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Ledenvergader.ing 
19 maart 19B7 - ·'.anvang 20.00 uur 

~laats v2n samenkon:~st: gebou•'"" De 
~a_rheid, l rinsegracht 60 

Je ledenverg:··derinG staat in het ( the:o:atische) teken va·n 
het terugQ,r.:ingen vr'n het sutogebruik in de stad. Door 
Henk Ens zal een inleiding wor~~n gehouden over de relatie 
~ussen status en vervoer~iddelkeuze. Rik Zakee zal een 
lnlejding houden over het tl_i_::-uleren_van het fietsgebrui1;. 

::harn"ast kunren ui ter'Jflrd oo:, andere onderwarDer en/ of 
actu~liteiten ra~r voren :Drden gebra~ht. • 



IiEl}AKTIQ_l!_EE~ 
Terwijl mijn mederedaktieleden 
steeds meer gaan kliederen met de 
'plak' (die dus niet geschikt is 
voor het lay-out-werk) moet dit 
stukje nog even samengesteld 
worden. 
Het plakken is een drie-maande
lijks weerkerend festijn , waarbij 
de alkohol aan het eind van de 
avond heus niet alleen maar goed 
is voor het schoonmaken van 
de vieze vingers. (al valt dat 
wel mee, want er moet altijd nog 
weer naar huis gefietst worden). 
Vooral Hans verheugt zich altijd 
op zo'n plakavond omdat hij dan 
•reer in mijn schijnbaar eindeloos 
hoge stapel oude tijdschriften 
mag neuzen om daar leuke, vette, 
gekke, goeie en toepasse~jke dingen 
uit te scheuren. De associaties 
zijn niet van de lucht en maken 
het altijd een lollige avond. 
Maar er is dus weer een zeer 
~antrekkelijke en gevarieerde 
~ietsbel tot stand gekomen. 
Met veel lezenswaardige en kijk
waardige informatie. 

En laten we ook afspreken elkaar 
op de 19e maart te zien: de leden
vergadering, zodat het kontakt 
ook eens wederzijds is. 

Namens Joep en Hans, 
Ita Luten. 

/let .·ts lllel -· voor _,ga"_ 
lf'l!• m fle/. .. is - vilf!ol belang 
to ~,." P.l mnurdtmrde au.iJJ 

' b#!l:)• te ,,..,.";é,; of juist "t.'· Het Is daarom voor de hond 
pnd om ook aan de voorzt e 
..." de tJMIO IYIIIIJc/tt~ll 111111 te 

'biY/Igeft ., 

. ~ 'f,;u:. Yàa!Mtnrea, RU l.oiden. 

2. 

uit NRC, 28 februari 1987. 

Kenmerkend voor de materi~/e 
veranderingen acht Weber, als 
gezead. de introductie van de 
fiets. In de jaren tachtig had de 
fiets. na allerlei vreemde vorm
experimenten, zijn huidige ui
terlijk gekregen. Aanvankelijk 
was het voertuig peperduur en 
nit:t meer dan speelgoed voor de· 
rijken. De eerste fietsclubs wa
ren deftige instituties. Die situa
tie veranderde binnen tien jaar. 
In 1898 waren er al 375.000 
fietsen en aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog waren 
er 3,5 miljoen. De fiets gaf aan 
zijn bezitter een ongekend ge
voel van vrijheid, vandaar dat 
men ten behoeve van de aan· 
schaf er van even krom lag als 
meer dan een halve eeuw later 
voor de aanschaf van een auto .. 
Nationalistisch ingestelde waar
nemers van de cyclomania hoop
ten dat al dat gefiets in de frisse 
buitenlucht de morele regenera
tie van de natie ten goede zou 
komon. De eerste serieuze kar
tering van het Franse wegennet i 
en de eerste Guides Michelin 
waren bestemd voor de fietser. 
Weber is van mening dat de ef
fecten van de introductie van de, 
fiets sterk zijn onderschat. 

2400 kllllllllllr 
De grote liefde voor de fiets 
maakte het wielrennen om
streeks de èeuwwisseliog tot 
Frankrijks populairste sport. De 
beroepswielrenners verdienden 
veel geld en waren ware volks· 
belden. De Tour de France, de 
Dieest gecompliceerde en tege
lijk de aardigste wedstrijd ter 
-.Id. werd in 1903 voor bet 
eerst gehouden. De deelnemers 
moesten, onder barre omstan· 
dighedcn, in 19 dagen 2400 ki· 
lometer fietsen. De Tour w~ 
ook, zij het via-via, een van dO.. 
weinige werkelijk positieve ...,. 
s~ltaten van de J?reyfus-affair(, 
Btnnco de rcdactte van de enil!" 
sportkrant, Le Vllo, ontstond 
een zo hooglopende ruzie tUSS<OÄ~ 
voor- en tegenstanders vali,' 
Dreyfus dat de tcsenstander8 
wegliepen en een eigen sport
krant besonncn: /"Auto. Ten be
hoeve VlD! de werving van lezers 
bedacht men een vcrbluffende 
stunt: de Tour de France. vanaf 
het besin dU& al een puur com
merciele onderneming. Weber 
zit daar niet zo mee, hij heeft 
voorlil oos voor de emancipatori· 
sehc &CYOiscn' van bet spektakel. 
I• v,ete .totaal 'dichtgetimmerde 
Franse provinèieplutseo bracht 
de !QIIrkánwaan V«W .bet eerst 
enig modern ..,rticr. 

"1 

Eugen Weber, 
fnHt, fl1 ~~ Slkll 
Uitgeverij: The Belknap Press 
Harvard University Press 
Cambridge I Massachusetts 1 
London 
Prijs: f 52,20 



I 
OefenlnQen voor 2 personen 
(en 2 fietsbanden) 

hef.'e1y~:=--- +ig vs nt-: t ,-: e :·edc.c tie 
v~~ uu lijfblsd bPric~ter. op 
over de sleehte icr:;li+ ei t van 
het ::~,gse ·•:egdek . .lij besla
te~ daar eens over·te gsun 
prate~ rret de ~ienst Ge~ee~te
:·:erker:. Lle Llie~st liet zich 
voor dit gespiek ver1eger:
'.·.:C:'r5i:·en door èe ~eY·en C. 
v""n · . .'i]k (clcef beèrijfsb~J.r
s0u) en .• l3otterr;J•m (chef 
or;derhoud ·.·e,:;en). De eerste 
·vrr:pg \·:ss ~~itersard - ·"-._;at 
doet Ge~eentewerken ~en het 
onier~oud vPn fietspaden 
en .. egen7 -
Van 'Ji.j k ( v '): ïfoo::_- het 
or:derhouci cr:enbsre 'Frh"r
diren ie de-stad in vier 
di~tricte~ verdeeld. In elk 
v~~ deze ~istricten is een 

