen sluit de voor~itster de verga
dering en bedan~t alle aanwe=igen voor hun bydrage 
aan deze ledenvergaderin;. 

Avontuur met een staartje 
Bijlage II. 

Financieel verslag,l987 - 1988 

Onderstaand vindt u de winst- en verliesreke
ning over de periode l oktober 1987 t/m 30 
september 1988. (Met dank aan Tiny Dongelmans 
voor de inventarisatie van de materiaalvoor
raad) 

WINST- EN VERLIESREKENING, 

Uit110aven. 
'86-'87 '87-'88 '88-'8' 

Omschrijving Kosten Kos...._e.,..., Begroot Begroo 
I.L.JJe Y~etsoe". 2483,73 3273..-?t 3000,-- 3000,-
2,SecretariaB.t/ 

1;!:7 ,90 586,3" 250,-- 250, .. , Vergaderko<:ten 
3.Abonnementen/ 

126,-- 387,7C 200,-- 200,-Nota.'s 
4~ Inkoop matr~ 1049,25 700,84 520,-- 420,-
5,Manifestatjes- 392,10 4 79, 8C 600,-- 500,-Akties 

.Saldo (Qverscho !nso.hS 
Totaal 4519 63 5428 4 4570 -- 4370 -

Tn Wmf:t>~ 
'86-87 '87-'88 '88-'89 

OmschrijvinÎ Uitgave u~tgav jllegroot Begroot 
6,Contribut e-

3779,05 3722,95 l38oo,-- 3800,-afdracht 
?.Verkoop matr, 6?3,25 875,50 700,-- 500,-
8,Rente giro-

67,33 77, 50C 70,-- 70,--snaarrekening 
c Slldo (Tekort) 752,50 
Totaal 4519,63 :5~>28 45 570 -- 4370 --

Opmerkingen: 
ad.l;Devernieuwing van de Fietsbal (vQn A5 naar A4-

formaat en een mooie kaft) heeft tot een flinke 
kostenstijging geleid.Kosten A5 forcaat gemid~ 
deld (12 pagina's) f 350,-+f240,-porto, Kosten 
A4 formaat gemiddeld(l2 pagina's) f550,- + f300,
porto. Excl.f40,-- verzendetiketten. Bij h~nd
having van het nieuwe formaat en het aantal pagi
nas betekent dit dat volgend jaar 4 nummers kunnen 
worden uitgebracht. 

act.3:Inclusief de kosten van de werkgroep Voorburg, 
waaronder 2 oude nota's ad f 150,--

ad.4:Deze post wordt eni~zins vertekend door de inkoop 
van 30 T-shirts a fl7,50.Met deze voorraad kunnen 
wij nog lang vooruit, 

ad.5:Inclusief een AROB-procedure en een Kroonber~ep 
ad fl50, -- ell< 

nd,?: de verkoop van ie fietsrouteboekjffiheeft ons geen 
windeieren gelegd. 

Opmerkingen bij de begroting 1 88- 1 89. 

Er dient het komende jaar een strakke finan-
ciele planning te worden teegepast.Voor het 
eerst sinds jaren is er immers een (fiks) tekort 
op de jaarrekening, Onvoorziene beroepsprocedures, 
een (te) ruime inkoop en niet verwachte oude nota's 
zorgden hiervoor, Gezien de grote voorraad zal het 
komend jaar zeer terughoudend ingekocht moeten worden, 
Vandaar de gereduceerde begrootte post hiervoor, 
Door het verminderde giro-saldo zal de rente hiervan 
iets afnemen t,o,v,het afgelopen jaar, 
Ik verwacht dat het aantal leden komend jaar min of 
meer constant zal bli:ven, 

BALANS ner 30 seotember 1988 . . 
,. lo~csi va 

Kas 262,60 Schulden 726,79 
Giro 3861,81 Reserves 5279,--
Voorraad 1822,14 
Totaal 5946.55 Totaal 5946,55 

Een balans is een moment-opname van onze financiele 
situatie, de winst-en verliesrekening had betrekking 
op al onze in-en uitgaande geldstromen, ruidelijk 
zal zijn dat ondanks het verlies van afgelopen jaar 
onze financiele positie vrij sterk blijft door een 
flinke reserve, De materiaalvoorraad is gewaardeerd 
tegen inkoopprij?• 

Alphans Mantel - Penningmeester, 

-~----------------~ 



J A A R V E R S L A G. 

Werd er in oktober vorig jaar nog een bijzonder 
dringende oproep gedaan om meer aktieve leden. 
Nu kunnen wij gelukkig stellen dat wij met de 
huidige bezetting al het noodzakelijke werk 
vrij goed 1<unnen afhandelen. De nieuw toer;evoegde 
aktieve leden (waaronder ikzelf) beginnen nu, na 
een inwerkperiode van zich laten horen. Ook de kerm
groepvergadering wordt goed bezocht. 
Hopelijk worden het komende jaar nog meer mensen 
aktief binnen onze afdeling, zodat wij ons werk
terrein kunnen uitbreiden. 

Dit jaar hebben wij een stand ingericht op het 
Parkpop-en Voorhout festival. Beide voor herhaling 
vatbaar!!!!!! "ankzij de inzet van de "standwerkers" 
Onze milieu aktie in samenwerking met milieu defensie 
was minder suksesvol. De opkomst voor de Zure Regenfiets 
tocht was mager.Voor het volgende jaar zullen wij iets 
anders moeten verzinnen Aktie veeren tegen de nog steeds 
niet opgeloste vervuiling dreigt te versloffen. 

