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LEDENVERGADERING 
Uitnodiging voor de LEDENVERGADERING van 16 december 1982 om 20.00 uur 

in de Groene Eland, Piet Heinstraat 104A 

A G E N D A 

1. Opening, ingekomen stukken, mededelingen en verslag voriae vergadering 

2. Kaskommissie. 
Als deze nodig wordt gevonden, wordt meteen gestemd. 

3. Akties. 
Nabespreken 6 november en plannen volgende akties . 
Onder andere is een straatenquête over het fietsk l imaat in voorbereiding 
Daarbij zijn echter nogal wat (+ 20) mensen nodig , die de straat opgaan 
voor het afnemen van interwiews~ 

4. Fietsplan. 
Leden kunnen nu hun bijdraqeh leveren aan dit plan (zie elders in deze 
Fietsbel) . 

5. De rest van de vergadering is informatief. 
Iedereen die pas aktief is, overweeqt aktief te worden of gewoon 
geïnteresseerd is, kan vragen stellen. 

6. Rondvraag en Slui.ting. 

REDAKTIONEEL 
Voor het eerst sinds jaren heeft de 
Fietsbel weer een echte redaktie. 
Vandaar dat we dit eerste nummer van 
het nieuwe seizoen goed willen begin
nen met dit 'redaktionee l '. 
Het leek ons leuk om de nieuwe redaktie
leden even voor te stellen, ook omdat er 
enkele mensen bijzitten die pas sinds 
kort aktief zijn in Den Haag. 
Kees Rotteveel: is aktief geweest in 
de afdeling Alkmaar, heeft ook meege
werkt aan het afdelingsblad aldaar. 
I~ de nieuwe voorzitter. 
ii;sbeth Davids: heeft het afgelopen 
jaar diverse dingen gedaan in de 
afdeling. 

2 : 

Bernard Weerdmeester: sinds kort in 
Den Haa:7 aktief. Heeft ervaring opge
daan bi. · het blad van de Landbouw
hogeschuol in Wagenigen. 
Rik Zakee: is de regelmatige fietsbel
lezer welbekend; schrijft al enkele ja
ren de meest fietsbel len zo 'n beetje 
halfvol. Is ook al enkele jaren sekre
taris van de afdeling. 
Jenny Schoemaker: zorgt sinds een jaar 
voor de koördinatie van de Fietsbel. 
Hier wilden we het bij laten voor de 
eerste keer. 

de redaktie. 

.. 



VERSLAG LEDENVERGADERING 13-wJ_Q-82 

AANWEZIG: John Lamet, Pim Schaafsma, 
ico Massop, Martin van den Berg, 

Bettie van Alkemade, Henk Ens, Bernard 
Weerdmeester Marco Daane, Kees Rotteveel, 

ico Vlasveld, Alphans Mantel, Henk 
eeger, Jenny Schoemaker, C. Kapsenberg, 

J os Wasserman, Pieter F. Duinker, Marja 
v an Bergen, Liesbeth Davids, Rob van 
Putten, Jac Wolters, Jan Goutier, Rik 
Zakee. 

Het verslag van vorig jaar en de ingekomen 
stukken leveren geen opmerkingen op. 
Het jaarverslag wekt ten onrechte de in
druk dat we wel genoeg aktieve leden 
hebben. 
Punt 10 in de begroting 81/82 (diversen) 
moet zijn f 261,58. 
In de balans zijn de termen Aktiva en 
Passiva verwisseld. 
Stemming van de ledenraad over de af-

racht aan afdelingen is uitgesteld tot 
30 oktober. f 4500,- is een zeer grove 
s chatting (punt 2). 
We zullen schriftelijk proberen een 
gratis abonnement op de stukken van de 
k ommissie ROVV te krijgen. Tenslotte 
k rijgen bewonersorganisaties er ook drie. 
De verkoop van materiaal is wel gestegen, 
maar doordat de inkomsten van '81 
gedeeltelijk bij die van '82 komen en 
die van '82 gedeeltelijk bij '83 lijkt 
dit effekt sterker dan het is. 
De in de toelichting bij ad 9 genoemde 
f 600,- zijn bij de f 1100,- inbegrepen. 
Dhr. Kapsenberg zegt voor dezelfde 
kosten een mooiere Fietsbel te kunnen 
p roduceren. 
De stellingen uit de Fietsbel worden 
b ediskussieerd. 
Stelling 1: Bi j eventuele belangen
t egenstelling fiets - openbaar vervoer 
moeten we altijd part ij kieze n voor d e 
f ie tse r , maar voor het o verige z ijn we 
vo o r stimule rin g van het openbaar ver
voer . Bevordering van h e t maa tsc happe
lijk bewu stzijn van d e verk eers
? roblematiek wordt wel be l angrijk 
geacht . . 
St elling 2 : Het woord "aanvulling " is 
niet juist. Veel van het huidige auto
verke er wordt zinloos geacht. Henk Ens 
verduidelijkt dat we ons volgens hem 
wel met r u imtelijke ordening moeten 
bezighouden. 
Met stellingen 3 , 4 en 8 is bij n a 
iedereen het e ens. Met s t e l ling 5 n ie
mand . 

