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Redal<tioneel 
.~Hsschien bent U, op het l"'?oment dat 
deze Fietsbel bij U in de bus 
']Zitl'ë.t, :zZ bezig -m de K.c-rstborm 
OD te tuiaen. Als U daarmee \:laar 
b€mr;, kunt U meteen ve1'der• paan 
met vers1:eren, nameli,fk van Uw 
;iets, die, zoals U weet, vana; 1 
Janua1,i a.s. moet zi._}r. :vorzien van 
zi,fr•e.""lectie. Wat zal ~et r'looi 
worden op de :Jeg met al die reflec
terende fietswielen. En dat alle
maal omdat er nog steeds aut:-
mobilisten ziJn die op punten 
waar fietsers hun weg kruisen,hun 
snelheid onvoldoende matigen. 
Is /zet U overigens wel eens opge
vallen dat de zijkant 1xm een 
donker gekleurde auto 's avonds 
en 's nachts vaak minstens zo 
slecht zichtbaar is als een 
fiets ? Het ware dan ooi: 3ooischer 
geweest als Nelie tevens had be
Daald dat voortaan de zijkanten 
van auto's moeten zijn voorzien 
van een reflecterende strip. 

Nu et•en heel iets anders: ov 1 J 
november j. Z. vond in Wijkwinkel 
De Regentes de jaa~Jergadering van 
de afdeling plaats, waaraan een 
verheugend groot aantal leden 
deelnam. Tijdens deze bijeenkomst 
ontspon zich een geanimeerde dis
cussie over het wegdek van de 
Haagse fietspaden, waarvan U elders 
in dit blad een verslag aantreft. 
Aan het eind van deze ver~adering, 
waa~Jan de notulen ook in deze 
a.flevering van de Fietsbel staan 
afgedrukt, , kw= het idee naar 
voren om in het vervolg regel
matig een avond te beleggen om 
over dit soort onderwerpen te 
discussiëren. Op de kerngreep
vergadering van 25 november j.l. 
werd besloten op 19 maart a.s. 
een 7ifdelingsvergadering te houd .. •n 
over het thema: de be-învloedina 
van de verkeersmiddelenkeuze. Aan 
dit onderwerp zal de landelijke 
ENFB namelijk op 4 april a.s. een 
themadag wijden. In de eerste 
Fietsbel van het nieuwe jaar zal 
op dit alles nog uitgebreid worden 
ingegaan. 

Als U overigens plannen hebt om iets 
binnen de :::'"deling te gaan onder
nemen, maar U Z7:ch eerst wil oriën
teren oo wat hier zoal speelt, ga 
dan eens naar een kel~groepverga
dering. Hier komen allerlei zaken 
aan de orde waarmee de afdelina 
zich op dit moment bezighoudt ;f 
zal gaan bezighouden. In pricipe 
wordt er op elke derde donderdag 
van de maand zo'n vergadering ge
houden. Op de eerstvolgende, op 
23 december a.s., zal men onder 
meer praten over het rapport 
Overbouwing Utrechtse Baan van de 
Dienst Stadsontwikkeling van de 
Gemeente 's-Gravenhaae en over 
een rapport van de Stuurgroep 
Den Haag over het verkeer in de 
regio. Wilt U eens een kerngroep
vergadering bijwonen, dan kunt U 
het beste telefonisch contact op
nemen met Rik Zakee. Zijn tele
foonnummer is: 25 06 26. 

Joep van Hoof. 



VER!( EER 
• tn POLEN 

Als je je maar een korte tijd in een 
vreemd land ophoudt, krijg je, tenzU 
je er een diepgaande studie van maakt 
slechts een beperkt beeld van hoe 
alles daar op verkeersgebied reilt 
en zeilt. Wanneer je echter je ogen 
goed de kost geeft en je zo nu en 
dan door autochtonen over bepaalde 
aspecten laat informer.en, dan heb 
je aan het eind van zo 'n korte ver
blijfsperiade toch enigszins een 
idee van het fun~tioneren van de 
verkeerssystemen in zo 'n land. 
Hieronder volgt een korte schets 
van het verkeer in Polen, zoals ik 
dat in een week heb leren kennen. 
Dankzij het feit dat ik me daar 
met diverse vervoersmiddelen heb 
verplaatst, zijn mijn indrukken 
van het Poolse verkeer toch ook 
weer niet al te beperkt gebleven. 

De ritten die mijn beide reisgenoten 
en ik per stadsbus maakten, waren 
voor ons de meest enerverende, 
vooral omdat niemand van ons op 
welke manier dan ook de Poolse 
taal machtig was en bovendien bleek 
dat maar heel weinig Polen Frans, 
Duits of Engels spraken. In Krakau, 
waar we het merendeel van de tijd 
verbleven, konden we echter dankzij 
de instructies van degenen bij wie 
we te gast waren en de ruime hoe
veelheid buskaartjes die zij ons 
verstrekten , met dit vervoermiddel 
enige ervaring opdoen, die we later 
in Warschau konden toepassen. 