l!~s~e~t~~rr~:~~~~~~;~~; ~;~bas-
f~2ze irsr:;ec7-eur2 heb"?-lEn 1.-.:i,j 
eeu ö:e2lc:. V~"'.n de toest~·r..d 
V""' r. cl.e 1J,-:; ~~ tr-- t j n~ ·2 r_. .1ij 
m~l:~r drarve~ es~ j ~rlij~s 
pl·n voer de benc'i~d vor~ 
v~n on:Jer~oud: herbestratirt 
of k!~ir:e re)~r~ties. R~ar
~ij ~oeten uit :ir· nciele 
o~rc~~-p~j~r··pn Dl·LOJ~tPiten 

~~~~sf~r;0 f~;~· or:~t-er ~c;.:ar 
eer keer per j-ar ···er·, por
teer:-:·! 
,:r·-·: ~ee,b~-: is en ~cor}o
rc:c.G rroces. 
:;r: .:..::o'n r~?-::-=- o:r·~ Cs·tr.:-- '7. 
je -"~~e lijnen een 
be~~ald :c~ent. hoe 
~e~t u ~~s1 ee~ s~cntaan 
~at v~n eer: -eter-fiep is 
ontst?o:c'? 
'!':.~: Dat V":'lt o:-6e:r- ~et l~l~~Yl 
on:Jer~·~cu:~. Dr-· rvocr he·~rt 
elke i~snecte~r ~e b~scfuik
·-'"· ovei- t-·-i! re ·!lra.tie 
~ tr·-;: 'ce2:"·s • :J,...,t~ z-l j n 
·vr" c.::- ·:.r::o 1 s l7le-~- t' ~ee ;·.'".e.n 
en onf~rhOtldSSDU~_len. Die 
:oloe[':jss sijl" ?r o··. ;d inc 

~~:;c~~ 8 :1 i~~~t u~:;_;;:/ .. ·.;~ l ~~~ • 
-· e·oc;t 0~:''.:) ----

v.·:: i··~".., c;p ÎJ- ·,-:c;c:sL~rs uit 
..__u r--::-·~·-_;:-::. ·.r r·("'y· 6 :l·--
c'· e~·, ·v::i ~~ ~e :.!' r·~_;rj Vr.~r:. 
·Pit~-_- -~~_jv rcse] • 

Iedereen ken altijd met ènze dienst 
bellen met klachter:: telefoon 
8892SO to2stel 24-n 
Die tnlefoon is altijd bezet. Daar 
kcme,m alle klachteu binnen en die 
·;orden drie keer per dag near de 
districten doorgegeven. Klachten 
die 's ochtends binnen komen, worden 
in n~incipe 's midd~gs nog hersteld. 
Bif gevsarlijke si tu·.ties kunn~n .. e 
vie de mobilofoon in elk distrlct 
een auto bereiken en d•ze er direct 
0:1 af'stull1en. :;:,mr d"t doen ' .. e E.lleen 
b~j ievensgevearlij~e situaties. ~ 
EI: Dus u reageert op elke klacht! 
V!:: J", '::e g.·:an niet eerst \ij ken 
of het ··.el nodiG is è_oor bijvoorbeeld 
de inc~ecteur l~ngs te sturen. Dat 
zou noc ::~eer t_i.jd koeter'. d;,:n een 
eventuele loze kl~nht te ~ccepteren. 
In crincioe :~r5t er gerep~reerd. 
l.':itS het ê:en or.enb'1 re ·::er_, i~.· ~F~ets
p~:den do~r- bo3sen, p~rken or au1neL 
;,allen onder de Dienst .:ilieu-educe
tie en Groenvocrzienin:. Jie moeten 
de.ar het on~7.e!·houd v:-.n ver:oèor~.en. 
EP: ::ebl·en die een ei~en o:r:dcrhouds
ploeg'i 
V~: Inderdaari, ·:E·ar i~ denk dct zo'n 
95,3 bL: ons iJ" end erhoud is. 
EF: ,iat is een kl::sht? 
V'7!: Gls.s b~j:ro?rbee~d v.:-:1~ ~nd.cr 
~:neenterelr.l::_lne;. usar ll[;c dus ·:1 
een ~Je~?r%ir~. -n zo'n ccv~l verwij
::e:~ ·•i.: dus n-ar O.ie Dien::t, 
EF: ~n ~j~-nde teeels in een fiets
yd':' 
'·1'.': J t . ordt door ons her::oteld. Een 
bel~ende ocrzea:{ v~n 1.'1-·ij .\.ende tesels 
is het feit dat veel fietspc~~n , 
ç·rsnzen ~~n o;:enb~ar :rocn. 0cro~en 
~et -bomen. ~oi:!en h-abben \~.'Ol'tels en 
d11:$c;;roeien onder l1et fietspad. Ze 

c.o!'ll}en v- 8.i' z,o cterlc dat ze tegels 
o'JCru~:.l:en. v·erd:::r · .. ~.'O!"'d.t er oo~: r:.ogal 
~~~ oneise~liJ~ G2~~ui~ [2~aa~t,v~n 
fletS')aden. -ll_erlel d:"..ens vr:uto S 
:71.:<{en~ c~r GC·bl:'ui~: v_-,n.: rein:i<~·in.r;, pr_rrr, 

