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Redaktioneel 
He t is doorgaans zinni q verder 

t e k i jken d a n je neus lana i s . 
Di t qeld t ze er zeker ook ten a a n
z i en-van he t k ri tisch volqen van 
het beleid inzake h et fiets ver
keer. Bij al hetaee n er OP dit 
qebied mis is binnen d e Haaase 
aaqlomeratie, staan we er mees
tal niet bij stil dat er ook in 
de reaio voor de fietser heel 
wat te verbeteren valt , om het 
even of hij zijn voertu ig voor 
het woon-werk- , woon- school of 
of rekreatieve verkeer gebruikt. 

De te realiseren fietsverbin
dingen buiten de bebouwde qe
bieden zijn opoenomen in het 
fietsnadenplan van de orovin
cie Zuid-Holland, dat in 1q77 
is vas t gesteld, maar momenteel 

• 

Aktiviteiten waar de EN~B zich 
de afqelopen maanden mee heeft 
beziggehouden: 

- Kostverlorenweg (Leidschen
dam): overleq aevoerd met 
comité Behoud Ïandschao 3 
molens. Bezwaarschriften naar 
gemeente Leidschendam en r,s. 

- Fietsen teaen racisme: r oute
beschri i vinq aeleverd voor 
het deei Rotterda m- Den Haa g
Leiden 

- La ndscheid ingsweq : v e r zoek om 
informatie aan minister en ge
me ente Wass e naar aericht. o: 
verleq met aemeenteraadsfrak
tie links Den Haaq. Brief aan 
enige raadsleden en oers. 

- Kustlokatie: Kommentaar ver
stuurd aan Tweerle Kamer, r-s en 

wordt herzien. De voorgestelde 
wijziginae n zi j n vas tgeleg d i n 
een ontwer pnota , die on l a ngs 
verschenen is . Een van de or
qanisaties die door het provin
ciebestuur zijn aanaezocht om 
daarop eventueel kritiek en 
aanvullingen te leveren, is de 
EN~B. Over nlan en ontweronota 
treft u in deze ~ietsbel een 
biidraqe aan. 

De portie qroen in deze afle
verinq van ons afdelingseraaan 
is daarmee noa niet oo. Een 
tweetal anàere handelen name
lijk over een van de qroenste 
wiiken van Den Haaa, die boven
dien een era landelijke naam 
draagt: Mariahoeve. 

Zoals u ongetwijfeld wee t, be-

gemeenteraad. 

- Brief aan aemeenteraadscommis
sie voor ROVV over Aanpak Ver
KeersOngevallen Concentraties 
(AVOC) en over een aantal no
ta's over . vormqevina fietsvoor
zieningen en stuk j e - fietsoad 
Laart van Heeràervoort. 

- Overlea met dhr. Bianchi (CDA). 

- Overlea qevoerd met de heer 
Verlint (gemeentewerken) over 
knelounten lanqs demonstrati e 
fiet-srou t e . Kommentaa r onge
s t e ld OP e valua tie rapoort. 

- Hofvi jver: Pe rsbericht ver
stuurd n.a.v. advertentie ge
meente. Nota afqerond en qe
zonden aan B&\-1, · commissie - ROVV 
en pers. Samen rnet andere or
qanisaties commentaar geleverd. 

Spoorwij··k: 30 ~mluur 
In februari hBeft het gemeen

tebestuur een verzoek gericht 
aan het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, om een deel van 
Spoorwijk in te richten als 
30 km/h zone. Erg vlot is de 
gemeente niet met dit initia
tief, want reeds op 1 april '83 
bestond de wettelijke mogelijk
heid hiervoor. 

Het proefgebied bevat 2 delen: 
deel A ligt tussen het Hilde
brandsplein, de Schimmelweg en 
de A.Thijmstraat; deel B omvat 
het gebied tussen de Hildebrand
straat, de A.Thijmstraat de 
Sinjeur Semeynsweg en de Van 
Zeggelenlaan. 

Voor deel A is, na overleg met 
het ministerie, nu reeds een de
finitief plan klaar; over de in
vulling van deel B wordt nog on
derhandeld, o.a. in verband met 
de mogelijke 80% rijkssubsidie 
op de inrichtingskosten. 

re inrichtingsplannen bestaan 
voornamelijk uit het aanleggen 
van verkeersdrempels (waarbij 
die in de Ha sebroekstraat en Van 
Meursstraat speciale busvoorzie
ningen krijgen), plantenbakken 
(de wegversmalling moet leiden 
tot verlaging van de rijsnelheid) 
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en het aanleggen van een vrije 
bu~Qaan aan het Ledeganckplein. 

bndom het gebied zullen 30 km/h 
zone borden wo rden geplaatst, die 
de automobilisten hopelijk op 
zullen merken in in acht nemen. 
voor gebied A bedragen de kosten 
ongeveer een ton, voor gebied B 
rui~ 2~ keer zoveel. 

Inspraak door de Spoorwijkers 
leverde op dat die in meerde~heid 
positief tegenover de gemee ·.te
plartnen stonden. 
Redenen 

Wat zijn nu de redenen geweest 
om juist Spoorwijk als proefge
bied te keizen? 

