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REDAKTIONEEL 
"Als monumenten rijden e r 
bussen, trams e n fietsen 
door de straten . De rei z i
gers worden door de staat 
gefinanci e rd om deze oude 
traditie no g een be e tj e 
hoog te houden" 
Een stukje, overgenomen 
uit de Haagse VVV-folder 
van het jaar 2083. Absurd? 
Wie weet! Vroeger werkten 
boeren nog op het land 
omdat het nuttig was, nu 
worden zij in landschaps
parken e.d. door de over
heid betaalt om hun be
roep te kunnen uitoefenen. 
Zo rijden er nu fietsers 
door den Haag omdat het 
nuttig of leuk is. De lol 
gaat er echter steeds meer 
van af. Straks is er nie
mand meer zo gek om zijn 
leven op een fiets in Den 
Haag te wagen. Wil Neder
land zijn imago als fiets-

land dan toch hooghouden, 
dan zal er inderdaad be 
taalt moeten worden. 

Verantwoordelijken voor het 
wanbeleid zijn uiteraard 
weer mevrouw Smit-Kroes 
en onze vriend Nyqvist. Het 
was eigenlijk de opzet om 
in deze fietsbel de naam 
Nyqvist niet te laten val
leri. Dat is dus weer ty
pisch mislukt. Ook Rik 
kan in zijn stuk over een 
garage onder de Hofvijver 

weer niet om de man heen. 
Bij het stuk over de ver
keersafwikkeling in Waldeck 
wordt je weer aan Nyqvist 
herinnert. 

Toch Nyqvist-loze stukken 
genoeg in deze bel, zoals 
een verslag van de leden
vergadering, een verslag 
van de proefenquete en 

zelfs een stuk over sinas
appels en luchtvervuiling. 
De Stichting Schep je eigen 
werk reageert als het ware 
op ons fietsrouteplan (vo
rige fietsbel) met een 
boekje over anders (f)iets 
gebruiken in Den Haag. 
Zelfs de begraafplaatsen 
worden aangeprezen (of 
kom je daar vanzelf als 
fietser?). Ook weer leu-
ke korte nieuwtjes over 
de omgeving van het sta
tion CS en over de Haagse 
Raad voor Sport en Recrea
tie. Wat het l aatste be
treft: zou er bij sport en 
recreatie niet meer voor 
de ENFB te halen zijn dan 
bi j ROVV met z'n N~y~qvist 
(nare naam om te typen, 
zeker met deze kleine let
tertjes)? 

De Re daktie. 

VERSLAG LEDENVERGADERING 
3 MEI 1983 

Aanwezig: Martin van den 
Berg, Pieter Fulps Duinker , 
Henk Ens, G. Hamrning, Aad 
Koster, Alphans Mantel, Rob 
van Putten, Bernard Weerd
meester, Rik Zakee en Atze 
Dijkstra (Delft) . 

Ve r•s l ag van de vo r·i ~ t<J ve r
uade r i ng . I.a y-uu/. Fic: t sb e I 
- De naam van de heer Lamet 

is verkeerd gespeld . 
Enquête schrijf je met 
een u . Verzocht wordt 
voortaan de juiste Franse 
spelling te gebruiken of 
een geheel vernederlands
te versie, maar geen tus 
senvorm. 
Het feit dat het enquête
formulier aan de achter
kant van het kaartje zat 
werd als storend ervaren. 
Gelukkig had Bernard voor 
extra middenbladen ge
zorgd. 

Mededeli ngen en ingekumcn 
s tu kk en 
Een brief van de natuurkun
dewinkel krijgt aandacht in 
de Fietsbel. 
Als projekt voor de TH in 
Delft wordt een fietsbrug 
over de Utrechtse Baan ge
noemd. 
Op 17 mei wordt overleg ge
voerd met de afdeling JSR 
van de gemeente, over knel
punten in rekreatieve fiets
routes. Nico, Bernard en 
Rik gaan er heen. Pieter 
Duinker vraagt daarbij aan
dacht te besteden aan de 

2 

route door de Uithof (i.v.m. 
doortrekken lijn 6) en de 
heer Hamming noemt het pad 
over het puinduin in Ocken
burg. 

Enqil e t e 
Vraag 10 kan beter direkt 
na vraag 1 gesteld worden. 
Mensen die niet naar werk 
of school fietsen kunnen 
dan meteen naar vraag 8. 
In vraag 9 wordt "beter weg
dek" vervangen door "minder 
stoplichten". 