Door de nieuwe werkverdeling is er nu meer 
tijd vrijgekomen voor de ledenadministratie. 
Alle nieuwe leden ontvangen, naast de landelijke 
welkomsbrief, een brief van onze afdeling. 
Hierin vertellen wij wat we plaatselijk doen. 
Nieuwe leden kunnen ook meteen aangeven of ze 
zelf actief willen worden. De van de ledenlijst 
afgevoerde leden krijgen een brief met het ver
zoek·om aan ons door te geven wat de reden van 
het niet betalen van de contributie was. Zo hopen 
wij achter eventuele grieven te komen. Deze braeven 
worden zoveel mogelijk doo~ actieve leden verspreid 
dit om op portokosten te besparen. Resultaat na iin 
mailins, vijf opzeggers en tien ''wanbetalers'' hebben 
zich opnieuw aangerneld.E~n attief lid heeft zich 
aangemeld. 
0nze le.ndeliji~ o.fdelinc11'Soordcn 11 is de &l:tie 
"Aktief" gestart.()p initiatie: van Jos v.:?.n Den Bergh 
is Den Haag als proef gemeente gekozen. Jos heeft 
aarlig 1\"::lt uurtjes door Den Haat; gezworven, 1 eden
wervingskaart jes in brievenbussen stoppend. 
De proef is dus wel geslaagd te noemen!!!! Er hebben 
zich maar liefst i04 nieuwe leden aangemeld. Dat is 
grotendeels aan deze aktie te danken. Jos Merci. 

De Fietsbel. 
De redactie is ook •t afgelopen jaar druk in de weer 
geweest om allerlei interessant materiaal te verzamelen 
en te proberen dit op een beetje leuke rnanier te presen
teren.Dit jaar zijn er drie nummers uitgekomen. Waarv~n 
de l3atste twee extra dik en in een nieuw jasje 
e;csto:toh. 

Werkgroep Gemeentepolitiek. 

In dit jaarverslag zal, in tegenstelling tot vorige 
jaren niet uitgebreid worden ingegaan op de aktivi
teiten van deze werkgroep. Daarvoor in de plaats zijn 
de maandversiagen·gekomen die in elke Fietsbel worden 
gepubliceerd. 
Hoewel weer enkele tientalen kommentaren en dergelijke 
zijn geproduceerd, lijkt zich toch een zekere gelaten
heid van de werkgroep te hebben meester gemaakt. 
Dit laat zich ongeveer als volgt verklaren: 
De gemeente stort enorme bergen papier uit over degene 
die zich met verkeerszaken bezighouden. Om op al die 
nota's te reageren is extra moeilijk, omdat er geen 
duidelijke lijn in valt te ontdekken. Soms zijn de 
diverse nota's zèlfu met elkaar in tegenspraak. 
Op kritiek wordt niet serieus gereageerd en ook 
vanuit de gemeenter~ad valt slechts sporadisch steun 
te verwachten. Omdat ook de gern0enteraadsleden voort
durend bezig lijken te zijn met een vertwijgelde strijd 
tegen de papierstroorn. 
Zelfs na goedkeuring van de gemeenteraad strandde veel 
verkeersplannen. Meestal om financiele redenen. 
De gemeentebegroting staat slechts de realisatie van 
een fraktie van de door het college gepresenteerde pl 
verkeersnlannen toe. Op zich hmeft dit niet ongunstig 
te zijn, maar in de praktijk blijken allerlei toege
zegde fietsvoorzieningen vaker buite~ de boot te vallen 
dan plannen om het autoverkeer ruim baan te $even. 
Voor de komende jaren vrezen we wat dat betreft een 
verdere ver~lechtering.Prioriteit nummer één lijkt. hAt 
verkrijgen van zoveel mogelijk rijkssubsidie. r _ 
De gemeente lijkt maar al te bereid om daarvoor aan •t 
handje van minister Srntt-Kroes mee te lopen. Wiens visie 
bekend z~l zijn: Ruimbaan voor het autoverkeer. 
Als het een beetje tegen ~it zal over 10 jaar de dicht
heid aan autosnelwegen in de randstad die in het beruchte 
Los Angeles overtrfffen. In het verleden was de fraktie 
Links Den Haag vaak de enige die onze opvattingen steunde, 
maar nu bliikt het behoud van de wethouderspluche een 
hogere waarde tn hebben dan de bescherming van het milieu! 
Wellicht is het zinvol om met een aantal gelijkgestemde 
verenigingen eens om de tafel te gaan zitten. Om te zien 
ho' we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen het 
milieu meer gewicht in de schaal kunnen laten leggen. 
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Werkl)roen Voorburg. 
Activiteiten van deze werkgroep waren oa.: 
Bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan Parkweg, 
Medewerking verleend aan een alternatief -plan van de 
P.v.d.A om de ~arkweg verkeersluw te maken.Dit door 

nndermeer regelmatig te past~n om de auto's te tellen. 
Op verzoek van de gemeente is er een overzicht opgesteld 
van alle fietsknelpunten in de gemeente Voorburg. 
Er is regelmatig vergaderd zowel binnen de werkgreep als 
met de afdeling Den Haag. Momenteel zijn de "Voorburgers" 
druk bezig met de voorbereiding van de milieuweek van 
7 t-m 12 november 1988. Met name voor donderdag 10 november 
wanneer de aktiebus (Geluidhindervrij en milieuvriendelijk) 
onze stad aan zal doen. 

Werkgroep Gemeenteûólitiek. 
Er zijn het afgelopen jaar weer stapels bestemmingsplaanen, 
reconstructieplannen,rapporten etc doorgefietst. Letterlijk 
en figuurlijk. In de vorige uitgaves van de Fietsbel is 
er uitgebreid verslag gedaan, sla deze er nog eens op na. 

PS 
Mocht bovenstaand verslag u de indruk hebben gegeven dat wij 
nieuwe aktieve leden niet op prijs zouden stellen. Dan heeft 
u het mis. Elke BNFB'er met verkeeratechnisch inzicht en met 
kennis van de haagse fietsproblematiek, dus elke haagse fietser, 
vindt binnen onze afdeling nog genoeg om de tanden in te zetten: 
Help mee om Den Haag ~efietsbaar te maken, meld je als aktief 1: 

Bi jlage II I. 

