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Redaktioneel 
"Aktievoeren kunnen wij ook" dac.Yvte.n e.e.n 

aantal. w-tnke.U_VLó .tang'-> de. Expe!Ume.n;tete. 
UdMwu;te. en z-tj b.tokkevr..den de !lou;te. md 
au;to'-6. "Die mensen zijn niet lekker" denk 
je. dan a.t-6 ENFB-e.ll, maM zo-td-6 denken ûj 
m-tMcJuen ook van ort-6 a.t-6 w-tj b-tj de. LU;t
gange.n van het B-tnnenho6 J.>taan om de. au;tomo
b~ten e.llop te. w-tj zen dat daM e.e.n bo!ld 
J.>taat dat aang e.e. M dat au;to ' '-> e.ll n-tet do all
mag e.n . 

gaan e.6 6 e.kt te he.bbe.n, UXLt ma et je. dan nog 
met 80 MWVLó op het SpuL 

Nee, ondank'-> een aktiep.taatje. op de. voM
fzan;t doet ook de. bUilge.lllijkhUd b-tj de. 

B~nne.n de. ENFB gaan J.>te.mme.n op om net 

ENFB haM -tnbl.ede.. Ve Uw bei heeM zei6'-> 
a.t een e.c.ht ISSN-numme.ll: 0769-2054. Zo'n ,_ 
numme.ll kun je. g e.bllu-tken a.t-6 je tU:t de. F -<-w
bei c.Ue.e.llt en dan lij ken w-tj e.c.ht betang
~jk. Ook e.e.n e.c.hte. c.o.tumn doet haM -tn
tlle.de -tn deze. bei. W-tj he.bbe.n de. be.6aa.md e. 
HaagJ.>e. c.o.tum~t Izak Re.e.k be.ll.Ud gevonden 
om hle.llvooll e.e.n b-tjdllage. te. .te.ve.llen. Vellde.ll 
natuU!llijk ook we.ell -tn deze. Uwbei vell
ha.a.Uje..J.> ovell de. Ho6v-tjvell e.n B-tu-tekJ..et
te. Ee.n ENFB-lid dat op het BLU:tenom woon;t 
klom dU keell -tn de pe.n om een vlle.e.mde. 
J.>Uuilie ~P _d~ Pll!-Megllac.ht te. buc.~j-

a.t-6 vMe.ge.ll mMJ.>a.te. de.mortJ.>tflilie..J.> te. gaan 
houden. Ve.nk maM e.e.rt-6 aan de. Gllote. MMkt
J.>tlla.at, de Ubl.e.c.ht-6 e.baan o 6 de. VWMJ.>we.g e.n. 
Ve. v/laag ~ ec.hte.ll o 6 je vooll dU J.>oollt za
ke.n nog mert-6en op de. been Wjgt. Onze de.
mortJ.>bl.an;ten van toen z-tjn nu zollgza.me. h~
vadVLó e.n -ma edVLó g e.wollde.n e.n de -trtJ.>tlloom 
van jonge. aktiv~te.n ~ b-tj de. ENFB g~ng . 
Bovend-ten blij ke.n ze1.6'-> mMJ.>ade.monJ.>tlliliu 
van 500000 deeine.mVLó b-tj de po~ek a.t 

ve.n. _Ee.n -<-~e6 dat ze.kell na.vo.tg-tng 
v e.lld-<.en;t . 

puntsgewij·s 
Aktiviteiten waar de ENFB zich 
de afgelopen maanden mee heeft 
beziggehouden: 

- kommentaar geleverd op parkeer
garages Malieveld en Vander 
Vennepark. over Malieveld ook 
overlegd met Staatsbosbeheer 
en ingesproken in de raadscom
missie. 

- brief aan de gemeenteraad en 
aktie tijdens de landelijke 
fietsroute tegen autoverkeer 
op het Binnenhof 

- bezwaarschrift aan GS tegen 
bestemmingsplan Landelijk Ge
bied Noord (Wateringen). 

- Brief aan Provinciale Water
staat over verkeersborden 
langs Westvlietwég. 

- Deelgenomen aan diskussiea
vond Links Den Haag over ver
kiezingsprogramma. 

- Samen met andere Haagse orga
nisaties kommentaar geleverd op 
Hofvijverplan. 
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- overlegd met de Haagse Raad 
voor Sport en Recreatie. 

- Persberichten n.a.v. 10-jarig 
bestaan en fietsronde door 
Nederland. 

- Interview met de Haagsche Cou
rant naar aanleiding van 10-ja
rig bestaan. 

- Afgevaardigd naar landelijke 
ledenraad op 8 juni 

- Brief aan de gemeenteraad over 
de Prinsegracht 

- Kommentaar op rekonstruktieplan 
Carel van Bylandtlaan en Oost
duinlaan. 