flf~:--
1

Is ~~ ~i;c~er ond·~r~1cu::l? 
~V:..'.': Vier j;,e.r r::;2leden is tner.. ga~n 

~~~~J-~~~2 ~-{~ ;u~:~;~~-~·~.r~~ 5 c~b ~I~~~~r~~· 
::-~u';.weg cezeGcl ~2n 20 :"'"liljoen n·-:.ar 
1C ~i~joen ~1lcen. 
=-~i: Jus er is 3~JJ·,!ï:e \r·-r:_ cch"'c;;~·Git

!Y':' 
]",.:: .... 1:.:~ 1..1. :-:_·;·~pr_t :Set ·e 1!CO-::' ~e 

;Je:"'·~';-·!"'.~- :i_~-, --e~- ecl-: :::;~:::::-·:~~: t er=:~-1s 
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in de t~intig jaar een onder
houdsbeurt konden geven, is dat 
nu al eens in de dertig- vijfen 
dertig jaar geworden. lcaar 2.an
leiding van de toenemende klacht
en over het onderhoud heeft het 
huidige College een onderzoeks
bureau opdracht gegeven een rap
port hierover uit te brengen. 
Dat ll!'apr;ort is net uit. Bij dat 
onderzoêk bleek al dat het niet 
eenvoudig is om een Porm voor 
goed onderhoud vast te stellen 
Dat bureau heeft landelij~e 
normen naar boven gehaald. Uit 
het systeem -rationeel wegbe
heer - en volgens die normering 
is er in Den Haag bi~na geen 
achterstallig onder:·oud. Met 
uitzondering van de asfelt-we
e:en. Daar is wel Achte:'stand. 
HP: llaarom moest dAar een apart 
bureau voor c;orden ingehuurd? 
VW: Dat weet ik niet precies. 
k9ar het is voorstelbaar dat 
het ge~eemtebestuur heeft g~
zegd: bij Ge!~,eente• .. rerken vech
ten ze voor hun eigen straatje 
en willen ze ook gnca, ·.·er:, 
hebben, maar ik wil dat nou 
ook wel eens van een ander 
horen. 
HP: We hebben het er al even 
over gehad maar fietspaden 
worden zo v~ak door andere 
dan fietssrs gebruikt dat 
de vraag rijst of ze d~ar 
l'tel op gebom!d zijn? 
I.:.Bottermc:m (;,::::n: Ie:êereen 
gebruikt ze. Verhuizers, 
bezorgers noem maar op. 
E}: Dat zou ku~nen ~leiten 
voor esfalt of beton? 
VVI: Asf·rl t is comfortabeler en minder ond~rhoudsgevoelic. 
In ~·nleg is ·sf2lt 0~t d2ur
der don steen. Daarnaast is 
het min~er toeg~nkelijk voor 
kabels en leidin~en. Eet 
openbreken van esf~lt is duur 
en het herstel vaak t'jd
rovend. 'Nat ëms be'r"l't ·::o'clt 
er ce~n ~sf:1lt bo,ren :~~~elo 
en feidi~cen ·angelegd. 
i•:B: 13ovencl.ien . il :oe Dienst 
ITlieu en Groen ler.g:·: :Jor~en 
[een Ef·lt nt die ~r~j en 
.._::. :-n f-~en :::unr3to..r: sn ·:::tP~ 
:-~ee!.,. 

EP: Zijn betegelde fietsp~den 
obderhoudsgevoeliger dangeasfal
teerde. 
VW: Dat 'll'slt ·;rel mee. Voor zover 
ze door fietsers ·.-:orden gabruikt. 
HP: B. 6; 111. ·,.cillen de komende 
jaren noc flin;: wat :dlomete1·s 
fietspad ?Bn laten leggen. hBakt 
dat w,c; onclcrhoudsbudget niet tot 
een g•·tenkaas?Bovendien .·il r.en 
kennelijk vooral betegelde paden 
"ar:lecc.'"en. 
l1;B:. Ir'stel sl je.ren voor om di'üer 
t'ëgels te [;ebruL:en. Ven 8 centi
meter dikte. Die klemmen beter. 
Maar die zijn een stuk duurder. 
VW: nsfalt is hoe dan ook een stuk 
~uuTder. Ik schat à et je 5 ki1o:net
er asfclt oan kunt leggen te, er: 
10 ki1ometer tecels. 
HP: lloeveel klcchten krijgt u 
per j 2ar over het onderhoud'! 
i.:B: In d·~ zomer veel :neer .1cn in 
de ·.·i:1ter. ·i:e krijr;er: per jear 
rui~ 3000 tele~o~ische klechten en 
een kleine honderd sctriftelijke. 
HP· 'l··t iro u,., ·.·enör,•· over de 
stip~~llijne~ ~P d;~.'rgaande ~ .. ·/e6er: 
els tietsgebied? 
VV.': ·.~/ij noeoen :::1~::Jt +fietssu:=;cestie
stroècen+ 
EP: Is die duccestie niet gev~srlij; 
~JB: In het .<·l~~:rteen 1.'/0rdt e:c ':/el 
:c·e lcenir:r· ~YE~e 

HF: 0'":1 rls '1-Darlcoer-strocl: 
te · ken. Ancier cl:e,~i teT. Ie-

komt tenv~l oor e~n gEt in 
de ·.cc. ::ent u de<. rvoor · snspll'ake
li;j::? 
v-.·;: In zo'n gev?l ksn,'Jien een 
sc'·.sdecl·.ir~: in c2.ienen bij onze 
Dienst of bij t8t ;~;el'Wenj;ebestuur. 
Eet aa:· .... u~'~ 2l."i:~:s nec:'i.t de 1.~·;_~~t2te 
tijd toe. ···Ioo::_· ce:~ toe·v1ijz:.ng· van 
ee~ sc~~~3cl:i io de re __ el v1n 
1Jel,~n- :; t è_c; e 
r:or~-:..'110 o ··le-r bo""'.::~·-'c; 
bi i te t : · -,~ __ u j_ k • _j l J e 2 :-: f? ::::· ~- ·~ .~c i c o 

~i.eu:.:e ~;cl·a(:e , e,r_ >:e~ .-e, ::'·2k. n~~~~~ t 
crtus r;e toe~e:..'.-L.~zin; ;;::::::~::-; sts:·:~ !:oe. 
"~'; -rte:;eL} ·ortd tr:·ou· ... - ··el 
r·evr :~cd J ie'· .:-~li~ lc·:.:_i-2l. 
l:.F: 'oe l' cl:< n ,2t ,'e :;-
\IO. l-;~- • }letz\<L-.,12 2'ClJ h~;.;.~ 
u ~l('·:; n-2~" r-cJ'.::~·· !:·-- ·r;1'; 
i".·: J)c-:t l:o.:t voo.~-. n. de ·,.-OJ..'\:t het 
:;}O~;;tli.j ~~. Ir: ~:·,o '2'' c:;~:v::.-:1 c.o~: ·:.en 
Cl' ·v~r~~t-~c~i;, een i'c ._, ·L_; ~c_ 

• 



Of ''1S ;~, 1::;,t_' l t cn_z·3 .-: f >::1i:::.:_ 
·' :;let 

sc1 i snel. 
l :>rst 

C?lJ 
-. :ï_ ~ t ,-,e t ct l1, r-

~- J,~el o~l ~~~ sn. 
L:t: J.Je n['er vult oc:c 
cn--cJ er..-: 
v·.~ Cy·cttoirs V ~len ~ok 0~-~r 
ö"Dze cn1 -- sr:;cuC · · f: l in~ en 

orc:_en o~--: ll:-::ze1 -~ e , ij~.e bel~_,- r,-
'e1d ·ls bet o~e~ .ec:dc~:. 
-~F: _L:Gn. cncicr _:-_~<p:::c·~ v··n fic-tc

.:er: is (_~·--t ze ;:.::;···îS ve:r-sc~-._olen 
zitten t~:sen let 
0E·t ]_cvert vo-~, ~e vrou-
er, o~. 

V~: 'n p8d is ~nt .or~en door 
St<tdso:lt··;i ·\e 1 L 81~ ;.Ji tc;evo srd 
docr ili:::u en n. ,.:et n·.J:rte 
de k?u~e v·n de beplentinc is 
eer zF~·;;: ve-n , .. ilieu en Groen. 
D~r ~2me~ oo~ ···e} verzoeke~ 
bicr:s~ o~ etcvis te snoeien 
l:::ngs zulke p~den. ~aar dot 
is ee~ zr1a~ van die dienst 
en ~car 2ijn ~omen in ~anzie~. 

Tot slot van ~~~ sesprek drukt 
de ~eer Van lJ~ ~e noc o: 
het hart de lezers van deze 
krsnt toch vocral te vragen 
om bij een klacht een e::a.cte 
plaatsaanduiding te cever. 
Dus eeY' ~uisnumTJ1.er of een 
lici~tmastnu·"-~er in c1e di
recte omgevinrr. Bij deze ~us. 

5 
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ONGEZOND LAAGJE 

De zure re[:em"ee'c '>,ordt 
dit j~ar gehouden vnn 17 
tot en met 24 mei. Even-
FJ ls vorig jaar ';eer kt onze 
afdelinF snmen met hOV~R 
en ~ili~udefensie. In het 
volr:-ende nu!?F·'er ven de 
Fieisbel verneemt u maer 
over het provr~JID'(:.~ vr~n 
de ~ek. Een datum wille~ 
wij echter nl nu onder uv· 
aandacht breneen en dat 
is zonde5 17 mei. Er zal 
don onder andere een fiets
tocht door de (nog res
terende) bossen en duinen 
aan de noordzijde van Den 
Haag worden gehou~en. 

Handige hulpjes 
Ik zoek een FIE~3EtJTALLI'G 
in df3 Schildersv:ij k. Ongevinc
Vaill8ntlaan/v.d.Venrestraat' 
v.Ostadestrnat. Wie kan mij 
helpen? Reacties naar: Jan Los 
Vaillantlaan 267, 2526 HG 
Den Haag, telefoon: 896484 

Grote vragende ogen 
Op 12 februari heeft het 
afdelingsbestuur van de El:FB 
voor het eerst sinds vele 
jaren weer eens ~esproken 
met een Haagse verkeerswet
houder. In dit geval de 
r:ieul•:e r;ethouder R. van 
Vlaanderen. Het gesprek 
verliep in __ een ontspannen 
sfeer. De nieuwe wethouder 
blijkt een praktisch, 
flexibel persoon te zijn, 
zonder al te veel dogma's 
(dat:..waren we met Nyquist 
Viel enders ge•.·1end). 
Van ~NFB-zijde (Zakee, l~an
~el en ~olters) is gewezen 
op de slechte erveringen ' 
die de afdeling in de loop 
van de tijd heeft opgedAan 
met het gemeentelijk ~ppa
r:,at. 

Cp so~T ige ''rie'·:"8D ·, .. ·ercl vcJ.a\ 