Er bestaat een soort zonestelsel, 
maar in plaats van str ippenkaarten 
gebruikt men losse kaartjes waarvan 
men, naarmate de af te leggen af
stand groter is, er meer moet laten 
' afstempelen '. Op verschillende 
plaatsen in de bus hangt een appa
raatje, dat, als je éên of meer van 
die kaartjes er tegelijk instopt en 
een handle overhaalt, hierin een 
bepaald perforatiepatroon ponst. In 
Warscnau hadden we voor een busrit 
van het centrum naar een van de 

oudet'e buitenwijken, een tocht van 
ongeveer een half uur, per persoon 
voor 19 Zloty aan kaartjes nodig, 
wat neerkomt op 27 cent. Om dit naar 
de juiste Poolse verhoudingen te 
vertalen, vermeld ik hierbij dat 
een gemiddeld maandinkomen daar 
16.200 Zloty bedraagt, oftewel 263 
gulden. De bussen waren van het dege
lijke Oosteuropese type. Ze hadden 
een slechte vering, reden vrij lang
zaam en produceerden veel lawaai en 
uitlaatgassen. In Warschau cons ta
teerde ik dat het plaatselijke ver
voersbedrijf een groot aantal. tram
en buslijnen exploiteerde. Een ander 
positief punt, zowel nier 1ls Jn 
Krakau, was de vrij hoge frequentie 
ook buiten de spits, nameliJk ge
middeld om de acht minuten. 

KoruunU..aqa mit~...a 

Een nog idealere vorm van opentaar 
stadsvervoer bleek voor ons, deca
dente westerlingen , de taxi, waarvan 
we, ook als we van onze bagage waren 
verlost, nogal eens gebruik maakten, 
mede omdat het kilometertarief naar 
westerse maatstaven vrij laag was. 
Ofschoon er zowel in Krakau als in 
Warschau taxi's in overvloed waren, 
moest je op drukke punten, zoals 
bij heL staLion en bij taxistand
plaatsen in het centrum, soms lang 
wachten voordat je kon instappen. 
Hieruit bleek dat ook veel Polen 
zich per taxi door de stad verplaat
sten . 



Wat ons in Polen opviel, was dat er 
in de steden nauwelijks fietsers aan 
het verkeer deelnamen. Zoals bekend 
moeten de Polen relatief veel betalen 
voor al die zaken die tot de eerste 
levensbehoeften behoren. Dat in ogen
schouw nemende zou men verwachten 
dat het merendeel van de bevolking, 
om zich de uitgaven voor vervoer te 
besparen, zich per fiets zou ver
plaatsen, maar misschien is dit 
een typisch Nederlandse redenering, 
die voor Polen niet opgaat. Mogelijk 
is een fiets in Polen een luxe arti
kel, dat men zich alleen voor heel 
veel geld kan verwerven. 

Een van degenen die ons in Krakau 
en omgeving rondleidden, vertelde 
me dat er in het dorp waar hij was 
opgegroeid, vroeger veel meer ge
fietst werd dan nu. Hij had de in
druk dat dit elders op het platte
land ook het geval was en dat men, 
hoewel minder dan vroeger, ook 
tegenwoordig buiten de steden nog 
wel eens van de fiets gebruik maakt. 
Tijdens de tochten die we in de 
omgeving van Krakau maakten, heb ik 
slechts een hoogst enkele keer 
een fietser gezien. 

De auto's in Polen bieden het beeld 
dat we in een Oolstblokland verwach
ten. Ze zien er oud .en slecht onder
houden uit, ze hebben saaie kleuren 
en het aantal modellen is beperkt 
en vrij fantasieloos. Natuurlijk z~e 
je er veel auto's van het Poolse merk 
bij uitstek, Lada. Daarnaast zijn ook 
de andere Oosteuropese merken goed 
vertegenwoordigd, zoals Skoda en Tra
bant. Bij dit laatste Oostduitse 
merk ging het meestal op het type 
met de carosserie van kunststof, dat 
je een jaar of vijftien geleden ook 
in Nederland wel zag rijden. Evenals 
de bussen hebben de auto's in Polen 
een slechte vering en rammelen ze 
enorm. Zowel Krakau als Warschau 
kennen een vrij intensief autover
keer, maar van files is weinig te 
merken. Tijdens de ritten in de om
geving van Krakau merkten we dat 
de kwaliteit van het wegdek soms 
nogal te wensen overliet. De chaûf
feurs moesten zo nu en dan een enorme 

LADA.2105 GL 
junl'85, beige, -~~ 950 
LPG, 14.000 km · '" • ,• 

slinger maken om een kuil te ontwij
ken of krachtig afremmen om zonder 
al te veel schade voor passagiers 
en auto een stukje slechte weg te 
kunnen overbruggen. 

