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e interna ale Zure Regenweek 
gehouden. Met deze week •::ordt gepoogd meer aandacht van de overbeid 
voor de gevolgen van "zure regen" te be•::erkstelligen. In het kader 
van deze week organiseert de Haagse afdeling van de ENFB in samen
werkinr met ROVER en ~ILIEUDEFENSIE op 17 mei een fietstocht tegen 

d\i[f. 17 mei ~t ffCJ:r 
Voor vertrek en eindpunt heeft Staatsbosbeheer de Herteatal aan 
de Koekamplaan beschikbaar gesteld, die geo~nd zal zijn van 10.00 
uur tot 13.30 uur. ' 
In de Hertestal zal tevens de tentoonstelling De natuur je buur 
te bezichtigen zijn. 
Aan de ongeveer 30 kilometer lange fietstocht is een kleine prijs
vraag verbonden. De vragen gaan in hoofdzaak over verkeer en 
milieu. ~ie voor een prijs in canmerking wil komen moet de vragen 
juist hebben ingevuld en stempels hebben gehaald bij twee posten 
onderweg. De tocht hoeft niet binnen een bepaalde tijd te worden 
gereden. Het prij svraagfor'ulier mag derhalve ook per post 1·1orden 
ingezonden. A 

~~IQLlt~ 



Redal{tioneel 
Het tweede nummer van de lèietsbel 
staat geheel in het teken van de 
zure regen. Dit nummer komt ook 
terecht bij de leden van ROVER 
in Den Haag. Hebben die wat te 
lezen terwijl ze zich verplaatsen. 
Op de fiets is dat minder raadzaam 
als je tenminste niet gedwongen wil 
worden tot veel lezen in een zieken-
huisbed. 
Een van de ENFB-leden in de Archipel 
vroeg zich per telefoon af, of het 
twweric':!tingverkeer voor fietsers 
in straten met eenrichtingverkeer voor 
auto's niet meer na- dan voordeel 
oplevert. Zij ervaart zulke straten 
als gevaarlijk wanneer je als fietser 
tegen het autoverkeer inrijdt. Veel 
automobilistRn zijn blijkbaar slecht 
op de hoogte van deze verkeerssituatie. 
Mogelijk kent men ook de verkeersborden 
die hierop van toepassing zijn on
voldoende. Bovendien is het voor auto
mobilisten uit de provincie een onbe
kend verschijnsel.-Ons lid w~l in het 
kader van Veilig Verkeer een vQorlicht
ingscampagne ever tweerichtingverkeer 
voor fietsers. 
Met het schaamrood op de kak~n moet 
de redactie bekennen dat in het 
vorig nu~ner de naam van een lid en 
wethouder is verhaspeld. Het gaat 
om R. VJF,anderen. Zonder VAN dus. De 
verborgen sympathie van een van de 
reiactiele~en voor de Groot-Nederlandse 
gedachte is hiermee helaas naar buiten 
gekomen. De man moet voor straf het 
gehele oevre van professor Geijl uit 
z'n hoofd leren. 

hp 
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wim stevenhagen 

agenda 
'2.0mei - Gemeenteraadscom

missiP v.o.ivl. (vermoede
lijk 11.00 uur). Op deze 
vergadering komt hoogst 
waarschijnlijk het uit
voeringsprogramma fiets
voorzieningen 1987 aan de 
orde. Voor de gemeenteraad 
het uur van de 'Nacrheid: 
hier zal moeten blijken 
wat er van alle mooie bel~ 
aften over fietsvoorzieT 
ningen ·.,·;ordt waargemaakt. 

12 mei - ·eerkrroep publi
citeit, VanSwindenstraat 
33, aanvang 20.00 uur. 

17 mei - Fietsen tegen 
Z'û"rëregen. '!oor pro
gramma zie elders in 
deze Fietsbel. 

)1 mei - BEZIN?IKGSFIETS
TOC!lT, watertoren Pomp
stationsweg, 12.00 uur. 
Al fietsend of op een ter
ras zullen we bezien wat 
de toekomst van onze af
deling is. Zie ook elders 
in dit numJner. 

23 juni - Afsluitende kern
groepvergadering, Laan van 
!;:eerdervoort 720, aanvang 
20.00 uur. Voorlopige a~en
da: resultaten 31 mei en 
enquete Fietsbel, conclusies 
n.a.v. 6 mei, ~lannen lnrk
pop en financiele tussen-
stand. 

28 juni - Parkpopfestival 
met informatieJTmrkt, Zuider-
park 



ZURE REGEN •••••• 

E~ HET BELEID VAN DE RIJKSOVERHEID 

De inmiddels voor een ieder bekende 
zure regen is een ernstig probleem 

voor ons natuurlijk wilieu. Overigens 
is de term regen feitelijk niet juist, 
omdat schadelijke stoffen ook neerslaan 

als het niet regent (zg droge depo
sitie). Het is zelfs zo dat er meer 
droge dan natte neerslag is. 

De zure regen bestaat uit ar:1moniak (NH3)
1 

stikstofoxyden (NO), zwaveloxyden (SO) 
en koolmonoxyden. Zij ontstaat door 

de verbranding van fossiele brandstoffen 

en tast onder andere de vitaliteit van 

onze bossen aan. Circa 50 procent van 
ons bosbestand is reeds aangetast 

volgens de schattingen van Staatsbosbe
heer. Verder worden ook de gevels van 
historische gebouwen langzaam maar 
zeker aangetast en worden open wateren 
verzuurd. Dit laatste is bijvoorbeeld 
duidelijk te merken in Scandinavi~, 

waar vele meren al flink verzuurd zijn. 
Het amrnoniak ontstaat voornamelijk uit 

dierlijke mest, dat overvloedig op de 
landbouwgronden wordt gestort. 

