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REDACTIONEEL _____ _ 

Ook de Fietsbel heeft de 
vakantieperikelen doorstaan 
en ia weer paraat. Onze 
'!bel" ia wel een belangrijke 
schakel kwijtgeraakt in de 
persoon van Ita Luten. Ten 
afscheid de navolgende pas
sage uit Slauerhofa gedicht 
"Zeereep": 
Ik woon zoo ver van zee, zoo dicht bij haar, 
'liltorten der branding kan mij hier niet treffen, 
Hoe kan ik zoo wanhopig klaar beseffen 
Dat ik weer scheep zal gaan, 

voor 't eind van 't jaar. 

We wensenrits veel succes bij 
haar vele andere bezigheden. 
De komende maand staat in het 
teken van de fiets. U leest 
daarover elders in di~ nummer 
meer. Voorts enkele vakantie
bijdragen en verder doorlopende 
fietsproblemen. 
Tot slot nog het volgende. Naar 
wij onlangs vernamen bestaan er 
op het bondsbureau vergevorderde 
plannen om een sticker het licht 
te àoen zien met de tekst: " 
FIETSERS DOEN HET MET EEN KRANT 
ONDER HUN TRUI". Wij h.open dat 
deze smakeloze Hollandse zomer
kolder ons verschoond mag miijven. 
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Nacra HELGOLAND 
mit MS "PlODER L VNG" 

Im het ENFB Handboek: Fietsen 
in Europa wordt min of meer 
terloops gewezen op een alter
natieve fietsroute naar Dene
marken. Dat betreft de ver
binding per schip via Belga
land. In juli.van dit jaar 
brachten wij in gezinsverband 
de vakantie door in Jutland 
en we besloten bovengenoemde 
route in ons reisplan op te 
nemen. Onze tocht begon in 
Winschoten. ~halve de aut
eur van deze reisimpressie 
werd er meegefietst door 
z'n vrouw en twee dochters 

. (8 en 11 jaar). De leeftijd 
van de jongste deelnemer 
beperkt de dagelijkse af
stand tot 50 kilämeter. Van 
Winschoten tot Wilhemshaven, 
het vertrekpunt van de veer
boot naar Helgoland, is het 
ruim 100 kilometer fietsen. 
Vanaf de Duitse grens loopt 
er een prima fietspad tot 
Leer. In deze stad is het 
oppassen geblazen omdat de 
fietsborden zee~ klein zijn 
uitgevoerd en op de vreemdste 
plaatsen zijn aangebracht. 
Bovendien moet je als fietser 
dwars door Leer en de voorstad 
Logo. Dat scheelt ettelijke 
kilometers. Ook na Leer ia · 
lil:e1L goed uitkijken op z'n 
plaats. Men moet dan via de 
Bundesstrasse 72 naar Hesel 
daarna naar Wiesmoor (B.436~ 
en Friedeborg. In deze laatste 
plaats hebben wij gekampeerd 
maar dat is niet aan te raden. 
Een overvolle camping met zeer 
veel luidruchtige en bezopen 
jongeren. Eerder op de route 
hebben we in Weener gekampeerd 
en daar was het prima in orde. 
In Wilheroshaven tenslotte is 
een uitstekende jeugdherberg 
met enkele gezinskaroers en een 
bijna on-Duitse leiding. 
Inmiddels was ons gebleken dat 
ook in Wilheroshaven weinig of 
niets bekend was over de veer
dienst naar Helgoland en Sylt. 
Dat heeft ons nog het nodige 
zoekwerk gekost maar uiteinde
lijk bleek het mogelijk. a. 
veerschepen vertrekken vanaf 

de Helgelandkade en dat is aan de 
zuidzijde van Wilhemshaven. Wie de 
daarvoor bestemde borden volgt fietst 
minstens een half uur om. ~eel beter 
is het om naar de Kaiser Wilhelm 
Brucke te fietsen. Dat is een antieke 
hangbrug met een zeer beperkte capaci
teit en aldoende zeer geschikt voor 
fietsers (die bovendien over het 
voetpad mogen en daardoor geen hinder 
hebben van de verkeerslichten). V~
uit het centrum van Wilheroshaven is 
deze brug in 5 minuten te bereiken. 
Van de voet van de brug tot de kade 
is het da~ nog 5 minuten. 
Elke dag ln:D<· bèsilil: april tot begin 
oktober) vertrekt er een schi) naar 
het eiland Bàlgoland. Vertrek om 
''s ochtends 9 uur. J:Ie tocht duurt 
3 uur. Wij moest~m voor 4 personen 
en 4 fietsen DM 141 betalen. Een 
deel van de kosten kan men terug 
verdienen omdat men op Helgeland 
belas~ingvrij kan inkopen. Overigens 
is de verbinding niet opgezet voor 

_ vervoer van auto's of fietsen. Op 
~elgoland mag men nog autorijden nog 
fietsen. Vermoedelijk is dat het enige 
eiland ter wereld waar het verboden 

~ is te fietsen. De veerboot is dus 
voor het vervoer van passagiers ge
bouwd en dat geeft enige rompslomp 
met bepakte fietsen. Met mame op de 
kade van Helgeland gaat dat niet 
ongemerkt voorbij. De veerschepen 
kunnen daar 's zomers niet aan de 
kade komen ( te ondiep) en moeten 
voor anker. Alle passagiers moeten 
aan land worden gebracht via motor
sloepen. Hollanders met fietsen zijn 
weliswaar zeldzaam maar zeex impopulai: 
bij de plaatselijke zeelieden. Een 
beetje déining geeft immers hoogte
verschil tussen sloep en schip en 
dan is een zwaar bepakte fiets over
laden geen pretje. Deze zelfde opera
tie moet worden herhaald om aan boo·rd 
van het schip naar Sylt te komen. 



De tocht ~ar Sylt duurt weder
om 3 uur. ertrek om 16.00 uur. 
Dus ruimschoots de tijd om tas
sen vol te laten met tax-free 
artikelen op Helgoland. Ook 
anderszins is het een boeiend 
eiland met een niet onbelangrijke 
rol in de wereldgeschiedenis ( 
~at dacht u van de slag bij 
Helgeland van augustus 1914 ). 
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Het passagebiljet naar Sylt is 
wat goedkoper: 96 DM. 
Op Sylt aangekomen heeft u ruim 
300 kilometer bespaard op de 
afstand Nederland-Denemarken. Im
mers over land vanaf Wilhamshaven 
naar NiebÜll aan de Deense grens 
is meer dan 300 kilometer en dan 
nog gerekend over de kor denkbare 
route (via Bremerhaven en Wisch
ha· en)d9Q~ een weinig aantrekkalijl 
deel van·Noord-Duitsland. Daar 
staat dan een kostenpost van zo'n 
250 gulden tegenover maar in ruil 
daarvoor heeft u ook nog een aan
trekkelijk zeereis. Dat zo'n 
mooie verbinding bestaat danken we 
aan de koopzieke consumenten uit 
Oest-Fr~esland en Sylt die gelokt 
worden door de belastingvrijdom van 
Helgoland. Als u Helgeland verlaat 
moet u langs de douanef aan boord 
van de motorsloep. 

7d,-, t 8920148 
... v..~_ ........ ~ .. -.Johrkarte _...,.KI 
für ~ OSOI'In. 
