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LAAT JE STEM EENS HOREN!!! 
UITNODIGING VOOR ALLE HAAGSE LEDEN!!!!!!!!!!!!!!! 

DONDERDAG 9 JUNI 1988. 

LEDENVERGADERING ! ! I! I ! ! ! ! ~ .. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

STATIONSWEG NR.95 AANVANG 20.00 UUR 

AGENDA. 

20.00 uur Opening van de vergadering. 
Goedkeuring verslag van de ledenvergadering 
22 maart jl. 

Mededelingen. ( voor eover die er zijn). 

20.1~ uur Verk±èzing gewijzigd bestuur (zie bijlage 1) 

20.30 uur Discussie koers ENFB (Zie bijlage 2) 
Stemming standpuntbepaling. 

2~.30 uur Bespreking agenda landelijke ledenvergadering 
11 juni as. ( Zie bijlage 3) 

21.50 u~r Rondvraag 
evt. reacties nav "Zure Regenweek". 

22.00 uur Sluiting van de vergadering. 

Bijlage 1 : Voorstel gewijzigd bestuur. 

Omdat de werkverdeling binnen onze afdeling nogal 
verandert is, werd het noodzakelijk om een gewijzigd 
bestuur te kiezen. 
Voorgesteld wordt onderstaand ontwerp, 
Ui teraard voorzover deze pe.1·sonen zich op de leden
vergadering be-of herkiesbaar stellen. 
Leden die aktief mee willen deaaien kunnen zich 
hiePvoor op de vergadering op geven. Of even kontakt 
met on~ sekretariaat ~pnemen. 

Voorzitster 
Penningsmeester 
Secretariaat 
Leden 

Marga Zuurbier 
Alphans Mantel 
Tiny Dongelmans 
Jos van den Bergh 
Rik Zakee 

=+=+=+=+=+=+=+ =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+~ 

. I 
Onderstaand treft u tevens een overzicht aan 
van de coÖrdinatoren-kontaktpersonen voor de 
verschillende werkgroepen. 

Redactie Fietsbel 
Gemeente Politiek 
Voorburg 
Langzaam Verkeer 
Publiciteitsmateriaal 

Hans Pars 
Alphans Mantel 
Elly Verzaal 
Rik Zakee 
Jos van den Bergh 

I 

" 
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b) - het voeren van overleg met betrokken overheden en andere 
invloedrijke besluitvormende organen. 
Dit is een belangrijk middel om het beleid om te buigen in oe 

richting van éen milieu- en fietsvriendelijke koers. 
Dergelijk overleg blijkt in de prakt1Jk niet alt1Jd resultaat op 
te leveren ( zie b.v. de NS); verder is overleg met b.v. het 
Ministerie van Verkeer voor velen een heikel punt. 
Moeten we hier principieel van afzien gezien het tot nu toe 
slechte beleid ? Of ons :::L11ver pragmatisctr opstellen en zoveel 
mogelijk binnenhalen wat er te halen valt ( m.n. subs1d1es) ? 

c) - het voeren van overleg met verwante organisaties (ROVER, 
Milieudefensie, Stop de Kindermoord, de VBV e.d. ). 
Dit kan zowel landelijk als plaatselijk. 
Van belang hierbij is dat er zovel mogel1jk een gezamenliJk 
standpunt naar voren kan worden gebracht en dat er gezamenlijK 
actie kan worden gevoerd, als dat nodig is. 

Het is mij niet geheel duideliJk wat hiervan de aantoonbare 
effecten zijn ( afgezien van b.v. een Zure regen Week). 

d) - technische zaken rondom de fiets zelve en de bewegwiJzering 
voor fietsers. 
Denk b.v. aan zaken als fietsdiefstal/stallingen. 

Ondersteunende instrumenten 

e) - om te overleven ( en onr uberhaupt enige activiteit 
betalen) moet er een zekere omvang van het ledenbestand 
de laatste jaren loopt dit wat terug. 

te kunnen 
zijn; 

J.edenbehOLid/ led~_erving een ba.sis-ondersteuning om 
inhoudeli~ke activiteiteh ~e kunnen continueren. 

f) -ondersteuning van afdelingen vanuit het landeliJk 
Dit is een noodzakelijke voorwaarde om afdelingen ( 

Dus is. 

bureau. 
~~aar het 

meeste werk wordt verzet) inhoudelijk en procedureel te helpen. 
Mijn indruk is dat het landelijk tot nu toe te we1n1q 
inhoudelijke steun geeft. Er zou een soort behoeften-onoerzoek 
onder afdelingen moeten worden gehouden, 
gemeenschappeliJk ervaren noden kunnen bl1jken . 

l.-Jaar-u.l t 

g) - consumentenvoorlichting 

Het betreft hier een service-taak m.b.t. het 1nspelen op 
behoeftes aan practische informatie over technische en 
recreatieve aspecten van de fiets , resp. het fietsen. 
( reizen, kaarten, fiets-accessoires, infotheek). 
De bedoeling is door een meer consumenten-gerichte aanpak leden te 
winnen c.q. te behouden. Zal dit effectief zijn ? 
Welke taak zal hier voor de afdeling kunnen liggen ? 

h) verkoop van (publiciteits) materiaal 

Een stap verder dan voorlichting gaat het ontwikkelen\ op 
landelijk niveau) en verkopen van materiaal. 
Dit doen we in feite al Jaren. 
Echter, het Landel1jk bestuur is van mening dat deze activ1te1t 
r·,ieuw leven in moet worden geblazen. 
Zo is b.v. recentelijk door het landelijk bestuur besloten om 
een winkel (fiets- en service producten) te beg1nnen en de 
betreffende medewerker voor onbepaalde tijd aan te nemen. 
Deze fundamentele beleids-besliss1ng is m.1. niet erg onderbouwd 
geweest ( er moet b.v. nog een OedriJfsplan van de winkel worden 
goedgekeurd door de ledenraad 1n juni a.s.). 

i) - 1'-'ubliciteit 

Op onze afdel1ng, is er eigenlijk geen sprake van een formeel 
beleid op dit punt: we doen wat we kunnen. We slagen er 
regelmatig in de pers te halen ( o.a. door commentaren aan oe 
gemeenteraad), dus ik denk niet dat deze acti~iteit voor ons 
extra prioriteit moet kriJgen. 

Op landelijk niveau is deze zaak structureel aangepakt. Op oe 
laatste ledenraad is roeedegedeeld dat een full-time kracht voor 
publiciteit en promotie is aangetrokken ( zonder overleg overigens 
met de ledenraad) 

I 
J)- Subsidies: gezien de stagnerende 1nkomsten op landelijk I 1

1 niveau) ·en de wens van het landelijk om de activiteiten i lil 
( struc tLireel) uit te breiden ontkomt men niet aan het aanbot-en ;~i;. >lt 
van externe geldbronnen. 



Bijlage 2. 

discussie-stuk: de strategie van de ENFB 

Op 9 iuni a.s. zal een ledenvergadering worden gehouden. 
Op de~agenda staat o.a. een discussie over de te voeren strategie~ 
Onderstaand stuk bevat zo min mogelijk standpunten 
hieromtrent ,maar biedt veeleer een opsomming van mogelijkheden 
&am aan die strategie gestalte te kunnen geven. 

Het woord strategie betekent - volgens de grote van Dale 
hetzelfde als beleid, d.w.z. het formuleren van doelstellingen en 
het aangeven van de instrumenten waarmee deze kunnen worden 
bereikt ( op de lange termijn). 

Over de doelstellingen van de ENFB kan ik kort zijn. 

tn de Mrnenvanlng van llel Beleidsplan 1111-1111 won:l liet volgende opgemeriiiCMt .... 
Inhoudlijk bellid van dl F.etMrii:IOnd ENFB. · . • 

I) Hit 11 giWINI dat de Fletstl'Sbond ENFB ZICtl ..., meer gaat llctttn op tilt clctltldll) 
brengen van IIUI Cll._.~,lingln, namtilt ttn velberuystttm csatmituYIItndiiJl 
en veilig 11. 
b) Dt FittaersbOnd wil llcfl daaltlil rntt name rtcflten op hit terugdrtnoen van dl 
verplaatsingsnoodZaak en 1111 tilinvloeden van de vtiVOirswijztktul In lilt voordlil van 
lilt langzaa""'"""' en operaar veiVOif. waarbil ditiets axtra aanoacnt zal krijgen. 
c) In cil kader citll aandielil 11 woroen blstttd aan 1111 linancittl-tconomscnt billid en 
1111 blltid bitrenende lilt vtlt!Mr en niltu. Dl ~ voor lltC ruimleijke orcllringa • 
beleid citll genandl\llfd .. bijven. 
dl T even• dilll dl Fitlatrsbond meer aal'ldiCt« 11 biSteden un VOOtlel'lllng, publeltil en 
aCIIe gericht op dllnciviá.lete vervotrscorwurnert. 
tl Dl Fittllrabond ciiN IIUI polilil all blllnglnbllllrlglr voor letlira " bandMYin en 
uit 11 bMidan.. 

