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REDAKTIONEEL 
Nog ~et op de valreep, voor 
de kopij van deze fietsbe l 
opgestuurd zo u worden voor 
verwerking vond he t vervolg 
plaats op de commissieve r ga 
dering (ROVV) van 25 januari. 
Vervolg, ja , u leest het 
goed, er was op de eerste 
ver gadering zolang doorge 
praat over de bouw van het 
scheveningse budget-hotel 
bij de Zwarte weg, d~t aan 
de andere onderwerpen niet 
toegekomen was . 
Sinds wethouder Nyqvist be
halve Verkeer en Vervoer ook 
Ruimtelilke Ordening in zijn 
portefeuille heeft , komt 
dit steeds vaker voor . 
Ruimtelijke ordeningszaken 
worden vooraan de agenda 
geplaatst; toegegeven, de 
ze zaken (bouwvergunningen 
e . d . ) hebben vaak wel prio
riteit . Maar het ge volg is 
wel dat verkeersonderwerpen 
~n een korter tijdsbestek 
behandeld moeten worden . 
De lede n van de kommissie 
hebben dan al een paar uur 

vergaderd , sommigen hebben 
andere afspraken , dus: het 
wordt voo r de wethouder wel 
e rg makkelijk om deze agen 
dapunten snel af te hande 
len . 
Ook ' vervolg'vergaderingen 
zoals van de maandag daarop 
zijn funest: weinig inte
resse , lauwe stemming, wei 
nig ambtenaren en een aan
tal kommissieleden afwezig . 
Ruimtelijke Or dening en 
Ve rkeer en Vervoer moeten 
weer gesplitst wo rden , zo
dat er meer aandacht voor 
verkeerszaken is! Een raads
lid merkte laatst dan ook 
op , dat de wethouder/VVD 
wat te gulzig is geweest 
bij het vaststellen van 
de portefeuilles . 
Overigens : ook het uitvoeren 
van een heleboel al genomen 
raadsbeslissingen d i e het 
(fiets)verkee r betreffen 
laat op zich wachten . In 
dat licht is een uitspraak 
van Nyqvist, gedaan bij de 
behandeling van het VCP in 

1981 we l opmerkelijk: 
" Wa:c eer>st? Niks eerst . Dat 
~ ene wat is besloten voere~ 
~ii uit en dan zien wi~ wel 
<.:at het eerst aan bod Komt ." 

In dit nummer een artikel 
over de ' Modal Split ' , een 
beslissing van de gemeente 
raad uit de tiid dat verkeer 
en vervoer nog een aparte 
portefeuille was . Verder 
een stuk over fietsendief 
stal/fietsgraveren/bewaakt 
sta l len: zaken die veel met 
elkaar te maken hebben zo
als u zult lezen . 
Iets nieuws: een prijsvraag 
(zoal s iedere vereniging 
moeten ook wij iets doen om 
leden te winnen) met leuke 
ENFB- prijzen . 
Voor de duidelijkheid: de 
buitenkant heeft niets met 
een politieke kleur te ma
ken . 
Veel plezier met deze fiets 
bel ! 

De Redaktie. 
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Aanwezig: Frans Booij , Ad Jobse, Alphens Mantel , Jagues Woltjens , 

Jenny Schoemaker , Be rnard Weerdmeester en Rik Zakee . 

Auto loze woonwilken . 

Een volledig autoloze 
woonwi j k wordt zeker in 
Den Haag nauweli jks haal 
baar geacht . Door autobezit 
als toewijzingskri ter ium 
te hanteren is een a utoloze 
wijk in beginsel mogelijk , 
ha ndh aving is echter een 
stuk moeilijker. 
Op bescheidener schaal , bij 
voorbeeld één of meèr stra
ten , worden wel mogelijk
heden gezien. 

INGEZONDEN 
Fietsen i n Griekenland. 

Hierover kregen we een 
brief van Henk van Schie en 
Sjaak Doornekamp, die in 
mei een veertiendaagse fiets 
tocht r ond de Golf van 
Korinthe gaan houden (op 
niet kommerciele basis). 
Er wordt per vliegtuig 
naar Athene qereisd (met 
je eigen fiets, totale 
bagage maximaal 20 kg) . 
Overnachtingen zijn in 
hotels, voor de bagage 
gaat een beste l bus mee . 
Je fietst + 65 km per 
dag, kosten f1695 ,-. 
Inlicht i ngen bij Henk 
van Schie, Drebbelstraat 

Cityvorming . 