Een andere belangrijke bron van zure 
uitstoot vormen de uitlaatgassen van het 
gemotoriseerde wegverkeer. Het auto
verkeer is verantwoordelijk voor zo'n 
SS procent van de totale uitstoot van 
stikstofoxyde en fotochemische smog.en 

I I procent van de totale uitstoot aan 

verzurende stoffen. Wat hierbij altijd 
vergeten wordt is de bijdrage die de 
auto-industrie en haar toelevering
bedrijven en de fabricage aan brand
stof (benzine)in dit opzicht leveren. 
Ueze bijdrage dient te worden gevoegd 
bij die van het gernotoriseerde 
verkeer. Bovendien braken auto's ook 
nog forse hoeveelheden lood uit -
deze stof vormt een bestanddeel van de 
benzine -, dat door inade1ning in ons 
beenderstelsel wordt opgeslagen en 

mogelijk ook de intellige11tie doet 

verminderen, omdat dt:zP sL't l·Llk 

dringt in het centrale zerlUWslcls~l 

van babies en klein~ kirtdPr1·n. 
De overige verzurende stuffen l:tnlilt 11 

gelrriteerdc slijmvJ i(·zen, n c·il 

ademhalingswegen aanta~tcn. \'o,·~ 

CARA-patiënten krijgen hit'rJoo;- sr,(' l 1.1·r 

last, wat zich uit in vcclv\dJi. 

hoesten en in bcnauwdh~?i~..i. 

Oe katalysator 

Enkele jaren geleden is dt~ k.It~!y~; 1 t 

op de markt gebracht. Uil <~pp;1:~u;Jt ~- _,( r 
door het zuiveren van d0 uitlaat, s~n 
de s-chadelijke uitstoot van :Ju~·~)~~ 

verminderen. Honenteel zij~1 t'r tv:v< 

soorten katalysator~n. 
De eerste, de oxydatiekatal 
wijde~rt wel de kooltr10noxydc en de l-
waters tof fen, maar n i~ t ht:: t 1Jc la11,;· r 
stikstofoxyde. Dit type is dus Wf'l'~~~· 

van nut in de strijd tégt::n de ZllLL' e~. 

De andere soort katalysator vcr~iJd~rl 
drie bestanddelen, namelijk stiksll1f

oxyde, koolwaterstoffen en kooL.wnoxycL·. 
Deze heeft als nadeel dat hij bijzondL·r 

zuurstofgevoelir, is. In dt..' :;rotor r1oct 
een electronisch g~stuurJ brandstclf-· 
inspuitsysteem gemonteerd wordt·n d~tt Ul' 

zuurstoftoevoer nauwkeurig Yl'f-':l" 1 t. De• 
daaraan verbonden kosten zijn zo l:ou;' 

dat Plen dit type katalysator vrij·vit.>1 

uitsluitend aanbrengt in de ~·rolt•rE· er 
duurdere typen uuto's. 

De katalysator wordt onbruil:bc1ar '"'~ .s v·c 

lood doorheen gaat. Een. atito JliC·t kata
lysator kan dus alleen op lt1odvrijc 
benzine lopen. Helaas is in );cdc•rJ~I1H.i 

vrijwe] uitsluitend,.vwne LllC'clvrl ie 

benzine verkrijgbaar en bijna l(od-
vrije superbenzine. De l:'f'ltfCnt· bt..'r:/ l;~·

vormt slechts 10 prucent 'Idfl h.1.:t l .._·L:J:c· 
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verbruik, zodat de toepasbaarheid van deze 
katalysator niet zo groot is. Mocht de 
automobilist toch " gewone " benzine tanken, 
dan merkt hij niets van een kapotte kataly

sator. 
Al met al hoeven we van de katalysator dus 
voorlopig niet te veel verwachten in de 
strijd tegen de luchtvervuiling, zeker niet 
als we zien dat de mobiliteit en de af te 
leggen autokilometers de laatste jaren flink 

zijn toegenomen. 

tn zkteden "'l:~n Je. 

mer-en 2~' ~u.v.r-, doJ 

Het EEG-beleid 

De landen van de EEG hebben voor de grotere 
auto's , dwz auto's met een cylinderinhoud 
van meer dan 2000 CC, eisen gesteld met 
betrekking tot de uitstoot. Dekriteria 
hebben betrekking op een test waarbij de 
auto na een koude start 3 minuten met lage 
snelheid rijdt. De stikstofoxydes ontstaan 
nu juist veelal bij hogere snelheden, zodat 
de test niet zoveel zegt over de feitelijke 
uitstoot. De eisen worden officieel per 
I oktober 1989 van kracht. Voor kleinere 
auto's zijn alleen voorlopige eisen opge
steld, die overigens minder streng zijn. 
,leze eisen gaan pas op I oktober 1990 in. 

Hc't beleid van de Nederlandse overheid 

P0r I Jpril 198G heeft de Nederlandse 
''\'L'rhL'id de F.EG-eisen van kracht doen 
~.'rd~rl 0p alle nieuwe auto's. Circa JO 
pr.' ... :cnt \',m hèt );cderlandse autopark 

wordt jaarlijks vervangen. Voor kopers van 
een nieuwe auto met katalsator stelde 
onze regering een verlaging van de 
Bijzondere Verbruiksbelasting in,zodat 
aanschaf voordeliger wordt. Geschat wordt 
dat momenteel circa 10.000 auto's een 
katalysator bezitten. 
Wat het gevoerde verkeersbeleid betreft is 
er weinig reden tot juichen. Hoewel het of
ficiële standpunt - zie bijvoorbeeld het 
Ind~catief Heerjarenprogramma 11ilieu
beh2er 1987 - 1991 - luidt dat de groei van 

I 
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het autoverkeer afgeremd moet worden 

- over vermindering praat Qen niet 
eens - , blijkt daar in de prak-

tijk weinig van. 
- er wordt steeds meer geld besteed 

aan de aanleg van rijkswegen, dit 

jaar 100 miljoen extra; 
- op het openbaar vervoer wordt flink 

bezuinigd, 150 miljoen tot 1990; 

- de tarieven voor het openbaar vervoer 
gaan regelmatig omhoog, terwijl de 

inflatie zowat nul is; 
- de rijkssubsidie voor de aanleg van 

gemeentelijke fietspaden is al vijf 
jaar geleden afgeschaft; 

- minister Smit-Kroes roept al jaren 

dat de maximum snelheid op rijkswegen 

omhoog moet naar 120 kilometer per 
uur. Dit zal een fikse toename van 
de luchtvervuiling betekenen, die 
ongeveer kwadratisch met de snelheid 

toeneemt. 