Fi nanciën 
Alphans heeft de inkomsten 
en uitgaven over het eerste 
halfjaar onder elkaar gezet 
(vergelijk met de begroting 
in de Fietsbel van oktober 
j .l.) . 
De inkomsten bedragen: 
verkoop publiciteits-

materiaal f 145,96 
kontributie-afdr. 4517,90 
bijdrage Woerden in 6-

november-demonst.196,50 
De uitgaven bedragen: 
inkoop publiciteits-

materiaal f 1290,--
kosten Fietsbel 2970,29 
abonnementen 130,--
sekretariaat en 

vergaderkosten 126,50 
6 november demonstr.190,65 
Hierdoor resteert een batig 
saldo van f 152,92, terwijl 
de meeste inkomsten uit de 
verkoop van publiciteitsma
teriaal nog moet plaatsvin
den. 

Daar tegenover staat , dat we 
nu al de rekening van de 
uitgebreide commissiestukken 
binnen hebben (f 213,50) en 
nog twee Fietsbellen bij de 
kosten moeten tellen. 
De tekst van ~e Fietsbel zal 
voortaan weer verkleind wor
den, waardoor niet meer dan 
twee vellen worden gebruikt. 
Per jaar kan dit f 900,- op
leveren. 
Doordat we aan het begin van 
het jaar nog een gunstig 
saldo op de giro hadden van 
f 2000,- kunnen we finan
cieel wel een stootje heb
ben. We moeten wel zorgen 
niet meer leden kwijt te ra
ken, want dan komen we in de 
problemen. 

Fietsroutes 
Over het algemeen wordt ge
vonden dat de routes te veel 
langs autowegen lopen. Henk 
Ens: voor woon-werk fietsers 
hoef je het niet te doen, 
want die kennen na een poos 
de kortste route exakt. 
Er worden enige suggesties 
gedaan voor aanvullingen en 
verbeteringen. 

Atze Dijkstra geeft een 
toelichting op het Delftse 
bewegwijzeringsplan. Ook 
de afdeling Waterweg-Noord 
heeft er interesse voor. 
Er is sprake van, dat in 
Rijswijk zelfs een derge
lijk systeem met gemeen
tesubsidie zal worden ge
realiseerd. 



De werkgroep Fietsroutes 
zal daar kontakt over op
nemen. In Den Haag zijn 
er twee problemen: 
- het grondgebeid is veel 

groter, waardoor beweg
wijzering voor de ENFB 
onbetaalbaar is. Op 
enige financiële steun 
van de gemeente hoeven 
we niet te rekenen; 

- in Den Haag zijn lan
taarnpalen niet van alu
mi n ium zoals in Delft, 
maar worden ze regelma
tig overgeschilderd. Je 
kan er dus geen perma
nente stickers op kwijt. 

INGEZONDEN 
"Den Haag (f)ietsje anders" 

Vandaag of morgen verschijnt 
een gids voor vakantiegan
gers en Hagenaars die eens 
een dagje "anders'' uit willen 
z ijn in Den Haag. 
In h e t 40 pagina's t e llende 
boekj e is e en grote hoeveel
heid informatie te vinden 
over winke ls en restauran ts 
me t gez onde voeding, ambach 
telijke bedrijven en milieu
projekte n di e de moeite van 
een bezoek waard zijn. Hier 
en daar worden speciale 
rondleidingen georganiseerd . 
Verder adressen van cafe's 
met levende muziek, rommel
markten, begraafplaatsen, 
film/ video, kunst, enz. 

Leden b e s tand 
Het verlies wordt ten dele 
geweten aan het feit dat 
mensen ten onrechte door 
de ledenadministratie zijn 
uitgeschreven. De afdeling 
Den Haag heeft al deze men
sen een briefje gestuurd. 
Volgens de aanwezigen wordt 
de leegloop ook veroorzaakt 
doordat de ENFB zich met 
allerlei dingen bezighoudt, 
die weinig met fietsen te 
maken hebben. Op de lande
lijke Ledenraad zal dit aan 
de orde worden gesteld. 
Het wordt noodzakelijk ge
acht dat het landelijk be-

In de fiets zijn diverse 
fietsroutes opgenomen even
als tips voor fietsen in 
de grote stad en fietsver
huur. 