- Kommentaar op rekonstruktieplan 
Waalsdorperweg 

Elfsteden 
tocht 

De landelijke ENFB- fiets
ronde door Nederland deed ·op 
woensdag 21 juni Den Haag aan. 
Aldaar was om 15 uur een af
spraak gemaakt met de commis
saris van de koninginn, de 
heer Patijn. Een aankondiging 
·daarvan deden we in de vorige 
Fietsbelangen. Helaas was daar 
niemand op af gekomen, zodat 
we met een klein klubje aktie
ve leden en meefietsers om 
drie uur naar binnen gingen. 

Jenny Schoemaker, landelijk· 
bestuurslid en voorzitter van 
de afdeling Den Haag, deed 
daar het woord. Een korte uit
eenzetting over het de ENFB, 
wat we in de afgelopen tien 
jaar gedaan hadden, en over 
het doel van de tocht. Daar
na werd de petitie ~verhan-

- Kommentaar op bestemmingsplan 
Veursestraatweg (Leidschendam). 

- Kommentaar op blokkade Demon
stratie Fietsroute door winke
liers. 

- Deelgenomen aan landelijke ak
tiviteiten op het gebied van 
bestuur, 10-jarig bestaan en 
ledenwerving. 

Ve. lle.daktie . 

digd, en ging de commisaris 
er .kort op in (h~j had het 
vantavorentoegestuurd gekre
gen). 

Hij kwam trots aan met het 
Provinciaal Fietspadenplan van 
Zuid Holland, blijkbaar niet 
wetende dat wij die alläng ge
kregen hadden en er al kommen
taar op geleverd hadden. Nou 
ja; er was ook een ambtenaar 
bij die, zo bleek, meer in 
de materie thuiswas . Er volg
de een geanimeerd gesprek van 
zo ' n twintig minuten over on
der andere s luipwegen. Door 
verschillende afdelingen in 
Zuid-Holland (Capelle, Delft) 
waren we al langs heel wat 
sluipwegen gevoerd. De heer 
Patijn bleek goed op de hoog
te van de problemen die het 
autoluw maken van een platte
landsweg met zich meebrengt. 
Het blijkt dat aanwonenden 
het autoluw maken vaak aan
vragen omdat ze last hebben 
van het sluipverkeer, maar 
dat ook aanwonenden het weer 
onmogelijk maken door bezwaar 
aan te tekenen tegen een plan 
dat dit voorstelt. Men is dan 
bang zijn huis niet goed meer 
per auto of tractor te kunnen 
bereiken. De procedure~ om het 
zover te krijgen zijn vaak 
erg langdurig en nemen veel 
tijd in beslag. 

Al met al een leuke, inte
ressante ontmoeting. Helaas 
liet de pers het wel erg afwe
ten: er was niemand. Dat is 
daarna nog een beetje goed ge
maakt door een kleine anti
auwto aktie bij het Binnenhof. 
(met dank aan de afdeling Am
sterdam) . 

hier wil ik mijn naam niet onder!! 



Ft e t s r 
Zoals misschien bekend is, 

zijn er een aantal mensen binnen 
de ENFB afdeling Den flaag bezig 

' met het bedenken en op schrift 
stellen van fietsroutes die 
voor de rondtrappers onder ons 
van veel nut kunnen zijn om van 
A naar B te trappen. 

In deze Fietsbel vinden jullie 
de nog niet eerder verschenen 
toeristische fietsroute door 
Den Haag/Scheveningen. Volgend 
jaar zal deze route samen met 
andere in een aardig boekje 
verschijnen. 

Als service aan onze leden 
hier al een voorproefje. Veel 
plezier! 

Vanaf het Centraal Station 

Met de rug naar het Centraal 
Station, op het Koningin 
Julianaplein, rijden we recht
door de Koningskade op. De 
eerste weg gaan we rechtsaf 
1Koekamplaan) . 
Q) We rijden de Koekamplaan uit 
en gaan aan het einde ervan 
rechtsaf de Boslaan op. Hier 
nemen we de eerste weg links 
(nog voor de stoplichten) en 
gaan over de snelweg heen 
rechtdoor het Haagse Bos in. 
Over het bruggetje gaan we bij 
je eerste kruising rechtdoor. 
Bij de daarop volge nde splits
ing houden we links aan, zodat 
we op het fietspad blijven. We 
g aan nog een brug over en vlak 
daarna het eerste pad rechts, 
zodat we het water aan onze 
rechterhand houden. De drukke 
verkeersweg (Laan van Nieuw
Oost lndie) steken we recht 
over en passeren na enige tijd 
he t koninklijk paleis. 