De aanwezigen zijn het e r 
unaniem over eens , dat het 
wenselijk is kantoren rond 
het Centraal Station te kon 
sentreren . Vanwege de moge
lijkheid een parkeerbeleid 
te voeren en dankzij de goe
de bereikbaarheid per open
baar vervoer is een aanmer
kelijke reduktie van het 
autoverkee r mogelijk . 
Onze aandacht moet er vooral 
op gericht zijn dat er betere 
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Rondvraag. 

Ad Jobse ve rzoekt de rela 
tie met Wijs op Weg te ver
bete r en . Dit zal een vast 
agendapunt worden . 
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DE POSTCODE ONDER JE ZADEL 
Op l maart start àe Haagse politie een aktie om alle fiet 
sen in Den Haag en omgevin0 van een postcode met een huis 
nurruner te voorzien . Zoiet:s kan een aanzet zijn om iets te 
doen aan het probleem van de fietsendiefstallen . Het pro
bleem van stelen en stallen wordt hie ronder nog eens uit de 
doeken aedaan . Voor enkele juridische aspekten ben ik op 
bezoek geweest bij het advokatenkollektief aan de Valken 
boslaan . 

PREVEKTIE 

Er staat nooit in je horos 
coop dat je fiets gestolen 
gaa~ worden . Dat is namelijk 
niet te voorsoellen. Zelfs de 
meest vergaande voorzorgsmaat 
regelen zijn niet onfe1lbaar . 
Toch verkleinen zij wel de 
kans dat een fiets gepakt 
wordt . Met name als een poten
tlele dief de keuze heeft uit 
meerdere fietsen zal hij of zi1 
diegene pakken met de minste 
voorzorgsmaatregelen zoals : 
~ Een slot . Er is gebleken dat 
elk slot , zelfs het duurste , 
open te breken is. Staat een 
groepje fiet:sen bij elkaar 
dan zal de dief het eerst die 
met ~ct s~mpelste slot kiezen . 
Een kettinc helpt 1n zoverre 
dat ie diefstal zonder beton 
s=haar ~itsluit . Op de tv was 
laaLst oe~ rechtszaak , waar 
8E.r, cc: uurC:c fiets van iemand 
g(.;"st. JC.'~ -..... ·as . De kantonrechter 
SLclC:~ èat de ceduoeerdc zijn 
!iet~ me~ een ~etting vast had 
r~c·elc:. leeoen en veroordeelde 
hcrr . iic't ;d\·okatenkollektlet 
·· i~àt deze besliss1no zeer 
'11~·-·,:cc::-.Lbaar : je }:t...~-:~ nic ver 
~3c~~tc~ dat iemand die ooit 
·.- ~1: :--la:-1 1s etn ::iets te ~uren 
constant met een Kettino op 
~~k looot ; de verhuurder d1ent 
~c zorn~n voor een afdoende 
slc . Laat ie dus niet te veel 
1~.t ;cnderen. door dit soort (o 
\·cr eens waar aebeurde) be 
ric:tacvinc: . 

~ De kleur . Opschilderen van je 
fiets , met: name in uitzonder 
lijke kleurencombinaties , ver 
hindert enigsz~ns dat hij ge 
stolen wordt . Wil een dief hem 
in je eigen woonplaats zien te 
slijten dan moet hij hem over -

schilderen om te \·oorkornen da~ 
jiJ cf Je kenn1ssen nem snel 
teri.l<;:'ie:: . 

):: LJe ~1eJwne1.a . lèn ~lt~U\V~ 

fiets wordt sneller cestalen 
dan een oude . 3ovendien lijkt 
de betrokkene meer cedupeerd . 
Dit is niet altLjd waar : aan 
een andere oude fiets komen is 
soms moeilijker dan aewoon el 
ke keec een nieuwe kopen (als 
je genoeg çeld hebt). 

~Stallingen . Overdag stallen 
in niet voor iedereen toegan 
kelijke stalling bij werk-of 
school , 's avonds i n ee:< "tf e 
s loten schuurtje of wijkstal 
ling (zie vorige fietsbel i er 
bij boodschappen en recreatie 
in een bewaakte stallino ver 
kleint de kans dat je fiets 
verdwijnt . Verdwijnt hiJ toch 
dan krijg je er bij bewaakte 
stallingen geld voor terug . 
Dat is meestal de daqwaarde en 
riet de n1euwwaarde ; -let dus 
ook op de voorzien1naen d1e 
bewaakte stallinaen freffen 
om diefstal teoe~ te oaan ! 
Een bewaakte sfallino.ten be 
~oeve van een gerich~e aktivi 
teit ( sc~ool , weck , boodsc~ap
pen , tre1nreizen) hcnrt eedu 
rende maximale duur van die 
akti~iteit onen te zijn . Al 
maak je maar één keer per jaa r 
geb ruik van de laatste tre1n , 
je loopt toch liever niet het 
risico dat je een dag stallino 
extra en een taxi moet betalen . 
Het mallotige idee om de sta
tions stallingen eerder te slui 
ten werkt dus een verminderd 
gebruik in de hand . 

