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.. 'ti~OO~t~l~'!mviec!Jng, 
eens een afdeling oprichten, aan · We rrochten 

dan rroeten we dat naar in de uiteraard neemalen het ge-
noegen snaken dwars over 

zorrer doen ! 11 Deze en soort-
gelijke oprrerkingen waren te grote kruispunten heen te 
loren tijdens O.e derronstra- rrogen fietsen, terwijl het 
tieve fietstocht die de ENFB autoverkeer aan alle kanten 

werd tegengehouden. Vooral 
Den Haag op 1 naart jongstleden midden op het RijSwijkse 
ter ere van zijn tweede plein genoten velen van ons 
lustrum organiseerde. Het was zichtbaar van deze uitzonder-
inderdaad behoorlijk koud. De lijke situatie. 
snijdende wind naakte duidelijk 
dat de winter voorlopig niet 
van zins was om te vertrekken. 
Desondanks verzarrelden zich 
die middag zo'n veertig rrensen 
op de Groennarkt om aan deze 
tocht nee te doen. Onder dit 
gezelschap bevond zich een 
groot aantal vertegenwoordigers 
uit de Haagse gemeentepolitiek, 
van Y{ie een enkeling zich 
zodanig had uitgedost dat toe
schouwers langs de route ge
dacht rroeten hebben dat het 
hier om een verkiezingsstunt 
van een der grote partijen 
ging. 

de tocht 

. Met twee rrotoragenten vóór en 
één achter de stoet begonnen we 

het bord 

Teruggekeerd op ons ui tgangs
punt, het plein tussen het 
oude stadhuis en de Grote 
Kerk, waren we getuige van de 
officiële ingebruikstelling 
van het zo lang begeerde stuk
je fietspad alhier. Dit gebeur
de door de onthulling van een 
bord net de tekst: 11 I.a.atste 
Haagse Fietspad 11 door Bernard 
Weerdrreester. Deze sprak daar
bij onder neer de hoop uit 
dat de gerreente on.à.anks alles 
toch zal blijven doorgaan net 
de aanleg van fietsvoorzie-
ningen. 

het feest 

onder aanvoering van Jacques 
Wolters en Rik Zakee, die sarren Vervolgens sp::>edde rren zich 

i een groot spandoek droegen, aan naar Lokaal Vredebreuk in de 
:een stille elfknelpuntentocht. Papestraat, waar onder het 
' Deze voerde ons via Jan Hendrik- genot w.m een drankje de uit-
I straat, Prinsegracht en Vaillant reiking plaatsvond van een 
!laan naar het laakkwartier en aantal fietsprijzen aan degenen 
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C ve<wly JOOf blûd) 

leverd aan de verbetering van 
het Haagse fietsklimaat. Dit 
gold allereerst twee gemeente
raadsleden, narrelijk Martha 
Burgers van de Partij van de 
Arbeid en Jack Verduyn Lnnel 
van Links Den Haag. De prijs 
voor de meest verdienstelijke 
organisatie ging naar Biesie
klette vanwege haar fietsen
stallingenproject. De derde 
categorie die voor een deroe
lijk blijk van waardering,Jbe
staande uit een op een stan
daard bevestigde fietsbel, in 
aarurerking kwam, waren de 
gemeenteanbtenaren. Na ampele 
overwegingen had de prijzen
corewissie voor deze categorie 
de keuze laten vallen op de 
heer Van den Berge, die-tot 
voor kort werkzaam was bij de 
afdeling Verkeer en Vervoer 
en Openbare Werken van de 
Gerreente ' s-Gravenhage, rraar 
onlangs met de wr is gegaan. 
Hiermee leek dit onderdeel 
van de lustrumviering ten 
einde, rraar Bernard ~veerd
meester, die de prijzen uit
reikte, had nog een verrassing 
in petto. Afdelingssecretaris 
Rik Zakee kreeg als waardering 
voor zijn schier g-renzeloze 
inzet de laatste prijs uitge
reikt. 
De bijeenkorrst in Lokaal Vrede
breuk werd nog enige tijd in 
gepaste gezelligheid voortgezet 
waarna enkele feestvierders een 
naburige pizzeria opzochten om 
zich te goed te doen aan 
diverse exotische gerechten. 

Joep van Hoof 

REDACTIONEEL 
Het is half april en de mees
te fietsers gebruiken nog 
handschoenen. Voorwaar, een 
beg"n van de lente die ons 
zal heugen. Zo ook de uit
slag van de raadsverkiezin
gen van 19 maart. Ais het 
een beetje mee zit krijgen 
we ee~ College dat voor 
de helft uit ENFB-leden be
staat. Tenminste, als CDA, 
PvdA, D'66 en Links Den 
Haag elkaar kunnen vinden. 
Met het fietsende niet-lid 
Van Otterloo een fietsmeer
derheid in het College. 
Helaas zullen wij dan een 
nieuwe aflevering vAn de 
"vierjaarse" tussen Zakee 
en Kyquist moeten miPsen. 
En dat komt de Fietsbel 
niet ten goede. 
Het vertrek van Bernard 
Weerdmeester naar Tukker
land komt de afdel ing niet 
ten goede . Het schijnt dat 
hij als afscheidscadeau het 
volledig oevre van de pop
groep Normaal heeft gevraagd. 
Om een beetje te oefenen met 
de taal. De redactie wenst 
hem veel succes met z'n 
tr2nsfer. In dit nummer 
treft u verder aan: een 
8rtikel over de jubileum
viering, een interview met 
een Zilveren Fietsbel-win
naar, Hoe sterk is toch de 
eenzame fietser, Kunst
fietsen en De Gewoonste 
Zaak van de Wereld. Voorts 
enkele vaste onderdelen. 
Kortom: haast u. De post
bode heeft 'm al gelezen. 



Zilveren f _· et_s bel voor 
Bi esiel<lett e 
Biesieklette is een ha3s t niet meer weg t e denken n r ojekt in de stad 
Den Haag . In de k omende zornerrnaanden zullen 7 stallingen van 3iesie
klette weer geouend zijn om j ul l ie fiets veil i g en v erzekerd te be waren 
tervijl jullie je v ermaken in s t ad , zwembad of on het s tr an d . 

Nick Gabb 
De co~r d inator van het vrijwilli gers~roj ck t ~iesiekl e tte is Niclc. Gabb , 
ge boren en ge to gen Engelsman, 32 jaar , woont 10 jaar in ~ederland . 
Nick Gabb kreeg tij dens de rece~tie van de ENF3 - 10 jaa r een ~rijs 
uit gereikt voor 13ie sie lde t te en zijn akti vi te i t en in <<iesiekl e t te . 
Als arnvulling on deze ~rijs nlaatsen ~e dit interview met Nick Gabb, 
over Biesiekl e t ~e en zijn we rk daarin . 

"Ik las in de k rant da t er vri jwilligers gevra;;;gd ï.'erden vo •r .3iesie
klette. Had ik nooit van gehoord . Het gin g toen om het be~8:ten van de 
seizmensfietsenstalling in Scheveningen . 
~et nr ojek t i s ongestart uit het initi c tief va n ' Delink~entie en samen
leving ' . De jongen die t oen de coBrdinatie nA d is er uiteindelij~ ~ee 
ongehouden . ,'oen ;reeg ik lan gza ··oerhand de hele coBr rl inatie in handen . 
In het begin ging het vooral om het uitbetalen van on~os t en v crgoedingen 
aan 'de j ongens ' en dienstroosters ops t ellen . Verder wat dagelijkse 
dingen , administratie e.d . In oktobe r 1983 heb ik de coordinatie hele
maal on - mij gen~men. ~Coen werd ook de eerste ne rmanente stalling on de 
Ley we g geopend . Een jaar later , in ' 84 kregen we Ki jkdui n er bij als 
seizoensstalling . 
Het aantal mensen wat er nu werkt is nogal se izoensgebonde n . Dit voor-
j aa r ongeveer 11 mensen , vorig jaar h a dden we in ' t hoogseizoen 24- 27 
mensen. Ondertus sen hebben we ook stallingen bij het zwembad Zuidernark 
en Ma riahoeve . He t val t me op dat er veel verschillende mensen werken , 
maar allemaal heel gemo tive e rd, ze vinden het n rojekt heel l euk. '' 

Hoe werf je vri jwilligers? 

" Op allerlei manieren , pos ters OP de 
caravans, bij de stallingen , advertenties 
in HC e.d." 

~n het geld? 

~In het begin~kr egen ~e subsidies . De 
gemeente stond garant voor eventuele 
verliezen en zou bijenringen als dat 
nodig was . Ui t eindelijk is he t nooit 
zover gekornen. ~e zi~n vanaf het be gin 
wat betreft onkost envergo edingen aan de 
vrijwilligers kostendekkend geweest. 
Voo r het permanent maken van de stalling
en aan d e Leyweg , Scheveningen en de 

• 
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!Driehoekjes hebben we wel subsidie gekregen. De gemeente heeft de 
!caravans neergezet, en we betalen een symbolische huur voor de stalling. 
Ja, petje af voor de ge meente Den Haag . Ambtenaren waar ik mee te maken 
heb ~i jn uitstekend. Ook de mensen van gemeentewerken, die werken p rima 
mee. Zo stond er bv. een bank in de weg on de boulevard: §§n telefoon
tje en klaar was Kees, de volgende dag was de bank verplaa tst! 
lik heb beslist vee l medewerking gehad, zowel financieel als in daden, 
!zeg maar. 11 

'Heb je nu een vaste aanstelling? 

11 Biesieklette rasorte e rt onder de Stichting De ~,; ieuwe Aanpak, dat is 
onze rechtsnerso 0n, zij voeren het financiele beleid en ik moet re gel
matig verantwo o rdin g a fleggen. De Nieuwe Aanpak i s ee n gesubsidieerde 
instelling, dus een v~st e aanstelling was moeilijk. In het begin, de 
eerste 1 ,5 j aa r was ik nuur een vrijwilliger, met onkostenvergoeding. 
Later kon Be Nieuwe Aannak m~ een WVM-nlaa t s geven ( We rkverruimende 
maatregel). En nu is dai s inds februari een BRP- n l aa ts (Bureau Regionale 
Projekten). ~'lijn sa.laris kom t uit een nrovinciale pot en drukt zodoende 
niet on het budget van de ge~ een te of De ~ieuw e Aannak. 
Verder is het ook nog zo dat we in de kome nde zomermaanden met 7 stal
lingen waarschijnlijk wins t geve n d kunnen gaan worden. Da t houdt in dat 
we dan iemand anders vast i n dienst kunnen nemen. Dan wil ik ~ eer tijd 
in kantoorwerk en de organisatie s t e~en. En zek er meer tijd 'in de bege
leid ing van de vrijwilligers, want dat ko st veel tijd. 

Als alle stallingen o ne n ZlJn ben ik steeds onderweg en no oit thuis . 
Het organi seren houdt ei genlijk nooit op: rege len van mensen, a dmini
stratie en alLe mo gelij k e vo orbereidings- en nawe rkklussen . Ik voel het 
ook a ls een taak als maatschapnelijk werker. Als er p rob lemen zijn: 
napr .ick, die \\' e :~ t d e v;eg ;etjes . Ik krijg met all erlei dingen te maken 
en i :~ v,;il r~1 e ook in ze tten vo o r die jongens." 

Al l een j ·m ;~ ens? 