Uitgever van de gids is 
Stichting Schep je eigen 
werk. Vanaf 15 juni was 
"Den Haag Ietsje Anders" 
te koop voor f1,75 op een 
groot aantal adressen in 
Den Haag en omgeving (bel 
hiervoor 454960) en op 
VVV en ANWB-kantoren. Be
stellen kan door overmaking 
van t3,- (inclusief verzen
den) op giro 4291002 t.n.v. 
Schep je eigen Werk, Den 
Haag, onder vermelding van 
"ietsje anders" 

stuur meer initiatieven 
ontplooit. 
De afdeling zal onder ande
re middels een folder het 
hard achteruithollende 
overheidsbeleid aan de kaak 
stellen. Meerdere akties 
liggen in het verschiet. 
Overigens is in onze afde
ling de leegloop niet zo 
hoog, als we de admini
stratieve missers niet mee
tellen. 
Ook Aad Koster blijkt nog 
niet in het ledenbestand 
terecht te zijn gekomen en 
onderneemt een nieuwe po
ging. 

IN HET KORT 
Bij de behandeling van het 
rekonstruktievoorstel voor 
het Koningin Julianaplein 
bleek dat de gemeente een 
deel van het autoverkeer en 
al het fietsverkeer voor 
het station kwijt wil. Wel 
mag je in de toekomst tus
sen Babylon en het Station 
doorfietsen, maar wie van 
de Koninklijke Bibliotheek 
naar de Rivierenbuurt wil 
wordt geacht twee keer de 
Bezuidenhoutseweg over te 
steken. In ons commentaar 
hebben we geopperd dat er 
dan wel een fietsroute d oor 
de stationshal of door de 
fietsenstalling zal ontstaan 
maar het college bleek 
zowaar "die vrees ni e t te 
delen". De commissie g ing 
natuurlijk (ondanks het 
gebruikelijke linkse te
genge sputter) akkoord. 

voorlopig komen er geen 
fietspaden op de Vaillant
laan, want de winkeliers, 
de VVD en het CDA zijn er
tegen. Links Den Haag en 
PvdA zijn voor, terwijl mw. 
Gelderblom van D'66 het nog 
niet wist. De heer Dijkhui
zen (u weet wel: fietsers 
zijn allemaal gezonde jonge 
mensen; die kunnen af en 
toe best een eindje omlo
pen) betoogde dat er voor 
fietsers maar een alterna
tieve route moet worden ge
zocht. Zoek maar eens op de 
plattegrond van Den Haag. 
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COMMISSIEVERGADERING HOFVIJVER 
Een parkeergarage onder de 
hofvijver. We hadden ge
dacht dat dat de gemeente
raad t och wel wat te ver 

zou gaan. Bij ons verkiezings 
onderzoek (zie de Fietsbel 
van mei vorig jaar) verklaar
den alle partijen, met uit- 
zondering van de VVD zich 
daar tegenstander van. 

Als inspreker tijdens de 
commissievergadering daaro
ver heb ik de commissieleden 
daar nog even aan herinnerd. 
De standpunten lijken nu -
echter een heel andere rich 
ting uit te gaan. Mevrouw 
Burgers (PvdA) moest toege
ven dat wethouders uit haar 
partij al vóór waren. 
Bianchi (CDA) wilden nog geen 
fraktiestandpunt geven, stel
de weliswaar enige kritiese 
vragen, maar het CDA een 
beetje kennende is de vrees 
gewettigd dat die kritiese 
opstelling alleen voor de 
heer Bianchi geldt. 
Ook Vlaanderen (D'66) kwam 
niet verder dan dat hij 
"zeer moeilijk te overtui
gen" van de wenselijkheid 
van de garage zou zijn. 
Slechts de fraktie van Links 
Den Haag bleek unaniem en 
onvoorwaa rdelijk tegen en 
hun woordvoerder VerduynLunel 
kon dan ook breed uitmeten 
hoe weinig verkiezingsbelof
ten er door de andere partij
e n worden waargemaakt. 

Als er nu nog een beetje al
l e rte pers aanwezig was ge
weest, die aan dit alles de 
nodige aandacht had besteed, 
dan was de kans dat de angst 
voor gezichtsverlies (die 
gezien het behoedzame gefor
muleer duidelijk aanwezig 
was) een aantal raadslede n 
nog had doen bijdraaien 
zeker niet denkbeeldig ge
we est. Helaas, de aanwezige 
journalisten maakten geen al 
te uitgeslapen indruk 
(eentje lag zelfs letterlijk 
in ziin stoel te pitten) en 
verlieten regelmatig de zaal. 
Geen wonder dat er in de 
Haagsche Courant de volgende 
dag niet veel meer.stond dan 
dat mevrouw Burgers het een 
barbaars voorstel vond, maar 
dat wethouder Nyqvist onge
twijfeld zorgvuldig met het 
historisch stadsgezicht om 

zou springen. Het optreden 
van Nyqvist in de commissie 
wekte echter allerminst een 
zorgvuldige indruk en een 
beetje kienere journalist 
zou ongetwijfeld hebben be
merkt dat hij eigenlijk geen 
weerwoord had op het betoog 
van Verduyn Lunel, die zijn 
huiswerk zeer grondig had 
gedaan en een lange opsom
ming gaf van punten, waar 
Nyqvist in geb~eke was ge-

4 

bleven of "op gespannen voet 
met de waarheid stond". Zo 
bleek onder andere, dat de 
rijksoverheid tegenstander 
van de garage was en vond 
dat er eerst maar eens een 
bestemmingsplan moest worden 
gemaakt. Ook had het Rijk 
niet in een adviescommissie 
willen plaatsnemen, vanwege 
het feit àat er een projekt
ontwikkelaar inzat. 

