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-.Eindhovense politie 
·boudt supporters aan · 

V ~n onze correspondent 
EINDHOVEN, maandag 

De voetbalwedstrijd PSV
AZ'67 is zaterdagavond be
trekkelijk onrustig verlopen. 
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De Eindhovense politie 

hield tien supporters in de 
leeftijd van 15 t/m 24 jaar 
aan, waarvan twee PSV-sup
portcrs. Die werden gearres
teerd omdat ze een aantal AZ
supporters bekogelden met 
fiet sbcllcn . 

. .... Gel ukkig hadden ZlJ 
die Fietsbel len eers t wel 
gelezen (red .) 
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Redaktioneel 
De eerste fie tsbel n a de ledenver
gadcrinq van oktober. Hierin de 
b c31u i tenlijst van die vergadering 
maar ook allveer een oproep tot een 
ni eu;.-e vergä.der ing , 19 äec : r-.regens 
best<Jurs ::mvoltall ighei_d i_s deze 
tweede ledenvergader in'::f :Kodzake
J.i}k. Er moet narrelijk r.og een 
nicc:>c voorzitter gekoz ~n v>crden. 
Daarnaas t wordt ook ovsr de redak
ti esamens t e J.ling beslist. 
Het zou aardig zijn als een aantal 
van jul lie onze g e l ederen zouden 
k•Jnn en vers terken want ncq al tijd 
maken vele handen Jicht •·.rerk. 

biJ. de 
voorplaat 

De foto op de voorkant (de 
blokkade van de fietsrout e 
in de Weimarstraat door bo
ze winkeliers) is afkomstig 
van Loek Raemakers. Loek 
fo tografeert onder andere 
ook voor de wijkkrant 
"Konkreet" van de wijk 
Regentesse-Valkenboskwar
ti e r, evenals onze afde
lingsfotograaf Petterik 
Wiggers. 
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Naast bestuurs- en afdelingspez·i 
kelen is dit blad toch rveer gevuld 
met veel interessants: ..:en artikel 
over de haagse a f delin g van ROVER , 
waarin het 0.1/. beleid van Den Haag 
doorgelicht wordt. Naar aanleiding 
van de voorplaat starten we een 
beschowving over voor- e n nadelen 
van fietspaden. Ben je als fietser 
nu veiliger op een eigen pad of als 
ge1vone verkeersdeelnemer ? Eén ding 
i~ duidelijk: als fietser moet je 
stuurkunstenaar zijn, dat blijkt 
uit de 'fietsbel emmering '. 

V 

Waar heeft de ENFB Den 
Haag zich de laatste tijd 
zoa l mee bezig gehouden: 

- commentaar geleverd op 
de verkeersparagraaf in 
he t verki ezingsprogram
ma van de PvdA 

- Ee n overleg bijgewoond 
met de Haagsche Raad 
voo r Sport en Recreatie, 
en een aantal gemeente
lijke instanties. 

- commentaar geleverd op 
de verkeersparagraaf in 
het verkiezingsprogramma 
van Links Den Haag 

- commentaar geleverd op 
plannen voor bewegwijze
ring voor fietsers in 
Den Haag. 

- Vergaderd met de lande
lijke werkgroepen leden
werving, media, 10-jarig 
bestaan en bestuur. 

- Een landelijke ledenraad 
bijgewoond 



ROVER 
Naast de ENFB houden ook an

dere verenigingen zich met het 
vervoer in Den Haag bezig. Een 
ervan is ROVER: reizigersbel an
gen Op enb aar Vervoer. Ook voor 
ENFB-leden kan het interessant 
zijn om te weten waar ROVER 
zich de laatste tijd zoal mee 
bezig gehouden heeft . 

7+37 

Een aantal veranderingen op 
het gebied van het Openbaar 
Vervoer heeft iedereen re ce ntc
lijk kunnen zien: tramlijn 3 
werd doorge t ro kken naar Loos 
duinen, tramlijn 7 ingekort tot 
het Centraal Station en bus 37 
verdween helemaal. De laatste 
twee, negatieve ontwikke lin gen, 
waren ROVER een doorn in het 
oog. 