Op deze wijze komt er van een krachtig 
Milieubeleid natuurlijk niet veel 

terecht. Daarvoor is een heel andere 
aanpak nodig. 

11aat_ regelen 

De volgende maatregelen zijn mijns 
inziens nodig: 

1. Het verminderen van de verplaat

singsnoodzaak door een ruimtelijke 

ordening waarbij wonen, werken en 
recreëren zo veel mogelijk in 

elkaars nabijheid kunnen plaats
vinden; 

2. Geen aanleg vàn nieuwe rijkswegen; 
3. Geen uitbreiding van de parkeer

capaciteit; 

4. Verbetering van het openbaar vervoer 

door investeringen in capaciteit en 

dienstverlening,Om het ioago en de 
concurrentiekracht van het openbaar 

vervoer te verbeteren is ook meer 

reclame en voorlichting nodig; 

5. Een andere fiscal~ reiskostenver
goedingsregeling, zodanig dat het 
woon-werkverkeer voor autorijders 

Qinder aantrekkelijk wordt. Ook 

valt te denken aan het onaantrek

kelijk oaken van hat autogebruik 

door het verhogen van de benzine

accijns en het verminderen van de 
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motorrijtuigenbelasting, de zg 
variabilisatie van de autokosten; 

6. Verlaging van de maximum snelheid 
en een krachtig toezicht op de na
leving daarvan, dus meer controles 
en een hogere beboeting; 

7. Verbetering van de aansluiting van 
fiets en openbaar vervoer, dwz 
goede fietsroutes naar de stations, 
een goede en goedkopere regeling voor 
het meenemen van de fiets in de trein 
en de streekbus en stallingen die van 
de eerste tot en met de laatste trein 
open zijn; 

8. Een goed en veilig netwerk van fiets
routes. 

Gezien het gevoerde verkeersbeleid en de 
huidige politieke verhoudingen in de 
Tweede Kamer zal er, naar ik vrees, 
voorlopig weinig van dit soort maatregelen 
genomen worden. 

ORANJE 
let op! 

e 
f) 

alleen 
GROEN 

is veilig! 

Alpbons Mantel. 

ZONDAG 

I' ARK 

Stadspark in de midda,e;. 'Ik hen nog 
maagd' zeg-t dl' achtcrk,wt \ ,m 
een eik. ';\Jict lang- nwn, niet 
l.tng men' antwoordt de lente. 

En de dikke vrouw op de hank, zij 
grote chincsc g-odin, h;L~u hol'zem 
bloest ovn en 0\Tr, zücht, ,tl~ 
ze kijkt naar vcrliefde eenden. 

Ik zon heeft zijn wanne h.lllden 
over de luttdt· henar('fl ,l!;IIH'II gelegd. 
Zo is het wel goed, denkt lllt'll dan. 

Zo is het wel goed: de zon in lwt watn, 
een bloeiende hoom. tTn u,a/.oll 

waar een kind Jllcl Ct'll hond spn·lt. 

l\1EI 

RIEKlTS WASKOWSKY 



Een duurzame toekomst ... 
In de vorige Fietsbel is al 
melding gemaakt van de overT 
belasting van het secretari
aat. Enkele gevolgen daarvan 
zijn: 
- een kerngroepbespreking van 
december vorig jaar over de 
tracenota verlengde Landschei
dingswe& heeft nog steeds 
niet ge~ulteerd in een com
mentaar op die nota; 
- in de Fietsbel zoekt u 
vergeefs naar een verslag van 
de laatste ledenvergaderi~g; 
- de kerngroep is min of meer 
opgel'reven; 
- aan wervende activiteiten 
kan nagenoeg niets meer worden 
gedaan. 
Persoonlijk heb ik de laatste 
tijd zeer veel tijd gestoken in 
het aflopen van overheidsinstan
ties en het schrijven van com
mentaar. !Jiaar ruggespraak met 
mijn mede-ENFB-ers is daarbij 
miniem geweest. Gezien de tijds
duur is een dergelijke gang van 
zaken gedurende een korte per
iode verdedigbaar. Lange tijd zo 
doorgaan is echter naar mijn 
mening niet verantwoord. Dan 
kunnen we de afdeling beter op
heffen. Om dat laatste te voor
komen is er op korte termijn 
verst~rking nodig. In ieder 
geval zal er iemand moeten komen 
die ervoor zorgt dat er regel
matig kern8roep- en ledenvergad
eringen worden gehouden. Ook 
heel belangrijk zijn iniatieven 
op publiciteitsgebied. Het moet 
toch mogelijk zijn hier mensen 
voor te vinden. 

De afdeling Rotterdam zag onlangs 
kans om een heel nieuw kader uit 
de ~rond te stampen. In onze af
deling is het bovendien nog zo 
dat de "oude hap" beschikbaar is 

om nieuwe kaderleden in te werken. 
Schroom dus niet! 

Wie er wat voor voelt om actief te 
worden kan dat op drie manieren 
kenbaar maken; 
- per telefoon bij de secretaris 
( 1 s avonds te 1. 25.0626) Op dat 
nummer kun je ook terecht voor 
nadere informatie; 
- via, het elders afgedrukte 
enqUBteformulier. Wat mij betreft 
sturen zo veel mogelijk leden dit 
formulier op; 
- tijdens de Bezinningsfietstocht 
van 31 mei a.s. 



8 

Om enig inzicht te geven in 
de activiteiten waar het om 
~aat, volgt hieronder een 
ov_erzicht. 