Ten eerste: de verkeersonvei
ligheid: in de periode 1978-1982 
was het aantal (letsel)ongevallen 
per hectare 2 maal zo groot als 
het Haagse gemiddelde. · raarnaast 

· is het percentage ongevallen met 
bromfietsers en voetgangers 
relatief hoog. 

Ten tweede: het ontbreken van 
·voorzieningen voor langzaam ver
keer en de ervaren hinder van 
hard rijdende auto's in woonstra
ten. Het ge . 

Het gemeente-initiatief kan wor
den t oegejuichd: een verlaging van 
de r ~jsnelheid zal,. naar verwach-

steedt -de l a ndeli jke ENFB i n het 
jaar van h a a r t weede l ustr um 
ruim aandacht aan h et werven van 
nieuwe leden . U heeft hierover 
al een en ander kunnen lezen in 
het laatst verschenen nummer van 
de Vogelvrije Fiets er; bovendien 
stond hierover in de voriae 
Fietsbel al een beric htje afae
drukt. Als vervolq hiero n wo~dt 
in deze aflevering not wat nader 
op deze grootscheepse ledenaktie 
ingegaan. Heeft u trouwens al 
e en ledenwerfoakket in Woerden 
aangevraaqd? 

De redaktie. 

- 10 jaar ENFB. r.esprek gehad 
met Wim Schild (Haagsche Cou
rant) over resultaten van 10 
jaar aktievoeren. 

- Spuikwartier: Kommentaar oo 
verruiming parkeernormen opge-
steld. · 

- ~odal Split studie: Kommentaar 
met bijlaqen toegestuurd aan 
commissie !!OVV 

- Provinci aal Piets oadenolan: 
met a nd e r e ENFB a fde lingen in 
Zu i d Ho l l a nd algemeen en zel f 
specifi ek commentaar o pgesteld . 

- Deelgenomen aan overlea rnet 
de Haagse raad voor Soort en 
Recreatie. 

- Deelgenomen aan landelijke 
aktiviteiten op gebied van 
bestuur, 10-jarig hestaan en 
ledenwerving. 

t ing de kans op onqevallen doen 
verminderen en ook minder kans 
op zwaar letsel bij ongevallen 
geven. 

F ie t s voorzienin gen 

I n Sp oo rwijk worde n geen spe
c ifi e k e voor z i e ningen v oor fiet
se r s g e schape n , terwijl dit toch 
b epaald geen ov erbodige luxe is. 
Ook d e grote ontsluitingswegen 
(Gou verneurla an, Van Zeggelenlaan, 
Hi ldebr andstraat) worden niet aan
ge pakt . Onhoudbare situaties voo r 
langzaam verkee r, ten gevolge 
van d ruk snelverkeer, blijven 
zo gehandhaafd. 

Ondu i d e li jk is of de gemeente 
p lan ne n heeft om meer Haagse wij
ken al s proefgebied in te richten. 

He t ligt in de bedoeling de 
de finitieve inrichtingsplannen ter 
visie te leggen (waarschijnlijk 
rond de zomer) . U i teraard zal de 
ENPB haar visie hierop schrifte
lijk aan de gemeente kenbaar maken. 
We zien met belangstelling het 
do·o r h e t Ministerie op te stellen 
evalua tie -rapport naar de effecten 
tege moet. -

Via de Fietsbel houd ik u op de 
hoogte, 

Alphens Mantel 



LA NDSCHEIDINGSWEG 

Onlangs we rd door minister 
Smit-Kroes een nieuw fiets
viadukt over de Leidsestraat
weg opengesteld.Met ballonne n 
getooide scholieren mochten 
over het viadukt fietsen en 
vervolgens van dè minister ver
nemen,dat ze zich veilig in 
het verkeer moesten gedragen. 
Het nieuwe viadukt ligt vlak 
naas t het oude Landscheidings
viadukt,dat op zijn b~urt weer 
pal tegen de grens met d e 
gemeente Wassenaar ligt. 

Buitenoroportionele afmetingen 

Wat aan het nieuwe viadukt 
opvalt zijn de (voor een fiets
brug) buitenproportionele 
afmetingen. ~ aanlegkosten 
(bijna 7 ton) zijn navenant. 
Nu is het algemeen bekend,dat 
ze bij fijkswaterstaat houden 
van groot en breed,maar het 
zou natuurlijk ook best eens 
kunnen dat ze die brug ook nog 
eens voor auto's gaan gebruiken. 
Wat in ieder geval uiters on
waarschijnlijk is,is dat de 
brug over een aantal jaren weer 

wordt afgebroken. lit is opmer
kelijk,omdat het streven van 
Smit-Kroes en lijkswaterstaat 
is om over enkele jaren de 
Landscheidingsweg door te 
trekken naar Leidschendam en 
daarbij zal er aan de kruising 
met de Leidsstraatweg het nodi 
ge verspijkerd moeten worden. 
~t er nu een duur viadukt 

wordt aangelegd betekent auH, 
dat ze bi j lijkswaterstaat al 
vr ij prec ies weten,hoe een en 
a~der er na het doortrekken van 
de Land scheidingsweg uit moet 
gaan zien.Voor de ENFB was dit 
a anle iding om de minister eens 
o~ de nodige informatie te 
vragen. 