Na een tijdje komen we op 
e en klinkerweg (Leidsestraat
weg) met rechts een fietspad. 
De drukke weg die we nu krui
s en kunnen we oversteken, maar 
het is veiliger even rechtsaf 
de tunnel in te gaan (voor we 
e r in gaan richting Wassenaar 
- Leiden, daarna richting Den 
Ha ag) . Voorbij het tuincentrum 
gaan we direkt rechtsaf, de 
Waalsdorperlaan op en over de 
brug meteen weer links het 
f ietspad op. We rijden nu langs 
de sportvelden en houden het 
water aan onze linkerhand. 
Aan het eind van het fietspad 
g aan we linksaf de brug over 
e n komen zo op het van Brienen
l aantje. Dit laantje volgen we 
door het Clingendaalse bos en 
komen zo vanzelf op het fiets
pad langs de Wassenaarseweg. 
vle passeren het hoofdkantoor 
van de ANWB en gaan bij de 
vo lgende stoplichten rechtdoor. 
De eerste weg, ook bij stop
lichten, gaan we rechts in: de 

an Hogenhoucklaan. Bij de iet
~at vreemde kruising aan het 
eind steken we schuin links 
over, de Goetlijfstraat in. 
Aan het einde hiervan gaa~ 
we rechtdoor het fietspad op 
en steken aan het einde daar-

0 u t e 
van schuin over, èe Groenhoven
straat in. De eerste weg gaan 
we rechts (Burnierstraat) en 
aan het eind ervan links ('t 
Hoenstraat) . Aan het eind gaan 
we rechtsaf de Raamweg op. 
De Raamweg gaat onder een via
dukt door . Nadat we dit gepas
seerd zijn gaan we de eerste 
legale weg rechtsaf, de St. 
Hubertusweg. We houden nu 
links aan en belanden zo op 
de Kwekerijweg. Nu gaan we 
links het fietspad op en zien 

links van ons de achterkant 
van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. Nadat we dit 
ministerie voorbij zijn merken 
we aan onze linkerhand een weg 
die parallel loopt aan de weg 
die wij berijden, de Badhuis
weg. Via een oversteekje rijden 
we naar deze weg toe. De Badhuis
weg is weliswaar een lange weg 
maar na enige tijd zien we recht 
voor ons het Kurhaus te Scheve
ningen. Op het plein hiervoor, 
het Gevers Deynootplein, slaan 
we linksaf. 

Vanaf Scheveningen Kurhaus 

Staande op het Gevers Deynoot
plein met het gezicht naar het 
Kurhaus rijden we linksaf de 
Gevers Deynootweg op. We gaan 
de eerste weg rechtsaf, de 
Scheveningse Slag en komen via 
de Zeekant op de Strandweg. 
Voorbij de vuurtoren gaan we 
de eerste weg links, de Vissers
havenweg in. Waar deze afbuigt 
naar rechts gaan we schuin 
rechtsdoor, de Schokkerweg op. 
Aan het einde hiervan houden we 
sterk r echts aan, zodat we langs 
de haven blijven rijden, de Dr. 
Lelykade. De vierde weg gaan we 
links in. Dit is de Datheenstraat. 
Aan het eind van deze straat 
steken we recht over de nouza
straat in. Aan het eind hiervan 
gaan we rechtsaf, de Van Boetze
laerlaan in. 

Bij de volgende kruising, een 
soort rotonde, gaan we linksaf 
de Willem de Zwijgerlaan in. 
Deze rijden we enige rijd recht
door, totdat we aan het eind 
tramrails tegenkomen, daar gaan 
we rechtsaf de Stadhouderslaan 
op. Bij de stoplichten gaan we 
rechtdoor en blijven op de Stad

_houderslaan. Nu nemen we de 
tweede weg links, de Rutger J. 
Schimmelpennincklaan en gaan 
meteen weer rechts, de Alexander 
Gogelweg op. 

Bij de volgende kruising hou 
den we 2 keer rechts aan en 
zitten nu op de Andreas Bicker
weg. Bij de kerk, waar we tegen
aan kijken, gaan we linksaf het 
fietspaadje op. Dit gaat over 
in de Jacob Catslaan. De vijfde 
weg gaan we rechtsaf en komen 
op de Scheveningse ~eg. Bij de 
stoplichten gaan we rechtdoor, 

het Carnegieplein op. We blij
ven ongeveer rechtdoor gaan en 
komen in de Anna Paulownastraat. 
We rijden nu constant rechtdoor, 
via het Anna Paulownaplein, 
weer de Anna Paulownastraat tot 
op het Piet Heinplein. We blij
ven nu rechtdoor rijden en 
komen via de Prinsessewal in 
de Prinsestraat. De eerste 
straat gaan we nu links in, de 
Molenstraat, en aan het eind 
hiervan weer links, het Noord
einde op . We gaan meteen de 
eerste weg weer rechts, de 
Heulstraat in en vervolgens 
de eerste weg weer rechts de 
Kneuterdijk op. 