& Kerngroep en ledenvergade-
ring 

Op deze vergaderingen ( 5 tot 
10 keer per jaar) wordt het 
beleid van de afdeling in 
grote lijnen uitgestippeld. 
Wat we vooral zoeken is ie
mand die bereid is: 
- agenda's op ~e stellen en 
rond te sturen; 
- vergaderruimte te regelen; 
- notuleren van vergaderingen. 
& Werkgroep publiciteit 
Deze club komt een keer per 
maand bijeen om acties uit te 
stippelen. Notuleren is hier 
geen probleem, dat wordt bij 
toerbeurt gedaan. Voor deze 
werkgroep v.·ordt hulp gezo
cht in de vorm van leden die 
actie-ideëen hebben en d?ar 
concreet aan mee willen wer
ken. Hierbij valt te denken 
aan het schrijven van pam
fletten, meedoen aan prik-· 
acties, aanvragen van ver
gunning2n, reproductie van 
teksten, maken van spandoek
en. Daarnaast worden mensen 
gezocht die een kraam willen 
bemensen, pamfletten uitdelen 
en zo spoedi! mogelijk iemand 
voor de stempelpost bij de 
zure regenfietstocht. 

& Lande li.j ke Jredenraad 
Het sturen van een complete 
afdelingsvertegenwoordiging 
naar de ledenraad hoeft geen 
hoge priorit8it te hebben. 
Het gaat eigenlijk vooral 
om vergaderingen waar belang
rijke besluiten moeten worden 
genomen. In die gevallen 
ontbreekt het nog wel eens aan 
voldoende plaatsvervangers. 
Wie daarvoor paraat wil zijn 
wordt verzocht "reserve" 

'aan te kruisen op het for
mulier. 
& Verkeersbeleid overheid 
Hierbij valt te denken aan 
het schrijven van nota's en 
het inspreken van commentaar 
bij raadscommissies. Ook o·rer
leg met ambtenaren hoort hier
bij. 

Voor een deel vergt dit werk de nodige 
ervaring. In veel geva.'.len is echter 
juist een onbevangen kijk op het 
geheel belangrijker. Het is heel be
ldngrijk dat de gemeente van tijd tot 
tijd eens een nieuw ENFB-gezicht ziet. 

& Randgemeenten 
Voorburgers kunnen terecht bij de 
plaatselijke werkgroep. Voor de andere 
randge•neenten zoeken we nog mensen 
die bij de desbetret·fende gemeentebe
sturen de belangen van de fietser 
willen aankaarten. 

& Fietsbel 
Na de zomervakantie vertrekken een of 
twee redacteuren. Hiervoor moeten dus 
plaatsvervangers komen. 
& Varia & Diversen 
Onder deze noemer valt een breed 
scala van onderwerpen te vangen. 'l'e 
denken valt aan het bijhouden van een 
knipselarchief etc. 
& Opmerkingen 
Commentaar op de eigen club en haar 
manier van werken kunt u hier kwijt 
op het enqueteformulier. Daarnaast 
willen we weten ~oe we het beste leden 
kunnen werven. Vandaar de vraag over 
hoe u zich hebt aangemeld. 

Rik Zakee 

~+++++++++++++++4+++++tr++++++++++++++ 

Het formulier gaarne voor 1 juni van 
dit jaar opsturen naar het afdelings
secretariaat, postbus 11638, 2502 AF 
Den Haag of afgeven tijdens de Zure 
Regenfiets tocht. 
+•+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



JA, IK VIND ,JAT DE AFDELING DBN HAAG VAl\ DE ENFB JI'IOET DOORGAAN 
EN HKL D l'lE DAAROM AAN ALS AKTISF LID 

Aan de volgende aktiviteiten wil ik een bijdrage leveren 

Kerngroep en ledenvergadering 
0 ]oördinatie (verzorgen van agenda's en vergaderruimten) 
0 Notuleren 

Werkgroep publiciteit 
0 Meedraaien in werkgroep 
0 Standwerk 
0 Assistentie bij Zure regenfietstochten en dergelijke 
0 Meedoen aan prikakties 

Ledenraad 
0 Vaste afgevaardigde 
0 Reserve 

Verkeersbeleid 
0 Schrijven van kommentaren en dergelijke, algemeen 
0 Speciaal onderwerp: ........................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Randgemeenten 

0 lremeente ........................................ 
Fietsbel 

0 Redaktie 
0 Tikwerk 
0 Rapen, vou"'en, plakken en nieten 

')i versen 
............................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 
. . ;. ........................................................ . 
Lpmerkinven 
............................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . 

Ik h·'b me als volf:t 2am;e"Tleld als lid 
0 i•.ondelin.' bi.j stand · 0 Telefonis~h 0 ~]c.::hri ftelijk 

~ ln~o~mAtie om lid te worden kreeg ik 
0 /an f~~ilJ~ of ken~issen 0 ru de Voorhoutmarkt 
'J :, [1 je . éi::"kp01l'~3 rk t () C p :\(> VO(>rmal i~;e l"ilieudag 
:) .' .. :1 'ie c e , ~l;=J."~; e 1 i "j k ........................................... 
: ,:::J:::JJTl: ........................................................ 
l.drGs: ....................................................... 

• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 
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NS-STALLH:G DICFT? 
DAN OOK TAXIBON 
In de vorige Fietsbel 
werd è.e vr:ag gesteld 
of de taxibon van de 
NS o~k verkrijgbaar 
is als de trein na 
sluiting V8n de fiet
senstnlli~~ binnen
komt. Die vraag kan 
ik bevestigend beant
worden. In januari van 
dit jaar kwam ik met 
een uur vertr:ging om 
o1.00 uur binnen op 
CS. De vertraging was 
een gevolg van een on
geval bij Nootdorp. De 
Fietsenstalling was dus 
dicht, geen tram· of 
bus meer. Bij portier 
en staticnschef~geinfor
meerd naar de sleutel van 
de stalling. Die had men 
niet. Hoe men dan de stal
ling in ~oet komen als daar 
brand uitbreekt of iets 
dergelijks, is kennelijk 
nog nooit over nagedacht. 
De stationschef schreef 
echter wel direct een taxi
bon voor me uit en toen ik 
buiten kwam stond er al een 
taxi te wa:chten. Prima ser
vice dus. Nadeel blijft dat 
Je later je fiets toch 
weer op moet gaan halen op 
het station. Over de openings
tijden van de stalling is 
al ~et nodige geschreven. Een 
sleutel bij de stationschef 
voor verlate reizigers met 
fiets, zodat de stalling 
toegangkeiijk worêt, lijkt 
me een goede oplossing. 