~De postcode . Indien de postcode 
gravering inderdaad heling moei 
lijker maakt en terugvinden ge 
makkelijker zullen fietsen zon 
der postcode eerder gestolen 
~orden dan met. Er ontstaat dan 
een soort morele plicht om de 
postcode te late n graveren . 

TE RUGKRIJGEN 

Slechts ze l den krijg je een 
gestolen fiets terug . De 
Haagse politie verkoopt van 
uit de Borneogarage zo ' n 500 
fietsen per kwartaal die 
niet te lokaliseren zijn : 
40% heeft geen framenummer 
en de framenummers zijn 
slecht geregistreerd . Zelf 
je gestolen fiets terugvin 
den gebeu r t ook niet zo 
gauw : veel mensen hebben al 
moeite om hun eigen fiets in 
een stallino te herkennen ; 
als er wat ~enmerken (lHmp , 
fietstassen, jasbeschermers) 
ve randerd zijn kunnen zij het 
wel helemaal vergeten . Zie 

OPROEP 

De afdeling Voorkoming · 
Misdrijven roept ENFB-
ers op om te helpen bij 
het araveren . Je werkt 
1n een ploegje van 4 
mensen: l voor de post 
codecontrole , 2 voor 
het grave ren en l voor 
het aflakken. Met name 
mensen die overdag 
tijd hebben zijn nod i g . 
Voordeel voor ons is 
dat je alle Haagse 
fietsers tegenkomt en 
st1ekem nog wat recla 
me voor de ENFB kunt 
maken . Om je op te 
geven kun je bellen : 
102062 of 102023. 

je je eigen fiets toch dan 
lS het heel belangrijk hoe de 
nieuwe eigenaar er aan gekomen 
is of je hem rechtmatig (zon 
der geweld) teruc kunt krij 
gen . Een fiets die gekocht is 
op een erkende veilino , markt 
of jaarmarkt kun je tot drie 
jaar na diefstal terugkonen voor 
de prijs die de nieuwe eioenaar 
betaald heeft . Een geqrav éerde 
pestcode onde r het zadel Kar 
àe kans op terugkrijgen versro
ten mi~s het samengaat met eer 
aoed reaistraties~steem . Zo ' n 
tcomputer ) systeem ~al voor ons 
de eerste ~aanden alleen binnen 
de reg io Haaçlanden (van ~on
ster tot 1\"assenaar) bestaar , 
l~ter wordt het landel1jk . Bij 
het kopen van tweedehands fie·
sen met postcode is het heel 
belangrijk hoe je 11em koo!'t n: 
je " te goede r tro·Jw " ben~ . Lor. 
fiets kopen bii een win%o! 0: 
i.."" i i deoene "''ie!"":S !"O s:.crJÖC r.rr,! ; 
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staat zal weinig problemen op
leveren. Bij fietsen met een 
verkeerde postcode of een uit
gevijlde postcode kun je rede 
lijkerwi js ve rmoeden (bij vol
doende postcodesysteembekend
heid ) dat het om een gestolen 
fiets gaat en kun je zelfs 
strafbaar zijn (zogenaamde 
schuldheling ) . Het kopen via 
een tussenpersoon is wat link 
en je moet daarom goed op de 
prijs (nie t te laag ) en bij 
bekende personen op de achter 
grond (bv verslaafde) letten . 

HET GRAVEREN 

Postcode en huisnummer worden 
gegraveerd op de zadel stang . 
Bij verhuizing of ve rkoop komt 
er onder de oude postcode de 
nieutv-e en erachter een ster 
retje. Uitgevijlde postcodes 
zijn met een bepaalde etsme 
thode te achterhalen. Het 
graveren wordt de eerste twee 
maanden g ratis gedaan door de 
politie, daarna neemt de rij
wielhandel het over. In die 

MODAL . SPLIT 

twee maanden verwacht de po
li tie zo ' n 200000 r ~etsen",. on
der handen te nemen'. 