We gaan rechtdoor de Hofweg 
op en na de Hofvijver linksaf 
de poortjes van het Binnenhof 
door . We rijden rechtdoor tot 
op het Plein. Ook hier gaan 
we zoveel mogelijk rechtdoor, 
zodat het Plein aan onze rech
terhand ligt. Aan het einde 
rijden we linksaf de Lange 
Houtstraat in en aan het einde 
hiervan rechtsaf het Korte 
Voorhout op. Wanneer we bij de 
stoplichten rechtdoor gaan, 
zitten we op de Koekamplaan 
en kunnen onze route bij ~ 
vervolgen. 

Als we bij de stoplichten 
rèchtsaf gaan komen we vanzelf 
weer bij het Centraal Station . 
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POLITIE I{ 

PRO 

AUTO 
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Op 29 mei boog de raads
commissie van Ruimtelijke 
Ordening, Verkeer en Vervoer 
zich over de alternatieven 
voor de Hofvijvergarage, die 
waren binnengekomen naar aan
leiding van een door de ge
meente geplaatste advertentie. 
Sommige .optimisten riepen na 
afloop van de ve~gadering 
al uit dat de garage van de 
baan is. 

Koehandel 

Enkele uren eerder was de 
commissie akkoord gegaan met 
de plannen voor garages onder 
het Malieveld en onder het park 
aan de Van der Vennestraat. 
Toen al leek het erop, dat 
zich weer het soort koehandel 
zou voltrekken, waar de Haagse 
gemeentepolitiek zo rijk aan is. 
Met name PvdA woordvoerster 
Martha Burgers liet er geen 
twijfel over bestaan het Malie
veld als wisselgeid voor de 
Hofvijver te beschouwen. 
Slechts Jack Verduyn Lunel van 
Links Den Haag bleef afwijzend, 
maar ook bij hem was het heilige 
vuur er duidelijk uit: het feit 
dat hij de koffie gemist had 
leek hem veel meer dwars te 
zitten. 

Cadeautje 

Het was niet het eerste 
cadeautje, dat wethouder Ny
qvist in ruil voor de Hofvijver 
kreeg aangeboden en het zal ook 
niet het laatste zijn. Wanneer 
alle raads- en commissie verga
deringen (en de daaruit voortge
vloeide besluiten op verkeers
gebied) van de laatste tijd nog 
eens op een rijtje worden gezet, 
lijkt het erop dat er een vr1J 
brede consensus is ontstaan 
over het te volgen (pro-auto) 
beleid. De Hofvijvergarage lag 
echter toevallig op een nogal 
rotte plaats en daarom was men 
er tegen. Vooral de angst voor 
verzakking van de monumentale 
panden om de vijver speelde een 
belangrijke rol. Dit zelfde 
argument had men echter ook 
tegen de Pleingarage en tien
tallen andere garages aan kunnen 

voeren, die ooit in de omgeving 
van het Binnenhof zijn gepland. 
Zo is er lange tijd sprake ge
weest van een garage onder de 
nieuwbouw van de Tweede Kamer, 
maar er was vrijwel geen haan 
die daar naar kraaide. En achter 
de gevels van het Voorhout en 
de Lange Vijverberg wordt de 
ene garage na de andere gegraven. 

Bevorderen autogebruik 

Voor de ENFB zijn al deze 
plannen altijd onverteerbaar 
geweest. Parkeergarages bevor
deren het autogebruik (of ze 
staan leeg) en naar onze mening 
is de binnenstad al veel te 
veel verziekt voor en door het 
autoverkeer. Samen met clubs 
als de Vrienden van Den Haag 
en Die Haghe zijn we tot de 
konklusie gekomen, "dat als 
we proberen alles per auto 
bereikbaar te maken er straks 
niets meer over is dat de 
moeite van het bereiken waard 
is. u 

Verkiezingen 

In de gemeenteraad is het 
echter precies de omgekeerde 
richting uitgegaan. Politici 
ter linkerzijde verbonden 
meer en meer hun prestige aan 

de Hofvijver, terwijl het ver
keersbeleid van steeds onder
geschikter betekenis werd. Dit 
natuurlijk tot grote tevreden
heid van wethouder Nyqvist. 
Tenslotte komen de gemeente
raadsverkiezingen steeds dichter 
bij en het doordrukken van de 
Hofvijverplannen zou hem wel 
eens stemmen kunnen kosten, 
dat begrijpt hij zelf ook best. 
Bovendien is hij slim genoeg 
om door te hebben, dat de PvdA 
bereid is om heel Den Haag aan 
hem uit te leveren in ruil voor 
de Hofvijver en Nyqvist zou de 
laatste zijn om daar niet snel 
gebruik van de maken. De buit, 
die hij zodoende al binnen 
heeft weten te halen bestaat 
uit parkeergarages aan de 
Lutherse Burgwal, aan het Spui 
en onder het Malieveld, terwijl 
ook het inzetten van de Toren
garage voor parkeerdoeleinden op 
vrijwel unanieme steun van de 
gemeenteraad kan rekenen. Ook 
in vrijwel alle andere gevallen 
kreeg Nyqvist zijn zin, meestal 
met instemming van de PvdA. 
Het ziet er naar uit, dat de 
wethouder de Hofvijver nog door 
zal laten sudderen tot vlak 
voor de verkiezingen om in 
de tussentijd zo veel mogelijk 
autoplannen door de raad te 
laten goedkeuren. 