~ 'ollerPrlls ~Pnls 

Op de zuidpunt van Sylt (HÖrnum) 
aangekomen zit er niet veel anders 
op dan dit Terschelling-achtige 
eiland snel weer te verlaten. In 
het hoogseizoen zit alles bomvol. 
Wij hebben dat aan den lijve onder
vonden. De beste oplossing is om 
naar Weeterland te fietsen èn daar 
OP. de trein te stappen naar Nie
bull. Dat is trouwens de enige 
mogelijkheid om Sylt op of af te 
komen: per trein via de Hindenburg-

' "' dam. Overigins wordt het gebruik 
,...,..,,,.,,.~VEt van de fiets op Syl t ~terk gestimu
~~~ leerd. Overal goede f~etspaden, 
·., ••• in elke plaats fietsenverhuur en 

.. ~~ ![!11aningsmogeli~kheden. Van WesterC" 
·~·land naar Nienbull is ruim een half 

• ,:' ,,;;uur en dat kóst voor 4 personen 



en 4 fietsen met de trein DM 
achtenveertig . Tegenover 
het station in Niebull is een 
prima hotel waar een 4-
persoonskamer met ontbi.jt 100 
DM ~ost. Voor dat bedrag komt 
u in Nederland nergens. onder 
dak !n een behoorlijk hotel. Van 
Niebull naar de Duits-Deense 
grens is een kleine 20 kilometer. 
U moet er eenter wel opletten om 
de goede grensovergang te nemen. 
De meeste grensovergangen zijn nl. 
allen voor inwoners van de BRD 
of Denemarken. Alle anderen worden 
zonder pardon teruggestuurd. Wij 
namen de overgang bij Neuki~chen 
en die is taboe voor Nederlanders. 
De Duitse douane-beambte liet ons 
door en zei dat het ons nooit zou 
lukken. Gelukkig was de Deense 
douane zo opgewonden van een auto 
vol alcohol die ze hadden aange
houden dat alle overige passanten 
hen niets konden schelen. Als 
onze papieren wel waren bekeken, 
waren we zonder meer"·· terugge
stuurd en dan aangewezen op een 
grensovergang 30 kilometer verder. 
Nw het-met het Europese paspoort 
niet zo wil lukken, is het misschien 
een idee om aan deze Deense visie 
op het vrije verkeer binnen de EG 
eens aandacht te schenken. 
A~ met al aan heel aantrekkelfjke 
maniie:r;o em·in Denemarken te geraken 
en een goed alternatief voor de 
tr&inreis Den Haag-Flensburg. 
Enkele details tot slot. De veer
boot van Helgeland naar Sylt vaart 
in het zomerseizoen op maandag, dins
dag en donderdag. Men kan Sylt ook 
op een andere manier verlaten en wel 
door naar de noordpunt te fietsen en 
daar het veer naar Romo te nemen. 
Dat is een Deens eiland maar net zo 
vol als Sylt. Vandaar kun je het 
vasteland opfietsen. 

hp 

Op hel dek was een luid gebook van 
laarzen dat tol vlak bij de deur van de 
salon kwam. Er werd geklopt. 'Nee 
klootzak, kijk uit,' zei een schelle stem, 
die daarna in snel gefluister overging. 
De laarzen verwijderden zich weer. 

De kapitein las het hoofdstuk uil, 
sloot het boek, legde zijn band op de 
band en sloot de ogen. Ook zijn vrouw 
zette zich tot gebed. Toen ze de ogen 
weer geopend hadden, en de vrouw 
thee voor haar man had neergezet, 
vroeg ze: 'Wat voor soort boeken 
schrijft u?' 

• Romans . • . een roman • • • verba· 
len •• .' mompelde ik. Het kwam mij 
als volkomen gelogen voor. 

'Was dal nu een roman, dal boek 
dat we laatst van Luurd hadden?' 
vroeg de vrouw. 

'Wal?' antwoordde de kapitein op 
geërgerde toon. 

'Ik weet niet meer hoe het heette,' 
verzekerde zijn vrouw. 'Die jongeman 
die gaat eerst uit hel dorp weg. Dan 
komt hij in Parijs, en in Frankrijk, en 
zo door, en dan gaat hij bij hel leger 
van de vreemdelingen. Hij wU aldoor 
weg, hij wil weer terug. Hij wordt twee 
maal gewond. Dan vlucht hij weer en 
hij komt terug, maar hij is erg gewond. 
Zijn maag is helemaal stuk. Vreselijk 
gewond is hij. Maar toch komt hij dan 
terug, en als hij dal meisje weer terug• 
ziet, dan sterft hij. Hij sterft in haar 
armen. Henk heet hij. Het wordt alle· 
maal beschreven, Het is verschrikkelijk 
als je hel leest, maar toeh lees je bet 
uit, De schrijver heeft het allemaal uit• 
gebeeld. Hoe heette bel loch?' 

De kapitein haalde zijn schouders 
op en keek kwaad voor zich uit 

'Je vraagt je wel eens af waarom 
iemand zo'n boek met zulke vreselijke 
dingen schrijft,' besloot ze. 

'Schrijft u zulke boeken?' vroeg de 
kapitein. 'Schrijft u dramatische boe· 
ken?' · 

G K van het Reve 
lof der scheepvaart 
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DE START VAN EEN 
NIEUWE TRADITIE 
IN DEN HAAG 

'' Op zondag 17 mei j.l. werd door de ENF~-Den Haag in samenwerking 
met ROfER ( Reizigers Openbaar TERvoer ) en Milieudefensie 
een (individuele) !iets7puzzelrit georganiseerd. 
Dit in het kader van de internatianale zure,regen week. 

Hoewel het redel~k fietsweer was, deelname gratis was en er 
zelfs een pr~s te verdienen was, viel de belangstelling me 
behoorlijk ·tegen. E:o. dit ondanks de aandacht die de haagse dag
bladpers aan de fietstocht had gegeven, 
De meerderheid van de deelnemers 1 bleek (nog) geen ~N?Blid te 
zijn en dat ter-ili,il we in Den Haag 900 leden bezitten. 
De actie-bereidheid van ·ons ledenbestand is kennelijk lager dan 
we dachtl'!n. Spreekt natvurbehoud en milieubeheer dan zo weinigen 
meer aan ? 

De sfeer bij het startpunt ( de hertenstal bij de Koekamplaan ) 
was in elk geval uitstekend, We hadden mooie spandoeken opge
hangen eH veel toevallig passerende wandelaars 
bleken ce!nteresseerd in de zure regen en haar gevolgen, 
Er werden zeer toepasselijke zuurtjes uitgedeeld aan passanten 
en deelnemers. Yerder was er een prima samenwerking met de 
aanwezige mensen van ROTER en Nilieude:fensie. 
Er was ook wat internationale belangstelling; een Duits echtpaar 
dat toevallig langsliep bleek - met ons - zeer verentrust over 
het " Waldeterben " • 
Verder •..raren er 3 ! ietsers uit Wenen , die actie! waren :l,n 
de Oostenrijkse ENFo ( },000. leden ) • 
Zti wisselden ervaringen met ons uit en zorgden voor een goede 
verkoop van onze ~NFB-produkten, 

Ook de afdelingsvoorzitter van ROTER was enige tijd aanwezig. 
Uit zij:"!. mond vernam ik een aardige inzieht in de mentaliteit 
van gemeenteraadslid ~eier (TYD). 
Toen dhr. ~eier van de vliegshow in Scheveningen naar huis terug
keerde, ontmoette de ROTER-voorzitter hem in de tram. 