Stelling 6 wordt nogal ongenuanceerd 
gevonden. 
Stelling 7: Marco Daane en Pieter 
Duinker vinden dat verkeerslichten de 
verkeersveiligheid bevorderen. De heer 
Kapsenberg stelt dat verkeerslichten de 
eigen verantwoordelijkheid aan de ver
keersdeelnemers ontnemen. De heer Lamet 
stelt voor het woordje "groot" te 
schrappen. 
Het bestuur stelt een verdere toe
lichting in de Fietsbel voor en even
tuele verdere diskussie op een 

volgende ledenvergadering. Hiermee 
wordt ingestemd. 
Over voorrang van links wordt ge
diskussieerd. Fietsers moeten dezelfde 
voorrangsrechten hebben als auto's. 

Knelpunten: 
De aanwezigen sommen een twintigtal 
knelpunten op. De sekretaris belooft 
over de stand van zaken rond deze punten 
een stukje in de Fietsbel te zetten. 

Bestuursverkiezing: 
Jac Walters zegt dat hij geen voor
zitter is geweest, hetgeen volgens hem 
uit de tekst in de Fietsbel op te maken 
zou zijn. 
Rob van Putten vindt dat er een voor
zitter moet komen. 
Kees Rotteveel stelt zich na enige 
diskussie kandidaat. Hij is erg aktief 
geweest in de afdeling Alkmaar en heeft 
een beetje meegedraaid met het lande
lijk bestuur. Het bestuur wordt bij 
akklamatie gekozen, evenals de leden
raadsafvaardiging, bestaande uit: 
Jac Wolters, Jenny Schoemaker, Kees 
Rotteveel en Liesbeth Davids. 
Reserves: Bettie van Alkemade, Henk 
Heeger en Rik 7-~kee: Op de volgende 

Op de volgende ledenvergadering (16 
december) wordt het al of niet vormen 
van een kaskommissie besproken. 
Ve rkoopadres Hertenrade moet numme r 111 
zi jn. In de toekomst gaan we ook i n d e 
Blauwe Aanslag verkopen. 
Henk wil zijn p ubliciteitsfunktie af
bouwe n . Er is geen haast b ij. 
Gelukkig, want er zij n geen potent iële 
opvolgers. De nieuwe voorzitter 
bedankt de leden voor h et ,g e s chonken 
vertrouwen. 

Rik Zakee. 



KNELPUNTEN . 
Stand van zaken :rret betrekking tot een 
aantal knelpunten, die op de ledenverga
dering van 13 oktober naar voren zijn 
gebracht. 

- Fietsstrook Badhuisstraat.x --------------Mogelijke oplossingen zijn een afschei-
ding (betonrand) of algemeen tweerich
tingverkeer. 
- ~a~h~i~s!.r~a!f~c~e~e~i~9~s~w~g{D~i!:_s_!:r. 
Hier moet al gauw gedacht worden aan 
stoplichten of een rekonstruktie van en
kele tonnen. Dat zit er vermoedelijk niet 
in . 
- ~t~p!_i~h_!:e~ ~c~e~e~i~g~e~e~/~.a~a~l~e5!_/ 

!_! ~n~e~s !_a5!_. 
Worden mogelijk verwijderd. 
-Gr oo thertoginnelaan/Valeriusstraat. 
Rekonstruktie-z~l-bljila-af zijn-als deze 
Fi etsbel v erschijnt. 
-Rij swijkseweg. 
we proberen-de gemeenteraad bij de be
handeling van het aktieprogramma tot een 
motie te bewegen, die rekonstruktie van 
deze weg inhoudt. 
-Sportlaan/Wildhoeflaan.x 
K~n-mogelljkvi~belijning (opgeblazen 
fietsstrook) worden verbeterd. 
-Lijnbaan/Loosduinseweg. 
Hie;voor Is-een-plaiï bij Gemeentewerken 
in de maak met een stukje fietspad. Zij 
kunnen dan bij het eerste stoplicht (waar 

AGENDA 
9 december werkgroep knelpunten 

10 december werkgroep fietsroutes 
15 december commissie ROW 
16 december ledenvergadering 
20 december gemeenteraad 

vaak alle richtingen op rood s taan ) door
rijden tot op de brug . 
-Loosduinseweg linksaf Noordwest Buiten-
------------------~ 

~i~g~l.:_ 
Doordat een linksaf stoplicht rechts van 
de weg staat denken fietsers misschien 
dat dit voor hen bedoeld is . Dat is dus 
niet zo. Dat licht kan dus maar beter 
helemaal weg. Overigens proberen we nog 
steeds om als het kruispunt open gaat om 
wissels voor lijn 2 te leggen ook wat 
maatregelen voor fietsers doorgevoerd te 
krijgen. 
-Utrechtsebaan. 
Al onze brieven Z1Jn tot nu toe vergeefs 
geweest. We blijven het proberen . via 
ambtenaren en raadsleden . 
-Zoutkeetbrug/Steynlaan • 
Ook-hier geldt,-d~t~e proberen om het 
in het aktieprogramma te krijgen. 

x 
De overige ~nelpunten en die waar een 
bij staat zullen we aankaarten bij de 
ambtenaren van de stuurgroep langzaam 
verkeer. 