niet eens gersFceerd te1~ijl op 
ondere si::J.})el :eg ::net 11 nee 11 sld 
geant~oor~. Dovendien werden 
fiPtsv orzienj_ngen ',:,r1ar (le r:·-ac: 
toe had b~sloten, doodleuk niet 
uit_evoerJ. ,;orto:c:: s18:;:,te orva-

1 

rinren aren troef. · 
Van Vl~anderen erkende d~t de 
rel:"tie in het vs" Lder :ll-2sbeh: 1 
ve opt:-. l ·::s maar 82t het nieur: 
College ~et een schone lei wilde 
beEinnen. ~en College d~t ~eer esn 
'
1 'èC'lt .~an de fietser '•iil seleenken 
en cons 1 ructief \;il der:,en •. .'ij 
hebnen beredrukt dat de ~;.FE in 
een eefder ~t~dium bij de verkesrs 
planning zou moeten or en betrok
ken. Da~rbij hebben wij ~nsterdan 
ten vo rbeeld gesteld. De 
Acrrsterdc :::se 1/erkgroep :''iets ( 
EUFB en enkele gemeentediensten) 
zou ~at ons betreft ook in Dan 
Haag mogen komen. Je ffithouder 
bleek in ieder geval wèl bereid 
de nfdeling in de toekomst eerder 
bij voorber:ciding en uitvo ring 
v2n ver~eers~lsnre~ te be,-rek~en. 
Om het ijzer gelijk te ::"neden 'derd 
ter plaatse een afspr:oc:[: ger;L•akt 
o~ het UitvoeringspJogrA ms Fiets
voorzieningen 1987 te bespreken. 
In het ver·volt; vc<n het gesrrek 
bleek dat de '·ethou-~er daad'<.srkeli 
van plan is om in de eerstkomende 
j9ren kilometere fietspad aan te 
laten leggen. ~r is hiervoor 12 
miljoen gulden beschikb~ar. Daar
naa~t moeton er echter ook nog de 
nod1ge knelpunten op fietsgebied 
worden opgelost. Jat ons betr2ft 
krijgt Van Vleanderen ruim baan. 

Alpbons Kentel 



DISCUSSIE 
BE!NVLOEDING VERVOERMIDDELKEUZE 

Verkeersproblemen worden veroor
zaakt doordat te veel mensen per 
auto van dezelfde wegen gebruik 
willen maken, dat weet iedereen. 
Ze zouden dus op te lossen zijn 
als een deel van die mensen er 
toe gebracht kon worden een ander 
- minder ruimte vragend - ver
voermiddel te kiezen dan de auto; 
bijvoorbeeld de fiets of het 
openbaar vervoer. Maar wat willen 
we bereiken met het "oplossen" 
van de verkeersproblemen? Als dat 
gevraagd wordt aan degenen die 
daarmee belast zijn antwoorden ze 
"zorgen voor een vlotte afwik
keling van het verkeer". Welk 
verkeer? Juist, het autoverkeer. 
Met andere woorden: men wil een 
deel van de automobilisten op de 
fiets of in de bus hebben om ruim 
baan te maken voor de overigen. 

Vanuit dat gezichtspunt wordt dan 
gezocht hoe dat te bereiken is; 
en het is niet verwonderlijk dat 
men dan steeds tot de conclusie 
komt dat het niet kan, dat nie
mand zin heeft om ruimte te maken 
zodat anderen meer aemak ~n ple-
2ier van hun auto hebben. De 
overwogen maatregelen zijn dan 
ook steeds zo gekozen dat ze 
wellicht enige voordelen zouden 
kunnen opleveren voor fietsers en 
gebruikers van het openbaar ver
voer, maar nooit werkelijke be
lemmeringen aan het autoverkeer 
in de weg leggen. Het is duide
lijk dat met dit uitgangspunt 
nooit resultaten bereikt zullen 
kunnen worden: doelstelling van 
betnvloeding van de vervoermid
delkeus moet zijn: het bereiken 
van betere verkeerssituaties voor 
de verkeersdeelnemers die men 
wenst: dus voor de fietsers en 
het openbaar vervoer. 

Als daardoor de doorstroming van 
het autoverkeer nog verder ver
mindert of helemaal gestopt moet 
worden is dat jammer, maar van 
ondergeschikte betekenis. Waar 
het op neer komt is dat de ruimte 
op straat zo schaars en duur is 
dat hij pas beschikbaar gesteld 
kan worden voor vervoermiddelen 
die er zo oneconomisch gebruik 
van maken als de auto, wanneer de 
bescheidener gebruikers hun deel 
gekregen hebben. Met andere woor
den: er moet gezorgd worden dat 
als het autoverkeer zich vast-
rijdt, trams, bussen 
ook fietsers door kunnen 

en vooral 
rijden. 

Voor trams en bussen wordt daar -
hoewel nog niet rigoureus en 
consequent genoeg - wat asn ge
daan in de vorm van vrije tram
en busbanen wat aan gedaan, maar 
voor fietsers helemaal niets. 

Redenen om de auto te kiezen 
Om de vervoermiddelkeuze te 
kunnen benvloeden moet men begin
nen met zich af te vragen op 
grond van welke motieven die 
keuze tot stand komt. Daarbij 
gaat het niet om de vraag waarom 
iemand een auto aanschaft. Uit
gangspunt is dat hij een auto 
heeft, en dan is de vraag: 
•waarom stapt hij in die auto 
voor het afleggen van een afstand 
waarvoor hij ook de fiets of het 
openbaar vervoer kan nemen?" In 
hoofdzaak denk ik dat daarvoor 4 
motieven zijn: 
- de auto is comfortabel, 
- de auto is snel, 
- de hoge vaste kosten 
auto zijn toch betaald; 
dat geld te profiteren 

van de 
om van 

moet die 
~uto dan ook gebruikt worden, 
- de auto heeft status. 

Doelbewuste betnvloeding van de 
vervoermiddelkeus betekent dus: 
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proberen te bereiken dat deze 4 
motieven niet meer opgaan voor de 
bes c hEUWd!_ve rplaa t a !_!tg. __ 

comfort 
Op het gebied van comfort is de 
auto nauwelijks te verslaan: men 
~eert zi~n_eigen, afgesloten om-
geving, beschut tegen kou ---en 
regen, met een gemakkelijke 
stoel. Men is heer en meester van 
de situatie: geen gewacht op 
straathoeken tussen onbekenden, 
geen gedrang of hangen aan een 
stang in een slingerende bus, 
geen getrap tegen de gure wind 
in. 

De grenzen van het comfort worden 
echter bereikt als men in het 
verkeer vastloopt: als men mach
teloos in zijn comfortabele stoel 
zit te kijken naar de achterkant 
van de voorligger terwijl links 
de trams en rechts een gestadige 
stroom fietsers passeert begint 
de zaak toch anders te worden. En 
als er dan ook nog geen par
keerplaats· is bij de bestemming, 
zodat de wagen een heel eind uit 
de buurt gezet moet worden en men 
voor het laatste stuk toch nog 
ridder te voet wordt, verliest 
het comfort van de auto veel van 

snelheid 
Voor snelheid geldt in sterke 
mate hetzelfde als voor comfort: 
als men thuis kan instappen en 
zonder belemmeringen in ~~n ruk 
naar zijn bestemming rijden, kan 
het openbaar vervoer daar prac
tisch nooit tegenop, <Voor af
standen tot 5 kilometer is in de 
stad de fiets meestal sneller, 
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maar de meeste automobilisten 
weten dat niet, want ze doen het 
nooitl. Als de zaak echter vast
loopt wordt het anders en blijft 
er van de snelheid niet veel 
over. Als dan gezorgd wordt dat 
bussen en trams niet ook in de 
file gevangen worden en de auto's 
niet de fietsstroken en krui
singen blokkeren kan het motief 
"snelheid" omgekeer~ komen te 
liggen. 

hoge vaste kosten 
Înst1nctief vergelijkt de automo
bilist de prijs van de rit met 
het openbaar vervoer met alleen 

het variabele deel van zijn auto: 
kosten, en zelfs dat nog niet 
helemaal: vaak vergeet hij dan 
ook nog de kilometerafhankelijke 
garagebeurt en, olie, bandensli j _ 
tage, en dergelijke. Hij rekent 
alleen met de brandstofkosten 
zelfs dat nog niet volledig, ~a~~ 
hlJ denkt er lang niet altijd aan 
hoeveel benzine ~en kwartier in 
de file staan of een paar kilome