In de stukken, die de com- · 
missieleden hadden gekregen 
werd gesproken van een enorm 
tekort aan parkeerplaatsen 
in het gebied rond het bui
tenhof. Maar hoe waren die 
tekorten berekend? Was er 
soms uitgegaan van de par
keernormen uit een brochure 
van Nationale ~~derlanden 
(de bouwer van de garage) 
die veel ruimer waren dan 
de normen die de gemeente
raad in het verkeerscircu
latieplan had vastgesteld? 

En hoe kwam men toch op het 
idee dat die parkeergarages 
zo goed waren voor het eco
nomisch funktioneren van de 
binnenstad? Als dat zo was, 
dan hadden er toch cijfers 
moeten zijn, waaruit het 
gunstige effekt van de reeds 
bestaande garages blijkt. 

De wethouder bleef op alles 
het antwoord schuldig, maar 
was wel zo vriendelijk ge
weest te commissieleden te 
verzoeken om zich in deze 
ronde te beperken tot het 
stellen van vragen, omdat 
ze zich anders eens op on
deugdelijk feitenmateriaal 
(waarmee hij natuurlijk de 
ENFB-tellingen bedoelde) 
zouden gaan beroepen. 

De ambtenaren van de Dienst 
voor de Stadsontwikkeling 
hadden alles nog eens keurig 
op een rijtje gezet. Opval
lend overigens dat enkele 
dagen voor de publikatie van 
de ENFB-cijfers Nyqvist nog 
had beweerd dat het ambte
lijk apparaat te beperkt was 
om dergelijke cijfers bijeen 
te garen. De cijfers van 
Stadsontwikkeling wijken 
trouwens weinig af van de 
onze, maar wel veel van de 

onzinnige interpretatie van 
Nyqvist waarbij zo af en toe 
een meewarig lachje op de 
gezichten van de betrokken 
ambtenaren verschijnt . 

De wethouder bleef maar be
weren dat het gebruik van 
de Plein-garage stijgende is. 
Dat hij zelf best weet dat 
dit niet zo is blijkt wel 
uit het feit dat hij kort 
tevoren vol trots had ver
kondigd dat het leegstaan
de deel van de garage aan 
de Tweede Kamer is verhuurd. 
Zoiets doe je natuurlijk 
nooit als je nog enige kans 
aanwezig acht op een stij
gend gebruik door winkelbe
zoekers, die veel meer geld 
(uurtarief) in het laatje 
brengen. 

Toch zal de raad wel weer 
door de knieën gaan. De 
wensen van de winkeliers 
spelen daarbij een belang
rijke rol. Vaak wordt daar
b ij aangevoerd dat door het 
aanleggen van meer parkeer
p laatsen automobilisten er
toe gebracht kunnen worden 
om hun inkopen in het cen
trum te doen in plaats van 
in de Bogaert of Leidschen
hage . 

De bestaande parkeergarages 
staan voor de helft leeg en 
dus stelt de bouwer van een 
nieuwe garage eisen, die 
ertoe moeten leiden, dat 
hij er inderdaad wat aan o
verhoudt (de gemeente be
taalt alleen de in- en uit-
ritten en "onrendabele 
top"). Daarom worden de ge-

bruikskosten van een par
keermeter opgeschroefd tot 
boven die van de garage 
(een gulden per half uur) . 
De prijs van een parkeer
plaats zou gezien de leeg
stand van de garages voor 
de winkelende automobilis t 
wel eens een grotere drem
pel kunnen vormen dan het 
aantal plaatsen. Dus wie 
weet krijgen we toch nog 
een autovrije binnenstad! 