In he t vcrleden is met vee l 
moeite bereikt dat lijn 7 op 

_we rkdagen doorreed naar sta tion 
Mariahoeve. Met name door het 
grote aantal scholen'in de wij
ken Bezuidenhout en Mariahoeve 
bleek hier wel degelijk bchoef
t e aan. Door kantorenbouw rond 
het station Mariahoeve zou die 
behoefte alleen maar grot er wor
den. Ilolaas gebruikte de IIH1 
haar tekort aan rijdend perso
neel in Je wint e rdienst als ar
gument om het eindpunt weer bij 
het Centra a l St a tion te leggen. 
De genoemde reizigers zijn dus 
puur weer aangewezen op de veel
al overvolle bus 4 en op tram 6. 

Bus 37 is een bijna identi e k 
geval: ze reed in de spits van 
de vruchtenbuurt naar het ~la
lieveld, grotendeels langs Je 
Laan van Meerdervoort. Een deel 
van de reizigers wordt nu welis
wa ar t e vre den ges teld door de 
verle ngde lijn 3, maar voor be
stemmingen richting Malieveld is 
een overstap op bus 13 noodzake
lijk geworden. 

In het kader van de bezuini
gingen wilde de HTM de frequen
ties op andere lijnen verlagen, 
met name in de spits en in de 
st ille uren. Dankzij inspannin 
gen van ROVER is dat voorlopig 
niet doorgegaan. ROVER vindt 
een frequenti e van 4 bussen of 
trams een minimale vereiste. De 
meeste bussen en trams rijden nu 
's avonds inderdaad nog een s per 
kwartier. Uitzonderingen vormen 
bus 25, di e iets vaker rijdt, en 
de trams 1,7, 8 en 9 die eens per 
20 minuten rijden. 

Aantakking bussen 

Enige tijd geleden kwam de mi
nis ter (Smit-Kroes) op het onza
lige idee om de interlokale lijn
dienstbussen niet meer allemaal 
doo r Den Haag te laten rijden. 
Het iciee was om de reizigers aa n 
de grenzen over te laten stappen 
op het HTM-stads vervoer. Voor 
me nsen uit l<lonster of 's Gravcn
zande zou dat bijvoorbeeld bete
ke nen da t zij in Loosduinen op 
tramlijn 2 hadden moeten over
s tappen. Dit zou geen pretje 

zijn voor de reizigers: bus en 
tram sluiten door frequentie
verschillen zelden op e lkaar 
aan en zelfs bij een optimaal 
afgestemde dienstregeling zul
len reizigers door vertragingen 
regelmatig in de kou komen te 
staan . Het leidt geen twijfe l 
dat hierdoor het aantal busrei
zigers drastisch zou afnemen. 
Mede dankzij ROVER-inspanningen 
is voorlopi g van dit idee afge
z i en . 

Tunnels 

De plannen voor royale au to
tunnels in he t noordwest e n van 
Den Haag zu l len een verschui
ving van het ~oda l Split tot 
gevolg hebben: au tor i jden wordt 
steeds aan trekkelijker e n fiets
en busgebruik minder . ROVER 
pleit voor hoo gwaa rdig openbaar 
vervoor naar het noordwesten, 
zoals naar het stadhuisgebied 
en Duin zig t. Trams zijn aantrek
ke lijker (hoogwaardiger) dan 
bussen: buslijn 5 zou een tram
lijn moet en worden en tram 3 
zou in frequentie verhoogd moe
ten worden waarbij om en om via 
het smalle gedeel t e van de Laan 
van Meerdervoort en via de 
Zoutmanstraat ge reden zou moeten 
worden. 

· Tram- en bushaltes 

Doordat op een aantal haltes 
in het centrum alle bussen en 
trams nu achter elkaar stoppen 
ontstaan vaak lange files. 

Sinds de buschauffeur weer 
kaarten controleert is dit al
leen maar erg~r geworden: de 
wachttijden bij de halten ne
men toe en de snelheid van het 
vervoer daarmee af. Daar komt 
nog eens bij dat een aantal 
verkeerslicht~ bijzonder bus
en tramonvriendelijk zijn. RO
VER pleit voor verbetering van 
deze situatie. .. 
Den Haag CS-Amsterdam 

In 1986 wordt de sch i phollijn 
doorgetrokken naar Am sterdam 
Centraal. Dan gaat e r voor de 

reizigers vanui t De n Haag noga l 
wat veranderen . 