ter zoeken naar een parkeerplaats 
kosten. Haar het hem om gaat zijn 
de d1recte, uit de zak te betalen 
kosten. Daar is door de hoogte 
van parkeergelden een sterke in
vloed op uit te oefenen, maar 
verla~ing van de prijs van het 
openbaar vervoer zal nauwelijks 
een enkele automobillst ertoe 
brengen de bus te nemen; daar 
merkt hij eenvoudig niets van. 

Op het variabele deel van de 
autokosten kan de overheid in
vloed Ultoerenen door de wijze 



echte nederlandse fietsersbond 
afdeling den haag 

MILIEU 

ROUTE 

Deze fietsroute voert langs landschappelijk aantrek
kelijke gebieden in eo rond Den Haag-zuidwest, Rijswijk, 
Wateringen en Monstt>r. Onderweg wordt de fietser 
gewezen op een aantal aantastingen en bedreigingen 
van het milieu en de rol van het verkeer daarbij. 
Het voorjaar (april-juni) is de aangewezen periode 
om de route te rijden. · 
De lengte van de hele route is circa 28 km, de lus 
vJateringen-Hengelolaan is 15 km, de lus Hengelo
laan-\·lestlandse Waterleidingduinen is 21 km. 

De eigenlijke routebeschrijving staat steeds op da 
rechterpagina, links vind je achtergrondinformatie. 
A min of meer gevaarlijke kruising of oversteek 
& zeer gevaarlijke kruising (ook bij groen licht 

goed op verkeer blijven letten ! ) 

De route begint in het'zuide~park, bij de ingang 
Vreeswijkstraa.t/ Anna Polakweg. 

tb 



Weidevogels bedreigd door w~genaapleg 

Vanaf de Middenweg krijg je in het voor
jaar de weidevogels te zien die hier 
broeden en zelfs heb je een goede kans 
ook de jongen van Grutto, Kievit 
(mei) of Scholekster (juni) in 
beeld te krijgen. Ook de Tureluur broedt 
hier, maar deze is door zijn schutkleur, 
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kleiner formaat en minder luidruchtig gedrag vaak 
moeilijk te ontdekken. De Grutto en vooral de 

Tureluur hebben behoefte aan drassig gras
land en dat is hier goed te zien: we komen 
ze pas tegen op de laatste weidepercelen 
voor de Dorpskade, waar het water duidelijk 
hoger in de sloten staat. 

Dit gebied wordt momenteel ernstig bedreig(! 
door de mogelijke aanleg van de 511-autoweg 
(in het verlengde van de Lozerlaan ) • 

Een soortgelijk verhaal geldt eigenlijk voor alle 
stille gebieden in de omgeving van Den Haag, waar deze 
vogels zich oog thuis voelen. 
Zo is aansluitend op de S11 de A4 naar Vl.aardingen 
gepland en dwars daarop weer de S53 
naar Zoetermeer en de A20 van Berg
schenhoek naar Hoek van Holland. 
Bovendien denkt de provincie aan 
sterke uitbreiding van de hoeveel
heid bedrijfsterrein en van de 
glastuinbouloJ. '\'~,~-- ~,. 

Jt~ Officieel wil de provincie ook de 
nstillen rekreatie (wandelen en 
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fietsen) bevorderen, maar dan blijkbaar 
wel op een heel vreemde manier: 
Hagenaars, die nog een tureluur willen 
zien zullen in de toekomst een heel 
eind moeten fietsen. 



Het park in, rechtsaf,, Henrititte Roland Holstweg 
helemaal afrijden tot bij het zwembad. Hier het 
Zuiderpark weer verlaten, 6 Melis Stokelaan over
steken en Aagje Dekenlaan helemaal afrijden. 
Aan het eind de A Erasmusweg oversteken, een klein 
eindje naar rechts het bruggetje over, weer terug 
naar links en via de Geysterenweg de tocht vervol
gen (in Den Haag is een rustige route zonder dit 
soort improvisaties helaas niet mogelijk). 
Bij de Guntersteinweg rechtsaf, bij de~ verkeer&
lichten links (Scha.apweg) en bij de volgende ver
keerslichten (Sir Winston Churchillla.an) weer rechts. 
Na circa 200 meter 6 linksaf, de Endehoekseweg in 
(opletten! je rijdt er zo voorbij!). 
Aan het einde rechtsaf (Eikelenburglaan). 
Over het bruggetje kom je op de Middenweg, die een 
van de laa.tste weidegebieden in de omgeving van Den 
Haag doorkruist. 

De eerste zijweg van de Middenweg is de Dorpskade. 
Hier rechtsaf richting Wateringen. 
Bij de molen A linksaf, vervolgens eerste straat 
rechts. Dit is de Pieter vd Plasstraat, die bij de 
eerste A kruising overgaat in de Rozemarijn, die even 
verderop een bocht naar rechts maakt. Je rijdt nu 
langs volkstuinen en een sportveld, maar als alles 
fout gaat ligt hier over een paar jaar de S11. 
Aan het ·eind van de Rozemarijn moet je een woonerf 
door (Blauwe Akelei), een bruggetje over en linksaf 
langs de Poeldijkseweg, die na enkele honderden meters 
uitkomt op de Erasmusweg 6 . 

Hier worden we voor het volgende dilemrna geplaatst: 
De kortste weg is rechtdoor. Dat is ook het veiligst, 
want je hoeft maar ~~n weg over te steken in plaats 
van twee. Ons grijnst echter het bord "inrijverbod" 
tegemoet en wij willen natuurlijk niet aanzetten tot 
het overtreden van de wet. Dus gebieden wij u hier 
rechtsaf te slaan en bij het bordje "Fietsers richting 
rekreatie" wee-r na.ar links .. V~rvolgens schuin naar 
links. 



Luchtvervuiling door het verkeer 

Het wegverkeer is verantwoord~lijk.voor meer dan de 
helft van de produktie van stikstofoxiden, ozon en 
waterstofperoxide; stoffen, die bijdragen aan wat 
doorgaans "zure regen" wordt genoemd. 

De aanleg van nieuwe autowegen heeft tot gevolg, dat 
er steeds meer, maar ook steeds harder auto wordt 
gereden en dit leidt tot een forse hoeveelheid extra 
vervuiling. 
De geproduceerde hoeveelhei~ stikstofoxiden ligt bij 
voorbeeld bij 100 km/uur al tweé keer zo hoog als 
bij 60 km/uur. 
Bij rondwegen, zoals de, S11 geld.t dit nog sterker. 
Rondwegen betekenen immers meestal een omweg, welk: 
nade~l voor de automobilist echter meer dan gekompen
seert wordt doordat op een rondweg hard doorgereden 
kan worden. 
Kijk je echter naar de vervuiling, dat moet je de 
effekten van de langere weg en de hogere snelheid 
juist bij elkaar optellen: ve~l extra uitlaatgassen. 

Niet in alle gevallen van bossterfte en dergelijke 
is het autoverkeer de grootste boosdoener. 
Dit geldt echter wel waar het de vergrassing van de 
heide betreft. Door de voortdurende neerslag van 
stikstofoxiden krijgt het gras de kans om zich op 
heidevelden sterk te ontwikkelen. Zodra de heide 
{bijvoorbeeld door de vorige strenge, droge winter) 
afsterft schiet het gras omhoog, zodat de heide geen 
kans meer krijgt zich te herstellen. 
Op het "heitje" aan de Daal eu Bergselaa.n is dit 
goed. te zien: er is niet veel heide meer over. 
In het binnenland (waar de winters nog strenger zijn) 
is het nog erger, maar op het autoloze eiland Vlie
laod staat de heide er nog prima bij. 



Dit is het rekreatiegebied De Uithof. Hier het eerste 
fietspad naar links· nemen en vervolgens steeds links 
aanhouden. 

Wie er hier al genoeg van he&ft kan het beste op de 
tweede flattoren van links aanhouden. Als je daar de 
A Lozerlaan oversteekt kom je op de Heogelolaan, die 
je in een keer terugvoert naar het Zuiderpark. 

Wie hier wil beginoen neemt de eerste uitgang van het 
Zuidarpark vanaf het lesgebouw. Vervolgens Hengelolaan 
helemaal afrijden. A Lozerlaan oversteken en weggetje 