Tegen hem zei Meier : " Als ik tevoren geweten had dat •t zo rustig 
zou zijn in Scheveningen, was ik met de auto gekomen " • 
Is deze uitspraak typerend voor het milieubesef van de YiJ ? 
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De ter plekke aanweziae boswachter van Jtaatsbosbeheer deed 
trouwens z~n inspectiêronde per auto ! 
Nu ooJr niet 'bèi'aald ee!'l voorbeeld van milieu-bewusC;heid, 

Ve belangstallin; van ~e zUJe van de pers viel tegen ; 
slechts é•n journaliste va!'! de Haa~sche Courant was bU 
het startpunt aanwezig. · 

Opvallend was ve~ier de grote gift-bereidheid van vele 
deelnemers. De maeste~vroe~en zelfs wat oe fietstocht 
teoste ( terw1_'1 toch overa-,-duidelijk was aanget;even 
dat Jeze ~ratis was ). 
Als ze vernamen dat deelname ~ratis was werd heel vaak 
een gift aangebodeau , als b~~rage in de kosten. 
Deze financiêle weldoener~ overviel ons nogal. 

Eet staat vri.'wel vast dat voleend jaar weer een rlere;elijke 
tocht ~al worden ;ehouden. 
We zullen dan proberen te zorgen voor nog meer publiciteit 
Jie zo vroec: mogelijk zal moeten beginnen. 

~isschien mogen we U Jan allemaal verwelkomen ? 

Alphans l'lantel 
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SPANJE 
Wie aan vakantie in Spanje denkt, 
stelt zich daarbij meestal geen 
fietsvakantie voor. Het doorgaans 
hete weer daar nodigt nu eenmaal 
niet uit tot fietstochten van enige 
omvang. Ik heb echter vorig jaar 
augustus zelf mogen ervaren dat er 
in Spanje streken zijn die zich uit
stekend voor dit soort vakanties 
lenen. Het gebied dat ik toen, als 
deelnemer aan een georganiseerde 
fietskampeerreis,heb bezocht, ligt 
in Noord-Spanje en omvat het zuide
lijke deel van Baskenland en Navarra, 
de Rioja en de oostelijke helft van 
de provincie Burgos. 

Klimaat en landschap 

Door de nabijheid van de Atlantische 
Oceaan en de in weerkundige kringen 
beruchte Golf van Biskaje is het 
klimaat in deze streken aanzienlijk 
minder warm dan in de zuidelijker 

s. 

gelegen delen van Spanje. Men is hier 
lang niet altijd verzekerd van zonnig 
weer en op onbewolkte dagen waait er 
meestal een koel briesje, dat de hitte 
redelijk dragelijk maakt. Ook het 
landschap is hier anders. Baskenland 
is nogal bergachtig en heeft nog veel 
bos, het zuidelijke gedeelte van Na
varra en de streek van de Rioja zijn 
heUVflachtig. Hier treft men voorname
lijk akkers en wijngaarden aan. Het 
oostelijke deel van de provincie 
Burgos heeft een mengeling van de land
schappen die in.de eerstgenoemde 
gebieden te vinden zijn. In de pro
vincie Burgos was de temperatuur tijdens 
onze tocht naar Spaanse begrippen bij
zonder laag: overdag een graad of negen 
en 's nachts zelfs niet meer dan twee 

_graden. 

Zwaarte van de tocht 

• Ondanks het soms sterk geaccidenteerde 

0 
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terrein viel de zwaarte van de fietstoch~, 
die inclusief de heen- en terugreis per 
touringcar tweeënhalve week duurde en 
zes rustdagen telde, ook voor de minder 
geoefende fietsers in het gezelschap, ert 

mee. Het merendeel van de route bevatte 
vrij korte, maar soms erg pittige klim
men en afdalingen. De tocht was echter 
zo opgebouwd dat , naarmate de vakantie 
vorderde, de zwaarte steeds meer toe
nam. De moeilijkste stukken kwamen dus 
aan het einde van de reis, maar zelfs 
de minst getrainden onder ons hadden 
toen toch al een dusdanige conditie 
opgebouwd dat de laatste etappes niet 
veel zwaarder vielen dan de vooraf
gaande. Sommigen waren toen al zo 
enthousiast dat zij vrijwillig een 
extra zwaar parcours reden, een tocht 
met een klim van 500 naar I 100 meter 
over een 6 kilometer lange weg met 
stijgingspercentages tot I~%. Voor 
de meesten van hen was dit stuk in 
de route, dat voerde naar de Puerto 
(=bergpas) de Herrera (!), uiteraard 
veel te zwaar, maar wel een leuke 
fiets- en loopervaring. 

Bezienswaardigheden 

Het per dag af te leggen traject ver-

schilde nogal. De langste etappe telde 
ongeveer 100, de kortste plusminus 40 
kilometer. Meestal was er genoeg tijd 
om onderweg interessante dingen te be
kijken. Dat kwam goed uit, want de 
plaatsen langs de route waren vaak 
zeer bezienswaardig. Onze weg kruiste 
diverse malen de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella, een bedevaarts
oord in het uiterste noordwesten van 
Spanje, sinds de negende eeuw het reis
doel van talloze lieden, die daar het 
graf van de heilige Jacobus bezoeken. 
Langs deze route staan vele prachtige 
kerken en kloosters, waar de pelgrims 
tijdens hun tocht onderdak vonden. 
Uiteraard was er ook tijdens de rust
dagen volop de gelegenheid om een en 
ander te bekijken. In Burgos, de hoofd
stad van de gelijknamige provincie en 
in de middeleeuwen de residentie van 
de koningen van Castilië, verbleven we 
zelfs twee volle dagen. 

Na- en voordelen 

Zoals al in het begin van dit verhaal 

gezegd is, was mijn trektocht in 
Noord-Spanje een georganiseerde fiets
kampeerreis. De opzet daarvan heeft 
weliswaar enkele nadelen - vaste 
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Vv at ls Ft.:ur Corners? 

Ff\ur Corr:c&'S.- iett V!er windsireken .. is de org::mis<:TÜ(~ 
4Jh~ €\?C! jd.!.:a· ':Jt.Ûi..{th:ha vi~f ·rt.~tült:i ·\t:~n tt!Ût:~ ·\l;0f l;t:iS~lt~.$ 

naar Bolhrla, AustraHê. Zimbabwe en Hong t<.on0 heeft 
uitç;ezondi?n. Oe~e teams hebben :>amen op hur. tcchî 
door me•)r dan veertig tanden m$0( dan 50 oen kllome>t:t 
atgefegd op weg nöar Londen! Ondervmg zameklsn zij 
gs!d !non bezochten proje~i.en waaNoor four Corners 
geld bifeen heeft i.m:..cht. 

--=>-~ 'T . '\ 
; f 

~.iv:-::~;::r:Jit Î'J.Hstê-Ft de four Corners 
V\t-o~~e~{-·i:~-~ (tt;;_:~~·r: :.:t~l i·t E!Sl,:r ~i(~? 