ENKELE KANTTEKENINGEN 

Een postcodegravering garan
dee r t zoals gezegd niets , het 
moet samengaan met andere pre
ventieve maatregelen . De op 
zich leuk lijkende etsmetho
de zal in de oraktijk nauwe
li jks gebruik t worden , op 
st raat al zeker niet. Hoe de 
landelijke r egistratie uit 
za l pakken is nog een raadsel . 
Je kunt niet verwachten dat 
e lke wijkagent met een boek 
met 100000 gestolen fietsen 
ove r straat l oop t (dat elke 
dag verandert) . Cont inue com
municatie met het bu reau via 
de portofoon geeft ook nogal 
wat rompslomp . Slechts i n zeer 
verdachte gevallen zal dus 
tot controle worden overge
gaan. Het is dus te hopen dat 
van de postcode een duidelijke 
prevent ieve werking uitgaat. 
En let op: een vals adres 

Pas onlangs, bij het bijwonen van een vergadering van de 
kommissie ROVV kwam mij ter ore dat de gemeente Den Haa9 op dit 
moment een zoqenaamd 'moda l split '- onderzoek laat uitvoeren, 
Uit interesse heb ik mij daarin eens verdiept; het volgende 
artikel is een weergave van mijn ervaringen daarmee, 
Wat is 'modal split ? 

Dit Engels woord is niet 
in even kernach tige bewoor
dingen in het Nederlands 
uit te drukken. In het voor 
studierapport staat het om
schreven als 'de verdel in g 
van de verplaatsingen over 
de vervoerswijzen ' . Dus , 
simpel gezegd: welk ver 
voermiddel kiest men om op 
een bepaalde plaats te ko
men? 
Dat is natuurlijk niet het 
enige dat men onde rzoekt, 
want dan zou het onderzoek 
snel klaar zijn Het wordt 
pas interessant als je voor
uit gaat kijken: wat veran
dert er in de keuze of wat 
zal er gaan veranderen? En 
hoe stel je dan het ver
keersbeleid op? En wat gaat 
dat kosten? 

Wat is er tegen 'modal spli t "? 

Het voorstel voor dit onder
zoek is ingediend tijdens de 
behandeling van het VCP 80-
85 , dat was in het najaar 
van 1981. Raadslid Vlaande
ren (D '66 ) heeft een motie 
ingediend waarin hierom werd 
gevraagd . De motie werd ge
steund door Dijkhuizen (CDA) , 
Geleynse (links Den Haag) en 
Bruning (VVD) . De PvdA was 
de enige grote partij die 
hiertegen was. Reden hier
voor was dat men dit onder-
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zoek weliswaar niet overbo
dig vond , maar bang was dat 
het een ekskuus zou Z~Jn om 
het nemen van beslissingen 
verder uit te stellen En 
dat gebeurt ook wel met zo'n 
onderzoek: het zal een paar 
jaar duren voor het afgerond 
is, en het zal waarschijn
lijk regelmatig gebeuren dat 
beleidsbeslissinge n vooruit 
geschoven worden tot de re
sultaten bekend zijn . 

Wat wordt nou eigenlijk on
derzocht? - De voorstudie -

Er is, een klein jaar gele
den alweer, een voorstudie 
van het onderzoek versche 
nen. Dit omvat een behoor
lijk boekwerk van 87 blad
zijden plus daarnaast een 

opgeven als je aangehouden 
wordt lukt straks ook niet 
meer ! ! ! 

Bernard Weerdmees te r 

-

uitgebreide literatuurlijst 
van 194 ( ' ' ) titels (waar
onde r ove rigens ook enkele 
ENFB- publikaties) Let wel : 
er is nu dus nog niets echt 
onderzocht; het en ige wat 
men gedaan heeft is litera
tuuronderzoek. 
Uit de weergave daa rvan 
blijkt a l snel dat er wel 
degel i j k uitgangspunten 
zijn voor dit onderzoek , n . l 
hoe kan bereikt worden dat 
meer mensen gebruik maken 
v an het langzaam verk ee r, 
openbaar vervoer in plaats 
van de a ut o? 
Dit ligt ook duidelijk op 
de li jn die in het VCP ge
steld is, namelijk terug
dringen van het autoverkeer 
en stimuleren van langzaam 
verkeer en openbaar vervoer. 
Dat ziet er dus wel goed 
uiL 
Om een idee te geven hoe 
omvangrijk dit onderzoek te 
maken is: een voorbeeld: 
Er worden per vervoersmid
del een groot aantal 'varia
belen' genoemd die de keuze 
daarvan kunnen beinvloeden, 
zoals voor de fiets: reis
tijd/afstand, beleving fiets
omgeving (gevoel van veilig
heid, rijkomfort (menging 
met andere verkeerssoorten, 
verkeersdrukte, toestand 
wegdek), wegverlichting , 
stallingsmogelijkheden, 
weersomstandigheden. 