Nu rijde n er vanaf Den Haag 
Centraal 2 treinen per uur na a r 
Amsterdam Centraal en 2 naar Am
sterdam RAl. Vanuit Hollands 
Spoor geldt hetzelfde, met over
stapmogelijkheden in Leiden. 

Door vol tooiing van de schip
hollijn zullen de sneltreinen 
vanuit Be lgi! en Vlissingen via 
Sc hiph ol gaan rijden. De volgen
Je Jirekte verbindingen zijn 
dan mogelijk: 
- 2x per uur van HS naar Amste r

dam CS via Schiphol . 
- 2x per uur van HS naar Amster

dam CS via Haarlem. 
- 2x per uur van CS na 1r Amster

dam RAl via Sch iphol. 
- 2x per uur van CS naar Alk

maar via Haar lem. 
- 2x per uur ee n extra "pendel

trein" van Schiphol n-aar 
Amsterdam RAl. 

Zoals je ziet rijden er dan 
gee n re chtstreeks e treinen meer 
van Den Haag CS naar Amsterdam 
CS. En _dat terwijl bijna al he t 
stadsvervoer in Den Haag naar 
CS gaat. Deze achteruitgang voor 
de Hagen aars heeft te maken met 
het aantal beschikbare sporen 
tussen Amsterdam CS en Amsterdafi 
Sloterdijk. Buurtbewoner s houden 
hier een uitbreiding tegen. 

Met name reizigers die slecht 
ter been zijn of veel bagage 
hebbe~ worden ~edupeerd: zij 
moeten nu alti1d in Leiden over. 
stappen. Onder andere voor deze 
mensen heeft ROVER Den Haag een 
alternatief plan ontwikkeld, 
waarbij rekening gehouden is met 
de spoorkapaciteit. In dit plan 
ging 1 keer per ·uur een recht
streekse trein vanuit Den Haag 
CS naar Amsterdam CS . Helaas 
ving ROVER bot bij de spoorwe
gen. 



Spoo r naar Scheveningen 

Een plan van links Den Haag 6m 
heer een spoorlijn naar Scheve
ningen aan te leggen is door RO
VER niet al te enthousiast ont
\·angen. Zij vrezen dat een en 
ander ten koste gaat van bestaan
oe openbaar-vervoer -verbindingen , 
: ohe l_naar Sc heveningen als el
aers 1n de stad, bijvoorbeeld 
i n he t Zuid-We s ten. Een studie 
naar de funktie van zo'n lijn 
:1et ROVER overigens wel dege
llJk z1tten omdat de vele en 
~as s a le evenement en in Schevenin 
gen wel bete r e vervoersvoorzie
nin gen, met na me vanuit de re
gio, noodzakelijk maken. 

P:· obl e men 

. Uit het bovenstaande moge dui
c~lijk zijn dat het ROVER even
~ in a ls de ENFB, ontbreekf aan 

oede ideeë n. Het politieke 
lima a t en het onbe nul van een 
antal instan ti es, werken echter 
egen. 

Hernard Weerdmeester 

Werf eens 
een lid! 

In februari 1986 bestaat de 
ENFB !en Haag tien jaar. In die 
tijd is heel wat bereikt, maar 
er is cok nog heel veel niet 
bereik~. Om meer voorzieningen 
voor fletsers te krijgen zijn 
leden nodig. Zeker in een tijd 
dat een enkeling om financiele 
redenen overweegt het lidmaat
schap op te zeggen, moeten we 
zorgen dat het ledental min
ste ns op peil blijft. ~arom: 

zoek in je kennissenkring 
naar fanatieke fietsers en 
wijs die eens op het bestaan 
van ~e ENE' B. Voor aanmelding 
kun Je de kaarten uit de 
VogelvrijeFietser gebruiken . 
Mocht je die kaarten al ge
brulkt hebben, dan kun je ex
tra kaarten en folders halen 
b~j het haagse verkoopadres, 
z1e achterzijde. 
~en andere mogelijkheid om 
iemand lid te maken is door 
hem of haar een cadeaulid
maatschap aan te bieden. Lat 
kost fl7,50 en de ontvanger 
is dan een jaar lang lid, 

_ vana~ _ het moment dat hij 
of ZlJ het krijgt. 
Ook voor de verj aardag van 
de afdeling ~n Haag geldt 
dat een nieuw lid als ver
jaarscadeau zeer welkom zal 
zijn. Succes ermee! 
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Leden vergaderiJ 
19 december 

Op de jaarvergadering ZlJn 
enige opdrachten en verzoeken 
aan het afdelingsbestuur ge
richt. Op de vergadering van 
19 december worden deze verder 
besproken. Voorts wordt de 
"kringloopaffaire" aan de orde 
gesteld . 