');·~ ~ ~~: \~·~· .. rGl· .. ;fet~·lü'dft.lS "-.,-'«lil fCUf {;orn~!S ker8n h:~r!J~l 
(Jp'-.rt~;dac_~ 1~~. s,~;r)tentLe:·· rnnv,_";.r-cr: z.i} ~n ArnsterdatTt ~n 

'}•'-ven z1I f'"'' sho! !Ïtm<,tk;s. Op ;..aiDWag 19 se(.'lti:.&Tiber 
g~::i;:F1 vv~~ ze su.rneti '1 ~t-31 500 Eng~:~!.~P. t;etst:rs- die de !..lag 

tevur<.;n in }\rnSHHTinm ztjn *:<:;ng{~komen, i."'l een 
g~;;"':reh:lr~:e i~&tsr~{Jt:oct1r naar· Den !iaetg b€-geteid~H1. ftJs U 
voor rit> ~öur Comt~"r~ w~~•eicth•~t~vnaniî~statit:t in:&t:t!njft 
_gt:ta.t U JBe:n~)rnsn öan ~~it gr!."loe;e intotnatfonate 
fif";\.sspeh::J.kr:.~ als uiting v;:m solkiaritieit mot de Derde 
VVere!•j. 

U tekent dus in voor et-m dag fie!sp!ezier ·waarmee U 
te~Ji::H\1< de :Hrnst;;::n ter oèirde steunt 

V·Jat gaat er op zaterdag ·t 9 septem:b~f 
g~tH::.tGtH"f~n? 

Fietsen ven Amstera'am naar Den Haag! 

AHe de<ilnemers ver.tame!Gn zich op het Mus1~umple;n in 



,:~ . .. 

Fr"';·~ n 
fit''''"' . . . . J>. ~ 11 . ·· 'i . '" ~"'' .OL - . ' ·~>"""". "' ~' .{'·' . "'~ l.'~ ,() ,".~ ;<:/1! /{''\;. ~. ,{'" ';!" li-~ \f (•r .. ?J~~ ~.'"r ~. ~ ~ ·<;; & ~-"' J ~ ~ ~ ~-;:; ~ ·:Je ~ ~ \}..,,,. ~. ,...~ ~ 

·-r. :f:i. .. 
f. '''·· 

~ < .. ~· '$k-:'2 ~ 

Hoc'~ ttS~kent u in? 

.'·Jee! ;;;·JmpE~if 

1J qaat n~ar het postkant\:H)r Hn stort cJa{~r f 25~00 o~) 
g!rorehening 236304 ten namo van de Stichtii~Q f·our 

Conlcr~-; t~ede~i.and, 

Sewf3ar ht~t strookje goed, w•=tnt dé!t ; uilt U bij h<'t 
v~:rtrakpun.t in op zate•·daq 19 septerr:b8r i€ogen he~ 
.i"kelm:rnersbevvijs. Het dednem<:rsbewiis gs-::,.fl. U •J<Jl'
rechr op de barbecuf~ in Ockf'nburq Host ct aan do einoe 

van de fietstocht. 

Hoe steunt U Four Corners? 

Door in te tekenen geeft U Qns flnand&\e st8lïn U bem 
aanwezig np H) septembe• en draagt dus d.:z aktie uit 
Wij vragen U echter nog !ets te doert Vertftl it~dereen in 
Uw omgeving dat U deelnar~mt en laat Uw sportieve 
prestatle sponsomn door zoveel mogeHik mensen. Op 
de achterkant van dit. fmmuiier treft U een sponsorbilî~t 

~I"" , l 

~~v~j~ tlt}i~-~ f·~.,ur {~r2-rt1et;s r~(~t; 1It~e~-t~ 
~ .... · 

~Jactst ~nt~cbrilv~n9~-<~G~d ~)~ ~1~j~d ~f~H1 ~)\\:' ~;.ersoc·,~~:~~!:~-:-~ 
spon:SO(~:. ve-rvvoril Four r,;~_l,~l~~r~;; finartt~tö~e ~1-~t~Utl v~~~n 
c~n qroor aanta! bedr~jven e.n organis.d.~tr:s tJaé:\ naast 
ver'Koopt Fouf' Cmners T-stllrt;,; <:tiJd Jogg!ng·t!l!iEm mat 
het Four Gomers logo !n dri.:." kleumn. O;:;.te rroai.e sb:rts 
en truien z!}n 1e koop op de rrtattifestaüB en hüs.çen 
respl;lkt\eveHjk f 15,00 ar.d f 30,GO. Zi$ zijn vo1xaf ooi< in 
hel four C')rners Nede~iand kantoor ta koop. Als U wilt 
l<tmt U r:h.is op zaterdag t~1 septem!:;,er ln stil! gekieed 
gaim En dor:<.:üi<:lS op het ons gironummer zijn natuurlijk 

wG!kom. 

t ~ / 



~on1gen (Jf.' 

formulier bij de finish in Ockenburqh Hostel afstempelen, 
of eerder mocht U kon er willen rijden. Sten het geld van 
Uw sponsors na de tocht op het g•ronurnrner van Four 
Corners Nederland. Met Uw hulp kunnen we veel steun 
uit de hele bevoll<:lng krijgen. ~ ... 1ocht U geen of weinig 
steun verwerven, geeft nit:t liet tietspieziN is >mmers ook 
een hnofddoe!steHlng. VVe! belonen we de hooqsre 
lnte~<cnaars rr.et eo,•n Prils, bijvoorbeeld •~él i gratis 
vakantie in Engeland. 

. ~ 
--~ 

//"'".,_\,. .. 

Tenslotte 

Fcm· Cor,,~rts <3L'~.:li haëH uiiüfsie 0es1 de- manifesratie zo 
go('•d mc•gcHjk te organiseren er in sarnenwerk~ng met 
de Rij·Niel T oerc!ub Olymp!n tot et:n sukses te ll'láken 
Wf.l 'litagen aiis deelnemers aan een ç1oed en ordeiijk 
verloop mee te werken. zodat aHen een prachtlge 
herinnering zullen overhouden aan dt::ze gewe!dlge 
fietsn1anifestat!e ten tchoeve van de aHerannsten ter 
wereld. 

,-· -~--:-:::~:;,~~; - :::'<·; -,·;··· ·------~· --~----~1 
I . · \1. iom: v~rde;e !n!ichting~n: . · ~ 

I 
four Corners Nederland 

,~::~ ·.·Harengï~cht 250 .:,,, · · ·· 1 
I 10'66 e~ ~msterdam I 
I \~1 ~~ ~2 54 I I ·· . '·postgiro 166304 · I 
L-------~·--·-·---· .---·-----~-..J 

"· 

Tot ziens op 19 septen1ber op het Amstet~darnse rv1use_urnpiein! 
Aanvragen voor het spone~Tfr>tnmlicr oo1~ b~. j Four Corner& Nederland, 
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Ho1;; ht~~;-:;t FütJr Comexs de 
l}mdc \i'\JeH~It1? 