Lokatiebeleid. 

Dit is een term die regel
mat ig valt in dit onderzoek. 
Het betekent dat je invloed 
kunt uitoefenen op de rnadal
split d.m . v . het bouwen (of 
het geven van vergunning 



hiervoor) van bijvoorbeeld 
werkplaatsen (kantoren / in
dustrie e.d.) in bepaalde 
gebieden. 
Er Ziln veel mensen die in 
Den Haag werken en erbu iten 
wonen . 15 jaar geleden ging 
17% daarvan met de auto , nu 
55%. Als je nu werkplaatsen 
in de buurt van OV- knooppun 
ten situeert blijkt het au 
toverbruik af te nemen ten 
voordele van het OV . 
Zo kun je dit natuurlijk ook 
doen bij het situeren van 
woonwijken (de gemeente kan 
dit doen door bi jvoorbeeld 
verdichting , woningbouw , 
uitgave woonvergunningen) . 

Langzaam verkeer . 

Een kort stukje maar hier
over . In de konklusies 
(die nog voorlop i g zijn 
ook) trapt men nogal wat 
open deu r en i n : ctat meer 
bewaakte fietsenstal lingen 
tot meer fietsgebruik zal 
leiden weet iedereen wel. 
En dat je als je het fiet 
sen praktischer , prettiger , 
ontspannenJer en veiliger 
kunt maken , het fietsen ook 
stimuleert, lijkt me zonder 
onderzoek ook wel duidelijk . 

Auto - beperking . 

Over het autoverkeer weet 
men meer te melden : tien 
bladzijden (fietsen nog 
geen twee) voor resultaten 
van onderzoeken . Blijkt 
weer dat de auto altijd 
al meer aandacht krijgt. 
Vervolgens wordt de Haagse 
situatie doorgelicht : de 
ontwikkelingen in inwone r
aantal, werkdifferentiatie , 
enz . 
De ambtelijke werkgroep 
die voor deze studie in
gesteld is, heeft vervol 
gens een aantal vragen ge 
formuleerd. Veel vragen o -

vee.L we.9 en 

veeL a a. ft/ s 

ver autoverkeer weer . Deze 
vragen moeten richting ge 
ven aan de hoofdstudie, 
want die moet nog begin
nen !! 
Aan het einde van deze 
voorstudie wordt duidelijk 
dat het meeste effekt ver 
wacht mag worden van auto
beperkende maatregelen 
(lagere parkeernormen , min 
der rijstroken , stops) . 
(Overigens ook iets waar 
wij al jááááren voor plei 
ten . 

Hoofdstud ie. 

Inmiddels is ook de ' eerste 
fase ' van de hoofdstudie 
ve rschene n en behande l d in 
de raadscommissie. Hieruit 
bl i jkt dat men afgesproken 
heeft het onderzoek te be 
perken tot maatreqelen die 
op ' niet a l te lange ter
mijn implementeerbaar (uit 
voe r baar) zijn ' . Het loka
t iebeleid wordt daarmee 

VERKOOP 
ENFB ARTI KELEN 

Stickers 
fijn dat ik fiets 
ga toch fietsen 
ENFB (rood,b l auw) 
ENFB (groen of zwart) 

f0 , 25 

Vel me t 6 stickers fl , SO 
Buttons fl ,-

niet blij i n de ri j 
kies de f iet s 
ENFB (g roen) 
I k fiets stil en schoo n 
Vuistfiets 

Boek Het Ni e uwe Reizen f 9 ,-
ENFB Vakantieboek t17,50 
Fietsrouteboekje Breda 
Brochures 

I 

boodschappen doen 
fietsers uitgez. 

Vuistfiets-stempel 

tS,-

fl,
f0, 25 
f3,-

snel afg€voerd . Tegelijker
tijd maakt men met zoveel 
woorden duidelijk dat van 
korte - termijn- maatregelen 
niet al teveel te verwach 
ten is. 

Krijgt de PvdA oelijk? 