Van de bovengenoemde doelstellingen zal waarsch1Jnl1Jk 
uitsluitend nummer d) discussie kunnen opleveren. 

Ik zal mij in deze notitie vnl. beperken tot het aangeven van de 
middelen waarmee de doelen zijn te bereiken. 

We moeten m.i. dan ook primair discussieren over de §_g.orten 
middelen die we willen benutten en -nog belangr1Jker- de 
Q.!:-iorite1t die we aan elk instrument vJillen geven. 

de afdeling als het landelijk bureau/bestuur zal in de Zowel 
strategie-discussie moeten worden betrokken. 
We kunnen hierbij een onderscheid maken tusen meer innoudel1J~e 
middelen en ondersteunende middelen. 

Inhoudeliike middelen 

Deze 
met 
het 
goed 

zijn het belangriJkste omdat zij ten nauwste zijn verbonoen 
de inhoud van de doelstellingen; deze middelen bepalen vnl. 
gezicht van de ENFB naar buiten toe en vloe1en 1 als het 
is) logisch voort uit de doelen. 

Het nu volgende overzicht is niet uitputtend maar bevat m.1. wel 
de voornaamste instrumenten: 

a) - het kritisch volgen van het verkeers- en verveers beleid 
( wat breder; het beleid m.b.t. ruimtelijke ordening) 
en het zo snel mogelijk reageren op de innoud van dit beleid 
(bestemmingsplannen, beleidsnota's e.d.) 
Dit vormt m.i. de "harde" kern van onze activiteiten. H1ermee 
kun je jezelf duidelijk verkopen en profileren, m.n. naar oe 
media toe. 
Hierbij kunnen we de voordelen van fietsgebruik zo gbed mogelijv 
naar voren brengen: weinig ruimte-beslag, geen verspill1ng van 
energie-bronnen , geen milieu-vervuiling, weinig of geen bijdrage 
aan de verkeers-onveil1gheid. 

I I I 1 
I I I 11 IJ 
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Is onze afdeling het hie~mee eens ? 
Zo is b.v. doe~ het Min. van Ve~kee~ ~ecentelijk ee~ 

subsidie ve~st~ekt voo~ een ve~kee~s-consulent voo~ het 
landelijk. 
Ve~de~ blijkt dat het landelijk soms wat eigenge~eide 
beslissingen neemt t.a.v. fondsen waa~van gelden zijn 
ove~gehouden; deze wo~den voo~ niet- geplande doele1nden benut, 
waa~doo~ het in een leden~aad besp~eken van een beg~oting en 

beleidsplan wo~dt onde~g~aven . 
M.i. dient bij exte~ne geldb~onnen altijd de v~agen te wo~den 
gesteld: 

past de gesubsidiee~de activiteit in het ENFB-beleid ? 
- maken we ons met subsidie niet afhankelijk van de~den ? 

Onze eigen afdeling incasseert ha~r geld uitsluitend uit de 
cont~ibutie-opbrengsten van de leden. 
We kunnen natuurlijl( in p~incipe ook ove~gaan tot het zoeken naa~ 
exte~ne b~onnen. 

De v~aag luidt of dit zinvol en ve~antwoo~d is en welke taken we 
hiermee ext~a gaan uitoefenen. 

Discussie; om een zinvolle discussie te kunnen voe~en stel ik 
voo~ dat iede~een nadenkt ove~: 

de meest geschikte inst~umenten die de ENFB moet benutten om 
haa~ doelen te kunnen be~eiken ( is het bovenstaande opsomming 
volledig ? ) 

- de p~ioriteit die aan elk inst~ument moet worden toegekend. 
- de J.nvloed oie onze afdeling kan hebben ~ bovengenoemde 

inst~umenten 1'711--fl.ll 
- de beinvloeding van het landelijk beleid doe~ onze afdeling, 

m.n. via onze ve~tegenwoo~diging in de leden~aad. 
- het doo~ het landelijk te voe~en beleid 

~~w ,, 

Bijlage 3. 

Agenda landelijke ledenvergadering ll juni 1988 

Hells is de agenda momenteel nog niet bekend. 

Op de ledenvergadering 9 junira.s. zal u hier 
verder over ingelicht worden. 
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Wapendrager 
FIETSERS IN HET GROEN. 

Het begon allemaal een eeuw geleden, 
om precies te zijn, op 16. juli 1888. 
Op die dag richtte het dagelijks be
stuur van de Algeroeene Nederlandscha 
Wielrijdersbond, toen nog een echte 
fietsclub, maar ook toen al flink aan 
de weg timmerend, zich in een schrij
ven tot de Minister van Oorlog. Daar
bij bood het de bewindsman zijn 
diensten aan voor het geval deze 
overwoog om bij de oefeningen proe
ven te nemen met het inzetten van 
wielrijders voor spe~iale taken te 
velde. Elders in Europa was men 
namelijk ook al met dit soort expe
rimenten bezig. De minister nam het 
aanbod aan, zodat al in het najaar 
van 1888 16 ANWB-leden, allen niet 
militair, als fietsende ardonnansen 
aan de oefeningen deelnamen. De 
proef viel gunstig uit, zodat beslo
ten werd ook bij volgende manoeuvres 
van de diensten van.de 'fietsende 
burgers gebruik te maken. Deze ver
enigden zich in 1893 tot een eigen 
korps, dat binnen het leger een 
aparte status kreeg. 
Het. jaar daarop werd .in Amsterdam 
en Gouda een begin geJ,Uaakt· met de 
opleiding van militaire wielrijders. 
Een gevolg daarvan was, dat het 
leger in dit opzicht geleidelijk 
aan steeds minder een beroep hoefde 
te doen op de civiele vrijwilligers 
en na 1899 zelfs helemaal zonder 
hen kon stellen. De militaire wiel
rijders hadden zich toen al een, 
vaste positie verworven.Bij de sta
ven deden ze voornamelijk dienst 
als ordonnans, bij de·infanteriere
gimenten voerden ze verkenningsop
drachten uit. 

In nivolging van het buitenLana, 
waar vaste eenheden van fietsers 
werden geformeerd, kwam hethier in 
de jaren 1909- 1910 tot.de oprich
ting van vier compagn~eën wi~lrij
ders.Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd hun aantal verdubbeld. De oor
zaak daarvan lag onder andere ·in het 
grote profijt, dat de legers aan het 
front van dit soortsnel verplaats
bare troepen bleken te.kunnen hebben. 

De demobilisatjp in 1918 bracht. 
de omvang echter w~ terug tot 
het niveau van 1910.Enkele jaren 
later werden de wielrijders. even-' 
wel verenigd tot een bataljon en 
kregen zelfs opleidingstaken voor 
·andere legereenheden toebedeeld. 
Een en ander .leidde tenslotte t~e 
het besluit dit bataljon in 1924 
om te zetten tot een regiment, 
waarmee de fietsers iri het groen 
een wat gelijkwaardiger positie 
kregen met andere onderdelen die 
in het leger een·spec~fieke funk~ 
tie vervulden. De wielrijders wer
den langzaam aan een volwaardige 
eenheid, met onder meer een eigen 
muziekkorps, dat door zijn aparte 
verschijni-ng - alle muzikanten op 
de fiets - zeer populair was. Bij 
dit korps waren de sturen van de 
rijwielen voorzien v~ speciale 
steunen en klemmen, die de berij
ders in staat stellen al zietsend 
te musiceren. Het regiment had ook 
een eigen lied. met ee~ tekst waarin 

. zo hier en daar de blijmoedigheid, 
ja enigszins naive sfeer van het 
tijdvak van voor 1940 te beluiste
ren valt. Ter illustratie hierbij 
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het eerste couplet: 
"Wij rijden soms een ·uur of tien 

Op bandjes zacht als z:j.j 
van alle militaire li~n 
Zijn wij het snelst er bij 
Ons rijwiel draait langs veld en 

· · pad 
Het is onze beste vrind 
De nacht heeft zelfs op ons geen 

vat 

.. 