De huidige bestuursleden stellen ztch, met uitzondering 
van Alpons Mantel, ook komende jaar beschikbaar voor 
deze functig. Alpons heeft een baan geaccepteerd in 
Wageningen, welke niet meer te combineren is met het 
penningmeesterschap van de ENFB, afdeling Den Haag. 
Alpons bedankt voor je inzet, bij het financieel beheer 
van onze afdelingskas, binnen de werkgroep Gerneentepoli
tiek, op onze~stadds,etc, in de afgelopen tien jaar!!! 
Kandidaat penningmeesters, bestuursleden en kascommissie
leden worden verzocht zich hiervoor op te geven bij het 
secretariaat of op de ledenvergadering bij de voorzitster. 

Avontuur met een staartje 



STERTOCHT 

Je neemt een kaart van de regio Den Haag, 

je kruist daarop alle watertorens aan en 

je stippelt een fietsroute uit, waar

langs je alle aangekruiste punten per 

fiet~ kan aandoen. Zo kun je, als je ten

minste de meest aantrekkelijke weggetjes 

hebt uitgezocht, een prachtige fiets

tocht kan maken. 

Een soortgelijk idee, maar dan met een veel 

diepere inhoud, kreeg gestalte op 2 juli 

jo~leden. Toen werd namelijk de mogelijk

heid geboden om deel te nemen aan een 

fietstocht tussen de psychiatrische centra 

in de Haagse regio, waarbij tevens de ge

legenheid bestond om in deze centra in 

contact te komen met degenen die daar ver

blijven en werkzaam zijn. Het doel van 

dit evenement was het vergroten van de 

openheid en het " verkeer " tussen be

woners van deze tehuizen en degenen die 

deel uitmaken van wat wordt beschouwd als 

de " normale "maatschappij. De organi

satie van deze tocht, die gehouden werd 

onder het motto " Wat heb ik nou aan mijn 

fiets hangen ? ", was in handen van een 

groep die streeft naar de realisering van 

het Sterhuis, een activiteitencentrum 

voor oud-patiënten. Het evenement vond 

plaats in samenwerking met de Stichting 

Landelijke Patiënten- en Bewonersraden 

(LPR), die het plan had opgevat voor een 

open dag, waarop de psychiatrische centra 

in de Haagse regio konden worden bezocht 

door een ieder die daarvoor interesse had. 

Zo ontstond het idee om deze open dag te 

combineren met een fietstocht langs deze 

centrá. 

Het centrale startpunt van deze fietstocht 

was op het Lange Voorhout, maar er kon ook 

bij elk van de deelnemende instellingen 

gestart worden. De totale route was 60 

kilometer lang. Het was echter ook moge

lijk om slechts een deel van het gehele 

traject af te legten en dus maar enkele 

van de centra te bezoeken. Bovendien was 

op bijna alle terreinen waarop deze cen

tra gelegen zijn, een korte aanvullende 

route uitgezet, zodat de deelnemers aan 

de tocht een goede indruk konden krijgen 

van de daar aanwezige accommodatie. Bij 

elk van de centra was een koffiepunt ge

creëerd, waar de deelnemers in contact 

konden komen met de bewoners en degenen 

die hen verzorgden. Het aldus uitgewerkte 

idee was vooral daarom zo zinvol omdat de 

daar gelegde contacten een goede aanzet 

vormden om eens wat langer stil te staan 

bij alles wat met de psychiatrie te maken 

heeft. 

De fietstocht, die was uitgezet door Euro

dax Randonnée Nederland, een club van 

lange-afstandsfietsers, bestond uit vijf 

Fietstocht langs 3000 bedden 
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etappes, twee korte van elk zes~en drie 

langere van respectievelijk 12~, 15~ en 

21 kilometer. De route stond beschreven op 

een informatieblad, dat tevens als stempel

kaart dienst deed. 

De tocht voerde eerst langs de Haagse fiets

route naar Rosenburg en vervolgens via 

Park Dekenburg naar Bloemendaal. Tussen 

dit centrum en de volgende etappenplaats 

lag het langste deel van het gehele traject. 

Dit liep eerst door het recreatiegebied 
l 

van Madestein en daarna, door een prachtig 

stukje Westland, langs Kwintsheul en Wate

ringen naar de zuidpunt van Rijswijk. Van

daar bereikten we binnendoor, via Sion en 

Den Hoorn, de bebouwde kom van Delft, waar 

zich het volgende rustpunt bevond, het 

Sint-Jorisgasthuis. Hier had men zelfs in 

het kader van de open dag een rommelmarkt 

georganiseerd. 

De vierde pleisterplaats was gelegen in 

Leidschendam, in Schakenbosch, waar we 

via Nootdorp, de sluisjes over de Vliet 

en de Oude Trambaan arriveerden. Het was 

prettig om te merken dat, naarmate de dag 

vorderde, het aantal deelnemers aan het 

evenement duidelijk toenam, hun fietsen 

al of niet getooid met een ballon die bij 

de stempelposten te verkrijgen was, maar 

zij zelf in ieder geval voorzien van een 

button met het logo van de tocht. 

Na Schakenbosch leidde de route naar het 

meest noordelijke punt van de tocht, de 

Sint-Ursulakliniek in Wassenaar. Helaas 

was het terrein zelf niet toegankelijk, 

maar vóór de ingang was een stempelpost 

ingericht, waar een vertegenwoordiger 

van de LPR de deelnemers te woord stond. 

Langs de Buurtweg en Clingendael werd het 

uitgangspunt op het Lange Voorhout weer 

bereikt. 

Al met al mag deze combinatie van een 

open dag en een fletstocht als een ge

slaagd evenement worden beschouwd. Het 

aantal deelnemers was misschien niet erg 

groot, maar voor zo'n eerste keer toch 

zeker voldoende. De reacties van de deel

nemers waren, voor zover ik die heb kunnen 

peilen, allemaal zeer positief, zowel over 

de fraaie route als over de contacten die 

bij de verschillende centra gelegd zijn. 

Het lijkt me dan ook zinvol om het experi

ment volgend jaar te herhalen, en dan niet 

alleen in de Haagse regio, maar ook op 

andere plaatsen in het land. 