Rico Vlasveld 

NIEUW POSTADRES 
ROVER DEN HAAG 
Postbus 52078 
2505 CB Den Haag 

•84 Foefjes 
tegen wagenziekte: 
• Stop een watje in uw oor 

(links als u rechts bent, 
rechts als u linkshandig 
bent). 

• Zet een zonnebril op om 
de hinderlijke glinstering 
weg te nemen. 

• Zet een klein kind wat 
hoger zodat het op de 
weg kan kijken. 

Een vel schuimplastic op 
de vloer van uw bagage
ruimte voorkomt verschui
ven van de lading en vangt 
eventuele lekkage van 
boodschappen keurig op. 

Hang voor een lange auto
nt een supermarkttas aan 
een zuignaphaakje vast. Sla 
de bovenkant om en zet 
vast met een wasknijper. 
Bij elke stop wisselt u van 
plastic tas. 
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de 
NIEUWE 
AANPAK 
Stationsweg 76 
2515BP DenHaag 
Tel. 070- 80 86 01 

Giro: 2179772 
KvK: nr. S 152610 

Kenmerk: 

Den Haag: 24 maart 1987. 

Geachte heer 

E.N.F.B. 

POSTBUS 11638 

2502 AF Den-Haag. 

BIESIEKLETTI. 
Cobrdir,~tor Oick Breetveld 

Stationsweg 76 
251 5 BP Den Haag 
tel. 070-808601 

Hierbij doe ik U de door U gevraagde lijst m.b.t. de openingstijden 
van de "Biesieklette" stallingen toekomen. 

"Hema" 
(binnenstad) 

'Ggoenmarkt" 

r•stadhuis" 
(Monchy plein 

nLeyweg" 
(na.ast V&D) 

oo/ lO 
1o=;~1 = 

* "Scheveningen' 0.~~1~ (boulevard) ,-;; -

* "Kijkduin" 
(Atlantic) 

oo/ oo 
9=;21 = 

*.Overbosch" 
(zwembad) Volgens opgave v 

"Zuiderpark" 
(zwembad) 

04?/ 00 q=r2-1 = 

de zwemb den dit 

o--

~/, oo 
'}=;2' = 

eo/. oo '1 =-;21 = 

is ieder jaar ande s. 

A.H.C. evenementen volgens opgave van de organisator welke deze in de publicatie 

-------------------~~~~~~~!~---------------------------------------------------------

12 

~ Afhankelijk van het weer (sèmzoenstallingen) 

Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, 
met de vriendeliJke groet-~ 

~ (D; ... o< ?>REET'JE0) 



haagszuur 
De verwachting was een aan
tal ja~en geleden dat het 
met de gevolgen van zure 
regen in Den Haag wel mee 
zou vallen. De frisse zee
wind en de kalkrijke bodem 
zouden de mogelijkheid voor 
de zure regen om zijn ver
woestende werk te doen, 
sterk verminderen. Toch 
zijn er ook in onze omge
ving duidelijk sporen van 
zure regen. Het woord is 
eigenlijk niet juist, want 
de meest schadelijke stof
fen blijken gassen als ozon 
en waterstofperoxide, ver
oorzaakt door het verkeer, 
een droge zwaveldioxide, 
voornamelijk afkomstig van 
de raffinaderijen in Rijn
mond te zijn. Ook de stik
stofoxiden die auto's uit
stoten doen een duit in 
het zakje maar dat kan zo
wel in gasvormige als in op
geloste vorm, dus het hoeft 
echt niet te regenen. Dat 
de heide, zoals in Wapendal, 
zo achteruit gAat komt juist 
door een combinatie van droge 
koude winters en de neerslag 
van stikstofoxiden. Heide en 
naaldbomen groeien over het 
algemeen op de meer voedsel
arme bodemsoorten en omdat 
deze bodems het meest kwets
baar zijn voor zure neerslag 
zie je de gevolgen vaak het 
duidelijkst aan dit soort 
vegetatie. Onder andere in 
de Bosjes van Foot, Meijen
del en Wassenaar kun je aan
getaste naaldbomen aantref
fen waarvoor men luchtver
vuiling verantwoordelijk 
stelt. 

Bij loofbomen ZlJn de sporen min
der duidelijk. Volgens Staatsbos
beheer bevinden zich in het Haagse 
Bos beuken met "zweeptakken" maar 
je moet een deskundige zijn om dat 
te herkennen en dan zie je het nog 
alleen 's winters. 
In Clingendael en andere parken 
duidt het toenemende aantal berke
zwammen op een afnemende vitaliteit 
van het bos. Daarentegen nemen veel 
op de grond bloeiende paddestoelen 

ju~''!, aantel af. 

Droge zwaveldioxide is de veroorza
ker van aantasting van gebouwen en 
monumenten. De Dienst Groenvoorzie
ningen en Milieueducatie.van de 
gemeente Den Haag stelde hier een 
brochure (Stadswandeling) over samen. 
Voor meer informatie hierover: bos
gebouw Zuiderpark, telefoon 887392 

Rik Zakee 
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Is er nog hoop voor een beter open
baar vervoer? 

Een korte bijdrage van de Afdeling 
Den Haag van de veren1ging Rei
zigers Openbaar Vervoer. 

Als we de stapels rapporten, 
krantenberichten, gehouden symposia 
en ambtelijke rapporten op elkaar 
zouden leggen waarin sterk gepleit 
wordt voor een beter openbaar ver
voer dan zou het verkeers- en ver
voersb_ eeld in onze regio er heel 
anders uitzien. Op grote schaal is 
door velen nagedacht hoe het open
baar vervoer kan en moet zijn. 
Variërend van een werkende roltrap 
in Den Haag Centraal tot de aanleg 
van tram- en treinlijnen, zijn vele 
malen op verschillende wijzen en di
verse tijdstippen naar voren ge
bracht. 