Vraaq en antwoord 

Ook het gemeenteraadslid Hans 
van Oel (PSP-CPN-PP F) had 
echter opgemerkt,dat er een 
r.ieuw viadukt uit de grond 
gestampt was,en had zich er 
daarbij over verbaasd,dat 
daarover nooit enige medede
ling aan de raadscommissie van 
~imtelijke Ordening,Verkeer 
e~ V ervoer was gedaan. rus be
sloot hlj wethouder Nyqvist 
eens om opheldering te vragen . 
Eij deed dat echter erg voor
zichtig. 
"Ligt het fietspad in de gemeen
te ~n Haag?" ,was de eerste 
v::aag. 
"get ligt in Wassenaar",was het 
a~twoord van de wethouder , waar
~ee het raadslid was afgebluft. 
:;"..! is de heer Nyqvist niet in 
zijn eerste leugentje gestikt, 
~aar dit keer liet hij zich 
·,;e l erg makkelijk kennen.Er 
zijn tenslotte honderden plat
;:egronden van ~n Haag in om
loop en we hebben er nog niet 
één kunnen ontdekken,waarop het 
r.ieuwe viadukt niet in ~n Haag 
ligt.Bovendie n was ons a~ eer-

NEELIE SMIT-KRoEs VK,r4~~ 
Tekening w-.., Post 

der bekend,dat Burgemeester en 
\•oethouders een kapvergunning 
~ebben verleend om de aanleg 
van het viadukt mogelijk te ma
:<en, en welke ambtenaar zich 
~ier namens de gemeente mee 
~ezig heeft gehouden (de heer 
Caret). 
Nyqvist,zelf een fervent voor
stander van de verlengde Land
scheidingsweg,heeft dus blijk
baar iets te verbergen. 

Vork en steel 

Hoe de vork precies in de steel 
zit weten we nog niet,maar het 
ziet ernaar uit,dat de voorbe
reidingen voor verlenging van 
de Landscheidingsweg in een 
zeer vergevorderd stadium zijn. 
Alleen de gemeente Voorburg 
ligt nog dwars en verlangt in 
ieder 7eval een zorgvuldige 
oe~--~ · or~ingsprocedure en 
garantleS ca- fo ~eluidh i nder 

wordt beperkt. 
~t is mevrouw Smit echter t 

veel gevraagd en haar collega 
Winsemius heeft onlangs de 
Wet op de ruimtelijke Ordening 
alvast zodanig gewijzigd,dat 
tegenstribbelende gemeenten 
makkelijker dan voorheen tot 
meewerken kunnen worden gedwon
gen.Mocht dat gebeuren,dan zal 
onder andere de ENFB alle 
mogelijke bezwaarschriftenpro
cedures beproeven om de weg 
alsnog tegen te houden.Op de 
bij wegenbouwers steeds popu
lairdere overvalprocedure zijn 
we in ieder geval voorbereid. 
Om de weg definitief te laten 
afvoeren zal er echter heel 
wat politiek touwtrekken nodig 
zijn. 

fik Zakee 
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MariahoeVe 
fietsen en 

Op 29 mai 1958 klonk in het 
poldergebied in het meest oos
telijke gedeelte van de gemeen
te 's-Gravenhage voor het eerst 
het stampende geluid van een 
heimachine. Het kondigde het be
gin aan van de uitvoering van 
een in de jaren vijftig ontwik
keld bouwplan, Mariahoeve. Er 
ontstond uiteindelijk een wijk 
met relatief veel groen en met 
allerhande soorten woningen: 
flats van betrekkelijk laag 
tot zeer hoog, met appartemen
ten van wisselende grootte 
naast al dan niet riante eens
gezinswoningen. 

~ wijk is gunstig gelegen: 
enerzijds is het stadscentrum 
redelijk dichtbij, anderzijds is 
men zo "buiten". Het park Marlot 
het Haagse Bos en Clingendaal 
liggen als het ware onder hand
bereik, de Wassenaarse landace
deren en het duingebied van" 
Meyendel bevinden zich op iets 
grotere afstand. 

Iruk bereden routes 

~or Mariahoeve heen lopen zes 
routes waarover zich veel verkeer 
verplaatst. Vier daarvan lopen in 
oost-west richting, waarvan twee 
(de Bezuidenhoutseweg en Finnen
burg-Boekweitkamp, welke het ver
lengde van de Schenkweg vormen) 
langs de rand van de wijk liggen 
en twee er midden in, nl. riamant
horst-vlaskamp (die aansluiten op 
de Theresiastraat) en Het Kleine 
Loo. In noord-zuid richting lopen 
de· Eigersbergenweg en Hofzicht
laan. ~ze laatste vormt een scha
kel in de verbinding tussen ener
zijds Voorburg en Leidschendam en 
anderzijds Wassenaar, Schevenin
gen en ~n Haag-Oost. Ie zes bo
vengenoemde hoofdroutes zijn 
slechts gedeeltelijk van fietspa
den voorzien. Op de trajecten 
liamanthorst-'-V laskamp en Finnen-

burg-Boekweitkamp ontbreken ze 
geheel; een slechte zaak omdat op 
beide wegen de fietser behoorlijk 
veel gevaar loopt. riamanthorst 
en Boekweitkamp nodigen door 
hun grote wegbreedte de automo
bilist uit tot hard rijden. Op 
Boekweitkamp en Finnenburg le
vert vooral de grote intensi
teit van het autoverkeer veel 
risico's voor de fietser op. 