" Nee er zijn twee meisjes nu, maa r i k weet ni e t, :11 en vind het geen 
vrouwelij k heroen of zo. ~aar eigenlijk want het k~n toch nrima. Het is 
e rg leuk werk. Ik zou wel wat ~eer meisjes wil len hebben , dat kan ook 
nositief wer';:en voor de jongens. 11 

------~ 
Gestolen .fiets. 

4: 

Gebeuren er ~el eeru v ervelende dingen 
bij de stallingen? 

" ?: ou meestal k renterigl1e i d : 50 cen t 
te duur? Maar ja, een ges t olen fiets 
is ook verve l end! Als je je fiets bij 
ons stalt is deze verzekerd . In de ge
meentestalling wordt helemaal geen 
aansnrakelijkheid aanvaard. Het is 
overigens gelukkig nog nooit voorge
komen dat er een fiets gestolen is. 
re rwijl er sinds de opening van de 
stal~ingen zo'n 200.000 gestald zijn 
geweest! Voor achtergelaten voorwernen 
in de caravans kunnen we overigens 
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~Toekomst 
~ ~~e zijn een vrij wil li ~ers u~ojekt en mogen niet concur rentie vervalsen d 
!wer ken . r~3 keer t oe hadden we volledige uit gewer~te nlannen vo o r een 
1stalling bij de Haagse markt, maar als e r mensen komen die een commer
;ciele stalling willen beginnen mogen wij niet me er. Verder ~rob eren 

:we uit t e breiden waar uitbreiding mogelijk is. Dat i s ook afhankelijk 
Ivan het aantal vrijwilli gers. MaR r 't belan grij~st e is om in lev en te 
·blijven, de zaak niet in te laten s t orten , dat ~au mak it elijk kun n en ge-
beuren als i k , of rnlJn naaste medewerker de zaak zou neerl eggen • 

. Daarom is het ook goed dat die B~P-nlaat s er is geko~en , dat i s allemaal 
wat vaster. 
Ach het is een erg J.eu k nrojekt , er zijn veel mensen die er baat bij 
hebben. ' k hoop dat het nog een tijd do or ga-'3 t!" 

~il je no e; iet s z eggen t e gen ENFBers? 

''Ja, maak gebruik van de fietsenstallingen! Denk rna~ r aan de 100 .000 
fietsen o.i.d die v ori g jaar alleen al gestolen zi j n. Dan kan je vo or
de l iger je fiet s bij ons neerzetten. 
En als je toevallig een werkloze ENFBe r bent en voor dit werk voelt , 
neem dan k ontakt met mij op! In ons nog al e;emengde gezelschap: !':ensen 
Man allerlei leeftijden , achtergr onden en natiopaliteit en kunnen we 
no g velen gebruiken !" 

Nick Gabb 
Van Geusaustraat 160 
Voorburg 
tel. 070 - 859524 

Int erview: Ita Lu ten 



k.unstfiets en ,. ·...., 
Onder de titel KUNSTFIETSEN 
de redactie de komende tijd 
~et verschijnse~ v a n de fiets Bij ons 10-jarig jubileum kon: 
1n de kunst be l1chten. Deze den a l onze ex-afdelingsvoorzlt-
eerste keer slaan we zelfs twee ters maar amper op de foto. En 
vlie gen in een klap ~n w~l me~. dat terwij l we ook nog een aan
de MEI van Gorter. U1t dl~, bl J-t a l voorzitterloze tijdperken 
na honderd j aar, oude ged1cht hebben gehad. Het volgende kón
de navolgende passage: digt zich trouwens al weer aan . 

Bernard Weerdmeester gaat ver
huizen naar Twenthe en van daar
uit kun je moeilijk de afdeling 

ó 

Van trilling maakten in de wnnestraien·. 

Zooals twee wielrijders : die doen hun stalen 

RaJeren wieleren dat licht rondspat, 

De cirkels draaien en het witte pad 

Glijdt weg: ze loeren op elkanders wielen 

En trappen vastberaden, in hun zielen 

Is nijd en haat, voor 't doel de ééne wint, 

~laar de ander haalt weer in en rijdt verblind 

Van wanhoop hem voorbij . De laatste trap 

Slaakt los menschengejuich en handgeklap -

Zoo snelden ze verder en het zonnelicht 

Bedaarde weder. Mei stond opgericht 

En keek nieuwsgierig, ademend diep in 

Als een ontwaakte en een nieuwen zin 

Voelde ze in zich als een zeebries waaien. 

Toen vloog ze op van af de wolkenkade 

De ruimte in dwars door het zonnelicht, 

Want anders was daar niet, ze hield gericht 

Gerep der voeten naar den loop der goden. 

Wel gingen die veel sneller, ' t waren boden 

En loopers in het godenland, maar toch 

Zag zij ze lang, verdwenen rook ze nog 

Olieëngeur die van hun schouders leekte 

En in de zon versmolt in damp en weekte 

Zich wijder uit, dat was een geur'ge gang, 

En Mei geleek nu eens de waterslan~ 

Den Haag blijven besturen . Een 
gevoelig verlies: Bernard was de 
afgelopen drie-en-half jaar één 
van onze actiefste lede n . Eerst 
als FietsbelcoÖrdinator en daar
na als voorzitter. Daarnaast was 
hij lid v an een gro ot aantal 
werkgroepen en de ENFB-ledenraad. 
Ten slotte mag ook zijn we rk 
als PR-men (ve rkoop materiaal etc) 
niet onvermeld blijven. 
U be grijpt he t a l: wie neemt dit 
al lem2al over. Het is niet nodi g 
om voorzitter te \\O rden hiervoor. 
We willen vooral ve rsterking zoe
ken in de breedte. 0~ u enig idee 
te g.::: ven wat er nu ged ean wordt 
hierna een overzich t va n de be
staande activiteiten plus het 
aant a l mensen dat zich daar nu 
mee bezig houd t. 
+ Kerngroep ( 5 dee lnemers, 3 

er bij is gewenst) Bijeenkomst 
elke laatste donderd ag van de 
maand (met uitzondering van de 
zomermaanden en december). Ac
tivitei t en: coÖrdinat ie/planning 
van ac ties, voorbereiding lande
lijke ledenraad. Zo nodig bespre
ken van dringende verLeerszaken. 
Gewenste inbreng: meepraten en 
deelname aan acties . 

+ Werkgroep Verkeersbeleid ( 5 
deelnemers, 6 zou beter zijn) 
Vergadering op elke tweede don
derdar ven de maand ( met uit-
zondering van de zomer en de 
kerstmaand) . Activiteiten: op
stellen va n commentaren en nota's , 
inspreken en ove rleg . Gewenste 
inbreng: meedenken en liefst ook 
meeschrijven. 



+ Redactie Fietsbel ( 3 personen, 
mogen er wel 4 zijn). Het leden
blad verschijnt vijf keer per 
jaar. Bij elke aflevering 
hoort minimaal een redactie
vergadering en een plakavond. 
Daarnaast moet er natuurlijk 
geschreven worden. 
Nadat de krant is ge ~ rukt moet 
er ook geraapt en geadresseerd 
wor ~ en. Dat wordt ged an op 
een Raapavond. Op zo'n avond 
zijn er minimaal 6 mensen no
dig. Hi ~ rvoor zijn nog mensen 
nodig . ·.'.'ie zich op geeft, 
~ordt per keer benaderd. 
+ Ledenraad ( 3 v 2ste afgev aa 

digden en 3 re s erve-leden . 
Vi e r zou beter zijn) . De lan 
del i jke le d enr~ad komt door
gaans 3 keer per j aa r bijeen 
(op zaterdag). Onze a fd e ling 
mag vier a f gevaa rdigden lev
eren en dat lukt niet altijd 
Gewenste inbreng: praten en 
ste :Y~.men. 

+ . Pub 1 i c i t e i t ( .Cle 2 n V 8. st e Werkverschaffingsobject in 1939 (Foto Ned. Heidemij, Rijksarchief in Gelderland, Arnhem) 

activiteit . Woidt in de prak-
tijk door kerngroep en/of 
red actie gedaan) . ,Nee r ke ren-~ 
de manifest atie's zijn de 
Pa rkpop en Voorhout markt. We~ 
zoeken echter iemand die dit 
soort dingen wil gaan regelen. 
Als je zo nu en dan eens in 
een kraam wil st aan ( verkoop 
en informa tie) ben j e ook van 
harte welkom. 

+ Werkproe} Fietsroutes ( 3 
pe rsonen De ze groep vergade~ 
rt onregelmatig. Er ~s vooral 

behoefte aan een c.o ordinere
nd persoon. 
Ten behoeve van de leden die 
belangstelling hebben voor 
een of meer van'bovan genoem-L 
de activiteiten zal er een ~ 
introductieavond worde n geh
ouden en wel op: 

Vrijdag 16 mei a.s. om 
20.00 uur ïn het lokaal van 
de Groene Eland, Piet Hein
straat 104A. 
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-Garage Malieveld en omgeving 
-Garage Bijenkorf en omgeving 
-Demonstratie fietsroute + 

kneJpunten Regentess e /Valken
bos en Zeeheldenkwartie r 

-Bouwplan, garage en rec onstruc
tie ZwOlsestraat+ Groningse 
straat + Beleidsplan recreatie
verkeer Scheveningen (samen 
met Stichting Duinbehoud, Wili
eudefensie, Rover, Vrienden v2n 
Den Haag en het Zuidhollands 
Landschap 

-Zure Re genweek (samen met Rover 
en ~ilieudefensie 

-Streekplan Zuid-Holland-wes+ 
-Tr~ cenota S11/A54 

Op het moment dat dit geschre- -Garage Herman Costerstraat en 
ven wordt, li jkt een einde te omgeving 
zijn ~ekomen aan zes - en-half -Garage stadhuis en omgeving 
jaar Nyqvisme. Wellicht is dit - Onderhoud fietspad Gevers Dey-
de laa t st e Fiet s bel waa r in we nootweg 
ve rslag moe ten do e n van de strijd - ~ i e t sv iaduct ~as s e naars e 
te r en parkee r ga r 8ge s en daa r mee u l ~g .· 
SR'11enh? ngende onverkwikke li jke PROV I LC ~-"' L~ NOTA ' S 
zake n zoa l s de f inanci ering . Het prov1nc 1aal stre ekpla~ is 
De meest v r eemd e hoogs t s nd! es he~emaal vol~e ka lkt met ~ieuwe 
vo er t de gemeent e op om die din- He gen. De 1ns praakterm1jn i s 
gen rend:::.bel te kri i ge n. In het verlengd tot medio juni. We 

/ geval van de z~o ls e ~fra at en r aden a lle lede n aan ee n bezwaar 
ve rmoede lij k oo k t i j de Bi j e n- ~chri~t in te dienen bi j : 
korf laat men de be~oners van ~R~VI1 CI A LE STATEN 
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de '."oningen die in he t ze lfde FO;::,TBUS 90602 
complex zijn opge nomen, ge ~oon 2509 LP DEN HAAG 
wa t meer huur be t a len. De Zwol- De gepl ande wegen op het ge bied 
sestraat ga r age gaat de gemeente van onze afdeling zi j n: 
n"ar het zich aan l aat zie n zo; VERLE1'~GDE LA1TDSCHE I DI1W.3 ::.'E G 
n vijf tien miljoen gulden k~ s ten. RIJKS ~I/EG 19 
~en socrt gel i j k bed r ag moet op de ~UIDEL~JKE ROND ~lli G 
1Via lieveldg''1r age '.'.'Orde n toe 0"e l"' P'd S20 Le1dschendam- Zoetermeer 
;naar ':.:e zull en e en beEoep ~p d~ ' JLOEI'.llir~ '.' 'EG ( Ypenburg- We ster-
Net Cpenbaarh0 id V8n Bestuur moet- lee). 
en doen om te wete n t ~ komen waar De l ~ atste ~ wee wegen ZlJn 
de gemeente da t ge ld v and aan haa l t .ove r 1t? ens