Joep van Hoof 

WAAR TE KOOP? 
De gewoonste zaak van de wereld 

Een niet nader te noemen en te veel ge

lezen ochtendblad gewaagde op 1 juni van 

dit jaar van een bijeenkomst van enkele 

oud-leden van de Prinses Irenebrigade 

in Veghel. Dit bericht zou hier onver

meld kunnen blijven, ware het niet dat 

het een aardige anekdote bevat over de 

grootmoeder van onze vorst~n tijdens 

haar verblijf in Londen in de jaren 

1940 - 1944. Aan het woord is de kleur

rijke jonkheer J.J.G. Beelaerts van 

Blokland, een man die over zijn beleve

nissen in de oorlogsjaren meer van 

zulke prachtige verhalen kan vertellen: 

, ,Hare Majesteit zat in 
Londen en moe!>'t een fiets 
hebben. Het moest een twee
dehands fiets zijn, want een 
nieuwe was te duur. Prins 
Bernhard ,realiseerde zich 
dat er in Londen op dat mo
ment geen tweedehands fiet
sen te krijgen waren. Daar
om liet hij een nieuwe kopen 
en zorgde ervoor dat de fiets 
besmeurd met modder l?ij de 
Koningin afgeleverd werd. 
Zelf bet.ralde hij de helft 
mee aan de fiets." 



0" fietsen toen een veelvuldig beoefende 

k·Jninklijke bezigheid was, is schrijver 

d~zes niet bekend. Vermoedelijk bewoog 

kJningin Wilhelmina zich vaker voort op 

d~ rug van een paard dan op een stalen 

rJs. Hoe dan ook, na de oorlog kwam die 

laatste, zo oer-Nederlandse wijze van 

vervoer ook bij het Koninklijk Huis in 

zwang. Wie kent niet dat filmfragment 

uit de jaren '50 met de prinsesjes, 

die, al fietsend door de Baarnse dreven, 

cnderweg zijn tussen huis en school ? 

Verder schijnen in de voorbije jaren 

cok onze huidige kroonprins en zijn 

t·roers regelmatig de afstand tussen pa

leis en school per fiets te hebben af

);;elegd, zij het dan in gezelschap van 

een of meer rechercheurs. Fietsen is 

dus minstens zo'n koninklijke bezigheid 

als schaatsen ! 

Joep var; Hoof 
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~ER~RfNDE PA&INJ\ 
VEREI.AG ~ERKGROE? GEME~NTEDOLITIEK. 

Petiode MEI T/M SEPTEMBER 1988. 
Gedurende deze periode werd·in 4 gevallen een 
schriftelijk kommentaar geleverd te weten: 
-Fietsprojecten Den Haag in beweging. 
-Rekonstructie Weimarstraat 
-Nota De Kern Gezond. 
-Bestemmingsplan. 

Binnenstad. 
De nota Kern Gezond is door sommige kranten wel 
geprepenteerd als een plan om de Haagse binnenstad 
autovrij te maken. In werkelijkheid gaat het om 
plannen om het autoverkeer dat nu door de Grote Markt
straat rijdt grotendeels via de omliggende woonwijken 
af te wikkelen. Het college negeert daarbij het feit 
dat de gemeenteraad zeven jaar geleden al heeft beslo
ten om de verkeersfunctie van eeen aantal wegen in en 
om het centrum te beperken. 
Hiermee wordt opnieuw de indruk gewekt dat het gemeente
bestuur inspraak en besluitvormingsprocedures vooral 
ziet als een vorm van bezigheidtherapir voor mensen die 
gek zijn op het schrijven van brieven. 

Opvallend is, dat (opnieuw volgens de pers) de wettelijke 
normen voor verkeerslawaai de nieuwbouw van het ministe
rie van VROM aan de Rijnstraat in de weg staan. Je vraagt 
je af hve het dan zit met de bewoners.Zij woonden er al 
voor de~e wet geluidhinder?! 
In de nota Kern Gezond heeft men het nu over ondertun
neling van de Rijnstraat. Volgens ons weer een teken 
dat het college niet met beide benen op de grond staat. 
Ook de nieuwbouw van het stadhuis zou wellicht gebotst 
zijn op de wet Geluidhinder, maar daar is het volgende 
op gevonden: Het verkeer wordt keurig met een boogje 
om de stadhuislokatie heen geleid. 
Als extraatje krijgen de omliggende woonwijken ook nog 
een'flinke portie stadhuisverkeer te verwerken, want 
het gemeentebestuur lijkt niet van zins zijn ambtenaren 
in hun automobiliteit te beperken: onder het stadhuis 
is een forse garage gepland. Volgens onder andere het 
bestemmingsplan Binnenhof en omgeving zijn er nog meer 
parkeergarages gepland. Het wegennet in het centrum is 
echter geenszins berekend op de aan- en afvoer daarvan! 

.. ,·c-I!J :. . ti 
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De nota Rern Gezond meldt echter ook een aantal posi
tieve zaken zaals de aanleg van fiatspade op de Prinsa
gracht en in de Jan Hendrikstraat plus in de Torenstraat 
Alsmede het vrijstellen van fietsers van eenrichtings
verkeer in oa. Prinsestraat en Denneweg. 
De beslissing over eventueel opnieuw invoeren van 
eenrichtingsverkeer op de Manritskade is uitgesteld. 
Het college beseft waarschijnlijk ook best dat dit 
plan de verkeersproblemen alleen maar wat verschuift. 
De enige oplosssing is een rigareuze beperking van het 
autoverkeer, maar daar durft men(om electorale rede
nen ?) niet aan. 

Reigersbergen 
De vele bezwaren tegen de vest'ging van de Amerikaanse 
school in het natuur- en rekreatiegebied Reigersbergen 
leidden ertoe dat de school uitweek naar Wassenaar. 
Voor Reigersbergen wordt nu een nieuw plan voorbereid. 

Tunnels onder station HS. 