Begroting 1 • 
2. 

3 . 

Bestuursverkiezing + verkie
zing redactie FIETSBEL 
Landelijk beleid (subsidie
aanvraag) 

4 . Kringlooppapier VVF en FIETS 
BEL 

5 . 
6. 
7 . 

8. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Partiëel eenrichtingsverkeer 
Gerichte publiciteitsactivi
teiten; met name bij scholen 
en stationsstallingen 
Tienjarig bestaan 

Toelichting 

ad.1. Het verschil tussen de 
ba lansen en de jaarrekening 
wordt veroorzaakt door het 
ve rschil in peildatum. De 
penningmeester za l dit zo-
nodig nader mondeling toe
lichten. Het bezoek van de 
kascontrolecommis sie aan de 
penningmeester had op 28 nov
ember nog niet plaats gevonden. 
ad.2. Bernard Weerdmeester stelt 
zich kandidaat voor het bestuur, 
naast Rik Zakee en Alphons Man
tel. De functies e n taakverdel
ing worden nog nader bezien. De 
statuten eisen s l echts dat er 
dr i e bestuursleden zijn, waar
onder een in functie gekozen pen 
-ningmeester. Wat betreft de 
FIETSBEL stelt de kerngroep het 
volgende voor: de redactie wordt 
gekozen door de ledenvergadering 
en is verantwoordelijk en aan
spreekbaar op de inhoud van de 
FIETSBEL. De namen van de redac
tielden worden in het blad ver- 
meld. Kandidaten zijn: Ita Luten, 
Joep van Hoop, Petterik Wiggers 
en Hans Pars. 
ad.3 . Het landelijk bestuur heeft 
negatief gereageerd op mondelinge 
ve rzoeken om de behandeling van 
het beleidsplan of het gedeelte 
daarvan die het aanvragen van 
dat het aanvragen van subsidie 
betreft , uit te stellen . De 
ledenraad besloot met slechts 
een stem t egen over te gaan 
tot het aanvragen van subsidie . 
Een voorstel van de afdeling 
Amsterdam om een limiet aan de 
s ubsidie te stellen van twee 
betaalde krachten werd afge
wezen . 
ad.4. Onze ledenraadsafvaar
diging steunde een voorstel 
van de afdeling Ams terdam om 

de Vogelvr ij e Fietser voor
taan wee r op kringlooppapier 
te laten drukken. De kern
groep v indt dat ook de FIETS 
BEL op dit papier moet word
en gedrukt maar de redactie 
wil dat ni•t. Bovendien geld
en_de argumenten om niet op 
kr1nglooppapier te drukken nog 
minder voor de FIETSBEL dan 
voor de VVF. Handhaven van 
wit papier voor de FIETSBEL 
en de VVF wel op kring l oop 
papier wordt daarom door een 
meerderheid van de kerngroep 
afgewezen . 
ad.S. Gemeenteraadsverkiezing
en. _Omdat we al over te weinig 
act1eve mensen beschikken om 
alle gewenste activiteiten naar 
behoren uit te voeren e n om
dat mooie woorden in het ver
leden geen garantie bleken 
voor mooie daden, stelt de 
kerngroep voor om af te zien 
van het interviewen van raads-. 
leden voor de verkiezingen. 
Geprobeerd zal worden om een 
overzicht te geven van het stem 
- gedrag gedurénde de afgelopen 
v1er Jaar. 
ad.6. Partiëel eenrichtingsver
keer. De kerngroep stelt voor 
(alweer wegens personele be 
perkingen) dit even te laten 
rusten tot na de viering van 
het tienjarig bestaan en de 
raadsverkiezingen. Hierbij 
speelt ook een rol dat als er 
een linksere gemeenteraad komt 
de kans op succes groter wordt' 
geacht. 
ad.7. Gerichte publiciteitsac
tlvltelten, met name bij scho
len en stationsstallingen. Ook 
dlt kan in beperkte mate worden 
Ultgevoe r d. De ontwikkelingen 
rond de stationsstallingen wor
de n nauwlettend gevolgd. Waar 