11
n1et ':~ o r d e j aren 

Vo orts probere n we er voor te zor- t a cht1g .• raar Wl J ook noga l 
ge n da t bij ga r age pl annen de ver- w~~ bezwaar tegen hebben 
ke ers af wi kke l ing i n de omgeving Zl J n de bouv: l oc a tie Leid-
zo fiet s vr iendelij k moge li j k wor- sc hen~am/Nootdorp, de kust
dt. In he t geva l va n de st adhuis- l oc at le en he t bi j na dicht 
ge r :1ge me t suc ces: er komen fi e t s - bouwen va nhet gebie d tussen 
~':den op de Laan Copes e n de Pat- ?.'a t e r~nge~. en De Lie r . Tegen 
l J nlaan. De af gel ope n maande n de Zu1del1 J ke Rondrteg kun je 
he eft de a fd e ling zich met de na- nog een apart bezwaarschrift 
vol gende onderwerpen bezig gehou- i ndienen in he t kader van de 
de n : tracést udie. Dat moet dan 
- Tienj arig best aan voor 16 mei bij het Secret a

riaat Streekcommi s sies zijn . 



Dat secretariaat kun je 
bereiken via Antwoord
nurr_mer 100, 2500 WB Den 
Haag . Je Runt daar ook 
de trac~nota ( gr~tis) 
bestellen (tel. 65 1905). 
VI~DUCTE~ TN DE DUINEK 
De duinen tussen Den Haag 
en ~at~ijk zijn op een 
aantal plaatsen aangetast 
door de aanleg van.a~to
wegen . Voor fietsers is 
het behoorlijk frustre
rerd om je ook in n2tuur
gebieden al een weg te 
moeten b~nen door het 
blik. · De E~~~B heeft dan 
ook a l meerdere mqlen ge
pleit voor het afsluiten 
van de duinen voor auto
verkeer. Een extra argu
ment hie rvoor is dat er 
met name op de kruising 
vanhet f ietspad naar Kat
viijk ( ·.'.'a ssen; arse Slag ) 
noga l wa t aanrijdinge n 
pl2ats . vinden . De provin
die heeft hier ec hter een 
heel andere oploss ing in 
petto: stoplichten of een 
tunnel voor fietsers. 
RIK ZAKEE 
GLi\.D IJS 
Op dinsdagavond 25 febru ari, 
de nacht voora fgaand aan 
de Elfstedentocht , vonden 
drie l e den v an de nieuwe 
werkgroep Plakke n het no
dig de Eaa gse burgerij op
merkzaam te maken op de la
ter te houden fietsde~on
stratie. Geen der avontu
riers had pl akerva ring . 
Wel had men wel eens ver
nomen hoe je moest behangen 
en gekozen werd voor de 
zelfde we rkwijze. Een kleine 
honderd affiesjes werd inge
smee rd met pla ksel en hier
mee ging men op pad. Eerste 
doelwit was het nieuwe fort 
van de Shell aan de Carel 
van Bylandlaan. Hier werd en 
enige mermeren paa ltjes van 
affiesjes voorzien. (Overi
gens waren ze twee dagen la-

ter al wee r ve rwijderd door 
se'- oomnakers met behulp van 
afbijtmiddelen) Even l ater ont
s ~~nden pr?blemen . De voorge
llJmde afflesjes konden bijna 
gic:t mee r openg~vou··:en ~'!Orden . 
esloten werd nleuwe effiesjes 

te halen en een e~mer ~et lijm 
in de fietstas mee te nemen. 
Er waren nu nog ~aar twee olak
kers over . De de de ~PS be~ang
en d.ocr de kou . I·;:et dèze nien~::e 
a8npak was nog niet zo~d en wel 
begonnen of de politie stond al 
voor onze neus: "Of we ·.·el ver
gunning hadden voor dat ol?l<::ker." 
Ze waren zo ~ard ig net t~ doen 
of ze onze onkunde inzake beno
digde vergunningen voor zoete 
keek namen en we kre.:_ .. en geen be -
l • ·-KeU r lng . 1 .• aar bi j opnieuw be-
trappen zouden ;•ïe l m'':: tregelen 
vol~en. Dus werd gekozen voo r 
een andere tac t iek. Geplakt 
werd nu op plaat s en waa r geen 
politieauto 's konden kcme~ . 
Een geslaagde actie van de 
~e rkcroep Plakken . 

9 
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Fietspaden
discussie 

M:=t de mening van Hans Pars over 
de auto als heilige koe van onze 
sarrenleving kan ik ne wel ver
enigen, net dien verstande dat 
een koe een dociel en goedrroedig 
beest is, dat maar zelden 
ierrand kwaad doet. 11 Heilige · 
tijger 11 lijkt ne daarom beter 
en die term past ook beter bij 
het beeld dat de autofabrikanten 
van hun eigen produkt geven. 
Maar net het principe van 11 

souvereiniteit op eigen pad 11 

zal Hans, naar ik vrees, niet 
ver korren, om precies te zijn, 
niet verder dan de eerste zij
straat. Daar rroet hij zijn sou
vereiniteit prijsgeven en zich 
weer aan het nonster bloot
stellen. De voetganger kan nog 
een rondje on1 zijn eigen blok 
lopen " op eigen terrein 11

, 

naar de fietser nag neestal niet 
eens op zijn eigen pad terug
rijden. 

conflictsituaties 

Fietspaden lossen dus niet zo 
naar alle problerren op en er is 
ook een aantal bezwaren aan ver
bonden. Qn daar nader op in te 
gaan kunnen we het beste 
beginnen bij de grondregel van 
ons verkeer: rechts rijden en 
links inhalen. Spreekt vanzelf, 
naar toch goed om het nog even 
te zeggen, want het is de basis 
van al onze verkeersregels. 
Auto 1 s rijden neestal sneller 
dan fietsers en zullen dus vaak 
fietsers inhalen, terwijl die 
fietsers weer naar links rroeten 

~ uitwijken voor auto 1 s die aan 
de rechterkant stilstaan. Dit 

leidt tot conflictsituaties: 
we lezen het telkens weer in 
de krant: 11 fietser ging 
plotseling naar links, de 
chauffeur van de auto kon 
hem niet neer ontwijken 11

• 

Dat die auto dan vaak te hard 
reed en dat die fietser wel 
naar links rri':lest gaan <::llrlat 
er een auto vóór hem stil
stond, staat er niet bij en 
doet ook niet terzake: de 
fietser is het slachtoffer. 
Voor de automobilist is het 
evenwel ook een vervelende 
situatie: het geeft schade aan 
de auto en het kost tijd. 
Bovendien IPaken die fietsers 
op de rijweg dat hij toch 
minde r goed kan opschieten dan 
hij zou doen als ze er niet 
waren. 

hinderlijk verschijnsel 

Toen in de jaren dertig, 
krachtig gesteund door de wiel
rijdersbond, naast veel wegen 
vrij liggende fietspaden werden 
aangelegd, gebeurde dat niet 
in de eerste plaats uit zorg 
voor de fietsers, maar om ruim 
baan te IPaken voor de auto. 
Veel van die paden zijn dan ook 
later door de voortgaande groei 
van het autoverkeer weer ver
zwolgen: uitgebouwd tot paral
lelwegen, ventwegen of op andere 
wijze voor het autoverkeer -
vaak in twee richtingen - toe
gankelijk genaakt. 
Voor de fietser is ondertussen 
het vrij liggende fietspad naast 
de bui tenweg, waarop hard gereden 
wordt, een duidelijke verbetering 



Zeidra er een zijweg kamt, rroet 
echter toch weer autoverkeer 
gekruist worden. Behalve de 
auto's op de kruisende weg zijn 
dat de auto's die van de hoofd
weg afslaan: de van achteren 
komende rechts-affer en de links 
afslaande tegenligger. Voor hen 
is de fietser op het vrij lig
gende pad niet meer een op de
zelfde weg rijdende mede-ver
keersdeelnerrer, maar een hin
derlijk verschijnsel van lagere 
orde, dat er eigenlijk helemaal 
niet zou rroeten zijn. Tussen 
fietspad en autoweg is vaak 
beplanting aangebracht die het 
zicht beperkt, wat de kans op 
conflicten verhoogt. Vooral met 
snel rijdende fietsers komen 
die dan ook vaak voor en ze 
plegen voor de fietser slecht 
af te lopen. 

verraderlijk 

Een bijzonder gevaarlijke situ
atie ontstaat als aan één kant 
van de autoweg een in twee rich
tfngen bereden fietspad v..1ordt 
aangelegd. De ter plaatse niet 
bekende automobilist realiseert 
zich de situatie niet en ver
wacht geen fietsers in de 11 

verkeerde 11 richting. Vooral 
conflicten tussen rechts af
slaand autoverkeer en tegenlig
gende fietsers zijn niet te 
verrn.ijde;1. Deze situatie is 
dermate verraderlijk en princi
pieel gevaarlijk dat hij onder 
alle omstandigheden veiWerpe
lijk is en niet meer in aan
merking mag komen voor nieuwe 
aanleg, zeker niet als er ook 
bramfietsers op het pad toege
laten worden, wat op zichzelf 
al ongewenst is. Of bestaande 
situaties gewijzigd zouden rroe
ten VJOrden, hangt af van plaat
selijke omstandigheden en- op
gedane ervaring. Hier wordt 
verder alleen gesproken over 
aan weerszijden van de auto-

verkeersbanen gelegen fietspaden. 

achterom kijken 

Vooral ook onder invloed van de 
dwaze regel dat 11 snelverkeer 11 

voorrang heeft boven 11 langzaam 
verkeer 11 

, heeft het rechts 
afslaande autoverkeer de neiging 
zich een voorrangsrecht toe te 
eigenen over de fietsers op het 
vrij liggende pad. Om twee 
redenen is dat natuurlijk dwaas: 
ten eerste cm1at het gewoon 
verkeer is op dezelfde weg, dat 
alleen ingehaald mag worden als 
dat zonder gevaar of hinder kan, 
en ten tweede orrrlat het voor 
een fietser eenvoudig niet moge
lijk is achterom te kijken of 
er in de rij van langs flitsen
de auto's misschien een is die 
rechtsaf zal gaan. Het resultaat 
is: aanrijdingen tussen rechts 
afslaande auto's en fietsers. 
De meest logische oplossing zou 
zijn: zorgen dat de afslaande 
auto uitsorteert en afremt tot 
fietserssnelheid om dan tussen 
de fietsers in te voegen. Het 
afremren rroet bereikt worden 
door de aard van het plaveisel 
en de aanleg rroet zo zijn dat 
de autobestuurder de fietsers 
goed kan zien. 

fietser geheel rechteloos 

Het devies 11 ruim baan voor het 
autoverkeer 11 leidde er echter 
toe dat op veel plaatsen de 
tegengestelde methode gehanteerd 
werd: het fietspad werd 11 uit
gebogen 11