De gemeente wil een tramtunnel? onder station HS 
aanleggen,yolgens ons voornamelijk omdat de trams 
dan niet meer over de Rijswijkseweg hoeven. Zodat 
daar meer l>utmte voor het autoverkeer ontstaat. 
Om de gewenste ontsluiting van de laakhavens te 
verkrijgen kunnen de trams immers net zo goed via 
de Waaldorpstraat worden geleid. 
Waar wij overigens nog steeds op wachten is een 
tunnel voor fietsers en voetgangers.Het handigst 
is het volgens ons om de zuidelijke uitgang van 
het station docr .te trekken naar de Waldorpstraat. 

Verk~ersplan Ccngresgebouw. 
De gemeenteraad ging akkoord met de verkeersplannen 
voor het Congresgebouw ( ••• ), dir oa een rode golf 
voor fietsers!!! op de Johan de Wittlaan en de aanleg 
van een aantal(Tijdelijk zegt men) parkeerterreinen 
met zich meebrengt!!!! 

Utrechtsebaan 
De gemeenteraad kon:zich ook vinden in de plannen 
voor de Utrechtsebaan. Die dus oa. het verwijderen 
van een drietal fietsoversteken met z~ch mee bren
gen.!!! 
Via de stuurgroep Langzaam Verkeer wordt gepoogd 
daar nog iets aan te doen, 

Wilhelmina van Pruisenweg/Schenkkade. 
De gemeente benloot deze weg aan het verkeer te 
onttrekken ten behoeve van een bouwplan. Fietsers 
verlisaan daarmee een alternatief voor de Schenk
kade. Voor deze laatste weg wordt wel aan rekon
structie gedacht, maar dat lijkt zeer lange termijn
werk. 

Oude Haagweg-Walnootstraat. 
Deze kruising was de afgelopen jaren koploper 
wat betreft dodelijke ongevallen, zo bleek uit 
een analyse van de EN.B. Met de gekozen oplossingen 
(Verwijdering verkeerslichten,versmalling rijbanen) 
kunnen wij zee~ tevreden zijn. Des te merkwaardiger 
is het dat elders in de stad (in soortgelijke situ
aties) nog steeds verkeerlichten worden bijgeplaatst 
om veiligheidsredenen. 

Tracénota Sll. 
In de oorspronhelijke tracéstudie werd gesteld dat 
deze rondweg de veiligheid ten goede zou komen. 
Dankzij onze eigen ongevallen-analyse konden we 
daar gemakkelijk doorheen prikken. 

In de uiteindelijk tracénota is dit argement dan ook 
verdwenen, De 3nige red n om de randweg aan te leggen 
is nu nog, dat hiermee de files kunnen worden afgeleid, 
die op de Prinses Eeatrixlaan in Rijswijk ontstaan na 
de aanleg van de A4. Toegegeven wordt echter ook, dat 
de Sll weer een aantal nieuwe problemen oproept en de 
aangedragen oplossing daarvoor is (u raadt het al) 
jahoor( •••• ) de aanleg van weer niewe wegen. 

Weimaarstraat 
De ENFB heeft een AROB-prodedure aangespannen tegen het 
in strijd met het bestemmingsplan afbreken van de fiets
route. We zullen nog moeten beslissen of we doorgaan 
naar de Raad van State (mogelijke kosten weer f 150,--) 

RIK ZAKEE 
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·sch·one lucht is schaars 
goed in wereldsteden 

DOE MEE AAN DE ACTIE "SCHONE AUTO- VALSE HOOP!" 

Eind september is de vereniging MILIEUDEFENSIE 
gestart met een campagne voor minder auto's 
en meer milieu onder de leus "SCHONE AUTO-
VALSE HOOP". Met deze campagne wil Milieudefensie 
bereiken dat mensen gaan begrijpen dat het auto 
systeem in Nederland funest is voor het milieu. 
De "schone auto" (met katalysator; kan de proble
men niet oplossen. Uitbreiding van wegen en aanleg 
van nieuwe tunnels, om zo het file-probleem op te 
lossen, meidt zelfs tot meer schade aan natuur SCHONE 

AUTO 
VALSE· 

en milieu.~n tot verslechtering van de leefbaar
heid in de steden. 

~ilieudefensie - en ook de Fietsersbond ENFB-~ 
wil laten zien'dat het ook anders kan. 
Het openbaar vervoer en de fiets bieden meer 
mogelijkheden dan veel mensen denken. 

ER MOET EEN BEGIN WORDEN GEMAAKT AAN EEN 
SCHONER VERKEERSSYSTEEM, zoals in het plan 
"SCHOON OP WEG"is gepresenteerd. 

Van Maandag 7 t~m Zaterdag 12 november organi
seert Milieudefensie een aktieweek. HOOP 
Zo zal op Donderdagochtend 10 navember in 
Den Haag de aandacht worden gevestigd op 
het voornamen van de gemee~te Den Haag om 
alsno~ accoord te gaan met de Verlengde 
Landscheidingsweg. Verder zullen er plnQt
selijk gedurende de gehele week aleties worden 
gevoerd en voorlichtingsaktiviteiten worden 
gehouden.Milieudefensie zal op grote schaal 
actiemateriaal verspreiden. DUS! !!LET OP 
AAtJKr:lNDIGINGEN /!!!! EH DOE MEE!!!!! 

Eisen van VMD aan een verantwoord verkeersbeleid 

SCHONE 
A-UTO 
VALSE 
HOOP 

Hieronder geeft Milieudefensie 10 eisen ~ie zij stelt aan een verkeersbeleid, dat 
gebaseerd is op behoud en herstel van natuur en milieu. In de toelichting worden 
de afzonderlijke eisen concreter ingevuld. 

1. Onmiddelijke stopzetting van investeringen die de capaciteit van het wegenstel 
sel verder opvoeren. 

2. Meteen beginnen met de uitbouw van het~penbaar vervoer (OV) tot een volwaar
dig en volledig systeem, dat voor iedereen in Nederland een redelijk alternati 
biedt voor gebruik van de auto. 