Resultaten? Hel_aas niet of nauwe
lijks. Velen van ons wijten het aan 
een gebrek aan geld of onwil van de 
(landelijke) politiek. Rover meent 
dat dat slechts gedeeltelijk het ge
val is. Natuurlijk, nieuwe lijnen 
kosten veel geld, de aanleg van al
maar nieuwe wegen die voornamelijk 
tijdens de spits echt intensief ge
bruikt worden ook. Maar is het uit
sluitend een kwestie van geld? Onze 
ervaring van de laatste 15 jaar is 
dat ook met bestaande budgetten ver
betering mogelijk is. 

In onze nota 'Mag ik deze halte 
'bestuurder'? hebben wij een uit
daging aan de politiek gesteld. Deze 
komt er grofweg op neer dat uitgaande 
van de huidige bijdrage van de minis
ter van Verkeer en Waterstaat een 
tram- en busnet geëxploiteerd kan 
worden waarbij naast handhaving van 
de meeste en belangrijkste directe 
verbindingen nieuwe verbindingen 

'worden geschapen waarin op dit moment 
niet of niet aantrekkelijk Eenoeg in 
voorzien wordt. 

Het principe daarbij is op de (po
tentieel) zwaarste stromen grote een
heden (dubbelgelede en/of gekoppelde 
trams) in te zetten zodat met name 

op de buslijnen die gededtelijk in 

tramexploitatie omgezet dienen te 
worden veel personeel en materieel 
vrijkomt. Hiervan zal slechts een deel 
worden ingezet voor nieuwe bus- en 
tramlijnen. Het op termijn te besparen 
personeel -op basis van natuurlijk 
verloop zodat geen ontslagen vallen
waarmede een bepaald geldbedrag is ge
moeid, zal geinvesteerd worden in 
nieuwe tramlijnen. De kosten hiervan 
opjaarbasis tezamen met de extra 
te verwerven inkomsten -er worden 
immers nieuwe, veel gevraagde directe 
verbindingen geschapen die veel rei
zigers opleveren- komen volgens onze 
berekeningen neer op de omvang van het 
bestaande HTM-middelenplafond. 

Ons doel van deze exercities is ge
weest te ontkomen aan de dodelijke 
kreet 'er is geen geld'. Wij hebben 
willen aangeven dat er wel degelijk 
nog mogelijkheden zijn zodat er on
danks het lange bewind van Nelie 
Smit-Kroes er voor een progressief 
college dat Den Haag nu rijk is wel 
het een en ander mogelijk is. 

De vraag is nu haalt een dergelijk 
scenario het in de Haagse politiek. 
Onze opvatting daarover is tweeslach
tig. Feit is dat de HTM al heel lang 
een beleid voert dat erop gericht is 
'op de winkel te passen'. Derhalve 
geen alles overhoop halende projecten. 
De binnen de HTM opererende konink
rijkjes waarover in het rapport 
'Bakkenist, Spits en Co' wordt gespro
ken hebben belang vij een status quo. 
Op zith rlenkt de HTM te veel in 'be
drijfsbelangen' wat daar ook onder mag 
worden verstaan en minder in een toe
komst gerichte visie die gericht is 
op een hoogstnoodzakelijke versterking 
van haar reizigersaandeel. De politiek 
zorgt er toch wel voor dat in grote 
lijn de middelen binnenstromen. Van 
die kant is dus niets substantieëels 
te verwachten. 

Van de gemeente dan? 

Op zich bestaan er binnen de gemeen
telijke diensten vele goede gedachten 
maar doordat er ten aanzien van open
baar vervoerbeleid een verbrokkeld 
geheel bestaat (stadsontwikkeling, ge
meentewerken, ruimtelijke ordening 
secretarie openbaar vervoer) lopen 



veel projecten vast in de gemeente
lijke bureaucratie. Daarbij komt 
dat de HTM in feite de monopolist 
is van kennis zodat zonder medewer
king van de HTM men niet ver komt. 
Veelal wordt naadloos de opinie van 
de HTM gev olgd. Men kan vaak ook 
niet anders en -wellicht- men wil 
ook niet anders. 

Hoe een en ander zich onder het 
nieuwe college zal ontwikkelen is 
duister. Er lijkt beweging te zijn 
doch de invloed van de HTM is 
vooralsnog groot. 

Lukt het niet dan resteert een ge
richte interventie van de raads
commissie voor verkeer en vervoer. 
Zij zouden in feite gegeven de 
bestaande verhoudingen meer de rol 
van stuwende kracht moeten vervullen. 
Maar vervullen zij die ook? 
Rover meent dat de goede wil en 
spirit er zeker is. En dat geeft 
hoop. anderzijds heeft de raads
commissie zich ook in de vorige 
raadsperiaden opbenbaar vervoer
vriendelijk opgesteld. Toch heeft 
dat te weinig opgeleverd. Opvattingen 
werden te vrijblijvend verwoord. 
Dead-lines werden niet gehanteerd. 
Zo bestaat het dat een kleine en 
logische verlenging van lijn 6 
naar de Uithof sedert 1972 door het 
college van B. en W. gewild wordt 
doch 15 jaar na dato rog steeds niet 
zover is. Hier dreigt het gevaar 
dat de politiek haar geloofwaardig
heid verliest. En zo zijn er wel 
meer punten te noemen. 

Het zal duideljk zijn dat binnen 
deze verhoudingen het uitermate 
moeilijk zal \Vorden een reizigers
vriendelijker openbaar vervoer 
tot stand te brengen. Niet voor de 
glorie van ROVER. Maar omdat het 
voor de maatschappij, het milieu 
en de leefbaarheid tram, trein en 
bus zulke interessante middelen zijn 
om het leven nog een beetje aange
naam te laten zijn. Geluidhinder, 
stankoverlast en verkeersonveilig
heid, ze zijn de gesel van deze 
tijd. Rover wil niemand zijn auto, 
als dat perse moet, ontnemen. Maar 
wel een selectief gebruik graag 
en op kwetsbare plekken in de stad 
waar het niet kan dan ook eens 
durven zeggen tot zover en niet 
verder. 