, zodat het bij de zij
weg 15 meter of verder van de 
rijweg af ligt. Wettelijk is het 
dan niet-meer dezelfde weg als 
die waarop de auto rijdt. Dan 
ontmoet de afslaande automobilist 
een kruisende weg waarop de 
volgens de bovengenoerrde dwaze 
verkeersregel de van rechts 

11 



komende fietser hem voorrang 
rroet geven. De fietser is dus 
geheel rechteloos geworden en 
rrag bij iedere kruising plat
gereden vvorden door een van 
achteren karende, door de bocht 
heen scheurende auto. OVer sou
vereini tei t op eigen pad ge
sproken ~ 

afslaand autoverkeer 

Gaat het niet om lange buiten
wegen rret betrekkelijk weinig . 
kruisingen, rraar om drukke wegen 
in buitenwijken van grotere 
steden, dan wordt de situatie 
veel ingewikkelder. Er karen 
veel rreer kruisingen voor, vaak 
iedere paar honderd rreter. Die 
kruisingen verschillen in hoe
veelheden recht doorgaand, links 
en rechts afslaand autoverkeer, 
hoeveelheden uit de zijweg 
konend links en rechts afslaand 
autoverkeer, aantallen fietsers 
in en uit alle richtingen en 
aantallen overstekende voet
gangers. Verdere factoren die 
de situatie nog ingewikkelder 
kunnen naken, zijn: geparkeerde 
auto's, bushaltes en sans tram
lijnen. Algemme regels kunnen 
niet gegeven worden, behalve dat 
hoe ingewikkelder de situatie 
wordt, hoe onge l ukkiger hij is 
voor de f ietser op het vrij 
liggende pad. Ook in s i t uaties 
waar hij een voorrangsrecht 
hee f t , krijgt hij die voorrang 
vaak niet. Drukke kruisingen 
zullen, als niet een van de beide 
wegen een voorrangsweg is, prak
tisch altijd met verkeerslichten 
geregeld worden en die zijn dan 
zo geregeld als voor het auto
verkeer het gunstigst uitkamt. 
Dat:- houdt dan in dat de recht
door gaande fietser bijna altijd 
rroet wachten op hem inhalend 
autoverkeer dat rechtsaf gaat, 
op tegenliggend verkeer dat 
l inksa f slaat en op kruisend 
verkeer. Hij krijgt dan bij-

voorbeeld twee seconden groen 
licht in een cyclus van 60 
seconden, terwijl het auto
verkeer 25 seconden heeft. 

fietspaden 

Rechtsaf slaande fietsers vvorden 
tegenwoordig nog wel eens bui ten 
de regeling gehouden, rraar links
af betekent neestal twee rraal 
een hele tijd voor rood licht 
wachten. Het is zeer de vraag 
of in dergelijke situaties de 
fietser gediend is met de aanleg 
van het fietspad: hij staat 
iedere paarhonderd meter een 
hele tijd voor een verkeers
licht te wachten. Ook hier dient 
het fietspad vooral het belang 
van de automobilisten die nu 
de rijweg voor zich hebben. 
Als in werkelijke drukke stads
straten, waar echt ruimtegebrek 
voor het autoverkeer is, fiets
paden aangelegd worden, zal het 
resultaat bijna altijd zijn dat 
veelvuldig auto's op die fiets
paden stoppen. De vuilniswagen 
rijdt over het fietspad, als er 
een ongeluk gebeurd is, schuift 
de poli tie de wrakken het fiets
pad op, waar dan het gebroken 
glas blijft liggen, ladende en 
lossende vrachtauto's worden op 
het f i etspad gezet, enzovoort. 
De f ietser kan dan geen kant 
meer uit en is duide l ijk slech
ter ·af dan zonder fietspaden : 
dan vindt hij meestal nog wel 
een gaatje om zich erdoor te 
wringen. 

kruisingen 

De aanleg van fietspaden is dus 
lang niet altijd in het belang 
van de fietsers . Heel globaal 
kan gezegd worden dat fietsers 
er voordeel van hebben als het 
om lange stukken weg gaat waar 
de auto's hard r i jden, en bijna 
alleen maar .nadelen a.ls.. .be.t __ 



wegen rret veel kruisingen rret 
geli jkwaardige ~gen betreft. 
In dergelijke situaties is het 
wenselijk zodanige maatregelen 
te nemen dat de snelheid van 
het autoverkeer beperkt wordt, 
en dan fietsers met auto's 
sarren te laten voorsorteren bij 
de kruisingen. Bij kruisingen 
gaat immers het principe van 
11 scheiding van verkeerssoorten11 

niet op: niet in ruimte, want 
ongelijkvloerse oplossingen 
kc:rren niet in aanrrerking, en 
niet in tijd, arrlat daardoor de 
capaciteit van de kruising on
aanvaardbaar verkleind wordt. 
In plaats van 11 sorteren naar 
snelheid 11 (langzaam verkeer 
rechts, snel verkeer links) ·
moet bij kruisingen gesorteerd 
worden naar richting (links
affers links, rechtdoor in het 
midden en rechts-affers rechts) . 
Daarbij hoort dat de snelheden 
niet te ver uit elkaar liggen. 

: In de binnenstad is eenvoudig 
geen plaats voor11 snelverkeer11

• 

Het feit dat reen een voertuig 
bestuurt dat op een vrije baan 
100 kilarreter per uur kan rijden 
hoeft de bestuurders van die 
voertuigen niet automatisch 
rechten op voorkeursbehandeling 

~ te geven op plaatsen waar om 
I veiligheidsredenen de snelheid 
!tot veel lagere Ylaarden beperkt 
~ moet blijven. 

rtenk Ens. 

//////////// /// ''''''''''''''' 
DE GEVJQ ONS '!'E Zl' AK VAN DE 

WERELD 
/////////_//////// \\ \\\'u'\\\\\\'' 
In de n1euwe rubr1ek ue 
Gewoonste Zaak van de Wereld 
treft u i n den vervolge 
voorbeelden aan van normaal 
fietsgebruik . Om het maar 
eens in reclame-taal te 
ze ggen: "Ik ben met m'n 
Peugeot heel Ameri ka door 
geweest". Voor de lezer 
blijft verborgen of er hier 
s preke is van een auto of 
een fiets. Die informatie 
is immers in veel gevallen 
van ondergeschikte of bij
komende betekenis. Terwijl 
het soms lijkt alsof het 
feit dat men iets per fiets 
heeft gede an het belangrijk-

ste is. Als eerste een 
· deel van een artikel uit 
Tijd en Taak ( een maand
blad voor christenen in de 
PvdA) van mw. Krause. He t 
betreft hier een ar tikel 
over Tha iland. Daaruit heb
ben -wij het navolgende ge
licht: 

P huket, het voorlopige doel van onze 
reis. De eerste etappe - het eerste 
land- zit erop, meer dan 2000 km op 

de fiets hebben we achter ons. We hebben 
Thailand puur leren kennen, we hebben 
Thailand gezien, geroken en beleefd. 
Zeventien december vertrokken we uit 
Chiang-Mai, plm. 750 km ten noorden van 
Bangkok. De eerste dagen moesten de (bil)
spieren weer wennen aan het harde ritme 
van de dag. Omdat het hier winter is, 
hadden we het voordeel dat we ook 's 
middags konden fietsen. Des te zuidelijker 
we kwamen, des te warmer werd het ech
ter; al gauw was aan 's middags fietsen 
niet meer te denken. Het is apart om een 
landschap, de mensen en de inrichting van 
het landschap dagelijks te zien verande
ren. Het zuiden is het rijkere gedeelte van 
Thailand, hun belangrijkste exportpro
dukten komen hier vandaan. Het was dui
delijk te zien; de huizen werden mooier, het 
aantal passerende personenauto's nam 
toe. (In het noorden zagen we bijna uitslui-
tend vrachtwagens ~n bussen). Ool!tijn de 
zuiderlingen -zoals overal eigenlijk - aar- . 
diger dan de mensen uit het noorden. Ze 
zijn vriendelijker, lachen meer, kortom ze 
zijn gewoon opgewekter. . 
Na plm. 900 km roken we de zee. Na r~~m 
een maand in de tropen geweest te ZIJD, 
konden we eindelijk het helder blauwe wa
ter ruiken, later zien en erin duiken. We 
bleven vijf dagen in Hua Hin waar we ook 
oud en nieuw vierden. Met veel moeite 
namen we afscheid van dit prachtige . . 

plaatsje waar we zoveel aardige mensen 
hadden ontmoet. We stortten ons op het 
gevaarlijke zuiden. Iedereen had ons ge
waarschuwd dat het zuiden gevaarlijk is. 
Er worden nog veel overvallen gepleegd, 
zowel door gewone misdadigers als ook 
door leden van de (in Thailand verboden) 
communistische partij die zich in de bos
sen van het zuiden schuil houden. Ik moet 
toegeven dat we ons soms niet helemaal op 
ons gemak voelden; de grens met Birma 
liep gedeeltelijk op een afstand van 20 km. 
Waar men ons voor waarschuwde was na
melijk dat eventuele overvallers naar Bir
ma vluchten waar de Thaise politie dan 
machteloos tegenover staat. Met de grens 
dus op steenworp afstand moet je soms wel 
iets wegslikken als je bij een stop langs de 
weg door tientallen louche personen om
ringd wordt die geïnteresseerd vragen hoe
veel de fietsen waard zijn. In dit soort 
situaties doen we altijct maar of we niet 
begrijpen wat ze bedoelen; het lijkt ons 
niet zo slim om te vertellen dat de ftetsen 

- meer hebben gekost dan wat zij per jaar 
verdienen .. _ 
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Op een zondag in november van 
het vorig jaar ging de heer 
Scheffer uit de Ananasstraat 
met vrouw en dochter een stuk 
fietsen. In het Forellendaal 
wordt zijn dochter door een 
auto geschept en r aakt vrij 
ernstig gewond. Oorzaak van 
de aanrijding was een vol
strekt onove rzichtelijk sit
uat ie als gevolg van gepar
keerd autoblik in een bocht 
van de weg. Zo'~ situatie_ 
waarbij je zelfs s t aande op 
de pedalen amper kunt zien 
of er ook rijdend blik aan 
komt stormen. De dochte r van 
de he er Scheffe r moet wor
den op,'-e l.'j[omen in het Juliana
Kinderziekenhuis. D'r vader 

neemt contact op met het 
raadslid Bianci (CDA). Deze 
neemt op zijn beurt weer 
contact op met de afdeling 
VOM. Result aat: De gemeente 
plaatst aan het fietspad 
het bordje LET OP. Het 
plaatsen van deze lijf
spreuk van de modale fiet
ser bevredigt de heer Sche
ffer allerminst. Op 9 janua
ri schri jft hij een brief 
aan de burgemeester en de 
wethouder RCVV . Omd at ook 
de strijd van de ee nzame 
f ietser ons ter harte gaat 
dru~ken wij een groot deel 
van de brief van de heer 
Scheffe r hierna af : 

Ik ben van mening dat veel gevaarlUke situaties op zich 
niet zo gevaarlijk z ijn maar gevaarlijk gema;. .kt worden door 
het gedrag van de gebruikers van onze stedelijke wegen. 
Bovendien komt daarbij nog eenongewild effect van het 
gemeentelijk beleid teneinde de economische functie van de 
stad wat op de vij~elen. Op gebied van de verkeersveilig
heid wil dat zeggen: 
- doorstroming van al het autoverkeer (niet alleen het 

economisch belangrijke) 
- "soepel" optreden tegen parkeerovertredingen, ook als 

dit fietsers, voetgangers en leefmilieu in gevaar brengt 
- in de waagschaal stellen van de verkeersveiligheid door 

plaatsen van verkoopkiosken en reclameborden. 
Gevolg van deze maatregelen is vaak weer dat het econo
misch verkeer weer frustreert en de bovenstaande maatregelen 
worden met meer nadruk uitgevoerd. 