Geen regen en geen wind." 
Het eigen karakter van· de militate. 
wielrijders, die zich aanvankelijk 
voortbewogen op fietsen van Simplex, 
maar later op rijwielen van de con-· 
curent Fongers, manifesteerde zich 

-ook in de exercitie. Een oud-gedien
de meldt hierover: 
"Zoals eeri gewone soldaat in de· 
houding· staat, rechtsomke~rt maakt 
en lllë!-rch"'ert, zo deden· wij dat 
met het wiel. Let wel: het wiéi, 
van fiets spraken wij natuurlijk 

niet - een fiets, dat was iets voor 
de burgerij.Dus je hoorde "Geef 
acht", dan "Rechtsomkeert!" en dan 
huphup, tilde je het wiel op, maak
te een slag en bij "Voorwaarts!" 
gooide je je linkerbeen over het 
wiel, de rechtertrapper moest boven 
staan en bij "Mars!" begon je keu
rig,gelijk te fietsen." 
Dit onderdeel, dat zich zo comfor
tabel per rijwiel verplaatste, wek
te wel eens afgunst op bij, qndere 
militairen, met name bij· de infan
teristen. Terwijl dezen immer~ b~~ 
pakt moesten voortzwoegen, werden 
ze lustig voorbij gepeddeld door 
de wielrijders, die hun uitrusting 
achterop hun stalen ros meevoerden. 
Alhoewel de militaire fietsers in 
de meidagen van 1940 hun mannetje 
stonden, was er na de bevr'!-jding 
voor hen in het nieuw op ~~ bouwen 
leger geen plaats meer •. Het regi
ment wielrijders werd toen danook 
opgeheven. De herinnering hieraan 
wordt tot op de dag van :-:?ndaag . 
levend gehouden door. degenen, die 
ooit bij dit roemruchte onderdeel 
dienden. Dat doen zij ondermeer 
door elkaar te ontmoeten op reünies. 
Een aankondiging voor een. dergelij~ 
ke bijeenkomst, die op 23·april jl. 
gehouden werd in Den Boscl'~-, :;;tond 
afgedrukt in de Haagscha Courant 
van 19 maart en vormde de aanlei
ding voor het schrijven van boven
staand stukje. 

J.v.H. 

, =m=•n=n•=n•=m=m=m=m=m=m=m=m= 
(Adv.) 

Warm in de zomer I 

Koud in de 

Koopt onze 

winter I 
. I 

petjes I 
Aangepast bij elk jaargetijde! 
Grote collectie dankbetuigingen! 

I 
Dankbare brieven van erkentelijke gebruikers ter inzage! 

I =n•=•••=•n=•n=•••=•••=•••=•••=•n=•••=•n=•••= 
Met ingang van dit nummer zal er 
in elke Fietsbel ruimte worden gemaakt 
voor ingezonden mededelingen van leden. 
Onder de titel Wat heb ik nou aan m'n 
fiets hangen kan elke lid hartekreten, 
handelswaar, gelukwensen, te koop ge
vraagd en reisgenoten gezocht of ver
gelijkbare berichten laten plaatsen. 
Voor ENFB-leden is dat gratis. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Alphons Mantel zoekt een degelijke, 
eenvoudige gebruikte herenfiets 
(richtprijs: f100,-) 
Reacties naar: 
Alphons Mantel 
John Raedeckerkade 21 
Den Haag 
tel. 070-979662 (thuis) 

030-910244 (ktr) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PRISMA GEZOCHT 

Verzamelaar van Prisma
boekjes (uitgeverij Spectrum) 
is op zoek naar deeltjes uit 
deze serie met nummers 
beneden de 1000 (nummers op 
onderzijde rug). 
Reacties naar: 
Joep van Hoof 
Smaragdhorst 185 
Den Haag 
tel. 070-855821 (prive) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



c;EMEENTE 
POLITIE!( 

VE:<SLAG GEMEENTEPOLITIEK, 

Periode : januari- april, 

IH de periode januari t/m april 1988, hield de werkgroep 
gemeentepolitiek zich weer met diverse onderwerpen bezig, 
Waaronder projekten in de gemeenten Wassenaar,Leidschendam 
en Rijswijk, die voor een deel onder het beheer van de 
pr•)Vincie vallen, Het gaat om de volgende projekten: 
- ·oestemmingsplan Binnenhof en omgeving, 
- provinciaal fietspad 10 over de Waalsdorpervlakte, 
- '~ruising fietspad Wassenaarse slag. 
- .~!sluiting fietspad in de duinen tijdens werkzaamheden 
- Harstenhoek beschermd natuurmonument. 
- ·verkeersveiligheidsplan gemeente J..ten Haag , 
- rekonstructieplannen voor : Groen van Prinsterenlaan 

Houtwijklaan, Rijswijkseweg, Westvlietweg en Willam 
Witsenplein eo , 

- ·~valuatie OFOS, 
- plan Biesieklettestalling Voldergracht, 
- .mtoprojekten Den Haag in beweging, 
- Piet Heinstraat I Elandstraat, 
- ·<ijksstraatweg, 
Belangst~llende kunnen de betreffende kommentaren op
vragen bij óns~ 

Enkele belangrijke details volgen hieronder, 

I!!. spraak, 
Po,?;~ngen om een fatsoenlijke inspraakgelegenheid te 
krljgen bij allerlei verkeersplannen hebben steeds niets 
op,geleverd, In de meeste gevallen -vissen we achter het net 
of moeten ·We hemel en aarde bewegen om nog iets te mogen 
ze,ggen, 
Voor een groot deel is dit een gevolg van de weinig plan
matige aanpak van het verkeersbeleid, Als bewoners en 
•~Qkeliers in een bepaalde straat het enigzins eens worden 
is de gemeente maar al te graag bereid om voor Sinterklaas 
te spelen, Iemand die toevallig buiten de betreffende wijk 
woont 1s tamelijk rechteloos, 
Het gevolg van ueze aanpak is dat er doorgaans de kool 
en de geit sparende plannen worden ontw~kkeld die weinig zin 
hebbBn, Bewoners en winkeliers verlangen over het algemeen 
verkeerslichten en parkeerplaatsen en als er al eens aan 
fiatsvoorzieningen wordt gedacht dan is de uitvoering vaak 
klunzig, Zo gaat bij bijna elke rekonstructieplan wwar "iets" 
met verkeerslichten gebeurt de fietser er flink op achteruit, 

~rommers op fietspaden, 
wat wel een gunstige ontw1Kkel~ng is, is dat de gemeente 
raad steeds meer tot het besef lijl!:t te komen, dat een 
fiets en een bromfiets twee totaal verschillende vervoer
wijzen zijn, Bromfietsers rijden over het algemeen veel 
te hard op fietspaden en willen daardoor nog wel eens op 
een rechtsafslaande auto knallen, In het verleden heeft 
dit tot allerlei ingrepen geleid die ten doel hadden de 
fietsers hun voorrang ten opzichte van het rechtafslaande 
verkeer te ontnemen, zoals afgeknotte fietspaden, uitge
bogen fietspaden en gescheiden verkeerslichtenregelingen, 
Waarbij het fietslicht bijna kontinu op rood staat, 

DE gemeente lijkt daar nu vanaf te willen stappen 
en onderkent dat uitgebogen fietspaden levensgevaarlijk 
zl.jn, De provincie echter loopt achter: de geplande 
fletspaden langs de Vliet ( op zich natuurlijk prima) 
worden volgens de huidige plannen bij een aantal kruisingen 
ul. tgebogen, 
De gemeente lijkt nu over te hellen naar het standpunt dat 
bromfietsers in principe niet thuishoren op een fietspad, 
mnar wacht wel op stappen van de rijksovèrheid, Dat kan dus 
nog wel even·duren, Een andere maatregel die zeer goed 
blijkt te werken is een drempel (op de President Kennsdyln) 
d:ce recbtsaisl;;.ande automobilisten dwingt om vaart te 
m:cnderen voor ze het fietspadkruisen, 
EHn maatregel die uitgebreide toepassing verdient, 
O••er bromfietsdrempels in het fietspad staan we vanzelf
s·orekend niet te juichen, al gaat het voorlopig slechts om 
ean proef. 