mogelijk zullen de gebruikers 
worden ingeschakeld en/of met 
propagandamateriaal worden 
verrast. · 
ad.8 . Op 1 maart 1986 viert on
ze afdeling het tienjarig be
staan. Op de middag van die 
dag wordt er een demonstra
tieve fietstocht door de stad 
gehouden l angs een aantal wegen 
waar we fietspaden willen. 
Aan het eind van de t ocht zal 
er een fietsmonument worden ont 
huld. En i ge fietsende raads
l eden zal worden ve rzocht om 
de onthulling te verrichten . 
's Avonds is er een groot 
feest. Hi erbij wordt gedacht 
aan muziek, cabaret, films en 
dergelijken. De invulling is 
echter afhankelijk van het ent
~ous iasme van onze leden. 
Iedereen die in staat is een ar
tistieke of ondersteunende (hel
?en bij organisatie) bijdrage te 
leveren wordt daarom dringend 
ve rzocht om zich a an te melden. 
I n de FIETSBEL van februari wor
d t een katern opgenomen over 10 
jaar ENFB in Den Haag. Hierin 
'"'orden een aantal successen en 
mis lukkingen nog eens beschre
'Jen . 

Naschriftkringlooppapier 

In de redactie is de moge
lijkheid van kringlooppa-
pier wel onderzocht. Door-
dat de drukker speciaal voor 
ons kleine voorraden kring
looppapier moet inslaan, wor
den de kosten per nummer F. 
50,- hoger. Wil de FIETSBEL 
binnen de gegeven begroting 
uitgegven worden, gaat zo-
iets ken koste van andere 
zaken . Waarschijnlijk van 
het aantal foto's. En dat 
zijn nu juist onze en ige 
echt eigen illustraties. 
Andere bezuinigingsmoge
lijkheden zijn er niet: 
de FIETSBEL is een van de 
goedkoopste afdelingsbladen 
van Nederland. Mocht de 
ledenvergasering besluiten 
tot een begratingswijziging 
ten gunste van het blad dan 
is kringlooppapier geen enkel 
probleem (al zijn de foto's 
wat minder scherp) . Daar waar 
de afweging plaats vindt tussen 
een duurdere FIETSBEL en het 
oppotten van geld op een rente
rekening, ligt de keuze voor de 
hand. Ik vraag me echter af of 
het oppotten van geld wel het 
juiste alternatief is: kan de 
ENFB -Den Haag dit geld niet 
beter aan eigen produkties of 
acties besteden? 

Bernar d Wee rdmeester 

Verslag l6 okt~. 
Aanwezig: Rik Zakee, Bernard 
Weerdmeester, Jan-Kees van Eld 
eveen, Jenny Schoenmaker , Joop 
Piët, Frans Slokker, Reggy v.d. 
Geugten, Ita Luten, Hans Pars, 
Rob van Putten, Jan-lüllem van 
de Velde, Jac. Wolters, John 
Lamet, Hanna Samson, Elly Ver 
zaal, Marcel Kouwenhoven en 
William Nederpelt. 
Afgemeld: F.L. van de Velde 

1. Ledental bedraag t 900 echte 
leden plus 5 0 abonnementen, 
cadeaulede n en dergelijken. 
2. AROB-p ·ocedures. Gepleit 
wordt voor een zeer terug
houdend b~ teid en het i n scha
kelen van J eskundigen op dit 
gebied. Het bestuur zegt dit 
toe. 
3. Demonstratie fietsroute. 
~p de hoorzitting voerden de 
winkeliers de boventoon. De 
ENFB heeft door laten schem
eren minder te hechten aan hei 
deel Piet Heinstraat /W itte de 
Withstraat . Er moet daar we l 
een alternatief komen. De gem 
eente zal het iniatief nemen 
om tot een betere inrichting 
van dit deel te komen. Hier
over zullen we proberen een 
gezamenlijk standpunt met de 
Groene Eland te formuleren. 
Wat de Weimarstraat betreft 
vinden we dat het fietspad 
moet blijven. Het aanleggen 
van dergelijke fietsroutes 
tegen zeer hoge kosten wordt 
echter nir ~ voorgestaan. Wel 
Z~Jn we v , r fietspaden langs 
drukke wegen. Op de volgende 
kerngroepvergader ing· .. _gaan we. 
hierover verder. 
4. Partiëel e e nrichtingsver
keer. Jan-Willem van de Velde 
stelt voor te proberen hier
voor steun van de winkeliers 
te krijgen. Rob van Putten 
vindt dat er eventueel een 
straatactie moet worden ge
voerd. 
5. Parkeergarages. Niet ieder 
-een vindt dat hier zoveel 
aandacht aan moet worden bes
teed. De kosten en de stimul
ans op het autogebruik vormen 
een reden om er mee door te 
gaan. 
6. De kritiek op de vergaande 
verkeerslichtenregeling wordt 
door de aanwezigen ondersteu
nd. 