De grootste oorzaak van de verkeersonveiligheid in Den 
Haag is m.i. de parkeerovertredingen (politiezaken) en 
het niet juist toepassen van de regels voor weginrich
ting ( ROVV). 

Daarom vind ik het zeer belangrijk dat in de gemeente 
's-Gravenhage de wielklem voor verkeersovertredingen 
toegepast gaat worden. Vooral voor hinderlijk (niet gevaar
lijk parkeren) en bij overtredingen als op voetgangers- of 
fietsgebied rijden. Hierbij zou het dan mogel~k moeten z~n 
dat het voertuig meerdere dagen niet gebruikt kan worden. 
Bijv Vrijdag geplaatst voor volgende donderdag- -betalen 

volgende vrijdag los. 
Voor zulke maatregelen is de foutparkeerder wel gevoelig. 

Een 
nen 
Vél.n 

tweede punt dat extra aandacht van de poltie zou kun
krijgen en waarbij gebruik gema Pkt zou kunnen worden 
bekeurappar a tuur di~ nu in Utrecht gebruikt wordt •• 



'•en welk~ door politie in burfer gebruikt zou moetF.n ~ord~n is 
voor ·het vrijhouden van kruis inren (en tramsporen). ~l.~rblJ lo~pt 
ook vaak de hulpverlening gev~Pr doordat men de kru1.s1.ng opr~dt 
zonder ineens de kruising te kunnen passeren. 

Voor de Prinsegracht geld volgens het bestemmingsplan een rij
baan doorsnede van een rijstrook. Nu wil het geval dat fietsers 
vaak in de knel komen als er twee rUen autoauto van de L~bbaan 
af de Prinsegracht op r~den. 
Van gemeente wegen is dit op gelost door vanaf het Buitenom op 
de Prinsegracht een fietsstrook aan te leggen, maar helaas nog 
geen voorsorteerstrook voor fietsers op de L~nbaan. 
Maar er waren ook fouten gemaakt in de bebording van de Prinse-
gracht. 
Een briefje hierover naPr de afdeling VOM en zie de fietsvoor-
zieningen worden niet verbeterd maar verwijderd. 

Een volgend punt -dat ook hierb~ aansluit- is de wegbebakening. 
Enerz~ds vraag ik de aandacht om de goede tekens op het wegdek 
en op de juist pla;Jts te zetten en anderzijds het plaatsen van 
meer en meer bord RVV nr 100. Niet alleen voor het gev·l dat 

de wegbelijning door sneeuw of regen onzichtbaar is maar ook 
áls voormelding zodat niet vlak voor de kruising van r~baan 
veranderd behoeft te worden. 
In dit kader geloof ik ook (of weet wel zeker) dat de problemen 
op ~ e iuid ::oll·mdluan voor een eroot deel opgelost kunnen wor
den door een betere wegindeling en belijning in de buurt van het 
Provinciehuis (~trPch . sebaan, Zuid Holl~ndla~n en Koningskade) 
in combinatie met voldectectie op de Mauritskade. 
Hieraan aansluitend graag een pleidooi om fietsers b~ die vol
indicatie niet onnodig te leten stoppen c.q. bij andere gelegen
heden waar dat niet nodie is. 

Van deze zaken een greep uit de vele voorbeelden. (Oeen nieuwe zakE 

Soestd~kskade bij Zuiderparkbrug; 
geschieden verkeersregeling linksaf rechtdoor 
ma8r belUning gecombineerd. 

Houtrustbrug kruisend fietsverkeer Houtrustweg-Houtrustwe~ 
ten onrecht buiten de regeling 

Laar. Brug 
Als l~n 11 zich meld wordt fietsverkeer Laan van 
Meerdervoort uit ri Loosduinen naar Scheveningen 
geblokkeerd door opstellende auto's. 
Waarna de auto's uit de richting Scheveningen naar 
de stad lijn 3 weer blakeren. 

Mauristkade 
te veel auto's op de weg, fietsers kr~gen ook rood 

Laan van Meerdervoort / Zoutmanstraat 
fietsers Metropale - Valkenboschplein worden on
nodig in de verkeersregeling meegenomen. 

Javastraat 
dagelUks voorbeelden van verkeerd ~oorsorteren 
en hinderen fietsverkeer 

Laan Copes van Cattenburg dagelU~voorbeeld van hin
deren van fietsers bU opstellen b~ VLI Bankastraat •• 
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••Nu een beetje dichter nanr huis. Veel problemen die daar leven 
heb~en w~ al aan de gemeente gemeld en z~n neer~elegd in een aan-
tal nog niet afgehandelde raadsadressen. Ook z~n er punten b~ 

(bUv schoolroutes) wa2r een ambtena2r enthousiast mee bezig 
was, ma :·. r door zi~n pens i oen of VUT in eens stil werd en waar 
nu al weer jaren op gewacht wordt. 
Tmch denk ik dat het reëel is meer parkeergarages te bouwen 
vooral omdat goed autobezit alleen weggelegd is voor de hogere 
inkomen~ (Netto gezinsinkomen minimaal f2500,-- per maPnd) 
Hetgeen ook bl~kt uit het feit dat in de steden de meerder
he~d van de huishoudens geen auto ter beschikking heeft maar 
wel dagelUk met de overlast van·e auto geconfrontreerd wordt. 

Ik sluit met de samenvattende verwachting dat ook 's-Gravenhage 
dit jaar extra aandacht wil geven aan de verkeersveiligheid 
en met name het inhalen vart de achterstand voor de niet-auto
gebruil<er. 

Postadres FIETSBEL 
Postbus 11638 
2502 Ap Den Haag 

ADRESWIJZIGINGEN 
Postbus 2150 
3440 DD Woerden 

•• 

Gebruikte enveloppen evt. 
met deze strook dichtplakken. PORTbetaald 

DENHAAG 

Gegomd etiket om 
enveloppen en ansichtkaarten 
opnieuw te gebruiken. 
Spaart bomen en energie. 
Te bestellen via giro 52730 
van De Kleine Aarde in Boxtel. 
Zestig stuks voor f 3,50. 



:ENFB 

Niet zo gek dat er 
11 mtljoen 
fietsers zijn. 

-DEN HAAG: 

10 JAAR! 

• INHOUD: 

* Besluit~n ledenvergadering 

* Jubileum ENFB-Den Haag 

* Raadsverkiezingen 

* Fietsroute 

* Nieuwe aflevering van 
de Nyquist - story 

* Interview 
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M a a k D e n H a a g F i e t s b a a r 

1 Maart, groenmarkt, 14.ITO uur 

Op zaterdag maart viert de afdeling Den Haag van de ENFB haar 1d jarig 

bestaan. Deze dag zal zowel een feestelijk als demonstratief karakter 

dragen. In elk geval 'n prima gelegenheid om de ENFB wat beter te leren 

kennen en om steun te betuigen. 
I 

Tijdens de afgelopen 10 jaar heeft de ENFB zich steeds ingezet voor de 

belangen van fietsers. Helaas moeten we constateren dat de verkeerssitua

tie voor fietsers n og lang niet ideaal is: in Den Haag zijn de l a atste 

jaren sJechts weini g voorzieningen voor fietsers aangebracht, terwijl het 

autoverkeer ruim is bedacht met parkeergarages en nieuwe wegen. Wij zijn 

bang dat dit de komende jaren nog erger wordt: de gemeente maakt plannen 

voor nieuwe parkeer gar a ges en tunnels voor het autoverkeer. Plannen voor 

f ietsvoorzieningen z ijn er bijna niet: zij worden eerder afgebroken dan 

aangelegd. 

Daarom houden wij op onze verjaardag een fietsdemonstratie langs enkele 

van de bekendste Haagse fietsknelpunten. Aan het eind van de tocht zal 

het laatste fietspad, dat in Den Haag werd aangelegd, ingehuldigd worden. 

Hierna zal in café "Lokaal Vredebreuk" een feeste~ijke bijeenkomst plaats

vinden. Door de ENFB zal een aantal prij zen worden uitgereikt aan per-sonen 

en instanties, die zich hebben ingezet voor de belangen van de fietser . 

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor deze dag. 

Wij hopen op uw aller aanwezigheid! 

P R 0 G R A M M A 

14 .00 u. Vertrek demonstratie vanaf de Groenmarkt. 

IK i-lEB 1-!ELAAS GEEN \ 
GELD VOOR EEN DUUR 

VERJAARSKADO .... 

Route: Jan Hendrikstraat, Prinsegracht, Vaillantlaan, 

Goeverneurlaan, Jan van der Heydenstraat, Rijswijkseweg, 

Spui, Groenmarkt. 

15 .00 G. Inhuldiging van het tot nu toe laatste Haagse fietspad 

tussen het oude stadhuis en de grote kerk. 

15 .45 u . Feestelijke uitreikin g van de ENFB-prijzen in Lokaal 

Vredebreuk, Papestraat 38 

*****Üp de Groenmarkt is een bewaakte fietsenstalling aanwezig***** 

I 



CHRISTIAAN · 

H 'et doel • ts nog 

Net als met Oudjaar zijn er bij de 

viering van het lustrum van een 

vereniging altijd wel mensen die 

de behoefte voelen te willen 

terugkijken naar wat er in de af

gesloten periode zoal gebeurd is. 

Sa:rmigen duiken bij dit soort jubi

lea dan in het verenigingsarchief, 

anderen zakken onderuit met een 

stapel oude nurrrrers van het vereni

gingsargaan en koesteren zich aan de 

herinneringen die daarbij weer 

bovenkomen. Al die nostalgische ge

dachten worden vervolgens al of niet 

op schrift gesteld an andere leden 

al of niet daarvan kennis te kunnen 

laten nemen. 

Schrijver dezes koos voor een derde 

:m:mier, nl . een gesprek met ie:m:md 

die vanaf het begin nauw bij het wel 

en wee van de afdeling betrokken is 

geweest, in dit geval Christiaan la 

Poutré, naar voor het conpleteren 

van de historische gegevens paste hij 

ook de tweede methode toe. Voor de 

beschrijving van de gebeurtenissen 

in de jaren 1977-1981 kon hij, daar 

hij toen ook zelf tot het groepje 

actievelingen binnen de afdeling be

hoorde, ook gebruik rnaken van 

zijn eigen herinneringen. 

Christiaan, ooit eens betiteld als 
11 zo ongeveer de oudste fietsactivist 

van Nederland 11 (WF VI (1980-1) 4), 

en medeoprichter van de afdeling Den 

Haag, had van 1976 tot 1980 zitting 

in het bestuur daarvan. Daarna was 

hij een tijd lang landelijk voorzit

ter van de ENFB, die toen een moei
lijke tijd doomaakte. Hoewel hij, 
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niet bereil{t 
nadat hij uit het hoofdbe

stuur stapte, hier niet meer 

als actief lid terugkeerde, 

heeft hij zich geregeld op 

de hoogte gesteld van de 

ontwikkelingen binnen de 

afdeling. Hieronder een re

constructie van dit gesprek, 

onder het thema: twee heren 

mijmeren over tempo doeloe ... 