De reis van Warschau naar Krakau en 
later in in de week weer terug, 
maakten ;1e met een van de expres
treinen die dagelijks tussen de 
grootste steden van het land rij
den. De onze legde het traject, zo'n 
270 kilometer, beide keren weliswaar 
non-stop af, maar had daar ruim 4 
uur voor nodig. (Ter vergelijking: 
over praktisch dezelfde afstand, 
gelijk aan het traject Groningen -
Dordrecht, dot een Nederlandse trein 
ongeveer drie uur). De wagons waren 
van wat ik maar voor het gemak het 
Duitse type zal noemen: aan de ene 
kant de coupé's met twe~ maal vier 
zitplaatsen tegenover elkaar, en te 
bereiken via een deur, gelegen aan 
het gangpad, dat langs de andere kant 
van de wagon loopt. Het interieur 
deed door de pluche bekleding van de 
banken enigszins ouderwets deftig 
aan. Zo'n entourage maakte de reis, 
ook al duurde deze wat lang, redelijk 
aangenaam. 

~oop nu een Skoda 
_ met de mogelijkheid in 

drie termijnen te betalen. 

Skoda 
reeds vanaf 9.995,-



Tenslotte wil ik in deze oppervlak
kige impressie over het verkeer in 
Polen nog melding maken van een "zeer 
opmerkelijk fenomeen op dit gebied, 
waarop ik stuitte bij het doorlezen 
van de ANWB-gids over di t land. 
Het zou kunnen worden omschreven 
als georganiseerd liften. bij be
paalde adressen in Polen kun je 
namelijk een liftboekje kopen, dat 
onder meer een aantal coupons bevat. 
Wie zo'n boekje bezit, mag tussen 
1 mei en 1 oktober vrijelijk over 
een afstand van 2000 kilome ter lif
ten, is gedurende de reis verzekerd 
tegen ongevallen en heeft recht op 
een standplaats op de campings. 
Voor elke 25 kilometer die de li fte r 
aflegt, geeft bij de automobilist 
met wie hij meerijdt, een coupon. 
Wanneer die de coupons opstuurt naar 
de liftcentrale(s), doet hij auto
matisch mee aan een loterij waarin 
fantastische prijzen te winnen zijn. 
Of dit systeem nu nog in Polen be
staat -het ANWB-gidsje dateert uit 
1981 - en of het werkel i jk functio
neert (functioneerde?) heb ik niet 
kunnen controleren . Hoe dan ook , 
deze wijze van vervoer vormt in 
eider geval een aanzet tot een opti
maler gebruik van reeds bestaande 
verkeersstromen en zou misschien ook 
elders met succes kunnen worden toe
gepast, misschien gekoppeld aan een 
vergoedingssysteem voor de automobi
list. 

Wie verre reizen maakt, kan veel ver
halen, zegt een Nederlands spreekwoorc 
Wellicht bevinden zich onder de lezers 
van dit stukje nog lieden die onlangs 
een niet alledaags land hebben bezocht 
en die wat bijzonderheden kunnen mee
delen over het verkeer aldaar. 
De redaktie van de Fietsbel nodigt 
hen hierbij uit daarover een korte 
bijdrage te schrijven, dat wellicht 
een blikverruimende invloed kan uit
oefenen op de lezers van dit blad. 
Globetrotters , doet uw best! 

Joep van Hoof 

Post 
In de eerste plaats m1Jn compliment 
voor het oktobemurmer van de Fiets
bel. Ik heb grote waardering voor 
het werk dat jullie doen en dat zo 
hoog nodig is. In de stad begeef 
ik rre slechts te voet, ardat ik rre 
per fiets van alle kanten bedreigd 
voel en blij ben als ik weer onge
deerd thuiskan. OVeral langs de 
stoep, ook in smalle straten, staan 
auto's geparkeerd, waar ik rret 
Argusogen langs rijd, sinels ik door 
een openslaande autoportier op 
straat gesrreten ben. In de Park
straat lopen de rails zo dicht 
langs de stoep dat je er, achter
volgd door de tram, er alleen naar 
tussen in kan rijden: Wil je een 
tochtje buiten de stad naken, kan 
je voor allerlei onvei:Wachte situ
aties te staan, als je in de buurt 
van de vele snelwegen kant. 
Jamrer dat er zo weinig rrensen' 
aktie:: zijn. Hoe<.-.el al tegen de 
zeventig, zou ik graag nog wat 
.. n.uen helpen, naar ik denk niet 
dat ik wat kan geven, behalve 
mijn lidrtaatschap. Ook maak ik OD 
mijn lll3.nier nog wat propaganda -
door het blad van de ENFB aan 
anderen door te geven of het in 
de trein te laten liggen. 