Rik Zakee 



EEN SINAASAPPELTJE TEGEN DE 
UITLAATGASSEN 
Autoverkeer vormt de belang
rijkste bron van luchtver
vuiling. Volgens cijfers 
van het CBS zijn personen
auto's de belangrijkste ver
spreidingsbron van koolmon
oxide (80%), stifstofoxiden 
(32%), lood (92%) en koolwa
terstoffen (74%). Vanwe ge de 
vaak zeer geringe afstand 
tot de vervuilingsbron is van 
van al het gif dat we in
ademen het wegverkeer de be
langrijkste producent, waar
bij alle and e re vervuilings
brennen (met uitzondering 
van sigaretten) in het n iet 
vallen. 

Luchtvervuiling is de ver
oorzaker van veel hedendaag
se kwa l en . Van kanker en 
dergelij~e zal dat algemeen 
bekend zijn. Echter ook meer 
huishoudelijke kwaaltjes 
(allerlei soorten verkoud
he id) z ijn voor het groot
ste deel terug te voeren op 
luchtvervuiling. Door de 
lichaamsvreemde stoffen in 
het bloed wordt de vitamine 
A aangetast, wat zich onder 
andere uit in allerlei huid
aandoeningen (puistjes, dro
ge huid enz.). Koolmonoxid e 
zor gt ervoor dat het bloed 
geen zuurstof meer kan op
nemen en is daardoor bij een 
koncentratie van o,3% van de 
lucht in korte tijd dodelijk . 
Lagere koncentraties leiden 
al gauw tot lusteloosheid en 
chronische vermoeidheid. 
Vitamine C gaat de kwalijke 
effekten van koolmonoxide 
tegen, dus een extra sinaas
appeltje is nooit weg. Vol
gens de Alkmaarse natuurarts 
Jan Wiese is ook extra vita
mine A en E nodig om de 
schadelijke gevolgen van 
luchtvervuiling tegen te 
gaan. Wie vaak moe of ver
kouden is zou echter om te 
beginnen eens moeten probe
ren of het zorgvuldig mij
den van grote wegen niet 
helpt. 

Tegen de dagelijkse konsump
tie van lood helpt dat in 
ieder geval nauwelijks, om
dat deze stof ook neerslaat 

op de gewassen die we kon
sumeren. Ook lood bernoei
lijkt de opbouw van zuur
stof, doordat het de aan
maak van haem, dat de zuur
stof door het bloed trans
porteert, tegengaat . Daar
naast heeft lood, in de kon
centraties waarin het in de 
grote steden voorkomt, een 
negatieve invloed op de o n t 
wikkeling van het IQ van 
kleine kinderen. 

Stifstofoxiden zijn niet 
alleen giftig, ze veroor-

stil & · 1:::! 
schoon ~ 

lt~ 
zaken ook de vorming van 
ozon en peroxyacetylni
traat (PAN), de belangrijk
ste kompanentenvan smog. 
Deze tast zoals bekend de 
slijmvliezen aan. PAN wordt 
ook verantwoordelijk ge
steld voor het afsterven 
van bossen in Oost-Europa. 
Uit stifstofoxiden wordt 
ook het zeer sterke sal
peterzuur gevormd , dat één 
van de bestanddelen van 
zure regen vormt. 

renslotte vormt het weg 
verkeer evenals alle ver
brandingsprocessen kooldi
ox ide, dat tezamen met PAN 
verantwoordelijk is voor 
een geleidelijke veranJe
r lng in het klimaat (hoge
re temperaturen , nattere 
winters, drogere zomers) 
en afsmelten van de pool
ijskappen, hetgeen leidt 
tot stijding van de zee
spiegel. 

Technisch is het mogelijk 
om de uitstoot van sommige 
stoffen, zoals lood, tegen 
te gaan. Wat betreft stif
stofoxiden en kooldioxide 
is echter het terugdringen 

van het autoverkeer nood
zakelijk. Bij een gelijk
matige snelheid is de 
luchtvervuiling door auto's 
het kleinst. Echter, korte 
routes ·met hier en daar 
vertraging veroorzaken min
der luchtvervuiling dan 
langere routes met goede 
doorstroming. 

Bronnen: 
de Volkskrant 23/4/83; 
NRC/Handelsblad 31/3/83; 
Natuur en Milieu 79/10, 
81/7-8, 81/11-12, 82/1; 
Elixer aug/sept 82; 
Statisch Bul~etin CBS 
90/82 en 109/82. 
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IN HET KORT 
In de vorige Fietsbel heeft 
een stukje gestaan over de 
Haagsche Stadskrant. Wat 
er nog niet bijstond was 
dat je je kunt abonneren 
door f17,50 over te maken 
op giro 5232124 t.n.v. 
Christiaan la Poutré te 
Den Haag, onder vermelding 
van "stadskrant". 