Hoe is de oprichting van 

de afdeling eigenlijk in 

zijn werk gegaan ? Waar

schijnlijk zijn daar een 

aantal andere groepen bij 

betrokken geweest ? 

Inderdaad.Aan het begin van 

de ontwikkel~ngen die geleid 

hebben tot de oprichting van 

zowel de landelijke ENWB als 

de afdeling Den Haag stond 

de Wer~ oep Dooievaar, een 

groep architecten die kritiek 

leverden op de grootse bouw

en verkeersplannen van de ge

meente uit die jaren en zelf 

met alternatieven kwamen. 

Een van die plannen behelsde 

de aanleg van de Koekarnplus, 

een viadukt voor een semi

metro dwars door de Koekarnp, 

het parkachtige gebied tegen

over het Centraal Station. 

Als eerste aanzet tot de ver

betering van het fietsklimaat 

in Den Haag stelde Dooievaar , 
in 1973 een fietspadenplan 

op,een stelsel van fiets-

vriendelijke routes tussen 

knooppunten van het openbaar 

vervoer enwoon-, werk-,school

en recreatiegebieden. Het 

scenario voor zo'n plan werd 

later uitgewerkt in de 

brochure Fietser .•. kop op, 

samengesteld door ~e Werkgroep 

2000 in samenwerking met Dooie 

vaar, die in 1974 van de pers 

rolde. 

"Inmiddels had toen in Den Haag 

al de eerste fietsactie plaats 

gevonden, narnelijk in juni 

1973. Deze bestond uit een 

fietsdernonstratie,georganiseer 

door de Werkgroep Fiets. Doel 

was niet alleen om meer aan

dacht te vragen voor de verdru 

te positie van de fietser in 

het stadsverkeer, maar ook om 

protest aan te tekenen tegen 

de plannen voor de aanleg van 

Leidse Baan, een autosnelweg 

tussen Den Haag en Leiden door 

het duingebied. De route van 

de demonstratie liep dan ook 

tevens door Wassenaar en aan 

de tocht namen ook bezorgde 
fietsers uit andere plaatsen 

deel. Deopkornst was toen bij-

zo n der groot. 

Op in~tiatief van Dooievaar e 

een aantal soortgelijke groep 

in andere steden vond op 18 

oktober 1975 in Utrecht de op

richting van de landelijke EN 

plaats. De afdeling Den Haag 

kwam enkele maanden later, be 

1976, van de grond. Het rnaken 

en verzenden van een tijdschri 



bleek gezien de posttarieven 

de goedkoopste manier om ieder

een die deel uitmaakte van de 

a fdeling, toen zo'n 250 tot 300 

man, schriftelijk uit te nodigen 

vcor de eerste reguliere leden

vergadering. 

zo ontstond het idee voor een 

eigen blad , De Fietsbel . Het 

eerste nummer daarvan verscheen 

i~ februari · 1976. 

Wat waren de eerst~ act i vi

te i ten van de afdel i ng ? 

I~ het begin was , zoal s bi j de 

mr:!este _andere afdelingen, het 

sleutelwoord bij uitstek: AKTIES. 

De ze verliepen deels f n de vorm 

z oals de Werkgroep Fiets die voor

h e en organiseerde, dus als fiets

d emonstratie, en deels in de vorm 

v a n specifieke protestacties, zoals 

bij de aanleg e n de officiële 

opening v a n de Utrechtse Baan in 

d e cember 19 76, die de fietsverbin

ding tussen het centrum en het 

H~agse Bos afsloot. Een van die 

a c ties eindigde op een nogal span

ne nde manier. Toen we 's nachts 

b e zig waren het prikkeldraad in de 

middenberm van de Utrechtse Baan 

door te knippen om zo een van die 

fietsroutes symbolisch te herstel 

l e n, passeerde er toevallig een 

surveillancewagen van de politie. 

We vluchtten daarna het Haagse Bos 

in, achternagezeten door agenten 

met getrokken pistolen. Gelukkig 

liep alles met een sisser af. 

Heel wat vreedzamer verliep een 

protestactie ( " Met 10 miljoen is 

veel meer te doen ") bij de offi

ciële ingebruikneming van een deel 
van de fietsroute door de Weimar~ 

straat in september 1977. Daarnaast 

hadden we nog andere activiteiten. 

Een aparte werkgroep begon via een 

enquête onder de leden met een in

ventarisering van de knelpunten 

voor het Haagse fietsverkeer . De 

resultaten daarvan werd vastgelegd 

in de knelpuntennota, waarvan de 

aanbieding aan 

veel publiciteit kreeg in de kran

ten. De werkgroep werving en publ i 

citeit manifesteerde zich vooral 

met de bakfiets in het winkelgebied 

van de Haagse binnenstad om folders 

uit te delen, ENWB-materiaal te 

verkopen en via gesprekken op straat 

belangstellenden ertoe over te halen 

lid te worden. Een merkwaardige 

werkgroep van het eerste uur was 

Leuk Fietsen, maar die hief zich

zelf op voordat de leden ervan 

eigenlijk precies wisten wat ze zou 

den gaan doen. 

Hoe verliepen de c ontacte n met 

de gemeente toen ? 

Die ontbraken in het begin nagenoeg. 

Af en toe schreef de afdeling een 

boze brief aan B+W of de gemeente 

raad, maar dat was dan ook alles. 

Maar in 1978 veranderde er 

toch het nodige? 

Ja, we raakten er toen meer en 

meer van overtuigd dat we mis

schien meer invloed op de ver

keerspolitiek van de gemeente 

konden krijgen door middel van 

overleg met politici en ambtelijke 

instanties dan met acties op 

straat. Er kwam ook steeds meer 

samenwerking met andere groepen 

in Den Haag die zich met soort-



gelijke problemen bezighielden. 

Met name rond de gemeenteraads

verkiezingen in mei 1978 werden 

er veel activiteiten ontplooid. 

Samen met o.a. Dooievaar, het 

Stedelijk Verkeerscomité, ROVER 

en Milieudefensie stelden we een 

brochure samen die tot doel had 

de verkeers- en verveersproble

matiek in Den Haag aan de orde 

te stellen. We hielden een onder

zoek naar het beleid op verkeers

gebied dat de partijen in de 

gemeenteraad gedurende de afgelo

pen raadsperi~de gevoerd had

den. We organiseerden een 

fietsdemonstratie,gevolgd door 

een forumdiscus~ie tussen de 

verkeersdeskundigen van de 

verschillende partijen. 

Al die activiteiten konden van 

de grond komen dankzij de toe

name van h~t aantal actieve 

leden in het najaar van 1977. 

Uit die periode dateert de kern

groep. Er was namelijk grote 

behoefte aan een instituut waar

binnen de coördinatie en de 

informatie-uitwisseling konden 

plaatsvinden. Eens per maand was 

er een kerngroepvergadering. 

De meeste actievelingen hadden 

zitting in een tweetal werkgroe

pen, namelijk Gemeentepolitiek, 

diede gemeentelijke beleids

plannen, nota's en rapporten 

bestudeerde en daarop schrifte

lijk bij de gemeente reageerde, 

en Knelpunten, die alternatieven 

ontwikkelde om bepaalde fiets

knelpunten op te lossen. 

Om . nog even terug te komen op het 

overleg met de gemeente en de 

politici, vooral Rob van Putten 

was op dit vlak actief. Hij woon

de de vergaderingen van de Raads

commissie Openbare Werken, 

Verkeer en Vervoer bij en maakte 

veel gebruik van de mogelijk

heid om tijdens de inspraakronde 

de visie van de ENWB Den Haag 

op de aan de orde zijnde kwes

ties uiteen te zetten. Van 

nog groter belang was Robs 

methode om tijdens geregeld 
( 

contact ·met de leden van deze 

raadscommissie hen te overtuigen 

van het redelijke van het ENWB

standpunt in dergelijke kwesties. 

Dit lobbyen had heel vaák succes. 

Robs contacten waren zelfs zo 

goed dat·sommige raadsleden hem 

regelmatig kort vóór een commis

sievergadering opbelden om te 

vragen hoe de ENWB Den Haag over 

een daarin te behandelen punt 

dacht. 

Hoe is het in de jaren.daarna 

gegaan ? 

De afdeling heeft de in 19V8 in

geslagen koers nog geruime tijd 

kunnen voortzetten. Een bijzonder 

aspect daarvan vormden de door 

ons georganiseerde bijeenkomsten 

met politici, ambtenaren van de 

gemeente en vertegenwoordigers 

van Haagse groeperingen, zoals in 

1979 in Pepijn over het onder

werp niddenstand, binnenstad en 

verkeer. Hiervoor had de afdeling 

ook een eigen brochure samen

gesteld . In 1980 organiseerden we 

een studiedag over het verkeers

beleid in Den Haag. Rob wist toen 

de gemeente zelfs zo ver te krij

gen dat deze voor dit doel de 

raadszaal in het oude stadhuis 

aan de Javastraat ter beschikking 

stelde en zelfs de hele catering 

verzorgde. 

Niet alleen in Den Haag zelf, maar 

ook in Voorburg en Rijswijk waren 

toen leden actief. Daar ontstonden 

aparte groepen die het verkeers

beleid van de plaatselijke gemeen

tebesturen kritisch gingen volgen 

en zelf initiatieven ontplooiden 

om ook daar het fietsklimaat te 

verbeteren. 

Hoeveel leden telde de afdeling 



oen ? 
Hadden die veranderingen 

in 1981 te maken met de 

' geasfalteerde fietspaden kan 

afleggen. ~lleen de verkeers-

crisis die de landelijke lichten zorgen er voor dat ik 
alverwege 1979 lag het aantal zo 

ussen de 1100 en 1150. Dat is, 
ENFB toen doormaakte ? niet constant kan doorrijden. 

Dat op een groot aantal plaat-

acht ik, ook zo ongeveer de top Nee, dat geloof ik niet. De sen in de stad het aantal rij-

geweest. moeilijke situatie waarin de stroken is teruggebracht van 

afdeling toen op landelijk 2 x 2 naar 1 x 1 vind ik op 
In 1981 kwam er, geloof ik, eenniveau verkeerde, heeft de zich ook heel positief. Het 

eigenlijke en nog steeds het 

belangrijkste doel, het terug-

kentering. ontwikkelingen binnen de 

afdeling volgens mij nauwe
Het woord kentering klinkt wat te lijks beïnvloed. 

negatief, maar er veranderde in 

dringen van het autove~keer 

dat jaar inderdaad veel in de 

afdeling. In het begin van dat 

jaar vierden we ons vijfjarig 

bestaan met een demonstratieve 

fietstocht door de binnenstad 

onder het motto: " Houdt de 

Grote Marktstraat open voor 

fietsers ", 's avonds gevolgd 

- Vin~ je dat de afdeling 

Den Haag momenteel goed 

bezig is ? 

Dat vind ik zeer zeker. Er 

en het bevorderen van het 

openbaar vervoer en het 

langzame verkeer, is echter 

nog niet bereikt, integendeel. 