50 meter rechts in. Ewstt:~ fietspad links, vervolgens 
eerste fietspad rechts uitrijden. 

Als je alles goed gedaan hebt (pas als je de vier grote 
flattorens links ziet liggen zit je fout) kom je bij 
een brug over een breed water: de Wenoetjessloot. 
Over de "'t)ru&' naé).r rechts en zover mogelijk doorrijden 
langs het water. 
Aan het einde weer rechts eo bij het A stoplicht weer 
naar links. Je komt nu op de llladepolderweg. 
De boaht in de weg naar links volgen. 
De eerste weg naar rechts {Oorberlaan) in. 
Langs de Oorberlaan ligt een fietspad met een groot 
aantal kuilen en overlangse sleuven. Het gebruik van 
dit fietspad moet dan ook, zeker bij duisternis, 
worden afgeraden. 
Links ligt de Dijkpolder, alweer een weiland waarvoor 
men in de loop der jaren tal van audere bestemraiogen 
heeft verzonnen, variërend van een vuilverbranding tot 
een golfterrein. 

Aau het eind van de Oorbarlaan kun je eventueel rechts
af terug naar Den Haag. 
Natuurlijk kun je ook alleen het laatste deel van de 
route rijden. Dan moet je de Nonsterseweg afrijden tot 
voorbij de watertoren. 

Vlie de hele route rijdt moet bij de watertoren A naar 
links en vervolgeus het eerste fietspad rechts naar 
zee-. Via het fietspad door doe duinen r:i jden. we terug 
naa.r Kijkd.uio. 

'LO 



Zeespiegelstijging 

Rijkswaterstaat is momenteel bezig'met het verhogen 
van de duinen tuss.en Ockenburgh en Hoek van Holland. 
Het benodigde zand is voorlopig voor de duinen op het 
strand gestort. Men zegt dat eerst het zout er uit 
moet regenen, voordat het op de duinen wordt gekiepe~d. 
Er zullen echter nog wel wat stofjes uit moeten rege
nen. Tenslott~ is het zand opgebaggerd vlakbij de 
plaats, waar jarenlang vervuild slib uit de Rotter
damse haven is gestort. 

In de toekomst zullen nog heel wat dijken en duinen 
• verhoogd moeten worden vanwege de versnelde zeespie

gelstijging. 
Dit komt door het langzaam afsmelten van de poolijs
kap:Jen, wat een gevolg is van het zogenaamde broei
kaseffekt: door de verbranding van fossiele brand
stoffen {zoals kolen, olie en gas) ontstaat een soort 
van deken van kooldioxide om de aard.e, waardoor de 
temperatuur van de atmosfeer stijgt. 

~ De ENFB wil ••••• 

••••• voorrang voor vormen vau vervoer die veilig z'ijn, 
weinig energie verbruiken en het milieu spa~en. 
De afdeling Den Haag voert daarom &ktie tegen de aan
leg en verbreding van autowegen (~oals aanleg S11, 
verbreding Lozerlaan en Sportlaan) en doet voorstellen 
voor het oplossen van knelpunten voor fietsers. 
Ook op deze tocht kom je een aantal van die knelpunten 
tegen, ho~wel we geprobeerd hebben ze zo veel mogelijk 
te mijden. 
Uw steun kunoen we goed gebruiken. Wordt daarom lid! 
U kunt daa.rtoa bellen met de ledenadministratie (tel. 
03480 - 16250) of een kaartje sturen aan: 

ENFB 
postbus 2150 
3440 DD Woerden 



Bij de ~Hoek vao Holtaodlaao linksaf omhoog e~ bij 
hotel Atlantic 6 rechtdoor, de duiven weer in. 
Opnieuw het fietspad gewoon volgen. 
Aan het eind van een lange afdaling, waar het fietspad 
naar lioks buigt, schuin oai:lr rechts. Via de Duinlaan 
kom je zo op de De Savornin Lohmanlaan. Hier rechtsaf. 

Bij de A stoplichten rechtdoor oversteken en bij de 
A volgende kruising bedenken, dat je niet op een 
voorrangsweg rijdt. 
De eerste weg naar A links (Daal en Bergselaan) in. 
Na 150 meter treffen we rechts het "heitje" (Wapendal). 
De Ridderspoorweg in, bij de Ereprijsweg weer links en 
bij de Pioenweg weer rechts. 
De à Laan van Mee-rdervoort recht oversteken en de 
Appelstraat helemaal uitrijden tot aan de fietsroute 
over de lüent. Hier linksaf. 

Bij de Laan van Eik en Duinen A rechtsaf, tussen twe~ 
begraafplaatsen door. 
Op het laatste deel van de tocht worden we nog ev~n 
gekonfronteerd met het werk van enkele gemeentelijke 
verkeerskunstenmakers. 
Bij de A Oude Haagweg recht oversteken. Hou er rekening 
mee, dat tegemoet komende fietsers, als ze voor de 
hekkeu moeten wachten, midden op de rijbaan komen te 
staan. 
Aan het einde van de Medemblikstraat A linksaf de 
Volendamlaan op. Bij A de stoplichten steeds recht
door. 
Over de brug ~ rechtdoor de IJsselstraat in. 
Aan het einde links (Wo~denbergstraat, Renswoudelaau). 
Via deb. oversteek van de Vreeswijkstraat kom je dan 
weer bij het beginpunt uit. 

1..'2... 



Geluidhinder en sloop 

' 
Heet verkeer is de voornaamste bron van lawaa.iover-
last. Het lawaai van een drukke verkeersweg is op 
honderden meters afstand (bijvoorbeeld in de Uithof) 
nog sterk overheersend. 
Dit zal nog veel erger worden als de Lozerlaan wordt 
verbreed en aangeslot en op de S 11. 
Het zelfde geldt voor de Bosjes vau Pex als de Sport
laan wordt verbreed. 
Nog veel sterker is de toename van de geluidhinder 
echter als een nieuwe autoweg (S11, A4) wordt aange
legd in een nu oog stil gebied. 

Om de overlast in woningen nog enigszins draaglijk 
te houden zijn gemeenten wettelijk verplicht om bij 
de meE>ste niem·Je wegen en wegverbredingen geluids
schermen te> olaatse>n. Die langs, de Rozemarijn wordt 
een met er of zes ho')g, die langs de Lozerlaan waar
schijnlijk nog hoger. 
Voor het flatgebouw op de hoek Lozerlaan/Erasmusweg 
zullen nog ingrijPender voorzieningen nodig zijn, 
mogelijk zelfs sloop. 

Ten behoeve van de S11 zullen trouwens sowieso enkele 
woningen moeten worden gesloopt. De provincie spreekt 
van "amoveren". Dat lijkt wat minder e>rg. 



van belaatingheffing: door de 
"wegenbelasting" te innen via 
accijns op motorbrandstof zou dit 
variabele deel sterk toenemen en 
zou een duidelijke invloed ten 
goede uitgeoefend kunnen worden 
op de vervoermiddelkeuze. Dat 
daaraan ook bezwaren verbonden 
zijn is juist, maar b'ovenal ia 
duidelijk dat de huidige regering 
veel te autovriendelijk en mi
lieu-onverschillig is om deze 
"variabilisatie" van de autokos
ten serieus na te streven. Het 
moet in ieder geval een belang
rijk actiepunt blijven voor allen 
die een werkelijke oplossing van 
de verkeersproblemen nastreven, 
evenals voor hen die het leefkli
maat in onze steden en de kwali
teit van ons milieu ter harte 
gaat. 

st at us 
~sonenauto heeft altijd veel 
status-aspecten gehad; vaak wordt 
hij zelfs gezien als een status
symbool. Daarbij is dan dikwijls 
niet alleen van belang dat men 
een auto heeft, maar vooral ook 
wat voor een dat er is: "hij 
rijdt tegenwoordig Mercedes". Dat 
wordt geacht de man te qualifice
ren: een steunpilaar van de maat
schappij, waar iedereen graag mee 
te maken heeft en om wiens 
gunsten door allerlei personen, 
zaken en instanties geworven 
wordt. Veelal wordt degene die 
zich per openbaar vervoer ver
plaatst beschouwd als een stakker 
die maatschappelijk wat uit de 
boot gevallen is. Een fletser is 
een armoedzaaier die alleen een 
beetje meetelt als hij duidelijk 
maakt dat hij het voor zijn ple
zier doet: racefiets met 10 ver
snellingen, broek met zeemleren 