7. Over de status van de red
actie wordt op de volgende 
kerngroep verder gepraat. 
8. We nemen ons voor om nog 
eens gericht publiciteitsacti 
-viteiten bij de stationsstal 
-lingen te ontplooien. 
9. De vraag rijst waarom de 
verschuiving in de reserves 
niet gelijk is aan het over- -
schot over de jaren 84/85. Op 
de volgende kerngroepvergade
ring wordt hier verder over 
gepraat. Voor die tijd gaat 
de kascontrolecommissie bij 
de penningmeester op bezoek. 
De commissie bestaat uit Jan
Willem van de Velde e n Marcel 
Kouwenhoven. Er komt geen Fie 
-tsbel extra. Wel een dikker~ 
nummer. Op de volgende leden
vergadering zal gekeken word 
en of we wat geld ein eigen 
uitgave n kunnen steken 
10. Activ iteiten tienj~rig 
bestaan. Een forum ziet men 
niet zitten. Wel een feest 
met caba r et of zoiets. Er 
moet een goed prog ramma komen 
om wat mensen te lokken .. Op 
de volgende vergadering (28 
okt. ) gaan we hierover verder. 
11. Verkiezingen. De voorkeu r 
gaat uit naar goed voorbere i
de interviews met politici. 
12 . Landelijk. We ve rzoeken 
het landelijk bestuur om op 
kortf~termijn het beleids
pla~yot:"e behandelen voordat 
er binnen de afdelingen over 
gepraat is. 
13. Over de bezuinigingen wo 
rdt op de volgende kerngroep 
verder gepraat. 
14. Ledenwerving . Jan-Willem 
herhaalt zijn voorstel van 
vorig jaar om de hogere ber
oepsopleidingen te benaderen. 
De we rkgroep publiciteit zal 
hier prioriteit aan geven. 
15. Hans Pars wil zich wel met 
de redactie bezig houden. 'Ber 
nard zou dan voorzitter worden. 
Hier moet over nagedacht worden 
tot de volgende ledenvergader
ing. Jan-Kees meldt zich aan 
als reserve voor de leäenraad. 
Jan-K~es meldt zich aan als 
reserve voor de ledenraad. 
16 . Op verzoek van Na rcel 
Kouwenhoven bespreekt de vol
gende kerngroep het deelneme~ 
aan Wijs op \Veg. 
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oe 
Tovenaar 
van·Fop 

door Parker & Hart 

Bestuurslid? 
Ev e n voo r ste ll e n: Berna r d Weercl
mees t e r --- -
Sinds 198 2 woon ik in De n Haag 
e n be n ik lid van d e ENFB. Ve le n 
zullen mij wel kennen van de 
redact i e van de FIETSBEL, het 
kraamwerk of de werkgroep fiets
routes. Ook ben ik Ledenraads
vertegenwoordiger , lid van de 
landelijke kascommissie en de 
landelijke werkgroep l edenwer-

ving . Door t o t het bestuur toe 
t e t reden, t rek ik mij terug 
uit de redactie van d e 
FIETSBEL . Hans Par s neemt 
mijn plaats in. De tijd die 
overblijft naa s t de ENFB vul 
ik met een baan bij het Dr. 
Neherlaboratorium v an de PTT 
in Leidschendam en met een 
bestuursfunctie in de Neder
landse Vereniging voor Ergo
nomie. 

Rugtas;·es 
J e zie t ze a f e n t oe al eens 

op s t r aat, d i e ha nd i ge canvas 
r ugtas jes met daarop de kreet 
" Geen auto , toch mob i e l". Het 
tasj e kan ook a ls gewo ne d r aag
t a s gebrui k t worden door inge
bouwde hengse ls. Ie tas jes 
zijn te koop in blauw en oranj e 
bij ons verkoopadres (zie 
achterzijde). Ze kosten slechts 
6 gulden. Voor die prijs kun 
je ze niet laten liggen! Be
stellen en Woerden kan natuur
lijk ook, maar dan betaal je 
er verzendkosten bij. 