Uit het feit dat men in en 

rond de binnenstad steeds 

wordt nog steeds ontzettend meer parkeervoorzieningen 

veel ondernomen. Men reageert aanlegt, blijkt dat men tege-

op verkeersplannen, er wordt moet wil komen aan de groei 

door een swingend feest. In het nog . steeds veel ingesproken van het autoverkeer, sterker 

nog: op die manier het auto-najaar verliet het merendeel en men pleegt veel overleg 

van de mensen die zich. in de 

voorafgaande periode voor de 

ENFB Den Haag hadden ingezet, 

het afdelingskader. Daardoor 

dre ~gde de continuïteit in het 

gedrang te komen. Gelukkig 
werden de uitgedunde gelederen 

meteen daarna weer opgevuld, 

maa:~ het aantal actievelingen 

was te gering om de activi

tei ·:en in hun volle omvang 

voo~t te zetten. 

Het frappante van dit soort 

sit~aties is dat je na een 

poo3je kan cons~ateren dat de 

" conjunctuur " toch vreer wat 

aantrekt. Overigens liikt er 

bij dergelijke groepen sprake 

te zijn van een soort wetma

tigheid, namelijk dat er 

binnen de kring van actievê 

leden er altijd twee of drie 

mensen zijn die bijna al hun 

tijd spenderen aan het draai

ende houden van het geheel 

en die dit dan ook graag en 

met volle ouergave doen. 

Blijkbaar schijnt dit niet 

anders te kunnen. 
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met raadsleden. Dit alles heeft verkeer juist stimuleert. Dat 

ook wel effect gehad, zoals je er langs de meeste tracé's 

kan constateren aan de defini- die de laatste jaren gerecon

tieve plannen voor de Loosduin- strueerd zijn, goede fiets-

seweg. Al dat werk gebeurt paden liggen, is meer te ver-

vrij consequent en dat is een klaren uit een misplaatst 

hele goede zaak. Wat men gevoel van naastenliefde, zo 

echter volgens mij goed voor in de geest van: we moeten 

ogen moet houden, is dat je de fietsende medemens toch ook 

het meeste bereikt als je in 

een prettige overlegsfeer de 

betref~ende politici van je 

standpunt weet te overtuigen. 

Dat werkt in ieder geval beter 

dan dat je degenen met wie je 

het niet eens bent, te pas en 

te onpas overlaadt met kritiek 

op hun standpunt. 

- Vind je trouwens dat er in 

die tien jaar in Den Haag 

veel bereikt is voor de 

fietser ? 

zo op het eerste gezich~ wel. 

Als ik namelijk met de fiets 

van huis naar het station rijd, 

iets gunnen ? 

- Tenslotte nog dit: wat ben je 

gaan doen na je aftreden als 

landelijk voorzitter van de 

ENFB ? 

Ik heb me eerst beziggehouden 

net het geven van taallessen 

~an buitenlanders, maar dat 

Jevredigde me toch niet zo. Nu 

Jen ik al weer enige tijd actief 

Jij de Stadskrant. Het leuke 

~aarvan is, is dat je met heel 

iets concreets bezig bent. Je 

ziet het resultaat direct uit 

je handen komen en dat miste ik 

toch wel een beetje in mijn 

actieve ENWB/ENFB-tijd. Je was 
valt het me op dat · ik praktisch .. 

t~]den lang heel intensief met 
de gehele route over prachtig 

/ 

iets bezig, terwijl je alleen 

op de lange duur enig resultaat 



kon bespeuren. 