Aanpak racebanen: 

Tevergeefs bepleitten wij het treffen van maatregelen om 
het veelvuldige overtreden van de maximum snelheid tegen 
te gaan, zoals drempels en asverschuivingen bij kruis
punten, Dit is echt de zotheid ten top, 
Jaarlijks vallen er honderden doden in het verkeer als 
gevolg van te hard rijden,(in Den Haag alleen al 20 à 30) 
maar maatregelen om dit tegen te gaan blijken zelfs vol
komen onbespreekbaar, 
Sterker nog: de gemeente heeft nog een paar nieuwe racebaaen 
in petto, Zoals: verbreding Lozerlaan, Neherkade, Vaillant
laan en Segbroeklaan, asfaltering Heenweg, rekonstructie 
Rijswijkseweg en mogelijk eenrichtingsverkeer op oe Maurits
kade, Ook is er sinds kort sprake van verbreding van het 
Buitenom, Om de bezorgdheid bij bewonners weg te nemen wordt 
hier en daar een verkeerslicht geplaats, Veel helpt dat 
echter niet, Vaak neemt de onveiligheid alleen maar toe, 
Opvallend is dat de raadsleden een en ander vaak zelf best 
lijken te beseffen, maar bang zijn voor de publieke opinie, 
getuige uitspraken als:" het draagvlak (voor snelheiderem 
mende maatregelen) ontbreekt" en 11 dan krijgen we de hele 
wijk over ons heen", 

Fietspaden in de duinen. 

In het verleden heeft onze afdeling zich uitgesproken tegen 
nieuwe fietspaden in de duinen, uit standpunt is onlangs 
enigzins genuanceerd, 
Nieuwe fietspaden in natuurgebieden zaals de du~nen hebben 
op twee manieren een negatieve invloed op de natuur, 

Verstoring, 
Dit is niet ze zeer een gevolg van de aanleg van een 
fietspad als wel van de openstelling van een bepaald 
gebied voor het publiek, 
Als in een gebied, dat al voor voetgangers was opengesteld 
ook fietsers worden toegelaten zal nauwelijs extra versto
ring optreden, Voetgangers zorgen immers voor veel meer 
onrust onder de fauna dan de fietsers. 
ln dit kader moeten vooral voor ontsluiting van het 
duingebied"Den Ruygenhoek" als zeer ernstig worden 
beschouwd, Dit gebied vormt immers een belangrijk brug
gehoofd tijdens oe vogeltrek, waar de vaak uitgeputte 
trekvogels even tot rust kunnen komen, terwijl de vogels 
die in een dergelijk open gebied broeden heel gevoelig 
zijn voor versturing, 

Landschappelijke aantasting, 
Ook dit speelt.in de duinen heel sterk, vooral omdat 
er veel vergraven moet worden vour een fietspad, 
Oit probleem wordt minder sterk naarmate stijlere 
héllingen worden geaksepteerd, De provincie hanteert als 
norm lt%, In ons kommentaar op het fietspad 10 over de 
Waalsdorpervlakte hebben wij gesteld dat, om het landschap 
te sparen, hellingen van 5% .best akseptabel zijn, 
Voorts hebben wij bepleit het fietspad zoveel mogelijk het 
tràce van het bestaande voetpad te laten volgen, zodat een 
nu nog afgesloten gedeelte bij het monument niet doorsne
den hoeft te worden, Een gekombineerd fiets/voetpad lijkt 
ons, gezien de geringe intensiteiten ook best akseptabel, 

Dat geldt zeker niet voor een provinciaal plan voor 
rekonstruktie van de kruizing van de Wassenaarse slag 
met het fietspad Ven-haag/Katwijk, Door de aanleg van 
hellingen van i5% en plaatsing van hekken wil men de 
fietsers dwingen tot afstappen voor zij de weg oversteken, 
Onvoorstelbaar! I!!! lil 
De gemeente Wassenaa~ vond het al lang best, Maar die 
gemeente wordt dan ook bestuurd door een stelletje verschrik
kelijke autofanaten( die bijvoorbeeld steeds maar de aanl~g 
van allerlei nieuwe rijkswegen bepleiten),Soort zoekt soort 
zullen we maar zeggen, Smit-Kroes woont er ook, 
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De anti- fietspadenlobbYe 

Voor de tweede keer in korte tijd zwichtte de gemeenteraad 
voor de anti-fietspadenlobby van winkeliers. Na de afbraak 
van de fietsroute in de Weimarstraat (waartegen we inmiddels 
een gerechtelijke proeenure hebben aangespannen) voerden 
nu de winkeliers langs de Rijswijkseweg met sukses aktie 
tegen de plannen voor de aanleg van fietspaden u~ar, 
Een zorgwekkende ontwikkeling: de gemeente blijkt steeds 
meer bereid toe te geven aan de vooroordelen die er in 
ondernemersland bestaan tegen fietsvoorzieningen,( zo zouden 
fietspaden slecht zijn voor de werkgelegenheid, de bereik
baarheid, de economie, de leefbaarheid eu de veiligheid), 
De hetze van de winkeliers gaat heel ver: ook het twee
richtingsverkeer voor fietsers in het Westeinde moets er 
al aan geloven en nu zijn ze ook al tegen een fietsenstal
lings op de Voldersgracht, Van dat laatste hebben ze toch 
alleen maar voordeel?!!!!!! 

Ondernemers bepalen (auto)verkeersbeleid. 

27 april 1988 mog gerust als een zwarte dag in de geschie
denis van het Haagse verkeersbeleid wDrden gezien, 
Tot drie maal toe boog de raadscommissie voor verkeer 
voor de ondernemersorganisaties,die de afbraak cq het 
niet aanleggen van fietsvoorzienÏngen ( dus meer ruimte 
voor het autoverkeer) eisten, 
Wie denkt er nog dat er in Den Haag een links gemeente-
bestuur aan het bewind is? 

Piet Heinstraat/Elandstraat, 

De commissie ging akkoord met het afbreken van de 
fietsroute in de Piet Heinstraat, Wel komt er een fiets
pad in de Elandstraat, maar weer slechts in éen richting, 
Een verzoek van de ENFB,om ook de andere kant uit , voor 
een beetje behoDrlijke voorzieRing te zorgen maakte geen 
enkele indruk op de commissie. De diskussie ging alleen 
maar over parkeerplaatsen. 
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RiiswUksewee;, 

Onder druk van de winkeliers werden de geplande 
fietspaden op een deel van de Rijswijkseweg geschrapt 
en ging de commissie akkoord met een profiel met 6 rij
stroken, Zelfs u~ ~wu•enaren lekan ontzet: er moet ook 
nog een .'l'rije trambaan bij en bij zoveel autoruimte kan 
er amper nog een heel smal stoepje af, Fietsers zullen 
van een ventweg van 2,40 meter gebruik moeten maken, 
Passeren van een laasende vrachtwagen is er dan echt 
niet meer bij, 

pen Haag in beweging. 

De nota"Den liaag in beweging" voorziet in een groot 
aantal wegverbredingen. Zoals: Segbroeklaan,Neherkade 
Dozerlaan, Zuidhollandlaan,~oningskade, (Zie ook hier-
voor "Aanpak racebanen"), Dit tot grote tevredenheid van 
vrijwel de voltallige gemeenteraad, Alleen uit de fraktie 
van Links Den Haag steeg af en toe wat zwak gepruttel op, 

Ook asfaltering van de Maanweg zal er zeker toe bijdragen 
dat er weer veel harder gereden kan worden. Naar de zin van 
de ondernemers is een rijbaan van zo'n 11 meter echter nog 
niet breed genoeg, ~n dus, u raadt het al, het geplande 
fietspad eraan geloven. 

Zeer zorgelijk zijn ook de plannen voor de omgeveing van 
het Malieveld, Deze komen er ongeveer up neer dat alles 
ondergeschikt wordt gemaakt aan de afwikkeling van het 
woon-werkverkeer per auto, Dit zal niemand echt verbazen 
geziende belangrijkste werkgevers in de omgeving: ANWB·., 
Shell,Rijkswaterstaat,Pruvinciehuis,Ministerie van Verkeer 
enWaterstaat en VROM plus het Stadbuis en het hoofdbureau 
van politie, 
De plannen betekenen dat (nog) een aantal fietsoversteek
plaatsen worden opgeheven en dat er op de Manritskade weer 
eenrichtingverkeer komt. 
TIJDENS DE ZURE REGEN FIETSTOCHT ZULLEN WE LATEN ZIER, 
WAT DIT VOOR FIEirSEii.:i BETEKENT. 
DEELNEMERS KRIJGEN DE GELEGENHEID EEN PETITIE TE 
ONDERTEltElfEN. 