Onlangs stelde de ENFB in 
een gekombineerde commis
sievergadering van de ge
meenteraad het legaliseren 
van foutparkeerplaatsen op 
de Thomsonlaan aan de orde . 
De raadsleden Burgers (PvdA) 
en Verduyn Lunel (Links Den 
Haag) gingen hier meteen op 
in. Hoe zat dat? Politiecom
missaris Van der Mees wees 
elke verantwoordelijkheid 
af. Hij was er ook tegen . 
Verduyn Lunel vroeg daarop 
om voortaan van dat soort 
plannen op de hoogte te wor
den gesteld , maar wethouder 
Nyqvist voelde daar niets 
voor : er zijn zo van die 
dingen die je aan het dage
lijks bestuur (hijzelf dus) 
over moet kunnen laten. Mw. 
Otter (CDA) was het daar mee 
eens. Zij wenste niet over 
elk streepje of paaltje te 
worden lastiggevallen. 

De subfakulteit Natuur- en 
Sterrenkunde van de Rijks-
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universiteit Utrecht heeft 
onlangs een Natuurkundewin
kel opgericht. Aktiegroepen 
kunnen gratis gebruik maken 
van de kennis op het gebied 
van geluidhinder (metingen 
en voorspellingen) , radio
aktiviteit, luchtverontrei
niging en energie-onderzoek. 
Met name op de eerste twee 
gebieden is er al de nodige 
ervaring. Tel. 030-53 4016. 
Adres: postbus 80 000, 3508 
TA Utrecht. Oppassen: ook 
de gemeente Den Haag heeft 
postbusnummer 80 000. 

En of het allemaal niet op 
kan: ook de Universiteit 
van Amsterdam heeft beslo
ten, dat in de nabije toe
komst een aanmerkelijk deel 
van de onderzoeksruimte be
steed moet worden aan maat
schappe lijke organisaties, 
zoals de milieubeweging . 
Ook hier is al de nodige 
ervaring met een aantal on
derwerpen. Een speciaal ka
tern van het blad "De we
tenschapswinkel" handelt 
hierover. Dit katern is op 
te vragen bij de Weten
schapswinkel, Herengracht 
530 , 1017 CC Amsterdam. 
Tel. 020-525 47 77. 

De ENFB is geabonneerd op 
de stukken van de raadscom
missie ROVV, maar die komen 

nog wel eens te laat. On
langs kwamen we een dag 
voor de commissie uit de 
krant te weten, dat er de 
vo lgende dag een aantal be
langrijke nota's besproken 
zou worden. Maar we hadden 
geen stukken. Toevallig was 
die avond ook de hoorzit
ting over de voorjaarsnota 
en daar heeft het D'66-
raadslid René Vlaanderen 
zich het vuur uit de slof
fen gelopen om ons nog van 
de meeste stukken te voor
zien. Van een ander raads
lid, Wil Bianchi van het 
CDA, konden we nog een an
der stuk kopiëren, zodat we 
toch een bijna komplete set 
kregen. Toen we dat een dag 
later aan dhr. Gruiters van 
het commissiesekretariaat 
vertelden, kregen we nog 
een komplete set stukken 
uitgereikt. Dezelfde dag 
nog kregen van de PTT een 
briefje, dat er een pakje 
was bezorgd dat niet in de 
bus kon. Inderdaad, de com
missiestukken. 
Op de vergadering werd bij 
één van de agendapunten be
sloten, dat de ENFB in de 
gelegenheid zou worden ge
steld om kommentaar te le
veren en daar bleek men een 
reden in te zien om ons de 
meeste nota's nog een keer 
op te sturen ... 

Enkele ENFB-leden gingen 
op bezoek bij de Haagse 
Raad voor Sport en Recrea
tie (HRSR). Hierin zijn al
le Haagse sportverenigingen 
vertegenwoordigd . De HRSR 
wil het recreatief fietsen 
gaan bevorderen. Daarom 
hebben leden van de sectie 
recreatie knelpunten achter 
elkaar gezet, en wilde graag 
commentaar van ENFB en 
Euraudax-Nederland. De be
kende knelpunten als 
Utrechtsebaan , Ockenburgh 
en Rijksstraatweg waren er 
ook nu weer bij. De knel
puntennota van de HRSR aan 
het gemeentebestuur gaat 
niet alleen over kruispun-

ten. Er komt ook wat in over 
de scheiding van bromfiet
sers, (race)fietsers en 
voetgangers, over fietsen
stallingen, over onderhoud 
van fietsvoorzieningen en 
over bewegwijzering voor 
fietsers. Dit laatste 
s l uit weer mooi aan bij de 
plannen van de werkgroep 
fietsroutes, zodat dit 
muisje nog wel eens een 
staartje kan hebben . We 
blijven in ieder geval con
t act onderhouden met de 
HRSR. 