Veel succes gewenst, 

M.V. IJsseling. 



3egin oktober verscheen de 
nc·ta :::~.:..u .:Jf,Lïi: voor een beter 
befietsbaar Den ~aag van onze 
eige~ E~FB-afdeling. De schrij
vers ·nn cöi t ·,:"rkstt;k, Alphens 
Mantel en ~ik Zakee, produceren 
een uitcuttand overzicht van 
knelpu~ten en gewenste voor
zieningen oe fietsgebied. In 
het boofdstuk Inleidin6 geven 
ze aan te verwachten dat het 
nieu~e college van B. & ~. 
mogelijk wat ~eer voor de 
Hagenaar op de pedalen wil 
onderdemen. In het Beleids
~ro~ra~~a van het College 
;;./Ordt onder:neer ·~e ·· ens-uit
gesproken 10 kilo~e: r fiets
pad per jaar aan te eggen 
(198~-1990). Zakee en Mantel 
zien de Blauwdruk als een 
goed hulpmiddel bij deze 
schone voornemens. Een hele 
pagina op A4 for:naat is in 
de Nota ingeruimd om alle 
ENFB-brieven aan de Raad over 
problematische fietsaangele
genheden weer te geven. Brieven 
die geen antwoord hebben opge
leverd of waar niets mee is 

·gedaan. Onder het kopje "Rog 
niet beantwoord" pri.iken alleen 
al 27 brieven (vanaf oktober 
1979!!!). Ten aanzien van het 
ch!ipi'11er Verkeersonveiligheid 
worden ûe voornaa~ste bronnen 
hie~van op een rijtje gezet: 
-slee~ ontworpen kruispunten; 
- weven van soorten verkeer; 
- uitzichtbelemmeringen; 
- smalle straten met veel Y«~ 

keer; 
- drukke autowegen zonder fiets-

pad; 
- geen snelheidsbeperking auto's; 
- verkeerslichten. 
Over ûit t,.~atste punt wordt nog 
uitvoerig~en apart hoofdstuk in
gegaan. Met name het idee dat 
verkeerslichten de veiligheid be
vorderen wordt bestreden. Voorts 
komt ook de vaak ongunstige af
stelling van de lichten voor de 
fietser aan de orde. 

Een uitvoerige opsomming van 
fietspaden in diverse stadia kan 
''lett::mder Vlaandereh als een 
handzaa~ boodschappenlijstje op 
z'n bureau vastplakken. Bijna 

~ 

60 kilometer fietspad in de 
gemeentelijke en/of EKFB
koker. 
Verder een Top 10 van onveili-
ge kruispunten. Bovenaan zien we 
het Velu~eplein, het Soe&tdijkse
plein en ~elis Stokelaan/Loeve
steinlaan. 
GE:ë.:N FI:ë.:TS:?AJE;~ 

rliet alle sfhten zijn geschikt 
voor fietspaden: te smal is een 
belangrijke reden. Zakee & ~en
tel willen in zulke situaties 
andere maatregelen. Stevige 

sta??en tegen fietsonveilig blik 
staan daarbij hoog op de verlang
lijst. Zeer uitvoerig wordt 
geschetst hoe 9 gevaarlijke 
straten veilig gemaakt kunnen 
worden voor de fietser. Deze 
grondige arbeid scheelt de gem
eente weer een mensjaar aan 
ambtelijke arbeid. 
Onder qet motto "Nederland hoe 
langer hoe hekker" wordt een 
staf gebroken over het anti
fietshek. Een hek dat fietsers 
dwingt om af te stappen bij het 
oversteken. 
Veluweplein 
De on~erper van het Veluweplein 
heeft vermoedelijk vooral voor 
ogen gehad hoe hij het GAB on
bereikbaar kon maken. In de 
nota een "probleeml(aart" van 
dit plein maar ook een recon
stuctievoorstel van de ENFB. 
~eurig in kaart gebracht. Dat 
scheelt weer een ambtenaar maar 
die kan zich nu tenminste veilig 
bij het GAB ~anmelden. 

Omrijden 
Het bescheiden hoofdstukje over 
"omrijden" is mij uit het hart 
gegrepen. De gesch~ste situaties 
in Den Haag blijven "beperkt" 
tot enkele kilometers maar worden 
daardoor niet minder.hinderlijk. 