Rik Zakee namens .de werkgroep GEMEENTEPOLITIEK. 

Verkeerschaoslo 
de Grote Markt 

Een klein, maar geniepig defect in de 
verkeerslichten op de Grote Markt heeft 
gisteren geleid tot een uiterst moeilijke 
verkeerssituatie aldaar. 
Door nog onopgehelderde oorzaak bleven 
namelijk alle lichten die het verlaten van 
ae Grote Markt regelden, op rood staan 
terwijl de lichten in de toegangsstrate~ 
(3 stuks) en de toegangsstraatjes (5 stuks) 
en toegangsstegen (1 stuk) voortdurend 
groen bleven. 
Aangezien de verkeerscontrole juist twee 
dagen tevoren verscherpt was, waardoor 
vijf barse agenten toezicht hielden op 
het naleven van de verkeersregels hield 
ieder zich nog beter dan anders ~an de 
verkeerslichten. Binnen de I 0 minuten 
stond de Grote Markt dan ook eivol en 
muurvast! 
Voor er een half uur om was, waren 
acht straten en dertien zijstraten rondom 
de Grote Markt volkomen volgelopen 
met allerlei voertuigen. 

De verkeerslichten ter plaatse zijn· in

middels doorgebrand, zodat men nu zou 
kunnen wegrijden. De moeilijkheid is nu 
echter, dat de voertuigen die het meest 
aan de buitenkant van de opstopping 
stonden, door hun berijders gisteravond 
tussen ± 7.30 uur en ± 9 uur zijn ver
laten. Zij waren de enigen die nog uit 
konden stappen en hebben zich te voet 
naar hun woning begeven voor het 
avondeten. Wie midden op de Grote 
M~rkt ston~en, hadden echter geen 
rmmte om mt- of af te stappen en kun
nen nu niet weg, daar ze omgeven zijn 
door lege voertuigen, waarvan de mees
te op slot staan. Ook de beide takelwa
gens van de politie zitten vast. 
Naar verluidt, zitten zo minstens 25 auto
mobilisten, 35 wielrijders en 6 stoom
fietsrijders gevangen. Er is een hulpactie 
begonnen om deze ongelukkigen van 
voedsel, drinken, rookgerei, schone zak
doeken en couranten te voorzien. -



.. 

In het vorige nummer van de Fietsbel plaats
ten wij een oproep aan de leden om ons hun 
mening "Roept u maar" over bepaalde zaken 
kenbaar te maken. Een aantal mensen hebben 
daar op gereageerd. Van Wil van Leeuwen ont
vingen wij een uitvoerige reactie. Wil 
schreef ons onder meer: " Ik fiets bijna 
dagelijks voor mijn werk (eigen klusbedrijf) 
door de stad, vaak zwaar beladen met gereed
schap en soms met een fietskar "· Naar 
aanleiding van Wil's reactie besloten wij 
eens met hem te gaan praten. Hans Pars doet 
daarvan verslag. 

De kleine duizend leden van de ENFB in Den 
Haag kent allerlei soorten fietsers binnen 
haar gelederen. Maar met een klusbedrijf 
zijn er maar weinig 

De ENFB heeft in Den Haag een kleine duizend 
leden en daar zijn allerlei soorten fietsers 
onder. Een klusbedrijf per fiets runnen doen 
er echter maar weinig. Hoe kom je daar toe 
is een voor de hand liggende vraag. 
Wil van Leeuwen (40): "Ik ben dat bedrijfje 
bijna vijf jaar geleden begonnen. Ik was 
werkeloos geworden en besloot voor me zelf 
te beginnen. Maar ik deed altijd al alles 
op de fiets en vrijwel automatisch ben ik 
daar met m'n eigen bedrijf mee doorgegaan. 
Bij m'n laatste werkgever, -een groothandel 
in kantoormachine's, heb ik op een bepaald 
moment de serviceauto teruggeven en ben ik 
de klanten verder per trein afgegaan. M'n 
bedrijf is eigenlijk een reparatie- en klus
bedrijf en m'n werk varieert van het ophang
en van muurplanken tot het repareren van 
apparaten". 
Op mijn vraag aan Wil of hij wel eens had 
gehoord van die garagehouder in Napels die 
regelmatig een bordje op z'n werkplaats 
hing met de tekst: "Ik heb vandaag meer 
dan genoeg verdiend en ben dus vissen", 
zei Wil: "Dat doe ik ook, ik werk tot ik 
genoeg verdiend heb. Bij zo'n 800 gulden 
in de maand stop ik er mee". 
Van Leeuwen omhelst het kleinschaligheida
ideaal niet alleen in woorden maar ook in 
daden. Daar is echter niet iedereen van 
gediend is hem gebleken. Behalve de talloze 
klanten die vragen "heeft u een parkeer
plaatsje voor de auto kunnen vinden" zijn 
er ook klanten is geweest die voor zijn 
diensten geen belangstelling meer hadden 
toen bleek dat hij geen bestelauto "kon 
laten zien". 

Fietsen is een vorm van milieubewustzijn 

Wat doet WIL nog meer aan het milieu dan 
fietsen:" Je herstelt zoveel mogelijk din
gen zolang als dat mogelijk. Zo min mogelijk 

is. Zo min mogelijk 
weggooien dus. Je gebruikt zo min moge
lijk energie en zoveel mogelijk eigen 
energie.Ik gebruik vrijwel alleen hand
gereedschap. Het enige elektrische dat 
ik gebruik is een boor. Met de hand tien
tallen gaten in een betonnen muur boren 
is ondoenlijk. Ik recycel bijv. terpetine. 
Vuile terpetine filter je door een doek 
en kun je gebruiken als kwastenreiniger". 

Over het fietsen in Den Haag heeft Van 
Leeuwen ook heel uitgesproken gedachten. 
In zijn brief stonden onder meer 10 
aandacht~punten over zaken die beter zou
den kunnen. Wij laten er daar een aantal 
van de revue passeren: 
- Fietsstroken slechts gescheiden door een 
stippellijn bieden geen veilige fietsbaan, 
als het automobilisten uitkomt gaan ze er 
rustig overheen; 
- veel fietspaden verkeren in een slechte 
staat, verzakte tegels en spleten. Ik denk 
dat ditin belangrijke mate veroorzaakt 
wordt door auto's (vaak van gemeentedienst
en) die over het fietspad rijden; 
- sommige fietsers houden zich aan geen en
kele verkeersregel. Bijvoorbeeld bij rechts 
door rood is prima maar dan wel voorrang 
verlenen t.o.v. fietsers die op dat moment 
door groen zijn gereden; 
- In veel straten is het moeilijk om je ~ 
fiets veilig te parkeren. Veel mensen willen 
geen fiets tegen hun gevel. Ik denk aan 
paaltjes langs de stoeprand om je fiets neer 
te zetten en vast te maken. 

Als we tijdens het gesprek z'n brief nog eens \kiv. 
doornemen vertelt Wil dat het fietsen met een 
fietskar bepaalde voordelen heeft: "Automobi-
listen houden veel meer rekening met je. Die 
zijn als de dood voor hun lak. Voor zo'n kar. 
gaan ze wel opzij". 

Om auto's van stoep en fietspad te houden is 
Wil een voorstander van verhoogde randen. 

Ondanks alle kritiek op fietsvoorzieningen in 
Nederland komen we pratende over fietsvakanties 
al ras tot de conclusie dat het buitenland 
niet kan tippen aan ons land. Het enige land 
buiten Nederland waar ze soms wat aan fietsers 
doen is Denemarken. We concluderen echter dat 
dat tamelijk vreemd is omdat het aantal fietsers 
in dat land (ook verhoudingsgewijs) stukken lager 
ligt dan bij ons. 

WONDEREN 
OP 
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Na afloop van het gesprek liet Wil de door hem 
zelf ontworpen en gebouwde fietskar zien in 
de (kelder)werkplaats. Hij bouwt echter ook 
fietsen van gebruike onderdelen en repareert 
fietsen. Hij bezwaar me echter niet te vergeten 
om u te melden dat hij alleen fietsen repareert 
of bouwt voor mensen met een hele klein beurs. Hij 
helpt alleen mensen die eigenlijk ook de 
fietsenmaker niet of nauwelijks kunnen betalen. 