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U~; f~h:1~oitf~ a;..J~ter F-'Gnt Corrh::,,~ ~s ~.;;.HnLt~t C7.crJ (:P~"f 
hor.ger8n::;le een vis '~n ii!j :::tntt p·,onJcn; g~"('t 110rn een 
hf:!<i'?qel t:n hli :Z:OiGt VOO! zi,;h:!tl\t. N>·t aHe-1"1 VO{;ti:-,<:!Ïhuîp 

a
'.:,._,.'·"!": '·'}l)t<"'-·e-••· r·r' >· · •.. , .•• _.r .;,r~ l"·!r· •. ~-. d" •·>·'"··e·· ':·.> r.:-~ :"~..:. 4 i ~t _.;t:t:::f .,... 10\.J 'J ~~"• t ~ ·• ~u-~ ;._jo1r.;= . n.i rJ ! .1i~ <:j , l .~! ~,::.; ..-l ~ 

'.~r p~ë~d-\&.: ht staa~. ~~te~t z~ch -,lón ~-t(;rt{:tr~r \ttli \e v,;aren. 
f)aarotn ~:atne~t f'öüf (:(;.ftif·r~ uehi '~~ VOOf rtft;!dn~~ai.ff~q 
die dit soort huip Ç)i;JV~Jn, !.o:; weten htt.•rmcd.:at;7 
TocimalO(jy· hï Enge•'-~nd en Nov!!':< \n Nederland. 1)CZI':: 

organ!s•'t~!es ]6VtJn praktles tp&f'<:l:.>barc en blijv•;ttd~ hulp 
~n de vorm. van YO{Jf!.}t:~nirt~Jen t..03~ti \~rindpfJ!;~peri. 
ténctbots-.vgeret:dsct:;{lPPt:n. · .. ;~ss;~r!t>i~hi~·ijcn~ 
1r~xtiei;n;'lchim,~s. handqerem:k:t:hacor;p !:Xl?U·-it::oii Novib 
hnert onder ar .dnre 01; dlf. mo=nent !:;rf•}ük1f:i'• ~1f.~pkèitY1 in 
Bang!adi~Sh {etm ~,chOtl-1}. N~ra•-atwa( b!O~i?.o':iif;•'}talh.\tle•:,) 
en r-îwand~ (herbebm::.s\ng). r!oew·~i ai w:ei is t.•ereH-..~ 
bestaai Hf' nog <-1!tiid >.;m\ i.:morm~; vra;\\J orn ~ \Uip. 
Hïe.-vc\or is geld nocliu on Fooi r.:;om>;J ~ bnmqt m€:1 l)iN 

huip dlt goki t1il~zn 

via: 

Haartmn ('i o.:m uur} 

H•·i~mst&do (1 n 11.5 uur) 
Ll~~se { t 1 ~i 5 U~Jr) (/_!wa:e~ pauzf'J tel 12.\ifJ uuz 

Oe~;stgse~.t (i 2.30 uur} 
Led,.m (1? 45 uur) 
\•1\./asst~nat->.r (13.1 0 uur) n:i~lr 
Oektmburqtll .. ioste! (i.-tOO uur). 
bi; Gar~ Hs.1ig 

Dt: hJt·:ü~.; tcngttJ van dt--; ~~ederl~i"Kl~e tocht ~s 75 
kikwneter. 

f-1ond Ocker.LnJrgh HestE-l vindt ee-n grootse manifestatie 
pla?tts i'{J:ld dl';l' the;n~'s hNsen en Derde Were!o Ean 
,groot <<Eüói organ!S:ltie& cp ch;7.e gebieden ;w!!en hier 
z~t-.:~."tï.f?i~ p~Pst~:nterGn. er zat een kJteri! .. rnuzi.ek, e~1n 
barh&<'ue Hn rt(>~1 v~;~-E} àfle\~t ak.th_"~tetton zijn. Een rnlddag 
üfll fié!~JJ U&t tê Zi0n~ 

\)() 'Nomklfit~1 stea··ns en de E.ngcbe fietse~s zul!en v:oeg 
sn c~H av=Jnd naar t ... hJ6k van HofiBnd veru·ek~<en. ZJ! 
stukc-m daat ov~~r um op zondas120 septQrnber do 
F:.ngds"! n~an1t~?-5iaHe bii te wonen waarmee dt; Four 
Comer~ w~r~!dth:.4S;m!:'lni1e$b~jje wordt alge::;loti:.!n. 
Vo~r 0~ f,ie:Jmiand~.e tk:tse<s i:> vervoor naar Amsterdam 

I,,, .J ' • "" • h ~ an vana. d.::n \·-,aag pal m.w-. mcoenjl( 1naar met tn '.~. 
i~~schnrtgetd ~ntvdqrGpt~n 



etappeplaatsen, een groot gezelschap -
maar ook veel voordelen. De fietsen 
werden door het reisbureau ter be
schikking gesteld, evenals de ruime,
tweepersoons tenten, die samen met de 
persoonlijke spullen die tijdens de 
fietstocht niet nodig waren, in het 
bestelbusje van de reisbegeleider van 
de ene naar de andere overnachtings
plaats werden vervoerd. Deze reis
begeleider had onder meer tot taak om 
de mankementen aan de fietsen te ver
helpen, zelfs als deze zich onderweg 
voordeden. De fietsen, alle van het 
merk Altra en het type Vitesse R, 
hadden tien versnellingen. Zij verkeer
den alle in een prima staat. 
Het gezelschap bestond uit ongeveer 30 
personen. Dit is weliswaar een grote 
groep, ~aar al na twee à drie dagen 
was dit geheel via natuurlijke weg 
opgesplitst in een aantal kleine 
groepjes van vier tot zes mensen, die 
met elkaar het dagtraject aflegden, 
maar 's avonds ook vaak met anderen 
optrokken. De grote omvang van de groep 
werd door de meesten niet als storend 
ervaren. 
Uit de enthousiaste reacties na de 
terugkeer in Nederland bleek dat de 
deelnemers bijna allemaal de tocht als 
zeer prettig hadden ervaren. Enkelen 
namen zich zelfs al voor het komende 
jaar weer op deze manier hun vakantie 
te besteden. IJie in het komende jaar 
ook voor zoiets dergelijks voelt, kan 
bij schrijver dezes nadere inlichtingen 
inwinnen. 

Joep van Hoof. 

Ons lid J. Lamet jr. zond ons 
de navolgende Fietsbelemmering. 
Het betreft hier de brug Soest
dijksekade, richting Driebergen
straat. Lamet vroe~ ons " of je 
als fietser hier nu eerste de stoep 
op moest? 

10 



,, unst--- en 
vliegwerk 

neer de stadsgrenzen worden gepas· 
seerd. Een scheurende pijn in de borst 
zal vaak merkbaar worden. De adem· 
baling gaat moeilijk en met schokken, 
terwijl zwarte vlekken voor de ogen 
dansen. Niet zelden volgt een totale 
black-out. Een probaat middel bierte· 
gen is een zakdoek doordrenkt met 
goede stadslucht. Vóór het verlaten 
van de stad boudt men de zakdoek, 
bijvoorbeeld bij een rood stoplicht, 
voor de uitlaat van een vrachtwagen, 
bij voorkeur één met een dieselmotor. 
De zakdoek wordt na de behandeling 
snel in een plasic zakje gedaan dat 
zorgvuldig wordt dichtgeknoopt. Zo 
worden de gassen bet best behouden. 
Bij bet plaatsvinden van de bescbreven 
afwijkingen, die in feite wijzen op een 
acute zuurstofvergiftiging, zet men de 
fiets even langs de kant en drukt de 
zakdoek tegen de mond. Na enkele 
diepe teugen zoDen de nare verschijn· 
seleu weer verdwijnen. Natuurlg"k is 
het de bedoeling dat de ademhaling 
normaal doorgaat in de voDe buiten· 
lncbt. Maak dan ook slechts bij hoge 
nood geb,.;.ik van de geprepareerde 
zakdoek. Men zal bemerken dat de 
longen zich geleidelijk aanpassen aan 
de frisse lucht. Na verloop van tijd zal 
men zelfs redelijk kunnen ademhalen 
zonder dat er ergens pijnen optreden. 