3. Het zo snel mogelijk afschaffen van autogebruik en -bezit bevorderende regelin 
gen zoals de fiscale aftrekbaarheid van woon-werk verkeer en de onbelaste 
autokostenvergoedingen. In plaats daarvan OV gebruik stimulerende maatregelen 
zoals het verstrekken van OV abonnementen door werkgevers. 

4. Instellen van autobezit en -gebruik afremmende maatregelen, zoals afsluiten 
van secundaire wegen door natuurgebieden, wooncentra en binnensteden en het 
duurder maken van het autogebruik door verhoging van variabele kosten zoals 
brandstofprijs en parkeertarieven. 

5. Opnieuw instellen en handhaven van een maximumsnelheid van 100 k~/uur. 

6. Alle voertuigen (OV, privé en vracht) worden vettelijk verplicht om van de bes 
beschikbare schone en zuinige technieken te worden voorzien. 

7. De ruimtelijke ordening wordt gericht op vermindering van verplaatsingsafstand 
en sterke verbetering van bereikbaarheid van bestemmingen met openbaar vervoer 
en langzaam verkeer. 

8. Er komt uitgebreide voorlichting en educatie gericht op de nadelen van het 
autogebruik en de voordelen van openbaar vervoer en fiets. 

9. Sterke verbetering va~ informatie over openbaar vervoer op de stations en de 
haltes, onderweg en b~j de gebruikers .thuis. 

10. Hoge prioriteit voor betere infrastructuur, bewegwijzering en aanvullende 
voorzieningen voor fietsers en voetgangers • 

• 



GEVECHT MET EEN SPOOK GEVECHT MET EEN SPOOK GEVECHT MET EEN SPOOK 

DE SLAG AAN DE OUDE GRACHT 

Het zal de trouwe lezer van dit blad wel 
niet ontgaan zijn dat er in de afdeling Den 
Haag nogal gemengde gevoelens bestaan over 
een deel van het beleid van het hoofdbestuur 
en het landelijk bureau in Woerden. De 
kritiek van Den Haag richt zich met name op 
de ondersteuning van activiteiten van af
delingen of beter gezegd: de hulp bij het 
voortbestaan van afdelingen, en op het voor
nemen een winkel te openen onder de vleugels 
van de Bond. Die kritiek op het afdelingen
beleid is niet geheel aan dovemansoren ge
richt geweest. In het kaderblad De Ketting 
komt nu meer en volwassen aandacht voor de 
basis van de bond en er is een actieve 
verenigingsmedewerker, Jeroen Tan, aangesteld. 
Naar verluid zal ook de Vogel Vrije Fietser 
meer aandacht gaan schenken aan de interne 
roerselen van de club. Kortom: een zwaluw 
maakt nog geen lente maar een begin is er. 

De tweede affaire betrof het voornemen van 
de bond om in zee te gaan met de commercie. 
Kortweg komt het er op neer dat men in 
Woerden een postorderwinkel wil openen waar
bi~ de leden hun zeemleren broekjes kunnen 
aanschaffen. Om een aantal redenen is Den 
Haag hier tegen. Geen commerciële know how, 
financiele risico's die aan het ondernemen 
zijn verbonden zijn voor rekening van de 
leden, onvoldoende kosten-baten analyse en 
het milieu is niet gediend met dit soort 
activiteiten, zijn enkele argumenten. 
Op zaterdag 11 juni toog de Haagse Ledenraads
afvaardiging vol goede moed naar Utrecht. 
Tijdens de ledenraadsvergadering van die dag 
moest het spook van de commercie buiten de 
deur worden gehouden. 
Om de lezer niet langer in spanning te 
houden: met volle zeilen ging het Haagse 
smaldeel ten onder. Met 13 tegen 5 stemmen 
werd het bedrijfsplan van de winkel aange
nomen. Als troostprijs kregen we van lande
lijk voorzitter Jaap Rijnsburger onder meer 
de toezegging dat er criteria zullen worden 
opgesteld waaraan de produkten in de winkel 
moeten voldoen. Deze criteri~ zullen door 
een in het leven te roepen toetsingscommis
sie worden gecontroleerd. Ik kan me overigens 
niet aan de indruk onttrekken dat veel 
twijfelaars onder de Ledenraadsleden over 
de streep zijn getrokken door het prima verde
digingsbetoog van Rijnsburger. 
Daarna wordt met 9 tegen 4 stemmen de uit
voering van het bedrijfsplan akkoord bevonden. 
Bij dit onderdeel zegde het bestuur toe de 
winkel bij de jaarlijkse begroting te zullen 
doorlichten op kosten en omzet. 

Yary deze plaats wensen wij de "Haagse winke

lier" Jos van de Berg een zonnige toekomst 
in de ENFB-winkel. En de overige leden uit 
Den Haag roepen wij in hun eigen belang op 
veel bij Jos te kopen 