Fietsbelemmeringen 
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voor FIETSPADEN • of 

Vechten tegen de bierkaai 

Enkele jaren geleden bezocht ik 
regelmatig e e n kapper wiens 
voornaamste gespreksonderwerp 
de fiets betrof. Meer in het 
bijzonder had hij het over de 
racefiets en de wielrennerij. 
Hij bezat eelf ook een race
fiets. zo·n peperdure met al
les e rop en eraan. Die fiets 
had n ij ook altij d in de bu
uurt. ·- :..En wel op z ·n kop op 
het dak van z'n auto. Die 
positie is volgens mij het 
kenme rk van de verhouding 
tussen automobilisten en fiet
sers: het zijn als het ware 
elkaars tegenvoeters. Ik zal 
ook nooit het geschokte uiter 
lijk van die kapper vergeten 
toen ik hem op een onbewaakt 
mome nt vroeg "waarom ie niet 
op de fiets naar z·n werk 
ging". Na enig aandringen van 
mijn kant, dat kon wel want 
uit z•n hele houding bleek dat 
hij ernstig twijfelde aan m·n 
geestelijke vermogens, kwam 
het hoge woord eruit. Fietsen 

Waarom fietspaden 

Op de laatste ledenvergadering 
is e n ige discussie ontstaan 
pver de voors en tegens van 
fietspaden. Voor de duidelijk
heid volgt hieronder nog een 
keer het standpunt zoals dat 
de afgelopen jaren door de 
ENFB in Den Haag naar buiten 
is gebracht. 

Fiets paden hebben twee belang
rijke voordelen: 
- de bedreiging door achterop 

komende auto's· wordt erdoor 
weg genomen. Voor fietsers is 
dit aantoonbaar veiliger en 
ook een stuk rustgevender. 
Je kunt, bij wijze van sprek
en , niet van achteren worden 
aangevallen; 

- bi j kruispunten hoef je je 
nie t tussen de auto's door 
te wurmen. Hierdoor krijg 
je minder uitlaatgassen 
binnen. 

Het ~aatste voordeel geniet 
je ook bij een kort stukje 
fiet s pad voor een krui s ing, 
het eerste niet. 
Daarom pleiten wij voor de 
aanleg van fietspaden langs 
hoofdverkeerswegen. In een 
bepe r kt aantal gevallen kan 
worden volstaan met fiets
stroken (dat wil zeggen, 
dat er geen fysieke schei
ding is tussen autorijstro
ok en fietsstrook) ·. Dan 
moet echter wel aan de volg-

1ende voorwaarden zijn vol
daan : 

zonder sportoogmerk: dat was 
voor randgroepen. Vrouwen, kind
eren en armoedzaaiers. Dat 
soor t volk, maatschappelijke 
kneusjes. 's Mans houding was 
een perfecte illustratie van 
het denken van de maatschappe
lijke elite over het fietsen. 
Ik huldig dan ook de mening dat 
de voorzieningen voor fietsers 
in dit land tot stand komen om
dat de leden van de elite ook 
vrouw en ~inderen hebben. En 
dus besta t er een redelijke 
kans dat ' r een fietsend gezins
lid i5 diE we l eens bloedstol
lende avonturen weet op te dis
sen. Vandaar dat ik een warm 
voorstander van fietspaden ben. 
Ik geloof er niets van dat er 
ook maar enige kans bestaat om ' 
fundamentele wijzigingen in de 
verkeerssituatie te brengen. De 
eventuele milieubezwaren tegen 
de auto worden ondervangen door 
randmaatregelen als loodvrije 
benzine en daarmee is de kous 
af. De auto wordt wel eens ver
geleken met de heilige koe in 
India. Die vergelijking gaat 

- lage pa · · ~ eerdruk; 

- geen bo~~ten of wegver-
smallingen waar automo
bilisten een stuk ·fiets
strook meep i kken; 

- obstakel s op de rijbaan, 
waar auto's alleen links 
langs kunnen (vlucht
heuvels met verkeers
zuilen voor en na elke 
kruising); 

- bij bushalten een vr1J
liggend fietspad rechts 
van de halte. 