Kortom: de dames en heren op het 
stadhuis kunnen niet zeggen dat 
ze van niks wisten. 
3LAU .. 'IDRUK - f. 2, 50 
re bestellen door overmaking op 
gi~onu~_er 3586696 van penning
:rteester ZI:F3 Jen Haag. 



kooptips 
NIEUW: 

" Fietstochten in de wijde cm:Jeving van Den Haag, Haarlem en 

en Leiden ", van Uitgeverij IMarsstap. 61 beschreven fiets

tochten net 4 stafkaarten in plastic etui: 

Wenskaarten van Stefan Verwey: 

Nog steeds verkrijgbaar, nog enkele ~laren: 

Tassen (rug- en schouder-) 

nylon net roze opdruk: 

canvas net oranje o!_)druk: 

(De nieuwe tassen krijgen andere kleuren) 

Affiches 

" Parkeer en reis maar, fiets en bus de sigaar 

(net tekening van Stefan Verwey) : 

" 50 is te veel " (verkeersbord) : 

" Blij dat ik rij " (autowrak) : 

Fietsvakantieboek 

druk 1984 

druk 1986 

Tijdelijke aanbieding: 

Fietsrouteboekjes Den Haag - Breda en Breda - Maastricht, 

sanen voor: 

Te bestellen bij Rik Zakee, tel. 25 06 26. 

f 20,= 

f 1,25 

f 5,= 

f 6,= 

f 1,= 

f 0,25 

f 1,= 

f 7,50 

f 20,= 

f 8,= 
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In een van de onvolprezen Zaterdag 
Bijvoegsels van de al even onvol
prezen NR::-Handelsblad, in dit 
geval die van 28 septenber 1985 , 
maakte carelijn Visser gewag van 
een reis per auto door het zuiden 
van Australië, een lange tocht 
door een onherbergzarre streek. 
Wie zijn fietsvakantie voor vol
gend jaar nog niet gepland h~ft , 
wordt d=r het onderstaande nu.s
sdlien nog op een idee gebracht : 

Een ongeplaveide weg, door hoge 
zandheuvels, brengt ons naar de 
geasfalteerde weg. Rechtsaf staat 
de stad Ceduna aangegeven, tachtig . 
kilometer. Linksaf ligt de Nullar
bor, een woestijn. Het eerstvolgen
de dorp is twááljhonderd kilometer 
ver. Vrijwel iedereen die de Nullar
bor- doorsteekt is op weg naar 
Perth, een kleine 2.000 kilometer 
van hier. 
We zijn riog geen uur onderweg 
wanneer we drie fietsers langs de 
kantvan de weg zien staan. We 
stoppen om te vragen wat ze daar 
doen. 
Twee van hen zijn Britten, ze ko
men uit de tegenovergestelde rich
ting, Perth, en zijn sinds twee we
ken onderweg. De derde is een 
Fransman die de tocht nog voor de 
boeg heeft. Hij voert het hoogste . 
woord met' een komisch accent. Hij 
heeft het over het nut van uitdagin
gen in het leven en over de vernuf
tige spulletjes die hij achterop zijn 
velo geladen heeft. De Britten klin
ken beleefd. Ze zijn net afgestu
deerd in Oxford en besloten tot het 
maken van een reis voordat ze bij 

hun respectievelijke vaders als ad
vocaat gaan werken. 
'It is a rather boring trip,' zegt een 
van hen. 'Het is moeilijk om de da
gen uit elkaar te houden.' De Frans
man kijkt onthutst. Hij werkt als 
'secretaire du mairie', secretaris 
van de burgemeester, in een klein 
dorpje en heeft twee jaar voor deze 
fietstocht gespaard. 'Maar de na
tuur, de prestatie,' werpt hij tegen. 
'Een stelletje religieuze fanaten 
heeft onlangs de Nullarbar te voet 
overgestoken,' zegt de tweede Brit. 
'God zou hen wel van voedsel en 

. water voorzien, zeiden ze, ze had
den niets bij zich.' 
'Wel!, alle pas~erende automobilis
ten deden dat dus, ' .zegt de eerste 
Brit op.een zo mogelijk nog meer 
geaffecteerde toon dan zijn vriend. 
De Fransman kijkt intens verdrie
tig naar de grote pakken en water
zakken achterop zijn fiets. 'By foot, 
ohlala,' mompelt hij somber. · 
Wij rijden weer verder. De mannen 
blijven staan om meer informatie 
uit te wisselen. Drie kleine figuur
tjes in een-vlak landschap onder 
een grenzeloze hemel. De weg 
strekt zich lcaarsrecht voor ons uit. 
Er is geen boom te zien. De aarde is 