Hoewel de Verzuiling in ons land gelukkig 
achter ons ligt, bekruipt mij na het bezoek 
aan Van Leeuwen toch de neiging om een 
verzuilingsverschijnsel onder uw aandacht 
te brengen en wel de kreet: Koop in eigen 
kring. Vandaar hierna een soort ingezonden 
mededeling. 

REPERATIE en KLUSBEDRIJF 
WIL VAN LEEUWEN 

WOLWEVERSGAARDE 641 
2542 BD Den Haag 

Telefoon: 673339 

ng het 
OE FIETS IN DE KUNST. 

In de kaartenrekken van kunst- ·en: 
souvenirwinkeltjes kom je·~e bij 
bosjes tegen: plaatjes van fietsen, 
getekend, geschilderd en gefotogra
feerd, en bedoeld om als ansicht 
verzonden te worden naar vrienden 
en kennissen.Je komt ze zelfs tegen 
op kerstkaarten - een fiets, be
hangen met kerstballen,dennegroen 
en engelenhaar - en op verjaardags-
kaarten - idem met slingers en bal
lonnen. Kennelijkis he:t vervoermid
del zo decoratief, dat het voor me
nig kunstenaar een bron vari inspi
ratie wordt. Wie zei ook weer, dat 
een fiets van zichzelf al een 
kunstwerk is? 
Uit de grote stroom van. ansichten · 
met fietsen hierbij een, althans 
in mijn ogen, heel· bijzondere. 
Een dames- en een herenfiets, fami
liair bij elkaar tegen een boom in 
de buurt van een meer of bij .dè zee. 
De afbeelding is opgebouwd uit een 
aantal kleurvlakken zonder scherpe 
contouren, waarin de beide zwarte· 
fietsen scherp contrasteren. De 
kleuren zelf zijn meestal fel, ~aak 
hardgroen (in dit· geval. de boom
_stam) -blauw en -rood'· 
Is de betreffende winkel goed gesor
teerd, dan komen we dáar in hetzelf
de genre ook kaarten tegen met ande
re voorwerpen als hoofdobject, zoals 
bijvoorbeeld een vrachtwagen of een 
bank in een tuin. · · 
De kaarten zijn afkomstig uit Dene
marken. De ontwerper. ervan is Ole 
Kortzak. .. 
Bijgaande ansicht dateert uit 1979 
en is bij mijn weten' de enige in. de 
serie, waarop een f~et's st-aat a-fge
beeld. 

J.v.H. 

maar op 
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Commentaar op het rapport "Beinvloeding van 
automobiliteit door massa-mediale voorlicht
ing". 

In het kader van het Europees jaar voor het 
Milieu heeft de ENFB een studie later ver
richten door de vakgroep sociale en orga
nisatiepsychologie van de RU Leiden inzake 
de mogelijke beinvloeding van automobili
teit door voorlichting via massa-media. 

Ik heb het rapport (geschreven door c. Louw) 
kritisch doorgelezen en doe hierbij verslag 
van mijn commentaar. 

Op de eerste plaats valt het academisch taal
gebruik op; vooral de inleiding zal menig-
een afschrikken. De woorden "structuren", 
"geobjectiveerde context", "persuasive impact" 
en "motivationele stategiën" worden driftig 
gebruikt. Hierdoor zal de modale geintresseerde 
waarschijnlijk niet worden gestimuleerd om 
vrolijk verder te lezen. 

Het rapport bevat een vrij gedegen en volledige 
analyse van alle voor en nadelen van de ver
schillende verveerswijzen (fiets, auto, open
baar vervoer). Hierbij worden snelheid, milieu
aspecten, kosten en subjectieve aspecten (zo
als status en beleving) bekeken. Terecht wordt 
opgemerkt dat vele automobilisten een volstrekt 
fout idee hebben van de mogelijkheden en de 
prijzen van het openbaar vervoer. Hiermee " 
legitimeert" men de eigen verveerswijze en kan 
men niet meer objectief naar de alternatieven 
kijken. De fiets heeft bij de niet-fietser 
veelal een slecht imago: comfort, snelheid, 
risico en imago zijn niet haar sterkste punten. 

Ik vind het wat merkwaardig dat het rapport ~ich 
beperkt tot uitsluitend voorlichting via de massa
media, te meer daar de auteur er zelf van over
tuigd is dat de massamedia weinig geschikt zijn 
om het feitelijk gedrag te doen veranderen, maar 
slechts enige attentiewaarde hebben. Andere vorm
en van voorlichting zijn misschien effectiever 
maar die worden niet besproken. Dat is een wat 
werkwaardige lacune in het rapport. Hoewel de 
radio m.i. een prima massamedium is wordt daar 
ook al niet over gesproken. 

Er wordt opgemerkt dat de voorlichting zich op 
een duidelijke doelgroep moet richten: deze 
groepen worden ook netjes onderscheiden en be
schreven. Een belangrijke groep heeft men echt-
er vergeten: dat zijn de mensen die hetzij 
beroepsmatig hetzij economisch gebonden zijn 
aan een bepaalde vervoerswijze. Mensen met een 
zeer laag inkomen kunnen zich geen auto permit
eren dus daaraan is voorlichting over het openbaar 
vervoer vrijwel niet besteed. Anderzijds moeten 
we van artsen en vertegenwoordigers niet te snel 

verwachten dat zij hun auto zullen willen 
laten staan: hun beroep dwingt hen er vrij
wel toe auto te rijden. Op dit soort 
groepen heeft voorlichting vrijwel geen ef
fect en is dud verspilde moeite. Het rap
port noemt deze groepen niet. 

Ook over de verschillende strategiën die voor 
een bepaalde doelgroep geschikt zouden zijn 
lees ik piets. Het rapport merkt slechts op 
dat elke doelgroep apart benaqerd moet worden 
maar dat wisten u en ik waarschijnlijk al 
lang. 

Concluderen meen ik dat dit rapport een 
aardige theoretische beschrijving geeft 
van de verschillende aspecten die aan de 
verveerswijze (-keuze) kleven maar dat de 
ENFB hieraan weinig praktische tips kan ont
lenen om een gedegen voorlichtingsplan te ma
ken. Het is trouwens tamelijk wrang om in de 
Ketting te moeten lezen dat de ENFB-werkgroep 
"ontmoediging autogebruik" ter ziele is gegaan. 
Wat men in de praktijk kennelijk niet waar kan 
maken, wordt in dit rapport theoretisch nog 
eens overgedaan. Het nut hiervan ontgaat me. 

Voor de geintresseerden onder u: ik denk dat 
het landelijke bureau in Woerden nog wel exem
plaren zal bezitten van het rapport. Ik kan u 
niet aanraden om het te gaan lezen maar voor 
fanatieke doorzetters zal dat wel geen belem
mering zijn. 

Alphans Mantel 
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VERSLAG 22 MAART 
Aanwezig: Alfons Mantel, Marga Zuur-

bier (voorzitter), Henk Ens, 
,John Lamet, Henk Scheffer, Hans 
Pars, Frits Wegenwijs, Tiny 
Dongel mans, Rik Zakee (verslag). 

Afgemeld: Jos van den Rer·gh, Anton Wten
weer·de en ,Jan Kees vcm El deren. 

Tngeknmf'n stukkf'n: 

An ton Wtenwf'et•de ergpr·t zich aan het ENFB 
standpunt over nieuwe fietspaden in de 
duinen. Dit standp11nt is intussen enigs
zins genuanceerd (zie verslag gemeente
pol i tiek). 
Jan K~es van Elderen is tegen de super
snelle trein en voor de voorgestelde wij
ziging van de begroting. 
Bev"r Zwerfsport zal worden gemeld dat 
we hun catalogi niet meer hoeven te :)nt
vangen. 
Voor· de kaderopleidnig Luchtveront
reiniging, verkeer en gezondheid is voor
alsn<Jg geen belangstelling. De cursus 
vindt plaats in mei en juni. Informatie: 
OlR?O - 25"389 (wo., do., vr .. ). 
Ook voor een open dag van Radio West en 
een symposium 0ver het Westduinpark (bei
de np werkdagen) is geen interesse. 