Tenslotte nog dit. Zou eindelijk ook 
op landelijk niveau tot het inzicht 
gekomen worden dat het zo niet langer 
kan en er geld, extra geld beschik
baar komt voor investeringen dan 
hebben wij nog wel projecten in petto. 
Om de gigantische autodruk vanuit 
het noorden af te remmen verdienen 
tramlijnen via Wassenaar en Voor
schoten naar Leiden/Katwijk/Noord
wijk zeker aangelegd te worden. Ook 
de snelle treinverbindingen moeten 
in ere hersteld worden Het positie
verlies van de spoorwegen is gigan
tisch. Verbaast het als Amsterdam-
Den Haag al of niet zonder overstappen 
50 à 55 minuten duurt, nota bene de
zelfde duur als 80 jaar geleden toen 
er nog stoomtreinen reden. 
Tegelijkerti~ zijn er bij Schiphol 
Bbaans wegen verschenen en is de 
directe verbinding Den Haag CS
Amsterdam opgeheven. Neem dat de 
automobilist eens kwalijk! Het beleid 
van de spoorwegen is niet gericht 
op reistijdverkorting-en-dat doet dit 
bedrijf naar wij vrezen de das om. 

Laten we hopen dat er betere tijden 
aanbreken, doch wij vrezen het ergste. 

De Nota 'Mag ik deze halte 'Bestuurder' 
is te bestellen door overmaking van 
!6,00 (incl. !2,50 verzendkosten) op 
postbankrekening 3395794 t.n.v. 
ROVER afdeling Den Haag, te Den Haag. 
U kunt deze nota ook afhalen op het 
ROVER-kantoor, Sweelinckplein 74 te 
Den Haag. Open op maandag, woensdag 
en vrijdag van 11 .OQ-13.00 u. en van 
14.00-16.00u. 
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Wat doet de gemeente tegen zure regen? 

In de omgeving van Den Haag is het 
verkeer veruit de belangrijkste 
producent van zure regen. 
Bij rijk, provincie en gemeente lijkt 
echter geen behoefte te bestaan 
om die vervuiling tegen te gaan. 
Integendeel, het huidige verkeers
beleid veroorzaakt een steeds 
zwaardere belasting van het milieu. 

Natuurlijk spant kwa milieuvijandig 
gedrag het rij,~ onder mindister 
Smit-Kroes, de kroon. De minister, 
die in een paar jaar tijd de uitgaven 
voor nieuwe rijkswegen bijna heeft 
verdubbeld, bepleitte enige tijd ge
leden zelfs om de in de jaren zeven
tig afgevoerde Leidse baan alsnog aan 
te leggen, maar dat ging zelfs de 
provincie wat te ver.· 

Het provinciaal bestuur kan er echter 
ook wat van. Als je al de provinciale 
wensen voor de Haagse regio op een 
rijtje zet kom je zo ongevee~ op een 
verdubbeling van het hoofdwegennet: 
- een ringweg om Den Haag 
- een tweede ring om Rotterdam 

vergoeding (alleen voor het openbaar 
vervoer) en betaald parkeren bij het 
stadhuis in te voeren en daarmee het 
autogebruik door ambtenaren tegen te 
gaan. 

Gevreesd moet echter worden, dat dit 
plan wel weer zal stuiten op ambte
lijke tegenwerking, zoals het bv. ook 
is gegaan met fietspadenplannen voor 
Troelstrakade, Groothertoginnelaan 
en Laan van Meerdervoort: het enige 
fietsplan, dat alle ambtelijke voor
rondes heeft overleeft, betreft de 
afbraak van een deel van het fietspad 
in de Weimars traa t. 
Van bevorderen van het fietsgebtuik 
komt zo niets terecht. Zelfs fiets
paden, Haar de gemeenteraad al 
meerdere keren om heeft gevraagd 
(Javastraat, Laan Capes) worden door· 
ds ambtenarij tegegehouden omdat ze 
ten kos:e gaan van de ruimte van het 
au toverkeer. 

- een tweede snelweg Den Ha~g-Rotterdam 

Jok wat het openbaar vervoer betreft 
zijn er onder het linkse college 
nauwelijks nieuwe ideeän van de grond 
gekomen: het enige is een verlegging 
van lijn 1 naar een tracé via de 
Plaspoelpolder. 

- een tweede snelweg Den Haag-Zoeterm. 
- een tweede weg Zoetermeer-Delft 
- de snelwegen Ypenburg-maasdijk, 

Maassluis-Hoek van Holland en 
KatVJijk-Alphen aan de Rijn. 

Het kan haast niet anders of het 
gemeentelijke beleid moet daar wel 
gunstig bij afsteken. Op een aantal 
punten is dit ook inderdaag het 
geval. Zo wijst de gemeente Den Haag 
de aanleg van de verlengde Land
scheidingsweg voorlopig af. Ook 
Voorburg is tegen deze weg. Leidschen
dam is echter weer voor. Deze gemeente 
hoop middels de nieuwe weg zijn ver
keersoverlast aan Voorburg kwijt te 
raken en tegelijkertijd een zeer 
snelle verbinding van onder andere 
7oetet·meer naar het winkelcentrum 
;,eidschenha~e te kreêren. 

\oorts heeft het nieuwe haagse ge
nieetltebestuur de wens uitgesproken 
''"' ~el' jaat' tien kilometer fietspad 

te lessen. Ook heeft de gemeente
~''"':,1~: t:>l' 0p aan~:edrongen om nu einde
-::_,''' ~:.'"-"""'!' ::::'-ier'e \'Orm van r'eiskosten-

Geen nieuwe lijnen of vrije banen. 
Wel "'at vage ideeän over sneltcams, 
een zweeftram en ee!l supersnelle 
trein, maar dat laatste is al abso
luut geen milieuvriendeijk vervoer
middel meer te noemen. 