Hans Pars 

een Ontbulling ! 
Ik heb een moeilijke bekentenis te doen, 
maar een beetje schrijver doet zoiets 
met plezier. Ik heb deze zomer in Wales 
een auto gehuurd voor een week. Jaren-
lang las ik de verslagen van fietsfanaten 
die naar Griekenland, Nice, de Noordkaap, 
Schotland en ook in Wales fietsen op hun 
raspaardjes. Nu ben ik in sommige van die 
landen ook wel eens geweest en ik zou daar 
voor geen goud fietsen. Eenvoudig omdat ik 
het te gevaarlijk vind. Nog afgezien van 
het feit of ik mijn fiets, die volgens mij 
tegen de twintig kilo weegt en geen versnel
lingen heeft, wel bergop zou krijgen, of 
zelfs veilig bergaf. Mijn fiets is een typische 
grote-stadsfiets en heeft een aantal voordelen: 
hij is lelijk zodat hij niet gauw gestolen 
wordt, hij is degelijk en toch is hij snel. 
Maar ja, nu volgt het maar: op de vlakke weg. 
Omdat ik er niet aan moet denken om zelf 
een auto te bezitten, waardoor zich de moge
lijkheid zou voordoen dat ik door een stommi
teit duizenden guldens lichter zou worden en 
het hele jaar zuu moeten oppassen met drinken, 
doe ik tijna alles op de fiets. Ook de moge
lijkheid voetgangers en fietsers te verwon
den met mijn auto staat me tegen. Een aardi
ge tussenvorm tussen milieubewustzijn en gemak 
is mijn oplossing om wel eens een auto te 
huren als ik met vakantie ga. 
Een heleboel problemen zouden de wereld uit 
zijn als veel mensen in plaats van een auto 
te bezitten een auto zouden huren als ze 
hem echt nodig hebben. 
Vaak is mij gezegd: je wilt toch zeker ook 
droog zitten, waarmee men aangaf dat iemand 
als ik toch een auto zou behoren te bezit
ten, maar het droogzitten is niet mijn groot
ste zorg. Mijn regenpak heb ik hooguit tien 
keer per jaar nodig. Maar fietsen in Wales, 
ik moet het nogmaals zeggen: dat is me te 
gevaarlijk. Ik vind autorijden in Wales al 
vrij gevaarlijk vanwege de hoge snelheid die 
de inboorlingen aanhouden op hun smalle 
wegen. Ook kan ik mensen, die ondanks deze 
waarschuwing toch daar gaan fietsen, aan
raden het dorpje Criccieth te mijden. Daar 
zag ik bij bijna alle café,s en restaurants 
bordjes staan met daarop: "Sorry, no bikers". 
Het regende behoorlijk toen ik daar was dus 
foto's heb ik er niet van gemaakt. 
Verder is de bevolking er vriendelijk en 
gastvrij. 
Mijn mening is dat als u iedere dag van uw 
huis naar uw werk fietst of treint en zo
doende een bijdrage levert aan de oplos
sing van de milieuproblemen, u zich best 
eens mag verwennen in de vakantie. Maar 
dat onnutte autorijden naar de supermarkt 
op de hoek en het tegen beter weten in de 

natuurgebieden van Nederland onveilig maken 
met uw auto, daarvoor heb ik geen begrip. 
Ik vind dat de auto in het ziekenfonds
pakket moet, zodat men zou zeggen: Oh, heb 
je een auto, ben je ziek? 
Alleen op recept en verder huren die dingen. 

Peter Piket 
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Het stalen ros in de bewaakte gleuf 

Op vrijdag 2 december viert de stalling met 
de Franse naam, Biesieklette, haar vijfde 
verjaardag. Iedere rechtgeaarde fietser is 
welkom op deze feestdag vanaf 14.00 uur op 
het schoolplein aan de Bezemstraat ( achter 
de Nieuwe Kerk). 
Begonnen als werkproject voor mensen zonder 
betaald werk is er inmiddels een volwassen 
organisatie op poten gezet met vier vaste 

w -m 

en zes tijdelijke stallingen. Uit de op
brengsten kan sinds kort een volledige mede
werker worden betaald. 
Bij deze positieve geluiden mogen we niet 
uit het oog verliezen dat het succes van 
Biesieklette mede. te danken is aan de inzet 
van de fietsendieven in deze stad. Aange
zien de supermachten niet van plan lijken 
om de illegale inkomsten die ze genieten 
uit de opiaten stop te zetten, zullen we 
moeten leren leven met het het fenomeen 
van de gestolen fiets en zal het de stal
lingsclub voor de wind gaan. 
De werkers met uitkering van de stalling 
gaan niet op hun lauweren rusten. Er zit
ten voor komend jaar twee nieuwe stalling
en in de pen op de Markt. 
De "stallers" wordt het ook op een andere 
manier makkelijk gemaakt en wel door de 
introductie van knipkaarten en een jaar
kaart ( ad.f.55,-). 
Om de lezers van dit blad te betrekken bij 
de feestvreugde heeft de stallingsbaas een 
zo'n jaarkaart en twee knipkaarten beschik
baar gesteld. Aangezien de vaderlandse 
fietser gewend is aan tegenwind, moet u 
enige moeite doen om zo'n kaart te verdienen. 

ANAGRAM 
Het enige redactielid met meer dan middenstands
diploma heeft het volgende anagram ontworpen: 

IK BESTEL 'T EI 

Met deze letters is een woord te maken. De 
oplossing graag op een briefkaartje naar het 
redactieadres: Voltastraat 22, 2517 RM Den 
Haag. Als er meer dan drie goede inzendingen 
zijn, moeten we helaas gaan loten. De jury 
bestaat uit de redactie van de Fietsbel. In
zenden voor 1 november 1988. De uitslag wordt 
in de volgende Fietsbel afgedrukt. 

Agent vervoert dief 
op fiets naar bureau 
DEN HAAG - Triomfantelijk fietsend, met een 
fietsendief op zijn bagagedrager, arriveerde een 
agent gistermiddag op het Haagse politiebureau 
aan het Huygenspark. De surveillant had de 20-ja
rige Hagenaar rond vier uur aan de Koningin Juli
analaan betrapt, toen hij probeerde een fiets te ste
len. De man was juist druk doende een ketting 
door te zagen. De agent besloot dat het niet nodig 
was een politie-auto te bestellen voor het vervoer 

.. van de dief naar het bureau. Hij klaarde het kar
wei op een welhaast vooroorlogse manier. De man 
werd in de boeien geslagen en op de bagagedrager 
van de dienstfiets neergezet. Vervolgens reed de 
agent doodgemoedereerd naar de politiecellen aan 
het Huygenspark en werd uitgeroepen tot de held 
van de dag. Na verhoor kon 20-jarige Hagenaar 
huiswaarts keren. 



HOEBESTAAT 
Van onze leden Henk en Ria de Groot 
ontvingen wij een brief over hun ervaringen 
met fietsvakanties. Hun epistel drukken 
wij hierna af. 