Te weinig doorsteekjes 

Voor het overige is het 
fietsklimaat in Mariahoeve 
niet echt ongunstig te noemen. 
Het grote manco is, naast het 
ontbreken van fietspaden 
langs beide laatstgenoemde 
hoofdroutes, een tekort aan 
een uitgebreid aantal fiets-

·doorsteekjes, met name in de 
richting noord-zuid, waardoor 
de mogelijkheden van de wijk 
langs deze lijn over rustige 
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openbaar vervoer 
en veilige routes te door
kruisen nogal beperkt worden. 

~ordat in de afgelopen tijd 
een aantal voetpaden ook voor 
fietsers is opengesteld, is 
de situatie in dit opzicht wel
iswaar verbeterd, maar nog lang 
niet ideaal. Bovendien is, ge
tuige het in de vorige Fietsbel 
opgenomen krantenknipsel, lang 
niet iedereen gelukkig met deze 
oplossing. Blijkens een be
richt in het mededelingenblad 
van het wijkberaad is het ech
ter de bedoeling dat deze paden, 
hoewel bij het begin ervan nu 
het bordje "Fietspad" staat ge-

plaatst, door zowel voetgangers 
als fietsers worden gebruikt, een 
vorm van wederzijds gedogen dus. 

Openbaar vervoer 

~ voorzieningen ten aanzien 
van het openbaar vervoer zijn in 
Mariahoeve redelijk tot goed te 
noemen. Buslijn 4 en tramlijn 6 
zorgen voor een aanvaardbaar snel
le verbinding tussen de wijk en 
het Centraal Station c.a. het 
stadscentrum. ~ freque~tie v~n 
beide is door de week overdag op 
een behoorlijk peil, maar in de 
avonduren en in de weekeinden, 
zoals in de meeste andere delen 
van de Haagse agglomeratie, matig 
tot slecht. 

re loopafstanden van en naar 
de haltes is vooral voor hen 
die in het meest oostelijke 
deel van Mariahoeve wonen, nl 
in de Landen, te lang. Ia ar 
staat tegenover dat lijn 6 
doorrijdt naar Leidschendam, 
waardoor het aldaar geleden 
groot-winkelcentrum Leidsenha
ge en Ziekenhuis Sint-Anthoni
ushove, waarop ook Mariahoeve 
in belangrijke mate is aange
wezen, goed bereikbaar zijn 
vanuit de wijk. 

Via nezelfde route als lijn 6 

rijdt op weekdaaen tot 6 uur 
's avonds tramlijn 7 door Ma
riahoeve. Ieze dienst wordt 
nog niet zo lang uitgevoerd; in 
het naarjaar 1983 namelijk werd 
het eindpunt van deze tram ver
plaatst van het Centraal Station 
naar Sta ti on Mariahoeve. re HTM 
overweegt echter de verlenging 
van deze lijn weer ongedaan te 
maken. Kennelijk heerst er bij 
het gemeentelijk vervoersbedrijf 
noa steeds het entrechte idee 
dat er in bepaalde delen van de 
Haagse agglomeratie een teveel 
aan openbaar-vervoervoorzienin
gen kan zijn. 

Streekbus en trein 

Wat de verbindingen met de 
regio betreft, over de Bezuiden
houtseweg, dus in feite langs de 
wijk, rijden streekbussen, die 
dwars door Wassenaar gaan en als 
eindbestemming Katwijk en Leiden 
hebben. Wie echter naar laatst
genoemde stad wil, kan beter ae
bruik maken van een sneller mid
del van openbaar vervoer, nl. de 
trein. Mariahoeve heeft immers 
een eigen NS-Station. Hiervanuit 
zijn ook plaatsen als Haarlem en 
Amsterdam snel te bereiken. Er is 
zelfs een spoorverbinding met 
Schiphol. Een aantal jaren geleden 
was het ook mogelijk vanaf Station 
Mariahoeve rechtstreeks naar bt
terdam te reizen. Via deze lijn 
beschikte men toen bovendien over 
een snelle verbinding met plaat
sen als Fijswijk en Ielft, maar 
dat is nu (met enkele uitzonde
ringen in de spits) verleden tijd. 

!oor de betrekkelijke nabijheid 
van Station Voorburg 't Loo, waar 
men echter niet rechtstreeks 
vanuit Mariahoeve met het open
baar vervoer kan komen, is Zoe
termeer daarentegen weer wel 
goed per spoor bereikbaar. 