Blijft over een groot aantal plannen 
VOOl' het au toverkeer: 
- een soort randweg alngs de zuidkant 

van de agglomeratie (door de Wate
ringveldse polder) en verbreding 
van de Lozerlaan 

-'oprekken' van het tracé Sportlaan 
(ten koste van de Bosjes van Pex) 
-Segbroeklaan-President Kennedylaan 

- idem van het tracé Zuidhollandlaan 
-Koningskade-raamweg 

- een weg achter de Alexanderkazerne 
lanes 

- verbreding Vaillantlaag 
- herinvoeren van eenrichtingsverkeer 

op de Mauritskade 
- verbreding Neherkade en asfaltering 

Binckhorstlaan en Maanwe~ 

I De Lieve Heer lost niet alles o 



Geen wonder dat zelfs minister Smit
Kroes de plannen van de gemeente best 
bespreekbaar vindt: er komt een hoop 
ruimte voor het autoverkeer bij, de 
plannen om haar woon-werkroute (de 
Waalsdorperweg) te versmallen ten 
gunste van fietspaden zijn op een laag 
pitje gezet en die verlengde Land
scheidingsweg, ach, die kan wel een 
paar jaar wachten (tot er weer een 
rechts gemeentebestuur zit). 

De plannen van de gemeente zullen 
ertoe leiden, dat er vaker, verder 
(de snelste weg sordt in veel ge
vallen een omweg via Wateringen en 
Kijkduin) en harder auto wordt 
gereden. Dat dit zal leiden tot 
meer verkeersdoden en meer zure 
regen lijkt men napwelijks te beseffen. 
Ten stadhuize blee~ men niet eens 
te weten, dat de uitstoot van 
stikstofoxiden bij 100 km/uur 
twee maal zo hoog is als bij 
60 km/uur. 

De gemeenteljke onderbouwing van 
het verkeersbeleid heeft ook nog 
nooit uit iets anders bestaan 
dan het voorspellen van een apo
caliptische groei van het auto
verkeer en het daaraan verbinden 
van de konklusie, dat het wegennet 
fors moet worden uitgebreid (anders 
wordt de hele agglomeratie slecht 
bereikbaar'). Die voospelde groei 
van het autoverkeer (forensisme 
met name) zou dan een gevolg zijn 
van een voortgaande bevolkingsover
loop naar Zoetermeer (de werkelijk
heid is anders), het op zijn ~inst 
gelijk blijven van het aantal 
arbeidsplaatsen in Den Haag (ondanks 
'afslanking' en 'spreiding' rijks
over'heid) en een toename van het auto
bezit van liefst 50% (dat zou zelfs 
de RAI niet durven voorspellen). 

De afgelopen jaren is de groei van 
het autogebruik echter voornamelijk 
veroorzaakt door het gevoerde ver
keersbeleid en door de sterk gedaalde 
benzineprijzen en de voorspelde groei 
zal dan ook alleen plaatsvinden als 
dit beleid wordt voortgezet (openbaar 
vervoer opheffen? gratis benzine?). 

De gemeente heeft, teneinde zoveel 
mogelijk rijkssubsidies bnnen te 
halen, niet durven breken met het 
beleid van ex-wethouderd Nyqvist. Er 
zijn slechts enkele accentverschui
vingen (de term is van wethouder 
Vlaanderen) aangebracht: een autoweg 
minder, wat meer voorzieningen voor 
fietsers en openbaar vervoer. 

De richtingblijft echter hetzelfde: 
meer autoverkeer. 

R,üVtR 
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Ook jij hebt vast wel eens iets over zure regen gehoord of gelezen. 
Test voor jezelf wat je er over weet door de volgende enquête in 
te vullen. 

1. Zure regen is een natuurverschijn
sel, waar de mens niets aan kan 
doen. 

2. Zure regen is een verschijnsel dat 
altijd al bestaan heeft, maar nu 
pas door de wetenschap is ontdekt. 

3. Zure regen is veel minder gevaar
lijk voor de natuur dan men denkt. 
Het is zoals met alle nieuwe din
gen, je moet je er gewoon op in
stellen. 
Toen de eerste treinen gingen 
rijden dacht men ook, dat het 
slecht was voor de melk van de 
koeien. 

4. Boeren zijn blij met zure regen. 
~ 

5. Zure regen heeft geen invloè~ op 
steen, want steen is keihard. . 

6. Zure regen verzuurt het water van 
vennen en plassen, zodat planten 
en diersoorten uitsterven. 

7. Zure regen is een gevolg van lucht
verontreiniging. 

8. De techniek staat voor niets: 
straks hebben wij de natuur niet 
meer nodig. 

9. Zure regen komt alleen in dicht
bevolkte landen als Nederland voor. 

10. Hogere schoorstenen lossen het 
zure regen probleem op. 

11. Zuinig met energie =minder zure 
regen. 

12. Meer op de fiets of met openbaar 
vervoer geeft mindér zure regen. 

13. Als je een beetje luxe en welvaart 
wilt, dan moet je daar iets als 
zure regen voor over hebben. 

14. De bic-industrie zorgt voor 30% 
van de zure regen. 
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Je hebt (of je krijgt) een regenworm (of een pissebed), een. kopje met azijn, 
een kopje met water en wat papieren handdoekjes of w. c. papier. 

Leg de regenworm op tafel en bekijk hem rustig. 
Pak w.c. papier of papieren handdoekj es en maak drie papiertjes vochtig met 
azijn en drie met Water . 

Leg de vochtige doekj es om en om in een c irkel om de regenworm heen zoals op 
het plaatje te zien is. De cirkel moet zo klein mogelijk zijn , maar we l zo 
groot dat de worm n og een beetje rond kan kruipen. 
Het gaat erom dat je ziet wat er gebeurt als de worm b ij het papi ertje met wa
ter komt én wat er gebeurt als de worm bij het papiertje met azijn komt. 
Als de regenworm niet de goede kant op wil kruipen, dan kun je het papiertje 
waar je wil dat de worm mee in aanraking komt, vlak voor hem l eggen en hem een 
zetje de goede kant opgeven . 
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Figuur 4 
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Thomas Hood