Ik hoop overigens niet dat deze 

laatste constatering de actie

velingen van dit moment ervan 

zal weerhouden om maar eens 

wat kalmer aan te gaan doen, 

want al dat werk is toch de 

moeite van al die inspanningen 

meer dan ten volle waard 

Joep van Hoof 

LEIJENVERGa 
:·"!'/crt -;"!'s ~a;: ven de leè.en
~g!';?aierin;? ~a~ 12 è.ecember 

- ~e~ ~a~c:~ende afdelings
~es~~~r ~~rd gekozen; 
=e !'na!'a ~eerdmeester -
~~~!'zitter . Pik Zakee -
se~retaris en Alfhans 
~an~eZ - Denningmeester; 
a: ~e aanwezigen hebben 
~ri~iek ou de handels 
,.;i .-"ze van- het landelij k 
~e~tuur inzake het Be
:eidsulan . waardoor-ae 
leden- oeen inspraak op 
het ul;n hebben gehad . 
Het àanatellen van gesub
sidieerde vaste krachten 
v0rdt a:gewezen . zeker 
aZs die subsidie van het 
a~to - departement komt; 
de meerderheid van de 
aanwezige leden is voor 
kringlooppapier . De fi
nanciële gevolgen daar
van zulZen een jaar wor
den bekeken . 

- voor de viering _van het 
tien - jarig bestaan wordt 
in totaal duizend,guZden 
uitgetrokken; 

- in verband met de raads
~erkiezingen zal e~ 
de Fietsbel een artikel 
verschijnen; 

- via raadsleden zal het 
partieel eenrichtings
verkeer op de Denneweg 
worden aangekaart; 

- het programma van de 
de viering van het tien
jarig bestaan wordt in

,gekrompen in verband met 
, beperkte menskracht. 

FIETSROUTE 
Gemeente zwicht voor 
harde acties van w~nke
Ziers. 

Hoewel Gedeputeerde Sta-
ten van Zuid-HolZand het 
bestemmingsplan Regentessel 
Valkenboskwartier-zuid niet 
hebben wilZen goedkeuren. 
aaat de aemeente stug door 
~et de v;orbereidingen om 
een groot deel van de demon
stratiefietsroute af te brek
en . In de Piet Heinstraat 
en de Witte de Withstraat 
zou het fietspad geheel moeten 
verdwijnen . In de Weimarstraat 
zou het. _evenals de stoepen 
moeten worden versmald. ten 
einde (weer) tweerichtings
verkeer voor auto ' s mogeZijk 
te maken . Kosten van deze 
grap : 9 miljoen gulden. Dat 
is meer dan er destijds is 
uitgegeven voor de aanZeg 
·r gecorrigeerd voor inflatie). 
Des te bedroevender is het 
dat de gemeente eigenZijk 
zelf niet goed weet waarom voor 
deze aanpak gekozen is . Een 
gemeentelijke woordvoerder 
verwees naar acties van de 
winkeliers en verklaarde : " 
als er dergelijke protesten 
zijn. is er blijkbaar een 
vrobZeem ". Een probleem dat 
wordt omschreven met de vage 
term "slec ht winkeZkZimaat" . 
Hiermee wordt niet bedoeld 
dat de fietsroute de dood
steek voor de middenstand 
zou betekenen . Wat door som
mige winkeliers wordt beweerd . 
Er zijn in Den Haag nu eenmaal 
veel meer winkels dan er op 
grond van het aantal inwoners 
Zevensvatbaar wordt geacht . 
Er verdwijnen daarom voordur
end winkels . De fietsroute 
heeft er volgens de gemeente
lijke zegsman misschien voor 
ge zorgd dat een aantal winkels 
langs de route eerder zijn 
dicht gegaan . Op Zangere ter 
mijn hadden deze winkels het 
echte r ook zonder fietsroute 
niet gered . 
De gemeente lijkt ook te 
beseffen dat het opnieuw op
breken van de straat nog 
negatievere gevolgen heeft 
dan het in stand houden van de 
fietsroute . Men wil echter 
gewoon van het protest van 
de winkeliers af . Daar dreigen 
de fietsers de dupe van te 
worden . 



l9maart 
STEMVORK 

De leden worden verzocht 
bij de komende Raads
verkiezingen een voor
keurstem uit te brengen 
op een kandidaat die 
tevens lid is van de 
ENFB. Dat is een vorm 
van kruisbestuiving 
die zeer vruchtbaar 
kan werken. Hierna de 
namen van kandidaat
raadsleden die ENFB-
lid zijn en ook de 
afg~lopen raadsperiade 
Raadslid waren: 

Martha Burgers & 
Constant Martini -
PVDA 
Jack Verduijn Lunel 
& Hans van Oel-LINKS 
DEN HAAG 
Wil Bianci - CDA 
René van Vlaanderen 
- D '66 

raad& 
daad 

Raadsverkiezingen 

dat de openingstijden van 
de stationsfietsenstallingen 
weer moesten worden terug
gedraaid en dat er voor 
fietsers tweerichtingsver
keer op de Denneweg moest 
komen . Van al deze maat 
regelen is er echter niet 
een uitgevoerd. Verkee r a 
wethouder Nyquist had het 
waarschijnlijk te druk met 
de Hofvijver. Nyquist is 
lijsttrekker van de VVD bij 
de komende verkiezingen dus 
u kunt hem daarover aan z'n 
jasje trekken; 
- fietspaden op het Savornin 
Lokmanplein kwamen er. Alleen 
de VVD-fractie was tegen . De
ze fractie is ook de enige die 
zonder meer voor de aanleg van 
de Verlengde Landscheidingsweg 
is en de daarmee samenhangende 
Waalsdorpertunnel. Over deze 
zaak twijfelt het CDA nog, zij 
geeft de voorkeur aan een tun
nel onder de Zuid-Hollandlaan. 
De overige fracties zijn tegen. 
- de fracties van PvdA, Links 

Den Haag en D'66 waren tegen 
alle varianten van een garage 
onder de Hofvijver en/of Bui
tenhof. Ze waren ook tegqn de 
Mariahoeveweg en tegen een 

Hoewel k er van uit ga dat 
het gemiddelde ENFB-lid zo 
politiek bewust is dat al
lang bekend is op wie men 
gaat stemmen bij de komende 
raadsverkiezingen, leek het 
mij toch wel nuttig om nog 
eens op een rijtje te zetten 
hoe de verschillende fracties 
in de Raad zich hebben opge
steld inzake fietsb~langen . 
Dit overzicht is geiaseerd op 
concrete stellingname van 
fracties in de afgelopen 
Raadsperiode. Omdat in som
mige krantenverslagen het 
standpunt van D'66 vaak niet 
werd weergegeven hebben ~ij 
bij hen om aanvullende infor
matie gevraagd. Onderstaand 
overzicht pretendeert niet 
neutraal te zijn maar het 

duur plan voor de Leyweg. Ze 
waren voor fietspaden op de 
Vaillantlaan en Rijswijkse
weg. Deze fracties vonden ook 
dat er fietspaden op de Prinse
grach moesten komen ten koste 
van de rijbreedte voor auto
verkeer. Dit laatste was voor 
CDA en VVD niet acceptabel; 
- de verschillen tussen PvdA 
en D'66 zijn op verkeersgeb
ied erg klein. De PvdA was 
voor verbreding van de Van 
Alkemadelaan en Zwolsestraat 
(m.u . v. mw . Burgers). D ' 66 
was hiertegen maar bij de 
verbreding van de Segbroek
!aan was het precies anders
om. D'66 is iets minder en
thousiast over de Verlengde 
Lozerlaan door het weidege -
bied ten zuiden van Water
ingen (bij de PvdA lijkt 
dit zowat programmapunt 
nummer één) maar D'66 wil 
weer wel een grotere par
keergarage onder de nieuw
bouw van het stadhuis . De 
PvdA-wethouder Duyvestein 
heeft er een hahdje van om 
voor de ENFB dngunstig te 
stemmen . Dat was onder meer 
het geval bij de voorstel 
len inzake de Prinsegracht 
en de Mariahoeveweg ; 

is zeker ook niet een stem
advies. Het oordeel is .aan 
de lezer. 

Van veel tot weinig steun: 

- zeer veel steun kreeg de 
ENFB op de volgende punten; 
+ alle fracties waren van 
mening dat er fietspaden op 
de Laan Capes en de Burg. 
Patijnlaan moesten komen, 
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- niet zelden is Links Den 
Haag de enige f r actie die 
zonder meer achter ENFB 
standpunten staat. Dit is 
vooral aantoonbaar bij een 
aantal autovoo r zieningen 

als parkeergarage Malie 
veld, concertzaal,· Luther
se Burgwal, Zwolsestraat 
en de Verlengde Lozerlaan . 
Ook heeft deze fractie veel 
gedaan om fietspaden uit 
het vuur te slepen op de 
Groot Hertoginnelaan , Laan 
van Meerdervoort , Carel 
van Bylandtlaan en het 
Koningin Julianaplein; 
- Soms liet zelfs de vol - • 
tallige Raad het af weten. 
Voorbeelden daarvan zijn; 
de reconstructie van de 
kruisingen Waalsdorperlaan, 
Leidsestraatweg en Scheve
ningseweg/Duinstraat. Aan 
deze reconstructies had 
eigenlijk niemand in de 
Raad behoefte maar wet
houder Nyquist bleef de 
commissie voor Ruimte
lijke Ordening, Verkeer 
en Vervoer net zo lang 
bestoken met voorstellen 
dat men ten lange leste 
akkoord ging ( uit pure 
verveling leek het wel). 

R. Zakee 

l{inderfie~s 
1 "He kleine meid op je 
kinderfietsje" 

Als u mocht denken dat 
de afdeling een zang
koor op wil richten, 
hebt u het mis. Wel 
willen wij de leden 
die werkzaam zijn.in 
het onderwijs optrom
melen. Het plan is 
om een werkgroep in het 
leven te roepen die zich 
gaat buigen over het 
fietsende kind. Binnen 
de afdeling leeft het 
idee dat het verkeers
onderwijs weinig of 
geen aandacht schenkt· aan 
defensief fletsen terwijl 
deze methode de reddings
boei van elke fietser is. 
Het lijkt daarom zinvol 
na te gaan op welke wijze 
defensief fietsen in het 
verkeersonderwijs kan 
worden opgenomen. Het 
spreekt vanzelf dat " 
werkzaam " in het onder
wijs ruim moet worden 
opgevat . Dus ook leden 
die anderszins (oudePs) 
betrokken zijn bij het 
onderwijs zijn van 
harte welkom . Belang~ 

stellenden wo~den 
verzocht contact op te 
nemen met een van de 
bestuur sleden. 



ZAI<EE vs NYQVIST 
Over ministerstunnels en 
wethoudersgarag~s 

Vorig jaar werd in de Fiets
bel al melding gemaakt van de 
Waalsdorperwegaffaire. De 
bewoners van die weg voeren 
al jarenlang actie voor fiets
paden daar. Die paden zijn al 
in het bestemmingsplan Be
noordenhout opgenomen. Door de 
aanleg van fietspaden zal de 
autostrook van de Waalsdorper
weg op sommige stukken smaller 
worden . Dit werd door wet
houder Nyquist gebruiks als 
argument voor de aanleg van 
een tunnel onder de Zuid-Hol
landlaan: zonder die tunnel 
zou de versmalZing .van de WaaZs
dorperweg in zijn ogen tot een 
onoplosbaar verkeerspro-
bleem Zeiden . De bewoners 
zagen hierin echter een truc 
om de aanleg van fietspaden 
op de lange baan te schuiven . 
De wethouder toonde daarop zijn 
goede wil : het fietspadenpla~ 
zou onderwerp van inspraak 
worden en daarna kunnen worden 
uitgevoerd (herfst 1985). 
Alles leek daarmee koek en ei, 
Met name het CDA kon tevreden 
zijn . Deze partij ziet immers 
de Zuid - HollandZaantunnel als 
een goed alternatief voor de 
VerZengde Landscheidingsweg. 
Het CDA is hier zowel plaatse
Zij~ als landeZijk voor gepor
teerd. Dit alles was echter 
niet naar het zin van de 
minister van Verkeer en Water-
staat, mevrouw Smit - Kroes . Zij 
gebruikt elke dag de WaaZs
dorperweg en zou misschien 
zelf in een file terecht kun
nen komen als de fietspaden
aanleg door zou gaan . Dus 
bewoog de bewindsvrouwe hemel 
en aarde om het gemeente
bes~uur op ~ndere gedachten 
te brengen . Zij beloofde de 
gemeente alvast een bijdrage 
vanwege het Rijk van 85 mil
joen gulden als de tunnel on
der de Waalsdorperweg (die 
ongeveer komt te Zopen van 
de gemeentegrens met Wasse-
naar tot aan de voordeur 
van het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat) aan zou 
Zeggen . Dat vond de gemeente 
wat al te k r as en prompt was 
daarop de wereld te klein. 

Ook wethouder Nyquist is 
l~uk voor zich zelf bezig . 
Onder de nieuwbouw van het 

1 stadhuis is een enorme 
' parkeergarage gepland, 
waarbij. de gemeentelijke 
parkeernormen met 100% 
worden overschreden . Wet
houders en hoge ambtenaren 
moeten tenslotte wel een 
beetje makkeZijk hun auto's 
kwijt kunnen. De garage 
zal echter tot zo veel extra 
autoverkeer Zeiden dat de 
wegen in de omgeving van 
het stadhuis het niet of 
nauwelijks zullen kunnen 
verwerken. De wethouder 
stelde daarom voor om de 
in het be~temmingsplan opge
nomen fietspaden maar te 
vergeten . De ENFB protes -
teerde hiertegen en kreeg 
de steun van PvdA en Links 
Den Haag, CDA en VVD ver
meden echter angstvallig 
de woorden "fietspad" en 
"bestemmingsplan" . En wie 
zwijgt stemt toe . In dit 
geval echter is dat des 
te kwalijker omdat het 
juist-het CDA was die 
had voorgesteld om fiets
paden langs de Laan Capes 
en PatijnZaan aan te 
leggen . Wij hebben hier
over het CDA een brief 
geschreven . 

OPvallend is steeds weer 
de hypocriete manier waar
op dergelijke autovoor
zieningen worden gepropa
geerd. Je zou bijna gaan 
denken dat het stimuler-
en van het autogebruik 
goed is voor de leefbaar
heid . Zo beweerde minister 
Smit - Kroes dat dankzij haar 
Waalsdorpertunnel de kind
eren weer buiten zouden kun
nen spelen . Berekeningen 
van de Dienst voor de Stads
ontwikkeling ' Zaten echter 
zien dat zo ' n tunnel niet 
meer dan de helft van de 
hoeveelheid bovengronds 
verkeer zal wegnemen . 
Wethouder Nyquist verzon 
voor zijn garage het ar
gument : dat er anders zo ' n 
parkeeroverZdSt in de Ar
chipelbuurt zou ontstaan . 

er volop parkeermogelijkheden i 
de Archipelbuurt zouden zijn . 
Wie er wel eens een kijkje heef 
genomen, weet wel beter . De wet 
ftouder wil natuurZijk gewoon he 
VCP niet uitvoeren . Iedereen di 
dat wil moet volgens hem ook me 
de auto kunnen komen. 

' ... Visgraat-parkeren 
is de oplossing .. .' 

ENFB, Rover, PvdA en Links 
Den Haag hebben elk voor
stellen aangedragen voor 
voorzieningen voor fiets 
en opnebaar vervoer, milieu
abonnementen en betaald 
parkeren bij het stadhuis. 

Bovenstaande auto - plannen 
dreigen niet alleen ten 
koste te gaan van de be
loofde fietspaden op de 
Waalsdorperweg , Laan Capes, 
Patijlaan en Javastraat maar 
om de Waalsdorpertunnel te 
financieren stelt de wet 
houder voor ook d-e geplande 
fietspaden in het centrum 

" Wat is dat voor een dorps
~entaliteit " v r oeg de minis
ter zich af . Woordvoerders 
van de gemeente haasten zich 
te verklaren blij te zijn 
met het geld maar dat de 
gemeente nog wel enige zeg
genschap wilde behouden. 
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Daar mee suggereert hij dat het 
uitgangspunt van het Ve r keers 
circulatieplan (VCP) "verminde 
ring van het autogebruik in het 
woon- werk verkeer door bepe r king 
van het aantal beschikbare par
keerplaatsen " niet werkt, omdat 

(Spui , Hofweg , PZetterijkade , 
Paviljoensgracht , Torenstraat 
en Jan Hendrikstraat) te 
schrappen . Voor het stadhuis 
is iets anders bedacht . Om 
dit plan "budgetair n?utraal " 
te laten verZopen , moeten er 
115 werknemers (schoonmaak en 
kantine) afvloeien . Hiervan 
draaien e r 40 op voor de· 
parkeergarage . Naa r het zich 
op dit moment a an Zaat zien 
beslist de Raad half februari 
o~er de nieuwbouw van het 
stadhuis . 

Rik Zakee 
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-AGENDA 
17 februari Raadsvergadering 
over de stadhuisgarage en Laan 
Copes- aanvang 19.00 uur 
18 februari - Bijeenkomst in 
de Groene Eland over de fiets-. 
route (deel Zeeheldenkwartier) 
aanvang 20.00 uur 
27 februari - Kerngroep aanvang 
20.00 uur 
1 maart - Fietsdemonstratie Groen
markt- aanvang 14.00 uur. Vie
ring Tienjarig bestaan ENFB-Den 
Haag in lokaal Vredebreuk -
aanvang 15 . 15 uur 
13 maart - ENFB-werkgFoep Ver
keersbeleid - aanvang 20.00 uur 
27 maart - Kerngroep aanvang 
20.00 uur 
10 april - Werkgroep Verkeers 
beleid aanvang.20 . 00 uur 

REDACTIE 
Joep van Hoof , Ita Luten 
en Hans Pars (tel . 070 -
630429) en Petterik Wiggers 
(foto ' s) . 

HANDEL 
Verkoop ENFB - tasjes etc 
Bernard Weerdmeester, Bali
straat 5, tel. 070-603310 
(privee) en 070 - 756240 (werk) . 

Gebruikte enveloppen evt. 
met deze strook dichtplakken. 
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Gegomd etiket om 
enveloppen en ansichtkaarten 
opnieuw te gebruiken. 
Spaart bomen en energie. 
Te bestellen via giro 52730 
van De Kleine Aarde in Boxtel. 
Zestig stuks voor f 3,50. 

EXTERNCONTACT 
Secretariaat ENFB - Den Haag 

Rik Zakee , Laan van Meerder
voort 720. tel 070 - 250526 
(privee) en 070 - 694341 ts . 
2457 (werk) 
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PORT BETAALD 
DEN .HAAG 

l7B94 250 1... 

J G M VAN 1--IUGSEN 
VAN flOl.ITEL.ANDEL.t 
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DE FIETSBEL 
FEBRUARI 1986 - NO.J 

POSTADRES FIETSBEL: 
Postbus 11638 
2502 AP Den Haag 

ADRESWIJZIGINGEN: 
Postbus 2150 
3440 DD Woerden 

Thomas Hood