Spelletje 

Ook het CDA begint het spelle
tje zo langzamerhand door te 
krijgen en is al op zoek naar 
wisselgeld voor het eventuele 
intrekken van het Hofvijverplan. 
Met name parkeergarages bij 
de markt aan de Herman Coster
straat en in Scheveningen (2000 
plaatsen), die onder Ekonomiese ~ 
~aken (CDA-wethouder Dijkhuizen) 
vallen staan boven aan het ver
langlijstje van de Christen
demokraten. 

Als VVD en CDA dan vlak voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
alsnog instemmen met het in
trekken van het Hofvijverplan 
kan ze dat mogelijk net die 
extra stemmen opleveren, die 
nodig zijn voor de vorming 
van een raadsmeerderheld in de 
periode 1986 - 1990. Gezien 
de manier waarop de PvdA zich 
de afgelopen maanden gebonden 
heeft aan het Nyqvist-beleid 
kun je je trouwens afvragen 
of dat nog veel verschil maakt. 

Rik Zakee 



Fiets belemmeringen 

biesiel{lette 
Een jaar geleden berichtten 

wij regelmatig over het vrijwil
ligersprojekt Biesieklette, dat 
fietsenstallingen exploiteerde 
in Scheveningen, Kijkduin en 
aan de Leyweg. Het leek ons leuk 
om weer eens te kijken hoe het 
er nu mee staat. 

Wetgeving 

Een van de grote problemen 
waar Biesieklette op het ogen
blik tegenaan loopt is een 
nieuwe wetgeving, die per l ja
nuari 1985 van kracht is gewor
den. Deze wet houdt in d~t een 
werkeloze met behoud van uitke
ring niet meer dan 12 gulden per 
week mag verdienen, anders moe
ten er belasting en sociale las
ten over betaald worden. Het 
werven van vrijwilligers is door 
deze wet een heel stuk moeilij
ker geworden, ook al kregen de
ze bij Biesieklette niet meer 
d an de maximale vergoeding van 
vijf gulden per dag. Daarnaast 
werden gemaakte onkosten, zoals 
cijvoorbeeld voor het vervoer 
naar de stalling, uiteraard ver
goed . Biesieklette is niet de 
e nige die met dit probleem kampt; 
ook de plaatselijke VVV, die 
graag 15 zogenaamde 'pilots' wil 

ebben om de toeristen de weg 
te wijzen, kon er tot nu toe 
n iet meer dan één (1) krijgen. 

~ 
Een van de oudste Biesieklet

testallingen is inmiddels die 
a an de Leyweg. Het is ook de 
e nige stalling die zomer en 
winter geopend is en duidelijk 
i n een behoefte blijkt te voor
z ien. De stalling krijgt nu een 
permanent karakter: er is een 
vast Heras-hekwerk omheen ge
plaatst en de caravan is ver
vangen door een hokje. 

Kijkduin 

De stalling in Kijkduin, na
bij het Deltaplein blijkt 's zo
mers in een duidelijke behoefte 
te voorzien . Met name de guns
tige ligging aan de fietsroute 
door de Westduinen draagt daar
toe bij. Rond de pinksterdagen 
werden er al weer een duizend
tal fietsen gestald. De maand 
juni is door het slechte weer 
niet zo'n succes geweest. 

Scheveningen 

Ongeveer met het verschijnen 
van deze Fietsbel gaat de stal
ling in Scheveningen weer open. 
De stalling zal te vinden zijn 
op dezelfde plaats als vorig 
jaar, aan het eind van de Boule
vard, naast paviljoen De Nutshell 
met uitzicht op het in aanbouw 
zijnde zogenaamde Budget-hotel. 
Veel klandizie hoeft Biesieklette 
in de toekomst vanuit dit hotel 
overigens niet te verwachten: 
de exploitanten hebben een an
dere mening over budget dan de 
gemiddelde Nederlander. Nieuw 
in de Scheveningse stalling is 
het vaste Heras-hek, dat de 
plaats inneemt van de vorig 
jaar gebruikte dranghekken. 

Overbosch en Zuiderpark 

Op verzoek van de exploitan
ten van de zwembaden Overbosch 
en Zuiderpark is Biesieklette 
ook daar bewaakte stallingen 
begonnen. Mede door de slechte 
zomer tot nu toe is dit initia
tief nog niet bepaald een suc
ces te noemen. Biesieklette 
hoopt daarom dat de gemeente 
hier financieel bijspringt om
dat er nu flink geld op toege
legd moet worden. 