Ccnclusies 

~ voorzieningen voor fiets 
en openbaar vervoer zijn in 
Mariahoeve r _de liik, maar be
slist niet optimaal . Wat de 
verb indingen per tram be treft , 
va lt het t e hopen dat de HTM 
de gedachte n aan de inkorting 
van lijn 7 to t het Centraal 
Station ove rboord zet. ~ 

Ingezonden 

fietsers zouden d aarenboven 
gebaat zijn met de aanleg van 
fietspaden l anqs de drukk e 
hoofdroutes en - de u itbre iding 
van een aantal doo r s teekjes, 
waardoor het moge lijk wordt 
veilig pe r v i e t s van de ene 
h oek van d e wijk naar de andere 
te k ome n. 

Joep van Hoof 

Ma riahoe ve te a en fietspaadje Ik vind het jamer dat de ENFB 

Met grote verwondering las ik 
h e t in de laatste Fietsbel onder 
de titel "Mariahoeve tegen fiets
pa adje" zonder enig colll!i1entaar 
ge plaatste artikeltje . lit stukje 
i s namelijk niet alleen fietsen
v r iendelijk, ~aar ook geheel on
juist. lat betreffende paadje is 
h e lemaal niet van de ene op de an
d e re dag van a.emeentewege gebom
b a rdeerd tot fietspad , maar vor~t 
e e n onderdeel van een in 1979 door 
h e t wijkberaad Mariahoeve bij de 
ge meente ingediend plan om de 
f i etsverbindinqen in de wijk te 
v e rbeteren, dat met de uiterste 
t ~ aagheid behandeld is, maar nu 
e e n eerste begin van uitvoering 
ge kregen heeft. 

Er bestaat dan ook geen bord waar 
mee aangegeven wordt dat een pad 
zowel door fietsers.als door voet
gangers gebruikt mag worden - im
mers het bordt ''Fietspad" houdt 
dat al in. 

dit stukje op deze wijze publiceer
de zonder eerst naar de achterlig
gende feiten te informeren. Op de
ze manier wordt in eigen doel ge
trapt. 

Het is nooit de bedoeling van 
Gemeente of Wijkberaad geweest e
nig pad voor voetgangers te ver
bieden, en het gaat om verbindin
gen met zo weinig verkeer dat van 
hinder, - laat staan gevaar - geen 
sprake is. Verreweg de meeste ke
ren dat ietuand het paadje gebruikt 
ontmoet hij daar noch een fietser, 
noch een voetganger. 

Tenslotte verneem ik graag van 
U uit welk blad het artikeltje af
komstig is, zodat ik een commentaar 
ter opname kan aanbieden. 

ir. H. Ens, 
voorzitter verkeerseem 
missie wijkberaad 
Mariahoeve. 

Naschrift ledaktie 

Ook is het niet waar dat dit of
f i cieel wil zeggen dat voetgangers 
v a n die doorgang geen gebruik mo
ge n maken. Er is geen enkele bepa
l i ng die zegt dat het verboden is 
t e lopen op een als ''Fietspad " aan
ge geven we g . En in Nederland geldt 
no g altij d dat alles toegestaan is 
wa t niet bij de wet verboden is. 

Uit de laatste zin van het arti
keltje "Gedupeerden mogen nu ander
halve kilometer sjokken" blijkt 
duidelijk de behoefte aan de ver
binding: immers vroeger moesten 
de fietsers die anderhalve kilome
ter omrijden. Ligt het dan niet 
voor de hand een klein beetje ver
draagzaamheid te betrachten en 
voetgangers en fietsers gezameliik 
gebruik te laten maken van het 
royaal gedimensioneerde pad? 

Het plaatsen van artikelen be
tekent niet dat de redaktie de i n
houd onderschrijft. Soms worden 
zelfs afwijkende artikelen ge
plaatst of afwijkende meningen ge
ventileerd om diskussie uit te 
lokken. Het artikeltje "Maria
hoeve tegen fietspaadje", afkom
stig uit de "Zondag" was alszoda
nig bedoeld. Gezien het blad 
waar het artikeltje uit afk omstig 
was, vond de redaktie het niet 
nodig er direkt kommentaar bij 
te zetten. 

De groep van zes organisa
ties die al geruime tijd ac
tie voert tegen het plan een 
garage te bouwen onder de 
Hofvijver wil een bouw
stop voor àlle parkeergara
ges in de binnenstad. De 
groep stelt dat die bouw
stop op zijn plaats is, om
dat er ·van een parkeer
noo'll in de binnenstad 
voorlopig geen sprake kan 
zijn. 
De zes organisaties zijn: de 
Vereniging Vrienden van Den 
Haag, de Geschiedkundige 
Vereniging Die Haghe, de 
Stichting Monumentenfonds 
Den Haag en Omgeving, de 
Archeologische Werkgemeen
schap voor Nederland, de Ech-

door 
aymond Timmermans 

te ederlandse Fietsersbond 
(ENFB) en de Vereniging Mi
lieudefensie. 
Zij hebben samen een brief ge-