kruis en: op toeristische paden, 
zodat buurman met Hereedes geen 
last van hem heeft. Iemand die 
zich zelfs als het regent per 
fiets verplaatst terwijl hij een 
auto in de garage heeft staan is 
ofwel een ongevaarlijke dwaas, 
ofwel te krenterig om de benzine 
te betalen. 

Iemand die ergens per auto komt 
wordt he~l anders behandeld dan 

dezelfde man die per fiets ver
schijnt. Als een overtreder langs 
de autoweg aangehouden wordt door 
de politieporscha knielt de agent 
naast ZlJn portier. Tegen een 
fietser schreeuwt een agent 
meestal: "he, jij daar, stap eens 
af!" Als ergens werkzaamheden aan 
de straat verricht worden begint 
men met het plaatsen van een bord 
"fietsers afstappen" zonder dat 
iemand zich afvraagt waarvoor dat 
nodig is en of men niet op een
voudige manier kan zorgen dat de 
fietsers kunnen blijven rijden 
bijvoorbeeld door te maken dat de 
auto's een andere route nemen of 
wat langzamer rijden. Overal 
geldt de automobilist als degene 
met het eerste en meeste recht 
vooral natuurlijk ook dat van de 
sterkste. 

Zo lang in deze - door autobelan
gen krachtig onde;steunde 
zienswijze geen veranderlng komt 
zal be!nvloeding van de vervoer
middelkeuze moeilijk blijven. Het 
is zaak om altijd weer aan ieder
een duidelijk te maken dat de 
personenauto in feite een erg a
sociaal product is: hij verschaft 
aan de gebruiker vrijheid en 
comfort, maar vormt voor ieder 
ander een beperking van diens 
vrijheid, zo niet een recht
streekse bedreiging van leven en 
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veiligheid. Hij brengt ieder jaar 
meer dan 1500 Nederlanders om en 
verwondt er tienduizenden - waar
van velen levenslang verminkt 
blijven. Hij vernielt in het hele 
land de stilte en rust, en brengt 
door zijn uitlaatgassen steeds 
toenemende schade toe aan natuur 
en milieu zowel als aan steden en 
gebouwen. Hij maakt die steden 
steeds meer onleefbaar en ook in 
ander opzicht onveilig: is er 
iets meer luguber dan een nachte
lijke straat waar geen mensen 
meer lopen of fietsen, en alleen 
auto's rijden? De auto is ook een 
essentieel onderdeel van de cri
minaliteit geworden: er kan bijna 
geen misdaad meer gepleegd worden 
of er komt een auto aan te pas. 

En goed beschouwd is die auto 
eigenlijk ook niet zo heel goed 
voor de gezondheid van de eige
naar: het leven dat zich afspeelt 
tussen autostoel, bureaustoel en 
TV-clubfauteuil leidt niet tot 
optimale conditie - zelfs al's 
daar geen stress door ergernis 
aan het rijgedrag van medewegge
bruikers of files bij komt. Kort
om: eigenlijk vormen die automo
bilisten helemaal geen club waar
van zou moeten gelden: "zorg dat 
je er bij komt". maar op zijn 
minst een uiterst twijfelachtig 
gezelschap. 

Het is zaak dit door gerichte en 
doeltreffende publiciteit voort
durend onder de aandacht van 
iedereen te brengen. Dat zal niet 
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eenvoudig zijn en niet snel gaan, 
maar het is wel nodig. Tenslotte 
heeft het ook een hele tijd 
geduurd voordat het beeld van de 
sigarettenroker veranderd was van 
de stoere sportsman die aan ie
dere vinger een mooie vrouw kon 
krijgen als hij maar het goede 
merk opstak, tot de wat zielige 
figuur die het niet laten kan, 
hoewel hij drommels_goed weet dat 
hij er longkanker van krijgt. 

Voorel ook voor de ENFB ligt hier 
een taak. Een eerste voorstel: 
een sticker waarop het mismaakte 
"Blij-dat-ik-rij"-mannetje met 
als tekst "Kunt U niet zonder Uw 
rolstoel bij Uw bureaustoel ko
men? Ik wel!" Daaronder dan het 
vrolijke ENFB-fietsertje, 

H. Ens 



Hoe voorkom ik contact met dat vriendje? 

DE PrEI'SENDE SCHOLIER 

Voorburg heeft relatief veel scholen 
voor voortgezet onderwijs. Deze 
-worden in belangrijke mate bezocht 
door scholieren van buiten de ge
neente. 75 % van de leerlingen, 
d.w.z. bijna 5000 jongens en 
rreisjes, gaan dagelijks per (bran)
fiets naar school; 3300 korren uit 
anliggende geneenten. Deze fietsende 
scholieren vorrren dus een belang
rijke groep verkeersdeelnerrers 
in Voorburg. 
Uit statistieken blijkt dat een 
fietser in de leeftijdsgroep tussen 
de 12 en 18 jaar een vijf tot zes 
keer zo groot risico loopt bij een 
ernstig verkeersongeval betrokken 
te raken als een volwassen auto
rrobilist. 
Deze fUten vorrren de achtergrond 
van het onderzoek dat de ENFB
werkgroep Voorburg in 1984 heeft 
gedaan naar de routes van deze 
scholieren. Ofschoon dit onder
zoek slechts een rrorrentopnarre 
geeft van de situatie in 1984, is 
de problematiek nog steeds actueel. 
We hebben tijdens de ochtendspits 
op belangrijke kruispunten tellingen 
gehouden en waarnemingen geèaan. 
Tevens hebben we gesprekken gevoerd 
rret vertegen-woordigers van de 
scholen. 
Uit waarnemingen blijkt dat de 
fietsende scholier dagelijks met 
ernstige knelpunten te kanpen heeft. 
Het gevaarlijkste kruispunt is dat 
van de Parkweg en de Franse Kerk
straat. Verder doen zich gevaarlijke 
situaties voor bij de oversteek
plaatsen van de Prins Bernhardlaan 
(bij het postkantoor, de Schelling
laan en de Rerrbrandt-/Martinuslaan) . 

Andere knelpunten vorrren de uitrit
ten van de fietsenstallingen van 
de scholen en de oversteken van de 
Rent>randtlaan ter hoogte van de 
Veldzichtkade en de Prinses Mar
grietlaan. 
Uit de waarnemingen kant het beeld 
naar voren van de fietsende schcr 
lier als iemand die in het algeneen 
goed uitkijkt, rraar in belangrijke 
mate verkeerslichten negeert. Sans 
kan alleen veilig worden overge
stoken, wanneer een hele massa 

fietsers tegelijk de straat oprijdt, 
zodat de autarobilisten gedwongen 
-worden te stoppen. Ook autcm:lbilisten 
overtreden verkeersregels veelvuldig: 
er -wordt op grote schaal fout ge
narkeerd en rren houdt zich niet aan 
de voorgeschreven snelheid. 
Op grond van onze bevindingen en 
van de gesprekken rret de vertegen
"WOOrdigers van de scholen karen wij 
tot aanbevelingen voor verbeteringen. 
Deze liggen ten eerste op het 
gebied van de infrastructuur. Her
indeling en herinrichting van de 
openbare ru:ilrrt:e zal de ontwikkeling 
van de laatste drie decennia, waarin 
de belangen van het langzarre verkeer 
ondergeschikt werden gemaakt aan 
een vlotte afwikkeling van het autcr 
verkeer, rroeten arbuigen. Een door 
de gel!Eel1te op te stellen verkeers
veiligheidsplan zou het kader rroeten 
vorrren tegen de achtergrond waarvan 
andere maatregelen een ondersteu-

. nende functie zouden hebben. Hierbij 
-wordt rret narre gedacht aan een 
actief beleid inzake verkeerseducatie 
op middelbare scholen en maatregelen 
ten aanzien van de handhaving van 
verkeersverbodsbe9alingen. 
De resultaten van het onderzoek en 
de aanbevelingen zijn neergelegd 
in een nota die in augustus 1986 is 
aangeboden aan het geneentebestuur, 
à.e betrokken scholen en de plaatse
H jke pers, die er ruirre aandacht 
aan schonk. 
Exem:>laren van deze nota kunnen 