Dit soort voorzwiningen zou 
volgens ons goed werken op 
de Hofzichtlaan, Melis Stoke 
laan en Wassenaarseweg. 
Op niet-hoofdwegen zijn we 
over het algemeen geen voor
stander van fietspaden. Hier
bij moet echter bedacht word-
en dat veel wegen, die volgens 
ons geen hoofdweg zouden mogen 
zijn, wel als zodanig gebruikt 
worden. In dergelijke geval-
len zou allereerst aan de vol
gende maatregelen moeten wor
den gedacht: 
- onmogelijk maken van door

gaand autoverkeer; dit houdt 
in dat automobilisten niet 
van het ene eind van de 
straat naar àe andere kunnen 
rijden maar gedwongen wor
den de hoofdwegen te volg
en. Een mooi voorbeeld hier
van is de Caen van Necklaan 
in Rijswijk; 

- snelheidsbeperkende maatre
gelen (ook voor het open
baar vervoer) ; 

~ 

tegen? 

volgens mij zowel letterlijk 
als figuurlijk op. In de 
vooruitgangsreligie past een 
specifiek soort mobiliteit en 
een dienovereenkomstige mentali
teit. Dat laatste wordt nog wel 
eens uit het oog verloren. 
De fietser die gezond van lijf 
en leden wil blijven, rest niet 
anders dan zich te beschermen. 
Protectie zoeken tegen een 
overmachtige mede_weggebruiker. 
Een vergelijking met de voet
ganger ligt daarbi j voor de 
hand. Het land zou op z'n kop 
staan als alle trottoirs zouden 
worden weggehaald. Men is de 
mening toegedaan dat de modale 
voetganger beschermd dient te 
worden. Als dat waar is, heeft 
de modale fietser net zo vee l 
recht op bescherming, dus recht 
op fietspaden. Fysiek verschilt 
zijn positie weinig van de voet
ganger. Vandaar dat ik de 
volgende parafrase op het devies 
van Abraham Kuyper voor zou wil
len stelleni soevereiniteit op 
eigen pad. 

Hans Pars 

- parkeerregulering; tegengaan 
van parkeren op straathoek
en. Harder optreden tegen 
foutparkeerders (b.v. door 
middel van de wielklem) . 

Bij dergelijke maatregelen 
denken we aan straten die: 
- te smal zijn voor de aan-

leg van fietspaden in twee 
richtingen; 

- niet geschikt zijn voor 
snelheden hoger dan 30 km 
per uur, dus de meeste 
winkelstraten (veel over
stekende voetgangers) en 
woonstraten (spelende kind
eren). 
Voorbeelden van dergelijke 
straten zijn de Zoutman
straat, Newtonstraat , Ruys
daelstraat, Hoge Zand, Ged
empte Gracht, Theresiastraat 
enz. enz. 

Rik Zakee 

1 



Agenda 
Onder voorbehoud ! 
Alle ak ti vite iten beg innen 
om 20.00 uur t en zij anders 
vermeld. 

19-10 Ledenvergadering ENFB 
Den Haag in de Puin 
ruimer, Columbuss tr aa t 40 

30 - 1 Kerngroep afdeling 
p laa t s no g nie t bekend 

27 - 2 Kerngroep afdel ing 
Plaa t s nog n i e t bekend 

1- 3 ~iering 10-jarig bes t aan 
afdeling De n Haag 

1- 2 Landelijke ledenraad in 
Ut rech t (overdag) . 

Winkel 
Verkoop winkelprodukten 

Be rn a rd Weerdmeester, Bali 
s t raat 5 
t e l. 070-60 3310 
overdag : 756240 

Redaktie 
Bans Pars, Voltas t raa t 22, 

tel. 630429 

Joep van Hoof, Smaragdhorst 185 

Ita Luten, Huisduinenstraa t 13 

Petterik Wiggers ( f ot o 's), 
Oranje l a an 21. 

J(ontaktpersoon 
Cont actpersoon ENFB Den Haag 

Rik Zakee, Laan van Meerder
voort 720 
tel. 070 - 250526 
overdag: 694341 t st . 2457 

Aan.: 

PORT BETAALD 
DEN H.AAG 

l789't 250 L 
J G M VAN l .. llJSSEN 
VAN SOUTELANDELAAN 53 
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