Herman Costerstraat 

Een mogelijk nieuwe lokatie 

voor een fietsenstalling is 
de markt aan de Herman Coster
straat. De gemeente en de 
spoorwegen zijn het nu bijna 
eens om een deel van het nauwe
lijks gebruikte spoorwegempla
cement nabij het Hebbemaplein 
hiervoor te benutten. Af en toe 
rijdt daar nog wel eens een 
trein als er een nieuwe tram 
afgeleverd wordt, maar dat is 
voorlopig niet meer te verwach
ten. Bovendien is er niet elke 
dag markt, zodat de treinen 
daar best rekeni·ng mee kunnen 
houden. 

Driehoekjes 

Een ander idee voor een be
waakte fietsenstalli ng ia e r 
een aan de Driehoekjes in het 
centrum. Het idee is nog vriJ 
pril (althans de uitwerking er 
van) zodat daar niet direkt 
iets te ve rwac hten is . 

De toekomst 

Dit j aar heeft voor Biesie
klette een experimenteel ka
rakter: er wordt gekeken of 
het mogelijk is voor de coor
dinator e r een betaalde baan 
aan over te houden. Indien het 
weer drastisch omslaat in guns 
tige zin is dit misschien nog 
wel mogelijk. Het andere pro
bleem, d e stallingen te bemen
sen, is misschien enigszins te 
ondervangen door per stalling 
één bewaker aan te stellen i n 
plaats van twee. Dit is echter 
in strijd met de eis van de 
verzekering, die stelt dat per 
stalling minstens twee mensen 
aanwezig moeten zijn. Maar ja, 
geen vrijwilligers ...... . . geen 
stallingen, ook al heeft Den 
Haag daar nog zo'n behoefte aan. 

Bernard Weerdmeester !:5 
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PRINSEGRACHT 
Elk etmaal probeer i k twee

maal ongeschonden per f i ets 
vanaf het (drukke) Buitenom 
de Wagenstraat v.v. te bereiken. 
Begin Mei werd ik buitengewoon 
verrast door de aanblik van een 
fietsvak, met ononderbroken 
streep gescheiden van het snel
ve rkeer. Dit vak was aangelegd 
vanaf het Buitenom tot Drukkerij 
Magnus, waarna hij aansloot op 
de onderbroken streep-fietsbaan, 
zoals te zien is op de foto. 

Getemperde vreugde 

Mijn v reugde werd echter al 
gauw getemperd door de konsta
ter~ng, dat wat hie r was a a n ge
l e gd vo lkome n buite n de we rke 
l i j kheid stond. Ik nam mij dan 
ook voor d a t bi j de gemeente 
aanhangig te maken , waa r voor ik 
ter onder s t e uning mi j n foto
toestel bij mi j n dagelijkse 
gang met mij mee nam. Elke keer 
was het raak: geparkeerde auto's 
op het fietsvak. Ook de ouders 
die hun kind (eren ) afzetten bij 
de Prinsehagheschool trokken 
zich er niets van aan en reden · 
over de ononderbroken streep . 
Ik merkte wel verhoogde bekeu
ringsaktiv i te it door polit ie 
per mot o r en p a r keerwa chten , 
maar he t hielp n iet . Ik al s 
fi e tser had gee n moe r aan d e ze 
ogen s chijnlijk s y mpa thieke ma at-
r egel. ' 

Verkeersspreekuur 

Omdat ik toch wel eens wilde 
weten, wie op d e ze (buiten de 
werkelijkheid s taande) gedachte 
gekomen was, om zonodig daarna 
e ens een flink robbertje me t 
hem of haar te g aan bekvechten, 
zocht ik via d e telefoon kontakt 
met het verkeersspreekuur. Het 
nummer, zoals genoemd in de 
nieuwe stadsgids, 122759, rea
geerde niet. Ten einde raad zocht 
ik kontakt met het gemeentelijk 
voorlichtingscentrum. Daar pro
beerde men het ook nog eens voor 
mij, maar ook tonder resultaat. 
Bovendien bleken de rijden die 
in de stadsgids vermeld staan, 
niet te kloppen, aldus voorlich
ting. Maar, zo zei men, er kloppen 

wel meer dingen niet in die 
gids, dus "dit kan er nog wel 
bij". Hoe nu verder? Na nog 
een paar dagen geprobeerd te 
hebben zonder resultaat, 
schreef ik een briefje aan 
het 'verkeersspreekuur' met 
het verzoek m1J maar eens te 
bellen. Tot nu toe ben ik niet 
benaderd! 