besteld worden op onderstaand adres. 

Narrens de Werkgroep Voorburg, 

Ell y Verzaal 
CX>sterloostraat 9 
2271 HE \WRBURG 
tel. 87 42 91. 
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rijd~n in een Jagllat 
Een- enkele keer rijdt er 
eens een andere vrouw in 

mijn auto en die vindt dat niet 
prettig. Mannen kijken naar 
haar en permitteren zich op
merkingen. Dat gebeurt mij 
nooit. Ik denk dat het komt 
omdat ik z~fverzekerd ben. Ik 
kan de Jaguar aan en mannen 
acc(;l:pteren dat.' -'-·---

' Wisselende 
stemmingen op 
een ~agje buiten 

,, 

Ee~ onlangs gehouden snel
herrlsmeting in de Dekenburg
straat leverde dusdanie 
schokken'e reauiteten ~p dat 
zelfs de landelijke pers er 
de nodige ~andscht aan be
steerl~e. Een op drie gutome
bilisten reed er herder dan 
75 kilometer per uur. Aan
leidinr, voor de peiling vms 
een dodelijk ongeval met een 
53-jarife fietser. Helaas is 
zo'n soort ongeval niet 
uniek. ~eerdere fietsers en 
voetgangers ~erliezen jaar
lijks hun leven en in de 
meeste gevallen gebsart dit 
op racebanen als de Benoorden
houtseweg, frcfessor Telders
•;ceg, Oude Haagweg en ''~elis 
Stokelaan. De EKFB heeft al 
meerdere keren het versmallen 
van enkele van deze wegen 
bepleit, maar blijkens de on
langs verschenen nota Den 
Haag in beweging is er juist 
een forse uitbreiding van het 
aantal kilometers racebaan 
in voorbereiding. Verbreding 
van de Sportlaan, Lozerlaan, 
Koningskade, Zuidhollandlaan, 
Neherkade en Vaillsntlaan, 
e sfal tering van de l·,~aam·:eg en 
Binckhorstlaan plus de aanleg 
van de nieuwe '..'eg achter de 
Alexanderkazerne. Cok is er 
sprake van de herinvoering ven 
eenrichtingsverkeer op de 
Mauritskade om de doorstroom 
snelheid te bevorderen. X~er 
dodelijke ongevallen mogen in 
de nabije toekomst niet word
en uitgesloten. 

In het belaidspro ra. 1111 v~n het 
:;;~ittende va~ 3. &, .i. 
VBlt te lezen st er fietsp~den 
op de Vaill~ntlaan zullen worder 
sangelecd. In het beste::,rángspLn; 
~~htl erswijk-west, dat in okto- , 
ber -:.,er viBie '•.·.rer.:~ gelesd, is de 
~ogelij~heid om van deze 
fietspnden 
diende c:ie:· teren een bcz::cwr,cctr
ift in, In he~ cewijzigde be~tem
~i~rsplan :~rd de zaak nog ver
der verslechterd: de gemeente ~il 
nu eerst fietsnaden op de Vaillsn 
laan ~nnlegcen Fls die weg is 
verbreed. Op se~hoorzitting over 
het bestem~ingsplen hebben we 
hiertegen geprotesteerd. Dat 
protest stoelde op de gednchte 
d8t v1e niet willen det de 1anle8 
van fietspsden zeker vijf jaar 
~orclt uitgesteld ( en dnn zit 
er unsrschijnlijk een nnder Colle· 
dat mogelijk minder fietsvriende
lijk is )en clpt er ;;onint_:en .;orde;-: 
afgebroken ten beho2ve vnn ~uto
rijsproken. Als er toch huizen 
moeten ·;orden sf:.ebroken omdnt ze 
in een slechte st ot verkeren, 
geven wij de voerkeur oan de aan
leg van een vrije treebaan op de 
vrijgekomen ruimte. Op 9 maart 
heeft de road een bebluit genomen 
over ~~t bestem·ingsplon. Ale zij 
hsar llat geeft aan het voorlig
gende ontwerp, gaat de afdeling in 
beroep bij de provincie. Alleen al 
op formele gronden zal e provin
cie ons in het gelijk steller: van 
de rechtszekerheid die een bestem
mingsplsn zou r·.oeten bieden, is 
bijna niets meer over. Anders 
gezegd: je kunt er nog alle knnten 
mee op. Het was overigens opvallen 
hoe ~einig nandacht de ilaagsche 
Courant schon~ aan de bez1~ren en 
hoeveel nandacht de ~smer van 
Koophendel kreeg met h?ar geklaag 
over de late ontv~ngst van de stuk 
ken. Telwijl wij van het vorige 
College nog wel sterkere staaltjes 
op dit gebied hebben meegemnekt. 
In het elge:r1een valt het ons op 
dat de Haagsche Courgnt steeds 
minder de bereidheid toont fiets
yriendelijke stukken te plaatsen. 
ölS dat zo do~rgBet is de Fietsbel 
'nog het enige publieke forum op 
fietsgebied. 



Kan ik iets doen om die kiachten te 
voorkomen? 

De laatste tijd doen sterke 
geruchten de ror.de dut de 
NS van plan zou zijn o~ de 
stationsfietsenstallinG in 
Rijswijk te sluiten. Ka
tuurlijk ko~t onze bond 
daartegen in het geweer, 
maar het is erg zinvol els 
fietsers/gebruikers van die 
stalling daar ook ~at aan 
doen. Schrijf de NS, post
bus 2C25 1 35CO !IA Utrc;cht, 
een brief of k·art met uw 

ramschap over dit plan. 

NS-SEHVICE 

Toch een aardige ervaring. 
Je mist je laatste tram 
omd~t het d2 N3 11iet lukL 
de trein op tijd te laten 
rijden. Vanwege vorst of 
hoe dan ook. 
Maar je wordt niet in de 
steek gelaten! 
Bij de perronchef op het 
station van aankomst kun 
je een taxibon vragen. 
Met de taxi naar huis, de 
bon tekenen en je hebt 
er verder geen omkijken 
meer naar. 
Aardig hè? 
Zou deze service ook 
gelden als je trein 
na sluitingstijd van de 
fietsenstalling aankomt? 

4---- --

Secretarinet 
De efdelingssecrct~ris met de 
~ecste dienstjeren in den 
lPnde, Rik ~ekee, moet de 
l~atste tijd veel ~fzien. Cm 
te vo rkomen dst wij hem in 
de bezemwrzev sien verd·.·:ijne:1, 
zoekt de ~fdeling enkele 
" aterdr~· r-s 11 vour l,i~<. 
Concreet het neer op he+ 
verlenen v:n h~nd- en span
diensten on het ~ecr~t~ri~Rt. 
Te denken ~Alt ran notuleren, 
brieven LL':ken, pest aftwnde
l~n en telefoontjos plec~n. 
N~~r 1i lonn's en ~;~'Vr~i~p 
'.'OT 1 t niet· fe::e!tec. ~en [;OBÖ 

~u~eur, goede wil en een p ar 
uur per '.-:e(:;~: bc2ci~i>:b&ar zi..jfl 
vormen het startgeld. 
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Flessehals 
1 voor fietsers 
op laanNOl 

BEZUIDENHOUT - In een 
brief aan de gemeenteraad 
protesteert de heer Rik Zakee, 
secretaris van de ENFB, tegen 
het vervallen van enkele tien
tallen meters fietspad op de 
Laan van Nieuw Oost-Indië, 
richting Vobrburg ter hoogte 
van het station Laan van NOl. 
Dit is een gevolg. van het aan
leggen van de keerdriehoek 
voor lijn 3. Juist op dit stuk 
ligt de stationshalte van lijn 
23, waar de bussen altijd vrij 
lang staan en het fietsverkeer 
blokkeren, zodat men de druk 
door auto's bereden weg op 
moet. Ook aan de overzijde 
van de weg wordt het fietsver
keer belemmerd doordat de 
bussen juist op de uitmonding 
van het fietspad stoppen. Za
kee wijst erop dat van deze be
lemmeringen op de destijds 
gepresenteerde plannen voor 
de verlenging van lijn 3 naar 
Voorburg niets te bespeuren 
was. Hij verzoekt het herstel 
van een vellige afwikkeling 
van het fietsverkeer ter plaat~ 
se. Raadsagenda 12 januari 
1987. 



ZONDAG 

BALLADE 

Om de Ronde van Frankrijk te winnen 
daalde ik af in de fietsenstalling. 

Ik had mij verzekerd van zekere Knecht. 
Hij zou mij helpen , want ik moest winnen. 

Ik pakte mijn fiets, die van Kopman bleek. 
Wc vertrokken na enig handgemeen. 

Op de top, in een lijf aan lijfgevecht, 
overwon ik Kopman, vervolgens Knecht. 

Toegejuicht door wie het zagen, 
flitste ik winnend over de streep. 

Bezweet , bevuild, vooral 
bezwaard en zeer vers lagf"· 

ANTON KORTEWEG .. 

.JULI 

l 
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