Een paar uur verde~ zal zelfs een keer· 
tje de diepe ademhaling kunnen worden 

geprobeerd. Duizelingen en een gevoel 
van dronkenschap zullen te bemerken 
zijn, terwijl braakneigingen zich zoDen 
aandienen. Geef bieraan gerust toe, 
steek zelfs een behulpzame vinger in 
de keel. Wordt ook niet bang als er 
een zwartachtig slijm meekomt. De 
aanpassing van de Jongen Is nu in voDe 
gang, en bierbij moet alle mogelijke 
hulp geboden worden. Zijn de longen 
eenmaal gewend aan de zuurstofrijke 
lucht, dan boeft men niet bang te zijn 
dat bij terugkeer in de stad dezelfde 
verschijnselen in omgekeerde volgorde 
zoDen optreden. 

Met enige oefening kan men longen 
verkrijgen die zonder moeite zowel 
stads- al< buitenlucht verwerken. 

Een andere moellijkbeid is het ver· 
krijgen van een gezond en sterk spie
renstelsel in de benen. Dit Is bij fiet· 
sen essentieel. Het vervelende is dat ik 
hiervoor geen kunstjes weet. Slechts 
door naarstige beoefening van de fiets
sport, eventueel met behulp van een 
home-trainer, zijn de benodigde spie
ren op te bouwen. Het zelfde geldt 
voor zadelpijn: volhouden is bier de 
hoofdzaak. Wel kan ik adviseren de 
eerste tochten niet te lang te maken, 
eu dan met mate uit te breiden. Denk 
niet te min over spierpijn; ongeoefende 
benen kunnen, na te zijn geforceerd, 
opzweDen tot tw~maal bun oormale 
dikte, en dat schijnt gepaard te gaan 
met ondraaglijke pijnen. Een week uit· 
gestrekt op bed en de benen Dink 
warmgebouden, is dan bet devies. Zijn 
pijnen en zwellingen binnen de week 
niet verdwenen, dan niet geaarzeld e!' 
cle dokter er bij gehaald. Het kan na· 
melg"k zijn dat door een te comfortabel 
leven de beenspieren geheel waren ver· 
schrompeld; vooral bij autobezitters 
komt dit voor. De dokter zal zeker be· 
sluiten tot opname in een ziekenhuis, 
en wat daar verder gebeurt met de 
slaebtoffers weet ik eigenlijk niet. In 

Bob den Uyl 
Op de wegen - De prakliJk 
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Van de wedstrijdcommissaris van 
de OM!OOP van de ZURE REGEJ ont
vingen wij het verzoek om het 
parcours van de koers in deze 
Fietsbel af te drukken. Gelet 
op de matige deelname leek ons 
dat een goed idee. Bovendien 
kunnen Liefhebbers de tocht 
alsnog een keer fietsen. Het 
zal ondertussen wel niet min
der zuur zijn geworden. Voor 
de Luiaards drukken we hierbij 
gelijk Je goede antwoorden 
af: 
1. • ·-2. 3. :. 4.A.B.ofD. 5. 
Christina 6.A 7. A.of D. 
8. a. De mens 

b. 44000-600000 
9. B. 10. A.B.C. evt. E 
VJoor·. de goede orde wij zen 
wij er nog op dat de in de 
tekst genoemde sternpelpost
en niet bemand zijn door 
bonafide ENFB-ers. Aldaar 
aanwezige stempelaars 
kunnen ba~er in hocrg tempo 
worden gepasseerd. 
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RoutebeschrijVlng Fli::T!,;;iN; :'fEGJ::N ZURE.: R.EGl·;ll 11 mei 1':!87 
·.· 

In deze routebeschrijvin& zijn enkele vragen opgenomen. De 
juiste antwoorden ~~t. "\1 ~angev4l.l\- op het bijgevoegde ant·.~oord
formulier •. In SoiiJ,IIIige, .,.,:~·l,len ;\,1!! :meer dan één antwoord goed. 

r' ~: ,., .'· 

Vraag 1 Zoals u wellich~-. weet wil de gemeen te Den Haag onder 
he.t M;t.~ièv~l!l e.;n perkeergarage aanleggen. ~iat denkt 
u dat de bouwkóliJ~en per parkeerplaats zijn? 

Vraag 2 

Vraag ~ 

A !2.000 B f20,000 C f200.000 

Van de vorige Haagse verkeerswethouder was bekend dat 
hij "nie kwistig" was met fietsoaden, maar wel met 
parkeergarages. Nu is er gelukkig een nieuwe. Hij heet 
A René Vlaanderen B Roger de Vlaeminck 
C Jan van Gent D Gazet van Antwerpen 

Ook van het nieuwe Haagse gemeentebestuur heeft de fietser 
al enkelÉ! koude douches gekregen. Voor 'o<ielke van de 
volgende wegen zijn er geen plannen om de fietspaden 
af te breken? 
A Weimarstraat B 'llitte de 'lli thstraat C Piet Heinstraat 
D Koningskade E Zuidhollandlaan 

We vertrekken vanaf de Koekamplaan in de richting van de Utrechtse. 
baan. Hier rechtsaf. Bij het eerste viaduktje naar links, het 
Haagse bos in, Na het tweede bruggetje naar rechts, richting 
Laan van Nieuw Oost-Indi!, Deze rechtdoor oversteken. 

Het eerste fietspad rechtsaf (even voor Huis ten Bosch) in. 
Aan het eind linksaf de Bezuidenhoutseweg op en vervolgens de 
eerste weg rechts in (Reigersbergenweg). Helemaal rechtdoor tot 
onder het spoor door. Hier links aanhouden en vervolgens gedurende 
een kilometer of vijf de spoorbaan volgen. 

Vraag 4 Even voorbij het station Mariahoeve ziet u rechts zes 
grote betonnen pijlers staan. Deze zijn een erfenis van 
enkele overijverige medewerkers van Rijkswaterstaat, 
die alvast begonnen waren met de verlengde Landscheidings
weg. 'tlat kan er volgens u het beste met deze pijlers 
gebeuren? 
A verwijderen 
B benutten voor een fietsbrug 
C laten staan in de hoop dat de weg alsnog wordt aangelegd 
D laten staan om te zien hoe snel ze wegrotten door de 

zure regen 

Aan de Överkant van de spoorbaan ligt de Duivenvoordse en Veen
zij1se polder. Lange tijd zijn er plannen geweest om 1aar een 
nieuwe autosnelweg van Den Haag naar Leiden aan te leggen. 
Onder druk van de publieke opinie zag de provincie echter af van 
de aanleg van deze weg. Drie jaar geleden is de weg overgedaan 
aan Staatsbosbeheer, die er een milieuvriendelijk beheer instelde 
(niet toegankelijk voor publiek, weinig vee, hoge grondwaterstand). 
Met sukses. Weidevogels als Grutto, Tureluur en Kemphaan, die als 
gevolg van biotoopverlies elders sterk in aantallen achteruit gaan 
nemen hier juist in aantal toe. Sinds kort broedt hier ook ie 
Buizerd. De kans is groot, dat je hem hoog in de lucht ziet zweven 
als bewijs dat akties tegen wegenplannen best sukses kunnen hebben. 

Onder het eerste tunneltje links door. Dit fietspad (Ouie Veenpad) 
afrijden. Zo kom je bij de eerste stempelpost. 