Zwart schilderen 

Maar schijnbaar was men er
gens ook tot de konklusie ge
komen, dat het ' f ietspad' toch 
niet zo'n goede ma atre gel was. 
's Morgens (ergen s b egin j uni) 
ergerde ik me er nog aan, dat 
de lijnentrekkers hun auto met 
aanhang op ' mijn' fi etspad 
hadden neergezet. Toen ik 's 
mi ddags wederom stadwaarts toog 
waren de streep en de fiets op 
het wegdek zwart gemaakt. 

Blijft echter, dat ik vind 
d a t die zogenaamde fietsroutes 
zoals die op de Prinsegracht 
zijn, mij meer ergeren dan dat 
ik er plezier aan beleef. Zelden 
of nooit Z1Jn ze zonder belemme
ring. Ik word er moedeloos van. 

Gerard Koot 



Winkeliers zn 
Vrijdagmiddag 21 juni, 16 uur. 

Ik kom het wijk-en diensten
centrum de RegenValk uit en wil 
op mijn fiets stappen. Tot mijn 
grote verbazing staat het fiets
pad vol auto's. Langzaam slaat 
mijn verbazing om in woede, als 
ik realiseer dat het een aktie 
van de winkeliers is om het 
fietspad weg te krijgen~ Ik 
rijd over de autorijstrook 
richting Suezkade: de hele 
fietsroute staat vol. De auto's 
zijn verlaten, er is geen win
kelier te bekennen. Er hangen 
zwarte ballonnen en borden met 
teksten aan. Bij het Regentes
seplein staat een politieauto. 
Ik overweeg even om met de a
genten in diskussie te gaan, 
maar besluit dat het zinloos is. 
Ook overweeg ik nog even om 
mijn woede te koelen op zo'n 
stuk blik, maar dat durf ik bij 
nader inzien toch maar niet. 

Later hoor ik dat ook in de 
Piet Heinstraat de fietsroute 
door de winkeliers een uur af
·gesloten is geweest. De fiet
sers die ik spreek en de aktie
ve mensen van de afdeling die 
ik bel zijn allemaal even 
kwaad. Het vervelendste is nog 
dat je machteloos staat: je 
kunt niet eens met ze in dis
kussie~ Na enig overleg be
sluiten we dat het e nige dat 
we kunnen doen is, de Haagsche 
Courant opbellen en proberen 
onze reaktie geplaatst te krij
gen. Dat lukt gelukkig: bij 
het artikel, zaterdag, staat 
onze reaktie. 

Rik, de sekretaris is vrij
dag en zaterdag door heel wat 
fietsers opgebeld die zich 
zorgen maakten over het voort
bestaan van de fietsroute. En 
dat~oorbestaan zou, door de 
~ruk · van de winkeliers, best 
nog wel eens op losse schroe-

· ven kunnen komen te staan. 

Winkel 
Buttons fl,-
Stickers 0,25 
Tassen (rug/schouder) 5,-
set speelkaarten 7,50 
Set ansichtkaarten 3 50 
Boek fietsen in Europal7:5o 
route Den Haag-Breda 8,50 

Breda-Diest 8,50 
Breda-Maastricht 8,50 

boek het nieuwe reizen 5 -
Leporello 10:-
Stempel 5 -
Stickervel Auwto !:-
Autoverschrikker 6 -
Posters vanaf o:5o 
t-shirts 7,50 
Brochure: milieubewust 

winkelen? 5,-

aktie 
Aanvankelijke leek de route 
geen gevaar te lopen; de eva
luatierapporten waren gunstig, 
voor de winkels werden geen 
onrustbarende omzetdalingen 
gekonstateerd. Alleen de win
kels -met 'duurzame gebruiks
soederen'_, zoals meubels el'! 
wasmachines gaat het wat min
der. De winkeliers lijken 
echter de schuld van alles 
aan de fietsroute te wijden, 
en willen dat nog liefst v66r 
het zomerreces van de gemeen
teraad de beslissing valt dat 
hij verdwijnt. 

De gemeente is al gedeelte
lijk door de knieën gegaan 
door in het bestemmingsplan 
Regentesse/Valkenboskwartier
Zuid een zogenaamde wijzigings
bevoegdheid op te nemen. Hier
tegen kan bezwaar gemaakt wor
den bij Gedeputeerde . Staten. 
Dat kan iedereen doen, die de 
fietsroute een warm hart toe
draagt. Het bezwaarschrift 
moet gericht worden aan: Gede
puteerde Staten van Zuid-Hol

;land, Postbus 90602, 2509 LP 
. Den Haag. Het best kunn je het 
bezwaarschrift als volgt be
ginnen: "Geacht college, 
Hierbij wil ik bezwaar...maken 
tegen een door de gemeente
raad van Den Haag aangebrachte 
wijziging in het bestemmings
plan Regentesse/Valkenboskwar
tier-Zuid. Mijn bezwaar betreft 
de mogelijkheid om het fiets
pad in de Weimarstraat af te 
breken." 