BRANDEND ZAND 

I bedekt met kort, stug gras. f!e hori
zon is net zo ver weg als mldden 

__ op~aan. 
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Wemeten 

mindermet 
tweematen 
l'legdek fietspaden 

Pieter Schellekens en Ronald Ver
lint van de Dienst der Geireente
werken zi j n bereid gevonden een 
toelichting bij dit onderwerp te 
geven. Zi j leggen uit dat het 
ge.<eentebestuur graag wil weten 
welk belang wij hechten aan ge
asfalteerde fietspaden. Volgens 
het Studiecentrum voor Veneers
techniek is er weinig inzicht in 
de waarde die fietsers hechten 
aan een rinpücx:s wegdek. En
quetes die door een stagiaire 
bij Gelreentewerken werden ver
richt, duidden qJ een vrij grote 
onverschilligheid. 
Uit de discussie kant het volgende 
naar voren: 

- Voorkeuren en wensen: 

Een aantal aanwezigen heeft een dui
delijke voorkeur voor asfalt. Ande
ren hel±>en een minder ui tgesprdcen 
rrening of vinden het weinig uit
naken . Ook zijn er voorstanders van 
het gebruik van beton. Dit zou 
milieuvriendelijker en goedko~r 
zijn dan asfalt. Ronald Verlint zegt 
toe hiernaar navraag te zullen doen. 
Voorstanders van tegelpaden blijken 
niet aanwezig. 
Een nadeel van asfalt is dat er bij 
regen een l aag water op blijft staan. 
Door het aanbrengen van een slijt
laag, zoals in de duinen, kan dit 
worden tegengegaan. Het toevoegen 
van rode kleurstof aan asfalt of 
tegels tNOrdt als een onnodige 
kostenverhoging gezien. Het holDe
len tijdens het rijden op tegel
paden is deels een gevolg van de 
schuine randjes aan de tegels, die 
dienen an afbrokkeling te voorkanen. 
Wat betreft schelpenpaden blijkt er 
een duidelijk verschil van rrening 

tussen oe heren Risseeuw (orim3.) en 
Ens (slecht; veroorzaken vêe1 lekke 
banden) . De heer Risseeuw spreekt 
zijn ongenoegen uit over het gebruik 
van klinkerbestrating (Pcrrpstation
weg) en gravelpaden (Haagse Bos) • De 
schuine kantjes aan straattegels · 
tNOrden volgens hem steeds breder. 

- De kosten van een fietspad: 

Geireentewerken presenteert een nieu
we notitie over dit onderwerp. Verre 



r, 

v.eg het goedkoopst is an geen 
nieuw pad aan te leggen, maar een 
afscheiding van bijvoorbeeld beton
blokken tussen fietspad en autorij
baan op het bestaarde v.egdek te 
plakken. Deze conclusie wordt dcor 
de ENFB rret instenming begroet. 
sans valt echter niet aan een d.uur
dere oplossing te ontkanen, bij
voorbeeld als op de plaats waar 
het fietspad rroet kanen, eeri ~ 
keerstrook ligt rret banen ertussen; 
Als een nieuw pad wordt aangelegd, 
wordt vaak uit kostenoverv.egingen 
de voorkeur gegeven aan tegels 
boven asfalt. Worden echter de 
onderhoudskosten rreegeteld, dan 
blijken tegels veelal duurder. 
De kosten hangen cok sarren rret de 
dikte van de verharding. Deze is 
er ook bij fietspaden op berekend 
dat er een auto overheen rroet kun
nen rijden, bijvoorbeeld de brand
weer. De aanwezigen zien hierin 
een extra ar<jl.llrent an fie cspaden 
autovrij te houden. Als dat ge
beurt, kunnen v.ellicht ook andere 
naterialen voor de aanleg van 
fietspaden worden gebruikt. 

- Ondemoud: 

Defecten aan het v.egdek kunnen bij 
Gerreentewerken worden gerreld (post
bus 19. 350, 2500 CJ Den Haag, tel. 
88 92 60). Kleine reparaties wor
den doorgaans binnen- enkele dagen 
verricht. Wegens bezuinigingen op 
het onderhoud gaat de toestand van 
veel tegelpaden zienderogen achter
uit. Ook in asfaltpaden ontstaan 
sans onverklaarbare hobbels. Vol
gens de heer Ens wordt er tegen
woordig veel minder degelijk ge
tegeld als vroeger. 

- Scheidingen in het v.egdek: 

- Een erg groot probleem voor fiet
sers zijn scherpe rarrlen, zoals 
arhoogstekende tramrails en go:>t
jes die ontstaan bij de afschei
ding tussen twee soorten v.egdek 
die ongelijk verzakken. Qn dit 
te voorkanen trekt rren tegenwoor
dig het v.egdek van het fietspad 
zo veel mogelijk dcor, bijvoor
beeld bij uitritten. 