I 



Vraag 5 Het natuurgebied ~'Je Horsten" waar we ons nu in bevinden 
kwam enige tijd geleden flink in het nieuws toen bleek 
dat (in strijd met het bestemmingsplan) er een ·.roning 
voor een lid van het Koninklijk Huis gebouwd zou worden. 
Hoe luidt de naam van de betrokken prinses? •....•.•••.• 

De Horst en Voordelaan en vervolgens de Raaphorstlaan helemaal 
afrijden. Vervolgens de opdracht boven aan het tunneltje uit
voeren. 
Het nu komende gedeelte van de route is speciaal opgenomen voor 
de woningzoekenden onder ons. 
Zorg dat je zo snel mogelijk uit de buurt van de Rijksstraatweg 
komt. Na 200 meter kom je op de Laan van Hoogwólde en vervolgens 
op de Oud ·:iassenaarseweg. 

Hier de eerste weg rechts in, aan het einde naar links en 
vervolgens weer rechts. Vervolgens twee maal naar links. Aan de 
straatnamen kun je zien dat we in de buurt van de duinen komen. 

Goed opletten nu! Na ! 200 meter moet je naar rechts, een vrijwel 
onverhard pad in. De weg oversteken en vervolgens schuin naar 
rechts de Duinlaan in. Aan het eind de Meijendelseweg op naar 
rechts. 

Let hier eens op de bomen. Vooral de toestand van de naaldbomen 
kan van plaats tot plaats sterk verschillen. Dit hangt sterk 
samen met de bodemsoort. Op kalkrijke bodems (zoals in het groot
ste deel van de duinen) is de schadelijke invloed van zure regen 
veel minder sterk dan op kalkarme. 

Het eerste fietspad naar links in. D1t heet het Hoge pad en je 
zult al snel merken waarom. 

Vraag 6 Wie onderhoudt de fietspaden in de duinen? 
A De Haagse Duinwaterleiding· B Staatsbosbeheer 
C De gemeente Wassenaar D Provinciale Waterstaat 

In de duinen steeds maar links aanhouden. De boerderij Meijendel 
passeer je op korte afstand. Liefhebbers kunnen hier terecht in 
het bezoekerscentrum van de Dienst Groenvoorzieningen en Milieu
edukatie (tussen half één en één gesloten) of op het terras 
(de volgende drank- en ijstent is vier kilometer verderop). 

De tweede stempelpost ligt op een hoog duin. Van hieruit heb je 
een mooi uitzicht, onder andere op een deel van de meeuwenkolonie. 
met ruim 6000 paar Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen (te her
kennen aan de donkere bovendelen). 
De meeu·.,en hebben zich zo sterk kunnen uitbreiden doordat ze ook 
's winters makkelijk voedsel kunnen vinden (vaak op vuilnisbelten). 
De waterleidingbedrijven zijn niet zo happy met de grote aantallen 
meeuwen, omdat ~e via hun uitwerpselen de Salmonellabakteri-e kunnen 
verspreiden. 
Voor het drinkwater vormt eenter ook de zure regen een bedreiging, 
met name omdat hierdoor metalen als kwik en aluminium worden opge
lost en in het water terecht komen. 

Vraag 7 
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Ook bij de bossterfte spelen de opgeloste metalen een 
belangrijke rol. Cijfers van Staatsbosbeheer laten duide
lijk zien dat als gevolg van vervuilin-!; het erg slecht 
gaat met onze bossen. fat is hierop de reaktie van de 
regering? 
A Staatsbosbeheer privatiseren 
B Het circuit van Zandvo~rt sluiten 
~ De maximum snelheden op autowegen verla~en 
D Het afschieten van ~~!uwen tnestaan ~ 



Vraag 8 Enige kilometers verder treffen ~e een kolonie aan van 
een diersoort, die nog veel meer schade aan het milieu 
toebrengt dan de meeuwen. 
a Om welke diersoort gaat het? ••••••••.••••••••••.•••• 
bOp hoeveel exemplaren schat u de kolonie? .•••••.•••• 

':Ie blijven maar links a.anhouden tot we de duinen uit zijn. 
Hier moeten we u voor de keuze stellen om dezelfde weg terug 
te nemen of een veel kortere weg te kiezen waarbij de Van Alke
madelaan moet worden overgestoken. Voor de dapperen die dat 
laatste kiezen volgt hier een routebeschrijving. 

Linksaf en bij de stoplichten rechtdoor. 

Vraag 9 ;~e steken nu de ·.~aalsdorperweg over. Volgens het 
bestemmingsplan Benoordenhout moeten hier fietspaden 
komen. Die liggen er echter nog steeds niet omdat de 
gemeente Den Haag het in zijn broek doet voor een hoog
waardigheidsbekleedster wier woon-werkroute door de fiets
·paqen smaller zou worden (met misschien wel files tot 
gevolg!). liie bedoelen we hier? 
A Neeltje Jans B Neeltje Smit C Jacoba van Beijeren 

Bij de volgende stoplichten rechtsaf (Ruychrocklaan) en vervol
gens de tweede weg links (Van Hogenhoucklaan). 
Schuin rechts aanhouden en bij de ~assenaarse weg naar rechts en 
even verder schuin naar links (Jozef Israelsplein). 
De tweede straat links (Jozef Israelslaan) en via nog wat stop
licht- en Utrechtsebaanellende komen we weer terug bij de Koekamp. 
Zie ommezijde voor vraag 10; 

Mijn antwoorden op de vragen (letterkodes omcircelen) 

1 A B c 
2 A B c D 

3 A B c D E 

4 A B " D V 

s· I ................................ 
Stempels 

'0 '0 
Naam 

Adres 

6 A 
7 A 
8 a 

9 
10 

b 

A 

A 

(alleen.nodig bij toezending per post) 

Voorkeur prijs (A, Bof C invullen): 1& 

B a 
B C 

B C 
B c 

2e 

D 

D 

D 

3e 

E: 
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~raag 10 ~at is uw motivatie om nog geen lid te zijn van de 
fietsersbond ENFB? 
A Ik ben natuurlijk al lang lid 
B Ik wist nog niet van het bestaan ervan af, maar nu 

ik dat wel doe '"ordt ik meteen lid 
C Tot nu toe besefte ik nog niet dat de ENFB een ver

rijking van mijn leven kan zijn. Nu ik de noodzaak 
van een fietsersbond inzie wordt ik gauw lid. 

D Mij ontbreekt nog steeds het inzicht in het belang 
van een fietsersbond 

E Andere reden (invullen op antwoordformulier) 

iie alle vragen goed heeft beantwoord verdient een prijs. 
U kunt kiezen uit: 

A De verhalenbundel "Fietsen met hindernissen" 
B De fietsroutebeschrijving Den Haag-Breda vv 
C Oude druk fietsvakantieboek Fietsen in Europa (druk 1984; 

_nog slechts enkele exemplaren voorradig) 
Wie het formulier voor 13.30 uur bij de HertEmstal inlevert kan 
indien gewenst een andere prijs krijgen. Redt u dit niet, dan 
kunt u uw voorkeur op het formulier invullen en dit inleveren 
bij de laatste stempelpost of opsturen aan onderstaand adres. 

·Technische maatregelen bf de bron 
. '· ' ' I 

'')·:;:~ '>'-

ee:bioonnen. van luchtvervuiling kunnen aangepakt worden door ze. schoner te laten 
- wei-ken. Voor de verschillende veroorzakers zijn een reeks maatregelen mOgelijk: 

.. .;~ z~~ioxide . 