Beste Fietsbelredactie, 

We fietsen allebei ontzettend graag en 
het is daarom niet verwonderlijk dat we 
verknocht zijn geraakt aan fietsvakan-
ties. Dit is het vierde jaar alweer. 
Sinds onze kinderen hun eigen vakantie
bestemming hebben, trekken we er nu met 
z'n tweetjes met fiets en tent op uit. 
De eerste twee keer in eigen land. Eerst 
de noordelijke provincies en de tweede 
keer de zuidelijke. De racefietsen werd
daarvoor omgebouwd in ware pakezels met 
achter- en voordragers, wat dikkere 
draadbanden en spaken. We genoten en het 
weer was ons zelfs gunstig gezind. Het 
derde jaar besloten we ons eens wat verder 
te wagen. Zweden leek ons wel wat. Met 
hulp van een fietsbus (nachtje rijden) 
naar Frederikshavn, daarna met de Stena 
Line in drie-en-half uur varen naar 
GÖteborg. Daarna twee weken gefietst in 
Bohuslän, langs de Zweedse westkust met 
z'n vele eilandjes en we genoten opnieuw. 
Ook het weer was lekker fris en zonnig, 
terwijl het in die tijd in Nederland veel 
regende. We hopen zeker nog eens terug te 
gaan naar Zweden maar we willen ook eerst 
nog wat andere landen "befietsen". Dit 
jaar was Hongarije aan de beurt. Deze keer 
hebben we eens zonder bagage gefietst want 
dat werd netjes voor ons vervoerd van cam
ping naar camping. Dit soort fietsvakan
ties wordt namelijk georganiseerd door 
Cycletours in Amsterdam, een organisatie 
die daarin is gespecialiseerd. Er zijn ook 
fiets-hotel reizen als je een tent niet zo 
ziet zitten. We hebben een gezellige groep 
getroffen, leuke mensen in de leeftijd van 
twintig tot vijftig jaar. Al horen WlJ bijna 
bij de Sara's en Abrahams, dat was qua uit
houdingsvermogen niet te merken. 
Vanaf Den Haag Centraal reden we met een Royal 
Class fietsbus naar Boedapest in vierentwintig 
uur, redelijk comfortabel. De ochtend na 
vertrek arriveerden we in Boedapest, waar 
Lese al op ons wachtte met koffie en brood. 
Lese was onze reisleidster in Hongarije. Hij 
vervoerde onze bagage en zorgde ook voor 
brood, beleg, koffie, thee en de nodige forma
liteiten bij iedere camping ( en bij pech 
onderweg). Ieder had eenmaal een corvee beurt, 
zoals brood snijden en de bagage helpen inla-

den. Een gezamenlijk ontbijt is natuurlijk wel 
gezellig en voor de rest van de dag was ieder 
vrij, maar groepjes zijn zo gevormd. De dag 
na aankomst moesten we gelijk al fietsen naar 
Esztergom: 62 kilometer. De tweede dag ging 
naar Tata over een afstand van 60 kilometer. 
Tijdens de derde dag hebben we deze stad 
bekeken. De vierde dag voerde ons naar Pannon
halma (63 km.). Daar staat een prachtig kloos
ter boven op een berg en dat hebben we onder 
leiding van een Duits sprekende gids bezich
!i~d~ Daarn? via het Bakony-gebergte naar het 
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Balatonrneer, het grootste meer van Midden
Europa: wat meer toeristisch maar toch wel 
gezellig. En zo toerden we steeds zuidelijk
er via Igal Therrnal, waar we in het zwavel
bad van 45° zijn gedoken. Een ware sensatie 
en het schijnt goed te zijn tegen allerlei 
kwaaltjes. Daarna wel douchen want het ruikt 
bepaald niet naar parfum. Daarna Pees, de 
meest zuidelijke stad van Hongarije, gelegen 
in een vulkanisch gebied. Veel bezienswaar
digheden, o.a. de moskee van Ghasi Kassirn. 
Nu gingen we langzaam aan weer in noordelijke 
richting. Veel bloeiende zonnebloemvelden 
gezien en wijnvelden. Henk mocht nog op een 
paard zitten van een Hongaarse boer, terwijl 
we ook een paar slokken wijn moesten drinken 
uit een fles die hij onder de bok van de kar 
vandaan haalde. 
Die boer sprak alleen maar Hongaars, dus dat 
was handen-en-voetenwerk. Wel een leuke er
varing. De vijftiende dag arriveerden we weer 
in Boedapest. Die imposante stad konden we 
nog twee dagen bezicchtigen, natuurlijk veel 
te kort. De fietsen hebben we wijselijk op 
de camping gelaten want ~n Boedapest ben je 
echt vogelvrij op de fiets. Het vervoer is 
spotgoedkoop voor ons: plus minus 18 cent 
voor de metro en de taxi kost ook niet veel. 
Je voelt je in Hongarije aardig bemiddeld. 
Uit eten gaan doe je voor twaalf gulden met 
z'n tweetjes: veel vlees, salade, aardappels, 
wijn, toetje en mineraalwater krijg je voor 
dat bedrag. We aten elke dag tweernaal warm. 
De Hongaarse mensen die wij tegen kwamen, 
waren allemaal aardig en attent. Je hoeft niet 
eens de weg te vragen, want als je op je 
kaart staat te turen, komen ze al vragen waar 
je heen moet. Mensen met auto's willen zelfs 
voor je uit rijden. In die zeventien dagen 
vakantie hebben we 800 kilometer gefietst 
( in tien dagen), vijf "rustdagen" gehad en 
twee dagen en nachten in de bus gezeten. 
We hebben warm weer gehad. Gelukkig stonden 
er in de dorpen regelrnatig pompen met goed 
drinkwater. We hebben eenmaal een regenbui 
gehad. Kort geleden was er een reunie van 
de deelnemers aan deze reis in Heerde. Dat 
was onderling geregeld. Daarbij hebben we 
dia's bekeken, foto's uitgewisseld en 
herinneringen opgehaald aan deze onvergete
lijke fietsvakantie.' 
Misschien nog een beetje vroeg om te zeggen 
maar volgend jaar hopen we naar Tsjechoslo
wakije te gaan. Natuurlijk weer met de fiets 
en kamperen. 

groetjes 
Henk en Ria 
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