UITSLAG PROEFENQUETE 
De proefenquete in de vori
ge fietsbe l leverde 40 in
zendingen op , een onver
wacht gunstig resultaat. 
Helaas was het enq uetefor
mulier op de achterkant van 
de fietsroutekaart aange
b racht . Een aan tal in zen
ders loste dit op door de 
antwoorden op een l os 
blaadje te schrijven. De
genen die hun Fietsbel ka
pot h e bben geknipt kunnen 
als z ij dat willen een 
nieuwe krijgen . 

Van d e inzenders waren er 
24 mann e n en 11 vrouwen. De 
leeftijdsverdeling was de 
volg e nde : 

;~?. - ', 4 5 
2;; - .\4 15 
;-_:!J - 14 6 
4/.J - 54 3 
,') L - f ·1 4 

c ·' - d7 2 

De v rage n e n 2 bleken e en 
o p e n deur. Iede ree n fietste 
d a ge liiks en al langer dan 
4 ma a nde n in De n Haag. Veel 
opmerkin gen over de ondui
delijke vraagste lling in 
vraag 3 (z ou u ni e t met de 
[iet~ gaan a l s .. . ) . Overi
gens bleek de overgrote 
meerderheid uit onverzette
lijke fietsers te bestaan. 

De vraag of men de kortste 
route neemt bleek een opval
lend verschil tussen mannen 
en vrouwen op te leveren: 

ja 
nee/soms 

mannen vrouwen 
22 3 

i 2 8 

Bij de overige vragen ant
woordden mannen en vrouwen 
van diverse leeftijden on
geveer gelijk. 

Omrijrlen doe je alleen als 
er een aantrekkelijke route 
op vrij korte afstand aanwe
zig is. Bij de meest erbar
melijke routes (door Centrum, 

Schilderswijk, Regente ss e 
en Valkenboskwar tier) is dat 
echter niet het geval. De 
meeste mensen die het fiet
sen verslechterd vonden kwa
men ook uit die buurten of 
moesten er door heen. 

In totaal was de mening over 
het fietsklimaat: 

Verbeterd 9 
Gelijk 1 8 
Vers leeht e rd 10 
Weet niet 3 

Als ve rslechteringen werden 
genoemd: toegenomen aantal 
stoplichten, toegenomen fout
parke r en, aggressieve automo
bil is ten, toegenomen hoeveel
heid uitlaatgassen, ingewik
kelde kruispunten en glas 
on straat. Als verbeter ingen 
werden fietspaden en het ' 
vr i jstellen van fietsers van 
eenr i chtingeverkee r genoemd . 

De vraag over wat er moet ge
beuren om het fietsverkeer 
te bevorderen leverde ve le 
ma len de suggest ie om een 
priori teitsvo lgorde aan te 
brengen. Voor een straaten
quete is dat echter te inge
wikkeld. Daarom gaan we met 
een open vraag werken. 
... kijken wat de mensen 
spontaan te binnen schiet . . 

Bij de ENFB-ers bleken meer 
fietspaden (vaak met een 
grote streep eronder en een 
paar extra pijlen erbij) en 
rechtsaf door rood elk bijna 
de helft van de inzenders 
erg aan te spreken. Een 
maximum snelheid van 30 km 
per uur was ook nog bij meer 
dan een kwart erg in trek , 
de andere mogelijkheden wer
den minder genoemd. 

De gemiddelde ENFB - er is een 
alles-fietser: 37 van de 40 
gebruiken hun fiets voor 
woon-werk, voorts 34 rekrea 
tief , 31 boodschappen, 9 

school/studie, 1 werkbezoe 
ken en 1 verslaving. 

De vraag over de krant wordt 
door een aantal mensen als 
storend ervaren en aaat er 
daarom in de straaténquete 
uit . De lezers van de NRC 
leken gemiddeld wat posi
tiever over het fietskli
maat en beleid te oordelen, 
Haagsche Courant lezers wat 
negatiever. Mensen die twee 
kranten lezen leken nog het 
positiefst. De verschillen 
zijn echter niet signifikant. 
De verdeling was als volgt: 

De Volksk ro an t 2:.; 
NRC handel s bl ad 1 5 
Haag s c ha Cou roant 8 
Het Bi nne nh o f 6 
Tro ouw 3 
De Waar'heid 3 