. De voornaamste bronnen van zwaveldioxide zijn elektriciteitscentrales en olieraffi
naderijen.·Rookga$01ltZWaveling, zw~velarme kolen en olie-zijl) voorlopige maatre

. ge1en. Oe regering lt~ slechts voor enkele ~ktricitëitscentrales rookgasontZwave
ling ·verplicht. Dat zou VOlgen$ .ëe Nederlandse milieuorganisaties bij alle centrales 
die langer dan zes:'jaar·ln. ~Jf blijven moeten. gebeuren. De olieraffinaderijen 

: , · wordEin niet eens tot maattegelen verplicht, terwijl het mogelijk en betaalbaar is om 
. · met behulp van ~e technologie 80% van de rookgassen te reinigen. 

·-,~~t~ :~r' .. c:)._:._,. .. ---- :,· - . -. _.- . 
: >nert-ziJo vöaral ~ ~uto'' en d~'tndustne. maar oOk weer. de elektriciteitscentra
- ~-- Met .behulp ván k,atalysatoren,- loodvrije ben:iine · en een lagere maximum 

?snèlheld (waardoOr minder stik.Stofoxiden geproduceerd worden) is zeerveei te doen 
-~ aan de• vervuiling ~ -het' mptorverkeer. Branderaanpassing in grote ovens en 

reinigingainstallaties kunnen·'de Stikstofverbranding en uitstoot sterk terugbrengen. 
·,wat de-auto's betreft is Nedèrland slechts langzaam aan·het overgaan op minder 
- vervuilende auto's, Dittempo kánvert\OOgd worden doorverplicht te stelleri öat in 
... · allè auto's katalysatoren worden gezet en loodvrije benzine overal en voordelig aan 
:. te ~bieden.· · 

1 _Hoewel ammoniak 9een directe oorzaak van aantasting van materialen is, is het een 
belangrijke component van wat we 'zure regen' noemen. Inmiddels zijn de eerste 
maatregelen genomen. De intensieve VeehouderiJ mag niet verder uitbreiden. Daar
na~st worden proeven met mestdistributie genomen. 



ltnelpunten 
door Rik Zakee 

In Den Haag en omgeving be-
staan heel wat knelpunten voor 
fietsers. De meeste zijn bij 
de afdeling wel bekend maar 
z~kwr niet alle. Met name buiten 
Den Haag en Voorburg schiet onze 
kennis te k0rt. We willen echter 
ook de problemen op fietsgebied 
in Wassenaar, Leidschendam, Rijs
wijk, Wateringen, Naaldwijk, 
''s Gravesende en Monster niet uit 
het oog verliezen en bij de des
betreffende gemeentebesturen aan-
kaarten. 

In Den Haag is van belang dat-de 
gemeente op dit moment de aanleg 
van fietsvoorzieningen in de komende 
jaren aan het voorbereiden is. 
En we zijn het met de gemeente eens 
dat de knelpunten zoals die door 
de fietser worden ervaren• eerst 
moeten worden aangepakt. 
Ons verzoek aan de leden is om 
hieraan een bijdrage te leveren. 
Stuur dus je knelpuntenbitparade 
in. Alle soorten knelpunten komen 
daarvoor in aanmerking: 
- gevaarlijke wegen en kruispunten 
- stoplichten die lang op ~ood 

staan 
- omrijden 
- kuilen 
- ontbrekende stallingsvoorzieningen 
- enz. enz. 
Bij elk probleem graag een korte 
karakteristiek. Verder graag je 
te·lefoonnummer op het briefkaart
je voor .aanvullende vragen van 
onze kant. 
Inzendingen gaarne voor 15 septem
ber naar on~e postbus 11638, 2502 
AP Den Haag. Per inzending maxi-
maal 10 knelpunten. 

gezocht 

1 



afgeknot 
fietspad 

Fietsers hebben weinig recht~ 
en. Een van de weinige is dat 
je als fietser voorrang hebt 
op auto's die op dezelfde weg 
rechtsaf willen. Eigenlijk is 
het verbazand dat deze regel 
nog steeds niet is afgeschaft 
want het ia vaak een doorn in 
het oog van automobilisten en 
beleidsmakers. 

De rij bewij sbeaittei'S onder 
ons zullen zich ongetwijfeld 
herinneren, hoe ze tijdens 
rijles geleerd werd om "zo 
ver mogelijk naar rechts voor 
te sorteren zodat er geen 
fietsers meer door kunnen", 
De overheid schakelt het 
voorrangerecht van de fiet
ser vaak uit door een apart 
voorsoorteervak voor rechtsaf 
aan te leggen. In zo'n geval 
voel je je pas vogelvrij: 
de voorsorterende auto's gier
en je aan twee kanten rakelings 
voorbij. 
Als er echter een fietspad ligt, 
zitten de automobilisten vaak 
met hun handen in hun haar. Er 
zijn gevallen bekend dat een 
auto die rechtsaf moet een hele 
stroom fietsers moet laten pas
seren en daardoor een a~rdige 
file kan veroorzaken. 
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Om de doorstroming van het auto
verkeer te bevorderen heeft de 
overheid allerlei trucs verzon-

door Rik Zakee 

nen om de voorrang van fietsers 
op te heffen. Daarbij is het 
natuurlijk koren op de molen dat 
er regelmatig een bromfietser op 
een rechtsafslaande auto knalt: 
eigenlijk is zo'n fietspad enorm 
gevaarlijk!' (Wist u overigens 
dat op fietspaden binnen de be
bouwde kom een ma~imum snelheid 
van 30 km geldt). 
Een veelgebruikt middel om voor
rang voor fietsers op te heffen 
is een zg~ conflict vrije regeling: 
er komt een apart stoplicht voor 
rechtsaf met als gevolg dat het 
fietserslicht bijna altijd op 
rood staat. Ook het uitgebogen 
fietspad is genoegzaam bekend: 
het fietspad wordt,voor een kruis
punt enkele meters van de rij
baan afgebogen. Vaak worat daar 
dan een apart voorrangesituatie 
ingesteld zodat de fietsers moeten 
stoppen. Soms blijft ook de 
gewone voorrangaregeling gehand- ' 
haafd maar onze ervaring leert dat 
in zo'n_geval automobilisten vaak 
voorrang nemen. 
Ee; middel uit de jaren zestig dat 
bij veel fietspaden weer de kop 
opsteekt is het afgeknotte fiets
pRd: enkele tientallen meters voor 
de kruising houdt het fietspad en 
gaat over in een extra opstelvak 
voor hAt autoverkear. Het zal 
duidelijk zijn dat je aan zo'n pad 
niet veel hebt: waar de problemen 
het grootst zijn, houdt het pad op. 
Bij de behandeling in de Raad van 
het Uitvoeringsprogramma Pietsvoor
zieningen 1987 hebben Links Den 
Haag en D'~~ bezwaar gemaakt tegen 
afgeknotte fietspaden• Ten stad
huize heeft men hier blijkbaar 
uit begrepen dat de meerderheid 
van de Raad wel instemt met zo'n 
soort pad en vandaar dat voor '88 
en later er veel wordt afgeknot. 
Of we de Raad nog tot andere gedach
ten kunnen brengen is de vraag. U 
hoort daarover in een volgende "bel'-
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