Verslag v0rige vergadering : 

wordt ongewijzigd vastgesteld. Alfons 
merkt opdat de discussie over de Java
straat in de werkgroep gemeentepolitiek 
nog niet heeft plaatsgevonden. 

Financieel verslag, verslag kascommissie, 
gewijzigde begroting: 

Worden vastgesteld met dank aan de pen
ningmeester en kascommissie 

Strategiediscussie: 

Door tijdgebrek blijft de discussie be
perkt tot het spuien van kritiek op de 
slechte informatieverschaffing vanuit 
Woerden aan de leden. De ledenraad 
wor·rlt. pen pr·aatc lub genoemd, waar·in de 
werkelijke problemen van de fietser en 
van de ENFB nauwelijks aan de orde komen. 
Het bestuur is niet of nauwelijks ge
interesseerd in contacten met de leden. 

De Vogelvrije fietser wordt het enige 
blad genoemd dat het presenteren va~ 
problemen schuwt. Overige zaken, waar
onder motie 3, moeten een volgende 
keer aan de orde komen. Met motie 1 
en 2 wordt akkoord gegaan. Alleen Jac 
is tegen. Een werkgroep als genoemd 
in motie 1 zou al bestaan. De motie 
zal worden aangepast. Kritiek van Henk 
Ens: ENFB-wel'kgroepen komen op schim
mige en ondemocratische wijze tot 
stand. 

Sociale veiligheid 

Mieke Teunissen geeft een toelichting 
bij het Voorlichtingsprojekt Sociale 
veiligheid op straat. Daarna volgt 
discussie. Enkele conclusies: 
·- sociale veiligheid is vooral sub

jektief: mensen durven bepaalde 
wegen niet meer te nemen omdat ze 
die eng vinden. In de verkeers
veiligheid geldt een soortgelijk 
verschijnsel; 
op de Schevningse Weg was een fiets
pad tussen rijbaan en trambaan ge
wenst geweest, zowel uit oogpunt van 
soèiale veiligheid als uit oogpunt 
van verkeersveiligheid (afslaande 
automobilisten houden geen rekening 
met fietspad); 
voornaamste oorzaak van sociale on
veiligheid is de grootschalige, op 
de auto gemaakte inrichting van de 
openbare ruimte; 
tunnels moeten niet zo hoog mogelijk 
zijn. Dit zou namelijk betekenen 
dat een groter hoogteverschil moet 
overwonnen. Bovendien kost de aanleg 
van een tunnel dan extra veel. We 
zijn tegen het 's nachts afsluiten 
van tunnels. 

Supersnelle trein 

Enkele uitkomsten van de discussie: 
- we zijn tegen een apart TGV-tracé, 

enerzijds wegens de milieubezwaren, 
anderzijds wegens het geringe nut. 
Een hoge topsnelheid heeft in een 
dichtbevolkt gebied nauwelijks 
effekt op de kwaliteit van het open
baar vervoer. Een gewone intercity
trein van Amsterdam naar Rotterdam 
zou, als hij onderweg niet stopt, 



nauwelijks minder tijdwinst boeken 
dan een TGV. Wat langer in de trein 
zitten blijkt voor het publiek een 
minder nadelige faktor te zijn dan 
het moeten overstappen; 

- verheteringen van het spoorwegnet 
mogen niet leiden tot het opheffen of 
verslt3chteren van het aantal moge
lijkheden voor fietsers om de spoor
baan te kruisen; 

- fietsen moeten altijd in de trein 
kunnen worden meegenomen. 

Ledenraad en verkiezingen 

Alfons, Hans en Tiny worden als afge
vaardi gdPn voor· dP ledenr·aad gekozen. 
De Werkgroep Voorburg zal worden ge
vraagd een vier·de afp;evaardigde te 
leveren. Jns en Rik trekken zich terug. 
Op de aanstaandE> ledenraad zal alleen 
Alfons aanwezig zijn. Hij zal onze 
moties indienen en een motie van de 
afc:leling IJtrecht ondersteunen. In deze 
laatste wordt afgekeurd dat Jos voor 
onbepaalde tljc:l is aangenomen zonc:ler 
dat er een bedrijfsplan cq. taakom
schrijving is. 
Rik konc:ligt zijn afscheic:l als secr·etat·Ls 
aan. Tiny zal zijn funktie na een in
werkperiode en het opstellen van een 
taakverdeling overnemen, mits de vol
gende lerlenvergaderi.ng hiermee akkoord 
gaat. 
We gaan ervan uit dat de kascommissie 
herkozen wil worc:len. Aldu~ geschiedt. 
Voor de kerngroep staan dt3 volgende 
namen op de verzendlijst: die van alle 
bezoekers van deze ledenvergadering 
+ Joep Vél•1 Hoof, Jos vnn den Bergh, 
Nico Vlasveld en Elly Verzaal. 

Rondvraag 

Henk Scheffprs over het gemeentelijk 
verkeersvPiligheidsplan: 
- er wordt een nutoverkeersltcht uit 

rle fietspadenpot betétald; 
- fietspaden zijn vaak te smal. 

Sluiting rmt 11.50 uur(!). 
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NATUURLIJK ZIJN WIJ DAAR OOK WEER!!!!!!! 

U OOK ?????????? 

KOM EVEN LANGS!!!!!!!! 
SPUI UW VRAGEN!!!!!! 

BEKIJK ONS VERKOOP MATERIAAL!!!!!!! 
OF SCHRIJF NIEUWE LEDEN IN!!!!! !• 

TOT ZIENS !!!!!!!!! 
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V E R K E E R 5 B E L E D EN ZURE REGEN 

De belangrijkste bronnen van verzuring zijn de intensieve 
veehouderij (mest), het verkeer, raffinaderijen en electrici
teitscentrales. 
In onze regio is echter het verkeer veruit de grootste 
boosdoener. Bossterfte en vergrassing van duinen en heide 
worden voor het grootste deel veroorzaakt door de stikstof
oxiden die het verkeer produceert. 
Het zou daarom voor de hand liggen, dat het verkeersbeleid 
van de overheid er op gericht zou zijn deze vervuiling door 
het verkeer tegen zou gaan. Dat is echter niet het geval. 

Hoewel men graag anders wil doen voorkomen, voeren zowel 
rijk, provincie als gemeente een beleid dat leidt tot meer 
autogebruik en hogere snelheden en dus meer verzuring. 
De enige positieve maatregel, die tot nu toe genomen is, is 

het verplicht stellen van een ~E~~~~g~~!~!l~~Ê~E-~~! 
g~E~g~!~~-ÈE~~~!~f~g~E~~!!~ voor nieuwe auto's met een 
cilinderinhoud van meer dan 2 liter. 
Alle andere zogenaamd schone motoren en katalysatoren 
leiden niet tot verminderde uitstoot van stikstofoxiden. 
De suggestie in veel auto-advertenties, dat dit wel zo zou 
zijn, is pure volksverlakkerij. 

Het ministerie van VROM overweegt nu wel verdergaande 
stappen, maar het duurt jaren voor die enig effekt hebben. 
Daar staat tegenover, dat het ministerie van verkeer en 
Waterstaat, gesteund door bijna alle provincie- en gemeente
besturen, een beleid voert dat ertoe leidt, dat er steeds 
~ en steeds harder auto wordt gereden. 

Zo werd onlangs besloten tot een verhoging van de maximum 
snelheid op autosnelwegen tot 120 kilometer per uur. 

Ook de voortdurende aanleg van nieuwe autowegen werkt de 
verzuring in de hand. Bijna elke nieuwe weg heeft immers 
tot gevolg, dat het autoverkeer toeneemt en dat de snelheden 
omhoog gaan. 
Het duidelijkste voorbeeld, wat dat betreft, is het plan voor 
een rondweg aan de zuidkant van Den Haag. Deze betekent voor 
veel automobilisten een flinke omweg, maar levert toch tijdwin 
op, omdat er veel harder kan worden gereden. Voor het milieu 
is het negatieve effekt (nog afgezien van de verwoesting van 
het landschap en de toenemende geluidsoverlast) dubbel: 
meer kilometers met hogere snelheid. 
Daar komt nog bij, dat de nieuwe weg bedoeld is om de 
vestiging van bedrijven in Den Haag Zuidwest te stimuleren. 
Dit heeft tot gevolg, dat de werkgelegenheids- en bevolkings
koncentraties (Leidschendam, Zoetermeer) steeds verder uit 
elkaar komen te liggen, waardoor de forensenstromen flink 
zullen toenemen. En naar afgelegen lokaties als Den Haag 
Zuidwest komen forensen bijna al tijd met de auto. 14 
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-------bodem, bomen en planten 

De verzuring van de bodem ia afhankeltK v~~ de hoeveelheid 
zure stoffen, die erin terecht komt en -aan de andere kant
van de hoeveelheid neutraliserende stoffen in de grond.· 
Een aantal van deze neutraliserende stoffen zijn mineralen, 
die planten en bomen voor hun groei nodig hebben-, zoals • 
kalk en magnesium. Deze mineralen neutraliseren het zuur, 
maar worden dan wel versneld opgelost en uitgespoeld naar 
het grondwater, waär de wortels vaak niet bijkomen. 