Vraag 12 (kent u de ENFB?) 
was natuur lijk in dit geval 
overbod ig. We kregen dan 
ook antwoorden als "Noa 
nooit van gehoord" en ~Ga 
nou gauw fietsen". Onge
vraagd kregen we ook nog 
opmerkingen over een aan
tal onderwerpen: 

Bijvoorbee ld fietssugges
tiestroken. Enkele inzen
ders vonden dat wel een 
redelijke oplossing, ande
ren hadden nog liever niets. 
Eén inzendster hield een 
pleidooi voor fietsroutes 
door rustige woonstraten, 
een ander wees ons op de 
enorme omweg die je vanaf 
de Rijswijkseweg naar HS 
moet maken . Veel opmerkin
gen ook over de omgev i ng 
van CS , waar ze "al tijd 
met de weer bezig zijn" . 

Rik Zakee 
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Laatste nieuws - o- o- o- o- o- o--o- o- o

Akt ie voor een autovrije Hofvijver 

Zondagavond 26 juni aanstaande orga
niseert de ENFB een aktie voor een 
autovrije Hofvijver. Dat kon nog ne t 
voor de raadsvergadering, waarin over 
de bouw van de parkeergarage wo rdt 
beslist. Het bleek nie t mee r mogelijk 
de aktie te houden voor d e 23e, wan
neer de frakties hun s tandpunt bepa
len, omdat de wethouder in hoog tempo 
het voorstel door de raad wil jassen 
en een vergunning voor een demonstra
tie tien dagen van tevoren moet wor
den aangevraagd. 
Het zal er om spannen in de raad: 
Binnen de VVD blijken enkele raadsle
den tegen de garage te zijn en het 
CDA zal niet graag de VVD "rechts 
passeren". Bovendien zijn toch op zijn 
minst de heren Dijkhuizen en Bianchi 
gezien hun opstelling bij ons verkie
zingsonderzoek moreel ve rplicht tegen 
de garage te stemmen. Verder kan nog 
gemeld worden dat me n binne n de PvdA 
bijzonde r verbolge n is ove r de manier, 
waarop hun wethouders z i c h zon der rug
ges p raak me t de frakti e doo r Nyqvi s t 
hebben l a t e n inpakke n e n dat gepoogd 
wordt hen nog t o t andere gedacht e n t e 
brenge n . 
Anderzijds zal door de projektontwik
kelaar Grabowsky en Poort e n door Na 
t i onale Nederlande n ook we l e nige druk 
worden uitge oefend . 
De ENFB s taat echter nie t allee n . Ook 
de Vrienden van De n Haa g en Milieude
fensie zijn in aktie ge komen. 
De aktie zal plaats vinde n op het 
Buitenhof . Van 26 juni om 8 uur ' s 
avonds tot 8 uu r de vol gende morgen 
zal een zogenaamde nachtwake plaats 
v i nden . Rond half e lf kun je t e recht 
voor enige demonstratie ve akt i vitei
ten. 
Ook kan het geen kwaad de volge nde 
avond rond half zeve n bij de ingang 
van de raadszaal van j e mening b lijk 
te geven . 

Kontaktpersonen 

Voorburg: Elly Verzaal, Oosterloo
straat 9, tel 874291 

Lei dschendam: Fra~s Booij, v Ruys 
daellaan 48 tel 270838 

Den Haag: Rik Zakee , Laan van Meer
der voo r t 720 , tel 250626 

AAN: 

Agenda: 

PORT BETAALD 

DEN HAAG 

J G M VAN HUSSEN 
VAN SOU TELANDELAAN 53 
2597 EW S GR AV ENHAGE 

DE FIETSBEL 
juni 1983 , numme r 3 
abonnementenadmini-
stratie: postbus 2150 
3440DD Woerden 
redaktie: 
postbus 11638 
2502AP Den Haag 

26 juni , 22. 30 uur, Buitenhof, 
manifestatie Hofvijver 

27 juni, 19 . 00 uu r , Groenmarkt , raads
vergadering over Hofvijver 

7 juli, 20 .00 uur, v Boetzel aerlaan 23 
ENFB-afde lingsbestuur 

16 augu stus, 20.00 uur, Laan van Meer
de r voort 720 , ENFB-afdelingsbestuur 

6 septembe r, 20 . 00 uur , redaktie , plaats 
word t nade r vastgesteld 

11 september slui tingsdatum kopi j Fietsbel 
14 september, 20 . 00 uur , Galileist raat 150 

afdelingsbestuur 
5 oktober, 20.00 uur , Piet Heinstraat 104a 

' rapen Fietsbel 
20 oktober , 20 . 00 uur, Piet Heinstraat 104a 

jaarvergadering ENFB afd De n Ha a 

Thomas Hood