stuurd aan het college van B 
en W, die bedoeld is als een 
aansluiting op twee brieven 
die ze hebben verzonden in 
het kader van de 'denkpauze' 
voor het Hofvijver-plan. Die 
pauze is door het college inge
steld om te zien of er andere 
mogelijkheden zijn in de bin
nenstad voor het bouwen van 
een parkeervoorziening ten 
behoeve van 600 auto's. Is er 
zo'n alternatief, dan zou het 
Hofvijver-plan kunnen wor
den 'heroverwogen·. 
,.Die heroverweging mag niet 
beperkt blijven tot het zoeken 
naar het realiseren van een 
gebouwde parkeervoorziening 
in de omgeving van de Hofvij
ver", aldus de groep. ,.Wie een 
denkpauze en een heroverwe
ging inlast, zal zich ook bezig 
moeten houden met de vraag 
waarop de behoefte aan de 
Hofvijver-garage is gebaseerd. 
Wie alleen vanuit de gedachtf' 
wil redeneren_ dat er eeri ga.ra-

ge van tiUU plaaben moet Ko 
men . is slechts gemteresseerd 
in één bepaalde oplossing en 
niet in het probleem zelf". 
De groep stelt dat het getal 
van 600 benodigde parkeer
piaatsen 'een eigen leven is 
gaan leiden' smds er een plan 
is ingediend door Ballast Ne
dam en Grabowsky & Poort, 
dat in een garage van zoveel 
plaatsen voorziet. 
Volgens de woordvoerder van 
de zes. L. Molhuysen. vice
voorzttter van de Vrienden 
van Den Haag, is een bouw
stop alleen al goed om de gele
genheid te hebben 'orde op za
ken te stellen'. Molhuysen: .. Er 
moet eerst geïnventariseerd 
worderi wat er al aan parkeer
plaatsen is bijgekomen de laat
ste jaren en wat er nog in de 
pijplijn zit. Bovendien gaat de 
stelling op dat als we proberen 
àlles per· auto bereikbaar te ' 
maken, er straks niets meer 
over is dat de moeite van het 
bereiken waard is". 
De groep schrijft in hasr brief, 

H.C. 

da t 1s waar te nemen dat ·:tI· 
autobE• zittcr~ n;c·t mr· : J,. :-.ut. 
naar de binnenstad - ' "n Ut t ! 

plaats daarvan ';:,n · !:Li c, !Jf: ll 
baar vervoe r gcb r 11.l~ '11'1Kt0 l: 

.. Zij beseffen dat ~~~ t. t.ut:.\{f:, 

naar een parkeerplac.l' fT• h, .. 
in de file sta;; n v~;: · ·' ! "''' 

moeite kosten " 
Het aantal beschikbar\: p<J r · 
keerplaatsen zou vnlr,e m k 
zes trouwens zonder garagt:· 
bouw aanzienliJk kunntn v:or
den verhoogd . De groep '' 1jst 
erop dat er zee r vele auto 's ht j 
parkeermeters staan zonder 
dat daarvoor word l betaald . 
Door hiertegen niet op te tre 
den wordt talrijke au tomobi 
listen een parkeerplaats ont
houden, zo redeneert de groep. 
De zes voegen eraan toe dat op 
momenten dat de parkeerbe
hoefte het grootst is - op 
koopavonden en in het week
einde - het publiek nog volop 
terecht kan in diverse rijksga

·rages. Het medegebruik van 
zulke garages zou moeten wor
den gestimuleerd, vinden zij. 

5 



De macl1t 
"Hoeveel leden hebben jullie 
eigenlijk?" Ie vraag is afkom
stig van het C ffi-gemeenteraads
lid (thans wethouder van Ekena
miese Zaken ) Nice lijkhuizen 
op het moment dat wij hem 
enige vragen willen gaan stel
len voor de gemeenteraadsver
kiezingen van 1982. 
We zaten toen nog boven de dui
zend,maar dat heeft toch weinig 
indruk gemaakt.In de eerste 
twee jaar na de verkiezingen 
bleek de meerderheid van de 
gemeenteraad zich weinig gele
gen te laten liggen aan de 
standpunten van de ENFB. 
Landelijk deed zich eenzelfde 
tendens voor:minister Smit
Kroes begon driftig aan de 
afbraak van het langzaam 
verkeers- en openbaarverveers
beleid en aan het opkrikken 
van het rijkswegenfonds. 

Kenterinq 

~ laatste maanden lijkt 
zich echter een kentering voor 
te gaan doen.Nu de verkiezingen 
in zicht komen wordt de publie
ke opinie een machtstaktor van 
toenemend belang. ~ gemeente
raad blijkt zich bijvoorbeeld 
de hoon over de Hofvijvergarage 
plannen toch wel aan te trekken 
en mevrouw Smit-Kroes moest na 
een stroom van proteste n over 
de gestegen openbaar vervoers
tarieven water bij de wijn 
(of beter gezegd bij de benzine) 
doen. ~ zure regen bleek zelfs 
in staat de stellingname van 
politici aan te tasten.In de 
propagandamachine,die door 
minister Winsemi~s in werking 
is ges t eld,wordt weliswaar de 
mogelijkheid van het stimule
ren van fiets- en openbaar 
vervoergebruik nadrukkelijk 
d~~dgezwegen,maar deze houding 
l1Jkt toch niet lang vol te 
houden. 