Andere stoffen in de bodem zijn giftig en worden in de grond 
losgemaakt onder invloed van zuur, waardoor koncen~rattes 
van b.v. aluminium en cadmium stijgen. Deze metalen hebben 
een verwoestende werking op (haar-)wortels en bodemleven. 

Tenslotte veroorzaakt zure neerslag direkt schade aan 
bladeren, doordat de huidmondjes in het blad wordèn aan
getast, daardoor open blijven staan en de boom of plant zo 
uitdroogt. 

In 1987 was reeds 57% van het Nederlandse bos aangetast. 

--------gebouwen en monumenten 

Gesteenten verweren onder invloed van blootstelling aan lucht 
en door vocht- en temperatuurswisselingen. Luchtvervuiling, 
waar zure regen een vorm van is, versnelt dit proces van 
verwering. Heel veel bouwmateriaal bevat kalk en zure regen 
lost die kalk op. 
Stikstofoxiden en zwaveloxide worden in de lucht en op 
gebouwen omgezet in salpterzuur resp. zwRVelzuur. 
Salpeterzuur reageert met kalk van bouwmateriaal en vormt 
calciumnitraat, dat in water goed oplosbaar is en dus weg
spoelt. Zwavelzuur reageert ook met kalk en vormt gips, dat 
in water redelijk oplosbaar is • 
Aan oude gebouwen en ornamenten is de schade vaak het best 
te zien, omdat ze gebouwd zijn met kalkrijk gesteente, dat 
een uitgesleten en afgerond uiterlijk krijgt. 

Ook metalen ondervinden de negatieve invloed van zure regen: 
het beschermende buitenste laagje bij ijzer en zink lost gemakke
lijk op. Ook aluminium en koper zijn niet bestand tegen lucht
vervuiling. Zo ondervinden bijvoorbeeld klokken en carillons 
schade: de tonen worden lager en vals op den duur. 
De zure regen kan bovendien het proces van betonrot, wat 
met name de laatste jaren aan woningen is vastgesteld, 
versnellen. 

Gebrandschilderd glas oftewel glas-in-lood ramen vertonen 
onder invloed van zure regen putjes en vergipsing. Dit 
laatste komt, doordat de kalk uit het glas reageert met 
zwavelzuur tot gips. 

Voor meer uitgebreide informatie bevelen wij u twee 
brochures aan, te weten: 'Zure regen, zelf schade herkennen 
in de stad' en 'Zure regen, zelf schade herkennen aan bomen', 
verschenen bij W.I.S.E., postbus 5627; 1007 U .Amsterdam. 
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Zeer kwalijk zijn ook de plannen van de gemeente Den Haag om de 
doorstroming van het autoverkeer rond het Malieveld te 
verbeteren ten koste van het fietsverkeer (dat nog meer om 
zal moeten rijden en nog langere wachttijden te verduren krijgt). 
De hoofddoelstelling van het verkeersbeleid is nog steeds 
(en zelfs in toenemende mate), dat alles goed bereik~aar moet 
zijn per·auto. Al het andere (bijvoorbeeld een schoon milieu) 
blijkt daar aan ondergeschikt te worden gemaakt. 

* * * * * 
Hoe moet nu de verzuring door het verkeer worden tegengegaan ? 
In zijn algemeenheid door harder op te treden tegen snelheida
overtreders en door maatregelen, die er toe leiden dat meer 
mensen de fiets of het openbaar vervoer nemen in plaats van 

de auto. 
Hieronder volgen enkele maatregelen, die op korte termijn 
uitvoerbaar zijn en een duidelijk gunstig effekt hebben. 

- instellen van betaald parkeren tegen een kostendekkend 
tarief in alle parkeergarages van de overheid; 

afschaffen van fiskale voordelen en reiskostenvergoedingen 
voor forensen; 

- lagere openbaar vervoer-tarieven; 

- fietsvoorzieningen, die niet alleen veilig zijn, maar ook 
snel, dus geen minutenlange wachttijden bij verkeerslichten; 

natuurgebieden autovrij maken; 

- binnenstad gedeeltelijk afsluiten voor autoverkeer, met 
name in het ochtend-spitsuur. 

Een route beschrijving van de ZURE REGEN FIETSTOCHT 
J is aldaar verkrijgbaar. Dit tegen een kleine bijdrage 

in de kosten. 
PROTESTEER TEGEN DE ZURE REGEN VERWEKKERS!!!!!! 
GEBRUIK DAARVOOR HET NATUUR-VRIENDELIJKSTE 
VERVOERMIDDEL DAT ER IS!!!!!! 

u w F I E T S • 
=============== 
~N DENK U NOG EVEN AAN DE PETITIE 
U KENT DEZE BIJ ONZE STAND TEKENEN. 
Zie het artikel GEMEENTEPOLITIEK. 

1 
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1"1oçht u niet in de · gelegenheid zijn. om···onz~ ·leden- .. 
jaarvergadering bij te wonen Óf er mq.arriiet toe 
~omen ons ·te s.chri jven. . . ... 

)an bieden wij. u ·hierbij de mogelijkh&id om:· 
. . . . : . ·:: .. 

,\ .. Aa~dacht voor b~~aa.l.de zaken. te vr~gen . .. 
3. Uw mening ov~r -bepaalde O!lderwerp~n te ··geven. 
C. Om ons iets mede te. delen. . 
. ) . Aan te· geven ·(kruis aan)· ~aarover \1 · ·dmv 'de. 

"F-~et:sbel" geinfoi-,neerd wïl wqrden. 
·;. 

3i j_voorbeeld: A. 

0 Fietsgevaarlijke situaties in de regio DEN HAAG. 
·o Fietsonvriendelijke situaties in de regio DEN HAAG 
0 Andere onderwerpen ......................... . 

.. . 
3ijvoorbeeld: B. 

) Gemeentelijk verkeersbeleid 
) Fietspadenplan van de gemeente 
) ENFB standpunten mbt.bovenstaande 
) ENFB "blauwdruk fietspadenplan Den f.:lQag" 
) ENFB aktiviteiten 
) Andere onderwerpen ......................... . 

Bijvoorbeeld: t. 

) Goede 
mbt.O 
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0 
0 
0 
0 
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of slechte ervaringen 
Fietsvakanties 
Fietsroutes 
Fietspaden( Onderhoud/veiligheid) 
Fietsenstallingen 
Fietsenmakers 
Fiets-accessoire 
Andere onderwerpen ................... . 

0 Opmerkelijke fietsprestaties 

· MEEDENl'-EN 

MEE!PRATE. 1 

ALTI~D ·. 

. WELKOM_ 

' . 
HEEFT . u I DEEEN 

KLACHTEN . · 

OVÈR·FIETS 

·BELANGEN 

WIJ WILL'EN GRAAG 

.WETÉN WAT ER 

· ONDER DE ENFB' S 

IN DE HAAGSE 

GEBRUIK DIT 

FORMULIER A~S 

·U ONS ·IETS TE 

MELDEN HEEFT 

.· E:NfOF STUUR 

EEN.BRIEF 

OF KAARTJE 

ZEND UW REAKTIES, Al,. DAN NlET VOORZIEN. · VÀ.N· "NA}\M .ER' ADRES, NAAR 
ENFB , p/ 9. DENEKAMPSTRAA1' 7 2, 2541 TZ DEN . HAAG, lN ·:EEN V<;)LDOENDE 
GEFRANKEERD_E ENYELOPPE. 

Indien uw schriJven ook voor de andere. ENFB's van belang .blijken te z1jn 
dan zullen wij dit ·zeker· in een van de ·volgende ••F.ietsb~llen" vermeldf!tt. · 
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