Vooralsnog lijkt het erop 
dat de PvdA destijds een 
goede beslissing heeft ge 
nomen door ' nee ' tegen het 
onderzoek te zeggen , als 
je het voorgaande in ogen
schouw neemt. In eerste in 
stantie leek het mij een 
heel zinvol onderzoek , maar 
achteraf moet ik ook toege
ven dat zin en effekt ervan 
ten zeerste te betwijfelen 
zijn . 
De volgende vraag die rijst 
is : wat gaat de gemeen teraad 
er mee doen? Het is niet te 
verwachten dat er na dit 
onderzoek opeens een auto
bepe r kend beleid gevoerd 
zal worden . Of kunnen we 
nog blijven ~ ope n??? 

Leporello 
ENFB- tas 
Set Kaarten 
Autoverschri kker 
Affiches 

flO ,
, fS ,-
. f3 , 50 
f6,-

Kies de fiets fl ,
Meer ruimte voor de ffl,-
Rui mtegebruik f 3, -
Autorijden .. . . . f0 , 50 
Blij dat ik ri j f1, 50 

T- shirts fpoe tsdoekp r ijzen 

TE KOOP : 

Frame (kleur : oranje) van 

Batavus Sprint fiets 

Framehoogte: 57 cm . 

Alphans Man t el 
J . Rädeckerkade 2 1 
Den Haag 
tel . 979662 
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FIETSBELEMMERINGEN/PR~JSVRAAG 
De r ubriek FIETSBELemmer1naen 
heef t deze keer de vorm van een 
p r ij svraa0 . De door or.s uitoe 
zach te belem~erinq is er ~iet 
allee n een voor fietsers , Go k 
auto mobi l isten , voetaangers en 
gebr u i kers van apenLaar vcrvo~r 
k l a ge n steen en Leen over de 
hu i di ge situatie . Iedereen zal 
nu wel door hebber, clut h<.:L om 
d e Gr ote Marktslrai:ll ~~~l . 
Het .. Verkeersnvcr](:q ' :.:: Cr,J·.'en 
ha g e " (een soort '/ ~JO - ·t~r·r}:c:roer.J 
je) heeft eens eer, kc_.,_•r /it ter. 
br ainstormer. ovc·r r..:c:n r;1t.:U'tJ(_· 

in r ichtinq vnn àc· sl ril (It. Zij 
kwamen met clc vc• 1 <•e,.-,oc· i cleccn : 
- Zoveel mogelijk ~ere n v~n 

c1 o orqdil llf1 vcrkr·c}- <i· ,r1r L.c~t;cq 

wijzcrinu . 
- Vrije tram/bu s lJiJfl('!r mvr 111~: 

il fschc J di nc r <>r,cJ i t'" ""'<1 r .~u -

6 

to ' s 1;-, " naodge·:alle,." -:J•:er -

- Zorgen voor ec~ goede be rei~ 

baar~~eid va:-~ èe 'd l!"!Y.els 'be 
'.'00rrad1:iC} . 

- r i etsverkccr handhaven , door 
gaand fietsverkeer v1a de 
~ i cu ~ nan te leggen fietsroute . 

- Geen drempels i . v . m. het kwets 
~arc noedere~·Jervoer . 

- Betere uanY.leding door sierbe 
struting en qroen . 

- Sn'-'llcre afhandelin0 van het 
~utoverkeer d oo r ufstellir.g 
stoDll chte n . 

1~ dai verkeersove r leg zijn geen 
ve rk oe rsdeelnemers vertegenwoor 
clioc . Somm1aer. zullen dat al wel 
acmcrkt hebben aan de strijdig 
l.c, i ei ' l il n e:1kc le oe noemde punten . 
Dn~rom onze prijsvr aag : 
re,.,: uan hoc j i j als gebrui~~r 

~e Gro~e MarktsLraaL 1ngevu1c 
~il~ zie:-1 . Dat ku:-1 je doen door 
op äe f oLo ieLs 1:1 te tekenen , 
je ku:1t ook een aparte tekening 
of een verhaal maken . Denk bij 
voorbeeld eens aan een autovrije 
straat , eenrichtingsverkeer , een 
korLe tramtunnel of een voetgan 
gerstraverse die de ee rs te ver 
dienir.een van de lanasael eaen 
~ar~n h~ izen ve r bindt: - · 
Stuur je oplossin9 voor 21 maart 
naar onze postbus (zie a c hterkant) 
Als prijzen zijn er aantrekkelij 
~~ artikelen uit de ENFB - winkel 
te winnen . Bij vo l doe nde (al 
of niet realist i sche ) oplossin
gen wo r den d i e gebu nd e l d en aan 
de comm i ssie van ROVV aangebo 
de n . Gebcuikers we te n toch zeker 
het beste hoe de s tr a a t er u1t 
moet zien? 