& 

van het getal 
~ hoop is gerechtvaardigd, 

dat verkeers- en milieustand
punten bij de verkiezingen van 
volgend jaar een veel belang
rijker rol gaan spelen dan 
in 1982.Hiermee is maar weer 
eens aangetoond,hoe belangrijk 
het is,dat je voldoende druk 
op politici uit kan oefenen. 

Argumenten spelen een veel 
minder belangrijke rol.Wel 
worden ze vaak dankbaar overge
nomen door die po litici,die het 
toch al in grote lijnen met je 
eens zijn,maar ze leiden zelden 
of nooit tot betere resultaten 
wanneer koppen worden geteld. 

EN:<-B-Resultaten 

Het zal dan ook niemand 
verbazen,dat de ENFB-resultaten 
het beste waren op die punten, 
waarbij we erin slaagden 
(middels akties en publiciteit) 
de besluitvorming enigszins 
onder druk te zetten,zoals 
blijkt uit het volgende over
zicht: 
-Grote Marktstraat;afsluiten 

voor fietsers lijkt nauwelijks 
politieke steun te kunnen 
krijgen 

-Mariahoeveweg,parkeergarage 
Malieveld,verbreding Zwolse
straat en van Alkemadelaan 
zijn (voorlopig) van de baan; 
van de Hofvijvergarage is in 
ieder geval de in/uitrit op 
de Plaats geschrapt 

-Groen van Prinstererlaan; 
fietspaden kwamen er,zij het 
niet over de gehele lengte 

-fietsverbindingen Gaslaan
Engelenburgstraat,tussen het 
oude stadhuis en de Grote 
Kerk en tussen CS en Babylon 
kwamen er;ook bij de Utrecht
sebaan werd enige verbetering 
bewerkstelligd 

~~-

-de raadscommissie steunt ons 
streven om de stationsstallin
gen weer van de eerste tot en 
met de laatste trein open te 
krijgen 

-het aantal verkeerslichten is 
al twee jaar niet meer uitge
breid 

-fietspaden worden niet meer 
tientallen meters voor de 
kruising afgeknot 

Al met al geen slecht resul
taat.Maar om een en ander te 
bereiken is de laatste tijd 
wel steeds meer inventiviteit 
en deskundigheid van een klein 
kringetje aktieve leden nodig. 
Het draagvlak kalft af,zoals 
dat heet. 

-Leden nodiq 

U begrijpt het al:of de leden 
maar even in aktie willen komen. 
Enerzijds dus door mee te doen 
aan de aktiviteiten in het 
kader van het tienjarig bestaan, 
anderzijds door het werven van 
nieuwe leden.Vooral dat laatste 
is hard nodig.Sinds het topjaar 
1981 zijn we ruim een kwart van 
onze leden kwijtgeraak t.Het 
bureau in Woerden is hierdoor 
in behoorlijke financieLe pro
blemen geraakt.Plaatselijk 
hebben we de financieÏ1 aardig 
onder kontrole,maar daarvoor 
hebben we wel het nodige moeten 
laten . ~t is nog tot daa r ·aan 
toe,maar veel belangrijker is, 
dat onze politieke invloed 
ongeveer evenredig daalt met 
ons ledental.En dat terwijl 
de komende jaren een aantal 
zeer belangrijke besluiten 
moeten worde n genomen,waarvan 
nu nog niet vaststaat hoe ze 
zullen uitvallen,maar die 
sterk beïnvloed zullen worden 
door de publieke opinie,bij
voorbeeld: 
-parkeeruitbreidingen bij het 
stadhuis ,de warenmarkt en in 
Scheveningen 

-al of niet aanleggen S 11 en 
verlengde landscheidingsweg 
(A 14) 

-definitief schrappen Maria
hoeveweg en verbreding Sport
laan 

-aanleg van fietspaden op de 
lijswijkseweg en de Vaillant
laan 

-autowegen in de duinen bij 
realisatie kustlokaties 

Werk qenoeq 

Werk genoeg dus aan de winkel, 
maar als we voldoende steun 
krijgen (=meer leden) is de 
kans groot,dat we op veel van 
deze punten onze zin krijgen. 
~arom verzoeken we al onze 

leden om tenminste één nieuw 
lid aan te brengen.Een tele
foontje naar Woerden (03480-
16250) is daarvoor voldoende 
maar je kunt natuurlijk ook ' 
de kaarten in de laatste 
Vogelvrije Fietser gebruiken. 

lik Zakee 



L e d e n w e r v i 1z g 
In de laatste Vogelvrije 

Fietser is de ledenwerfcamnag
ne al aangekondigd: er moeten 
minstens 3ooo nieuwe leden 
bijkomen. Op de bladzijde 
hiernaast kun je nog eens le
zen waarom onze afdeling best 
vrat extra leden zou kunnen ge
bruiken. Wat kun je zoal doen? 

1. Stuur een kaart 
De ansichtkaarten in de VVF 
kun je uitknipoen en opstu
ren naar goede kennissen, 
die best wel lid va~ de ENFB 
horen te zijn. 

2. Met een kaart naar de buren 
~et de andere kaarten, uit 
de ~ (de gele kaarten, 
waar ja ik wiZ op staat) 
stan je naar buren of colle
ga's, laat ze invullen en 
je stuurt ze op naar Woerden. 