- Palen op het fietspad: 

Scrnnige anbtenaren schijnen het 
plaatsen van palen op het fiets
pad onveilig te vi~den. De. aan- . 
wezigen zijn het hiernee ru.et eens· 
auto's op een fietspad vorm:n een 
veel grotere bedreiging en aoor de 
plaatsing van palen kan worden 
voorkanen dat auto' s op fietspaden 
gaan rijden. De palen rroeten v.el 
goed zichtbaar zijn. De heer Ens 
geeft enkele voorbeelden van zeer 
klunzig geplaatste palen, die 
inderdaad gevaarlijk zijn. 
Pieter en Ronald zijn het rret ons 
eens dat auto's op fietspaden een 
steeds groter prooleem worden. 

Na deze discussie wordt afscheid 
generoen van onze beide gasten. Zij 
kondigen aan in de nabije toekarst 
een gesprek rret ons te willen 
hebben over het progrëlllll'a van 
fietsvoorzieningÊm voor de kanende 
jaren. 

Rik Zakee. 



Verslag van de jaarvergadering 
van 13 november 1986. 

~zig: 

Afgeneld: 

Jankees van Elderen, Rik 
Zakee, Bernard Weerd
rreester (voorzitter tot 
ptmt 6), Jan Goutier, 
Rinus van Sprundel, Evert 
van Wijk, JJ Risseeuw, 
Joep van Hoof, J Larret jr 
, Charles van Rijnsoever, 
Henk Toet, Hans Pars, 
Henk Ens (voorzitter van
af punt 6) , Alphens 
Mantel. 
Jenny Schoemaker, Nico 
Vlasveld, Anton Wt~rde 

l. Opening, rrededelingen, ingekaren 
stukken: 

Bernard Weerdrreester deelt nee dat 
hij zich als voorzitter terugtrekt, 
arèat hij alTNeer een half jaar in 
het oosten des lands \>IOOI'lt. Inge
karen zijn: een kaart van Anton 

Wtenweerde, die de aanleg van be
tonnen fietsreden bepleit (zie 
verslag discÜssie wegdek fiets
paden) ; een kaart van MV IJsse
ling (zie elders in dit m:amer) ; 
voortgangsverslag van het af
delingsbestuur vanaf 1 oktober. 

2. Discussie wegdek fietspaden: 

Zie elders in dit nurrrrer. 

3. Financieel overzicht en begro
ting: 

we spreken af " slechts " 200 
fietsrouteboekjes te laten drukken. 
Hierdoor gaan zowel de inkCIT5ten 
als de uitgaven reet 300 gulden om
laag. De penningreeester 'M::lrdt be
dankt voor zijn inspanrungen · 
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4. Bestuursverkiezing: 

\'Ie aaan voorlopig door net een 
t:weffiansbestuur. Mensen die aktief 
willen worden, kunnen zich eerst 
oriënteren in de kerngroep. Evert 
van Wijk en Rinus van Sprundel 
nelden zich hiervoor aan. 

Hf;'f' ~<;,11! a.eoer:tre V""'!:l 'r~oe.. 
AAN {)e I<A')')A ... 

5. Verslag vorige ledenvergadering: 

Geen cprerkingen. 

6. Jaarverslag en plannen: 

De vergadering bepleit het houden 
van thema-avonden (onder andere 
over Scheveningen en parkeergarages) 
Het bestuur zegt dit toe. Op 4 
april houdt de ENFB landelijk een 
thenadag over de wenselijkheid en 
effectiviteit van verschillende 
soorten verkeersmaatregelen. Houd 
deze datum dus vrij . 
Op de eerstvolgende kerngroep
vergadering op 25 novenber a. s . 
wordt uitgebreid ingegaan op wat 
er de karende tijd aan publieks
gerichte akties rrogelijk en wense-

- lijk is. 
Er zijn plannen in de maak an de 
derronstratie-fietsroute gedeelte
lijk af te breken. De ENFB zal, 
als deze plannen worden doorgezet, 
gerechtelijke stawen onderoerren. 
De vergadering geeft de voorkeur 
aan uitbreiding van het personeel 

De vergadering geeft de voorkeur 
aan uitbreiding van personeel bij 
het landelijk bureau van de ENFB 
boven oontributieverlaging. Er 
rroet net narre ielli3Ild kanen die 
allerlei vragen van buiten kan 
beantwoorden. Oze afvaardiging 
naar de ledenraad zal neer duide
lijkheid vragen over de financie
ring van nieuwe arbeidskrachten. 

7. Rondvraag en sluiting: 

De redaktie vraagt an neer kopij 
en krijgt CCI!!'lirrenten voor de 
vomgeving van de Fietsbel. 
Bemard Weerdrreester is iruniddels 
vertrekken, crrdat hij de trein 
naar Deventer nog rroet halen. 
Henk Ens . .zit daaran het laatste 
deel van de vergadering voor. 
Bemard wordt bedankt voor zijn 
vele werk en bedankt ons voor de 
prettige sarrern-.erking . 

Rik Zakee. 
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ASENCIA , . . . 