ENFB HISTORIE 
Een duik in oude nummers van 
'de Fietsbel' . 

In een weemoedige bui , kenne 
lijk ingegeven door het barre 
weer van begin januari, heb ik 
's wat gebladerd in oude edities 
van ons afdelingsblad. 

Het oudste nummer dat ik vond 
was (toevallig?) tevens het 
eerst-verschenen nummer; het 
is gedateerd 1 oktober '76 (ben 
ik al zolang lid?). 
Ik las dat er een ' e erste enige 
echte nationale fietsdag' werd 
voorbereid, waarbij sjeik Fiets
enboer Trapman werd ingehaald 
op het Centraal Station en iets 
zou vertellen over de ideale 
fietssituatie in ' Trapmarakië'. 
Dat waren nog eens tijden. Maar 
ja, toen hadden we nog een kom
plete werkgroep werving en pu 
bliciteit! 
De Fietsbel werd bezorg door 
aktieve leden (u kunt zich voor
stellen dat dát niet lang ge
duurd heeft ! ). 

Kees de1: Dulk, Henk van der 
Kort, Martine Holt en Stephan 
van den Hoven; het zullen onge
twijfeld allen prima mensen ge
weest zijn, maar die namen zeg
gen mij allemaal niets. 

rinancieëel zaten we toen v rij 
krap: een kontributie-afdracht 
van f341,- was onze grootste 
inkomens-post. Ik ben blij dat 
ik als penningmeester tegenwoor
dig kan beschikken over een 
slordige t6000,- aan inkomsten 
(hoewel ze net zo snel opgaan!) . 

Eén van de heetste hangijzers 
uit die begintijd was het ont
breken van fietsoversteekmoge
lijkheden bij de Utrechtse Baan. 
'Liever een tunnel dan een re 
genpak ' (dat van minister Wester 
terp , weet u nog?), was toen de 
slogan , die gebruikt werd bij de 
akties; dit was de eerste - en 
bij mijn weten ook de enige -
aktie waarbij de politie geweld 
gebruikte tegen ENWB - demonstran
ten . 
Hoewel de kranten er aandacht 
aan besteedden, leidde het niet 

tot een oploss~ng ; s~erKer nog , 
8 jaar later konstateer ik dat 
er nog niks gebeurd is. Gemeente 
toch! 

Op 29 oktober ' 77 werd er een 
demonstr~tieve fietstocht ge
houden tegen de mogeli j ke aan
leg van de 'dwarsweg' d oor het 
centrum van Den Haag. 
Of het onze invloed wa s we et ik 
niet, maar de weg werd g elukkig 
nooit aangelegd. 

Een half jaar later, i n mei 
'78 werd eenzelfde t o c ht g e o r
ganiseerd in het ka d er ~an d e 
aktie 'Gas terug'. Van d e aan
sluitende diskussiemi ddag i n 
Amacitia herinner ik me n o g dat 
alle politieke partijen b eweer
den dat zij wel wilden da t er 
meer werd gedaan voor f ie tsers, 
maar ja, die andere parti j e n h è, 
die lagen steeds dwars'. 
In deze maand verscheen o ok de 
dikste Fietsbel aller t i ;den 
(20 pagina's). 

De demonstratie-fiet s rou~e ~e rd 

door minister Westerterp ge opend 
(oktober '78) . 

Landelijk e aandacht kreeg de 
ENWB, toen de rechter op 18 
april '79 besliste dat d e ENWB 
haar naam moest wijzigen, te r 
voorkoming van verwarring met 
de ANWB. De nieuwe naam we r d -
u raadt het al - ENFB. 

In 1980 publiceerde het Ste
delijk Verkeerscomité (waar o ok 
de ENFB zitting in had) haar 
rapport 'Den Haag- hou je h ar t 
vast ', vol ideëen voor een leef
baarder stad . Ondanks de f raaie 
lay- out en de uitstekende i n
houd werd het rapport door het 
merendeel van de politieke par
tijen terzijde geschoven. 

In datzelfde jaar volgde een 
nieuwe teleurstelling: doordat 
het aantal aktieve ENFB- ers af 
nam en de bakfiets werd gestolen, 
betekende dit het einde van de 
werkgroep publiciteit (arme Henk!) 

In februari ' 81 werd het vijf 
jarig bestaan van de afdeling 
gevierd; op dezelfde dag demo n
streerden we (in de sneeuw ) t e-

gen de mogelijke afs l uiting van 

de Grote Marktstraat voor f i et 
sers; dit gruwelijke voorstel 
werd nooit werkelijkheid . 