Een 
een 
kan 
met 

collega of een buurman 
kadolidmaatschap geven 
natuurlijk ook (f17 ,5 0 
dezelfde kaart). 

3. Plaats een advertentie 
Zet een leuke miniadverten
tie in een dagblad, knio 'm 
uit en stuur 'm samen met 
de rekening naar Woerden . 
De ontwerper van de leukste 
advertentie krijgt een 
echte fiets! · 

4. Vraag een werfpakket aan 
Om leden te werven kun je 
een werfnakket aanvraaen in 
Woerden. Dit bevat behalve 
ansichtkaarten en folders 
ook een groot aantal prak
tische tips. 

Dat moet toch niet zo moei•lijk 
zijn? 

Bèrnard Weerdmeester 

Fietsbelemmering 

Fietspadenplan j 

In 1977 kwam de orovincie 
Zuid-Holland met een nieuw 
provinciaal fiets padenplan. 
Dit voorziet in de aanleg van 
vrijliggende fietspaden met 
een eigen tracé voor recrea
tief, woon-school en woon
werkverkeer en voor overia 
fietsverkeer van meer dan-al
leen plaatselijk belang. Fiets
paden binnen de bebouwde kom en 
paden die óp of direct naast 
wegen liggen komen niet voor in 
het provinciale nlan. 

Van de 176 kilometer fiets-
pad die in 1977 in het orovin
ciale plan was onqenome~ is 
sindsdien zo'n 64 kilometer 
aangelegd . De provincie stelt 
voor de uitvoering van het fiets
padenplan bijna zeven miljoen 
gulden oer jaar beschikbaar. 
Dat betekent dat er per jaar 
ruim tien kilometer fietsoad 
bij kan komen. -

Om met de uitvoering door te 
kunnen gaan, is het noodzakeliik 
het olan weer aan te vullen en
bij te stellen. Daarom is de 
procincie nu bezig met een her
ziening, waarin onaeveer 70 ki
lometer nieuw fietspad staat 
aangegeven. Ook zijn enkele pa
den van het olan afgevoerd. 

De ENFB-afdelingen van Zuid
Holland hebben ge~amelijk een 
algemeen commentaar oo het olan 
opgesteld, daarnaast heeft elke 
afdeling afzonderlijk aerea
geerd op de paden in zijn di
rekte omgevina. 

De ENFB con~tateerde dat de 
kaarten bij het plan niet alleen 
vrijliggende fietsnaden bevat, 
maar ook een aantal onderlinge 
verbindingen. Dat is mooi, want 
een -kaart - met een uitgebreid 
hoofdroutenet kan dienen als 
leidraad bij een beweqwijzerinas
systeem, bij het afwegen van vei
ligheidsbelangen en bij infra
strukturele veranderingen. 

De in het plan gehanteerde nor
men voor de breedte v an fietsna
den zijn discutabel: zij maken 
de naden onnodiq duur. 

Rond Den Haaq zijn veel wegen 
voor fietsers àantrekkelijker te 
maken door doorgaand ~utoverkeer 
te weren. Wij denken hierbij bij
voorbeeld aan de Stompwijker
vaart, de Kostverlorenweg en 
de Hoekpolderweg. 

Ontbrekende fietsnaden rond Den 
Haag: 
- Een fietsnad Voorburq-Nootdorn 

over het snoorbaantracê, dat 
iets onschuift en omhooa gaat. 

- Doortrekken Van Brinenlaantie 
tot dit aansluit OP de Landqoe
derenroute. 

- Uitvoeren verbinding Leidschen
dam-Voorschoten via de Kninlaan. 

- Aanleggen goede verbinding 
's r-ravenzande- Uithof. 
De prioriteitsstelling is vol- . 

gens de Afdeling Den Haag als 
volgt: 
a. Rekonstruktues in verband met 

veiliaheid 
b. Verkorten van routes voor 

utilitair aebruik 
c. Aanleg van routes, waardoor 

knelpunten worden gemeden.~ 

Bernard Weerdmeester 

·, 



Agenda 
Onder voorbehoud! 
Alle aktiviteiten beqinnen 
om 20.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 

15-5 Werkgroep Fietsroutes 
bij .. Tohan Prins, 
Kon. Wilhelminalaan 496 
Voorburo 

22-5 Fietsronde door Nederland 
om 16 .00 uur bij het 
provinciehuis. 

25-5 tjm 27-5 Kampeerweekend 
F.NFB in Laqe Vuursche 

3-6 Redaktie Fietsbel 
bij Joep van Hoof, 
Smaraqdhorst 185 

3-7 Rapen Fietsbel 
in de r.roene Eland 
Piet Heinstraat 104A 

l(ontakt
personen 

Oen Haag 

Rik Zakee 070-250626 
overdag 694341 tst 2457 

Fietsbel & Verkoop 

Bernard Weerdmeester 
Balistraat 5 070-603310 
overdag 756240 

Voorburg 

Elly Verzaal 070-874291 

Leidschendam 

Frans Booij 070-270838 
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