23-12 kerngroepvergadering 

22-1 kérngroepvergadering 

7-2 ledenraadvergadering over 
het beleid van de redaktie 
van de Vogelvrije Fietser 

17-2 kerngroepve:r.,1adering 

19-3 afdelingsvergaderin<J c,i;er 
de beïnvloeding van de 
verkeersmiddelenkeuze 

4-4 ENFB themadag over de 
teinvloeding van de 
verkeersmiddelenkeuze 

Nadere informatie antrent al deze 
agendapunten is te verkriigen bij 
Rik Zakee, tel. 250626. 



Stadhuis 
Àn Salomonson uit forse kritiek 

op de plannen van het Haagse ge
meentebestuur om een nieuw 
stadhuis aan het Spui te bouwen 
(NRC Handelsblad, 29 oktober). 

Voor de plannen van het vorige 
gemeentebestuur, uitbreiding van 
het bestaande stadhuis aan het De 
Monchyplein gelden soortgelijke 
bezwaren. Ook hiervoor geldt dat 
er een zeer grote netto investering 
nodig is. Er staat tegenover, dat 
enkele huurpanden kunnen wor
den afgestoten, maar dit levert 
slechts een geringe bijdrage in de 
k.zy.;.ten op. Om tot een "budge-t
tair neutraal" plan te komen zou
den ruim 200 personeelsleden 
moeten afvloeien. 

De stelling, dat een grote par
keergarage de hele buurt eindelijk 
autovrij zou maken is onjuist. De 
garage zou er juist voor zorgen, 
dat meer ambtenaren met de auto 
naar het stadhuis komen. Om de
ze verkeersstron ,cn te kunnen ver
werken wilde de toenmalige wet
houder Nyqvist de in het bestem
mingsplan opgenomen fietspaden 
langs een aantal gevaarlijke wegen 
in de omgeving schrappen ten 
gunste van autorijstroken. De ge
meenteraad stak daar een stokje 
voor. maar had geen antwoord op 
de te verwachten verkeersproble
men. Om deze niet helemaa.J ui t 
de hand te laten lopen werd de 
aanleg van ten minste een tram
lijn noodzakelijk geacht . . 

Volgens mij dient geen· van bei
de plannen te worden ultJ~cWoe•·d."··· • 
Wat wellicht wel 
de houw van een deJ>e-ndaJlCe 
het Spui, waar enkele diensten, 
die nu in zeer dure huurpanden 
zijn gehuisvest, kunnen worden 
gevestigd.Waarschijnlijk kan 
daartoe worden volstaan met de 
verbouwing van bestaande kant~ 
ren aan het Spui. 

Rik Zakee 
secretaris .ENFB afdeling Den 
Haag 

, Zwitsers leger 
zoekt 80 000 
nieuwe fietsen 

BlRN (AP) - ~t't Zwitst'fse leqrr de 
80 000 Oudt'fWf.'Ut' fit't ~t'n d•!' mo
ment Hl tn gt'bfu•k z1jn >.~ervangen 
~oor Hn noq te ontwerpen ntevw 
modt'l. 
Htt ministt'fie >.~an deft'nsie heeft 
t.-.trn weten d<~t 'lOOf" het ja.at 2000 
alle Zwitserse legerlit'tsen liJn ver· 
vanqM. vench•llende fabnkanten 
en ontwerpers ztjn uttqenodigd om 
e~ n•eow model te presenteren. 

He1: le-qer 1egt d.-.t hel steeds moei· 
ltrker wordt orn r'!ser-..e-ondffdelcn 
te k.r ijg<'n v()()( het bestolande mo
del. Oe huidit;~e legertiets LS leff 

'ltwtld >~&~nwege Zijn robuustheid. 
Oe l•ets wer')t 22,5 kilo en kost 
z~ ·n 1600 guiC:otn per stuk.. 

TROUWEN DOE JE IN 
HET STADHUIS 
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De aardappelen schoonboenen en in de schil in ± 20 mi
nuten gaar koken. ~Ja 1u minuten de eieren biJ de aardap
pelen leggen, zodat ze onder water liggen. De aardappe
lan afgreten, wat af laten koelen. De eieren onder koud 
water iaten schrikken, pellen en klein hakken. De aardap
pelen pellen, in plakjes snijden en af laten koelen. Een 
saus roeren van yoghurt, mayonaise, knoflook uit de pers, 
gesnipperde ui. geknipte peterselei, bieslook en wat zout 
en peper. De plak ham in piepkldne blokjes snijden en de 
appel grof snipperen. Aardappelplakjes, gehakte eieren. 
ham en appel voorzichtig met de saus mengen. De salad 
in een goed afStuitbare kunstslof of metalen bak meene
men. Lekker met allerlei stukjes rauwkost als komkom-

mer, radijsjes, wortel en paprikareepjes. 

Thomas Hood