De Fietsbel heette voortaan 
'Fietsbelangen'; ik betwijfel 
of dat een vooruitgang was , 

In mei ' 82 interviewden we 
verkeersspecialisten van de 
h aagse pol~tieke partijen; we 
h oorden wollig taalgebruik en 
vage beloften (met uitzondering 
van Links Den Haag); in dezelfde 
maand organiseerden we een 
fietspuzzeltocht 'Kies de fiets' 
; mede door het matige weer was 
d e be langstelling beperkt . 

De aktie 'Fiets en trein op 
één lijr' , met eindstation Den 
Haag C.S. (november '81) kreeg 
r u ime landelijke aandacht; we 
kwamen zelfs op het TV- journaal. 

De F i etsbel kreeg een vaste re
d akt ie . 

Een eigen onderzoek toonde in 
april '83 aan dat de haagse par 
keergarages gemiddelè zeer slecht 
werden bezet (minder dan 40%) . 
Desondanks nam de gemeenteraad 
in juni een voorstel aan om een 
parkeergarage te realiseren onder 
de historische Hofvijver (zij ze 
nou h elemaal gek geworden? vroe 
gen vele krantenredakties zich 
af). 
Onze ' n achtwake ' bij de Hofvij
ver, als protest tegen de voor
genomen aanleg, haalde de haagse 
pers. 

Eind '8 3 lS er eindelijK iets 
positiefs te melden : de St i chting 
Biesieklette begint, op het 
plein naast V&D Leyweg , een be 
waakte fietsenstalling (toege
Se~en: 10 jaar te laat) . 

En wat zal de toekomst bren
gen? 
Dat blijft natuurlijk altijd 
onzeker . Ik wens u in ieder 
geval , zij het wat l aat , een 
fietsbaar '84 toe . 

Alphons Man te l. 

LEDEN 
WERVEN 

SCHOOLVERLATERS 

Zijn er ENFB- leden die 
r egelmatig hun fiets stal
len op HS of CS en bereid 
z ijn om daar af en toe, 
als de beheerder even niet 
_ijkt, wat Haagse ENFB 
folQers onder bagagedra
g ers te stoppen? Willen 
die mij dan opbellen? 

Jenny (451018) 

Op 25 februari houdt d e 
jongerenorganisatie Werken
de Jongeren CNV een groots 
opgezette manifestatie op 
het Malieveld met als titel 
"De dag voor de schoolver
later". In een diietal ten
ten wordt aandacht besteed 
aan allerle~ mogelijkheden 
om iets te doen met je 
vrije tijd : solliciteren; 
kamer zoeken ; omgaan met 
geld ; vervroegd in dienst 
of juist helemaal niet; 
praten met kamerleden; mee 
doen aan een werklozenpro
jekt 0 opzetten van een al
ternatief bedrijf etc . 

Oo k de ENFB is daa r van 
twaalf tot vijf aanwezig 
i n e en ge z amelijke stand 
me t Bi e sieklette. Onze be
lang ri j kste aandachtspunten 
z i jn dan o o k stallen en 
stelen ~an fietsen. De 
Amazin g Stroopwafels en 
Muzik a ter ze t te n he t 
's middags luister bij . 
I n de avond is er nog een 
rechtstreekse radio- uitzen 
ding v an "Koploper " en een 
optrede n van een bekende 
Nederlandse Groep.-
Kom in ieder geval naar d i t 
festi v3 l e n h e lo o ns eens 
de stand te bemensen! 



DATA 

22 februari, 20 uur 

werkgr. Fietsroutes bij Ad Jobse 

Frederik Hendrikplein 20 

25 februari, 12- 17 uur 

Schoolverlatersfestival Malieveld 

6 maart, 20 uur 

kerngroep bij Alphons . Mantel, 

Rädeckerkade 20 

22 maart , 20 uur 

redaktie bij Bernard Weerdmeester 

Galileistraat 150 

26 maart 

Sluitingsdatum kopij fietsbel 

9 april, 20 uur 

kerngroep bij Nico Vlasveld 

van Boetselaerlaan 23 

18 april, 20 uur 

raapavond Fietsbel 

25 april, 20.30 uur 

ledenvergadering in de Puinruimer 

Columbusstraat 40 

thema: onderhoud fietsvoorzieningen 

7 - 12 me i 

lande l i j ke aktieweek onderhoud 
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