Vervolgens moet dan duidelijk 
worden gemaakt waarom je voor 
het behoud van het fietspad 
bent. De reakties moeten uiter
lijk 28 juli bij GS binnen zij~ 
Natuurlijk maken wij als ENFB 
afdeling Den Haag ook bezwaar. 

Jenny Schoemaker. 

ColUmn 
Het monster van Loch Ness 

Onlangs kondigde minister Smit
Kroes de decentralisatie aan 
van de financiering van het o
penbaar vervoer. Gemeenten zul
len voortaan een vast bedrag 
kirjgen voor het openbaar ver
voer en mogen zelf bepalen hoe 
ze dat het best kunnen gebrui
ken. 
Voor Oen Haag belooft dat niet 
veel goeds. De praktijk is de 
afgelopen jaren vaak de volgen
d~.geweest (bijvoorbeeld Rijs
WlJkseweg, verkeersafwikkeling 
binnenstad): 
De gemeenteraad neemt een be
sluit over de verkeersafwikke
ling, waarbij zowel voor het 
autoverkeer als voor het lang
zaam verkeer en het openbaar 
vervoer het nodige verandert; 
de wethouder laat eerst een 
aantal voorzieningen voor het 
autoverkeer uitwerken en aan
leggen; de voorzieningen voor 
het langzame verkeer en het o
penbaar vervoer worden vervol
gens op de lange baan gescho
ven. De gemeenteraad slikt dit 
allemaal als zoete koek. De amb
tenaren bij Verkeer en Water
s~aat, diie voor de Rijkssubsi
dle moeten zorgen, zijn echter 
van een heel ander kaliber. Die 
hebben de praktijken van Nyqvist 
al lang door en hebben er ook 
a 1 schoon genoeg van. Den Haag 
heeft dan ook de laatste jaren 
geen.e~kele belangrijke Rijks
subsldle voor verkeersvoorzie
ningen ontvangen. Nyqvist is 
daar al enkele malen over bij 
ZlJn partijgenote Smit-Kroes 
gaan klagen en die heeft er ten 
slotte wat op gevonden: de las
tige ambtenaren worden gewoon 
weggedereguleerd. 
Mevrouw Smit heeft dit ongetwij
feld afgekeken van haar grote 
voorbeeld Margaret Thatcher die 
enige tijd geleden besloot tot 
het opheffen van de Metropolitan 
C?unties (een soort agglomera
tleraden met vergaande bevoegd
heden). Deze door socialisten 
beheerste organen waren mevrouw 
Thatcher al lang een doorn in 
het oog. In Londen waren zelfs 
de belastingen voor de rijken 
verhoogd om verlaging van de 
openbaar vervoertarieven te 
financieren. Het blad van ROVER 

1 De Reiziger, vermeldde dit vo- ' 
rig jaar onder de titel "Tips 
voor Smit-Kroes". De overige 

j tips van Thatcher: het verkopen 
van het streekvervoer, het op
heffen van grote aantallen 
spoorlijnen om deze vervolgens 
van een laag asfalt te voorzien . 
Gelukkig is de weerstand in Ne
derland tegen dit soort plannen 
vrij taai gebleken, maar anders 
.............. ? 

Izak Reek 
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Agenda 
Onder voorbehoud! 
Alle aktiviteiten beginnen 
om 20.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 

17-7 Werkgroep Fietsroutes 
bij Bernard Weerdmeester, 
Balistraat 5 

2~-8 Redaktie Fietsbel 
bij Joep van Hoof 
Smaragdhorst 185 

31-8 Voorhoutfestival, 
vanaf 13.00 uur 

1-9 Afdelingsfietstocht 
13 .00 uur vanaf ingang 
Zuiderpark Veluweplein 

3-9 Kerngroep in de Puinruimer, 
Columbusstraat 40 

4-9 Werkgroep Fietsroutes 
bij Aad Koster, 
stephensenstraat 79 

2-10 Rapen Fietsbel 
in de Groene Eland 
Piet Heinstraat 104A 

16-10 Jaarvergadering ENFB 
in de Groene Eland. 

l(ontakt
personen 

Den Haag 

Rik Zakee 070-250626 
overdag 694341 tst 2457 

Fietsbel & Verkoop 

Bernard Weerdmee§ter 
Balistraat 5 070-603310 
overdag 756240 

Voorburg 

Elly Verzaal 070-874291 

Leidschendam 

Frans Booij 070-270838 . 
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PORT BETAALD 
DEN HAAG 

.t /391v .l~..1Û L 

De Fi.etsbel 
juli' 1985 -
n.ummer. 3 

redaktie-adres: 
postbus 11638 
2502 AP Den Haaq 

~ adreswijziqingen: 
,.J postbus 2150 i · f io DD Woerden 
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Thomas Hood