FIETSPLAN 
Nieuw projekt van de werkgroep knelpunten. 

In het verkeerscirculatieplan staat, dat 
ter · bevordering van het fietsverkeer . 
onder andere een integraal fietsplan tot 
stand zal worden gebracht. Wat dat pre
cies voorstelt staat er niet bij en er 

Van Boetzelaerlaan 23 20.00 uur 
Gal lileistraat 150 20.00 uur 
Groenmarkt 09.00 uur 
Piet Heinstraat 104A 20.00 uur 
Groenmarkt 19.00 uur 

Demonstrati e tegen Mariahoeveweg is uitgesteld tot raadsbehandeling 
bestemmingsplan Bezuidenhout-oost. Datum komt in de krant. 

5 januari commissie ROVV Groenmarkt 09.00 uur 
10 januari gemeenteraad Groenmarkt 19.00 uur 
13 januari werkgroep knelpunten Laan van Meerdervoort 720 20.00 uur 
14 j anuari werkgroep fietsroutes Frederik Hendrikplein 20 20.00 uur 
19 j anuari commissie ROW Gro e nmarkt 09. 00 uur 
22 januari ledenraad Ut r echt 10. 00 uur 
24 januari gemeenter aad Gr oenmarkt 19 .00 uur 
26 januari redaktie Fietsbel Hazelaarstraat 6 20 .00 uur 
27 januari werkgroep knelpunten Jacob Hopstraat 13 20 . 00 uur 

1 februari sluitingsdatum kopij Fietsbel Hazelaarstraat 6 
2 februari commissie ROW Groenmarkt 09.00 uur 
7 februari gemeenteraad Groenmarkt 19.00 uur 

16 februari commissie ROW Groenmarkt 09.00 uur 
21 februari gemeenteraad Groenmarkt 19.00 uur 
23 februari r&pen Fietsbel Piet Heinstraat 104a 20.00 uur 

~ . 
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is ook nooit geld voor vrijgemaakt. Ons 
streven is er in de eerste plaats op ge
richt een bespreking in de raads·commissie 
voor Ru~mtelijke Ordening, Verkeer en 
ervoer los te krijgen. 

Zolang dat niet gebeurt komt er helemaal 
geen plan. Als er inderdaad enige ruimte 
voor in de planning wordt vrijgemaakt, 

an is de kans vrij groot, dat de ENFB 
bij de voorbereiding wordt betrokken. 
Op dat moment zou het een grote tijd
winst opleveren als we een inventarisa
tie en prioriteitsstelling al rond hadden. 

De werkgroep knelpunten gaat daar nu 
aan werken en iedereen kan daaraan zijn 
bijdrage leveren. 
Negen december begint de werkgroep en op 
de ledenvergadering van zestien december 
is enige tijd ingeruimd voor het spuien 
van ideeën. 

·Daarbij denken we in de eerste plaats 
aan mogelijke doorsteekjes, korte stuk
jes fietspad, overgangen van trambanen, 
doorgangen in vluchtheuvels, bruggetjes 
en dergelijke. Elk idee i$ welkom ! 

AKTIE TEGBN DE MARIAHOEVEW:!n 
Gaat niet door wegens uitstel raadsvergadering 

Wederom dreigt er een stuk groen ten prooi te vallen aan het autoverkeer. Nu de Lek
straat er toch doorgedrukt is zijn wethouder Nyqvist en konsorten naarstig op zoek 
gegaan naar nieuwe gebieden om hun asfalteringsmachinerie op los te laten. 
Deze hebben ze onder andere gevondenin de brede groenstrook gelegen tussen de Schenk
kade/Finnenburg en de spoorlijn HS-Mariahoeve. 

Hier moet als alles fout gaat over enkele 
jaren de Mariahoeveweg komen te ltggen. 
Hoe die weg eruit komt te zien is nog 
niet geheel duidelijk, maar dat doet ook 
nauwelijks ter zake. 
Zeker is in ieder geval dat er een fikse 
r eep volkstuinen en plantsoenen, een stuk 
weiland en een oude watermolen voor moe
t en wijken. Ook staat al vast, . dat er 
voor het langzaam verkeer weer een paar 
knelpunten bijkomen in de vorm van ruim 
opgezette kruispunten. Mogelijk zal ook 
de geluidshinder toenemen. 
Er is ook sprake van mogelijke aarden 
geluidswallen, maar dat geldt niet voor 
h et hele t rajekt en maakt bovendien het 
r u i mtebeslag nog een flink stuk groter. 
Burgemeester en wethouders vinde die 
geluidswal, waardoor het verkeer, dat 

u over de Finnenburg rijdt, van de hui
z en wordt gescheiden het toppunt van 
milieuvriendelijkheid. Het autoverkeer 
b evorderen om het milieu te verbeteren, 
j e kent dat wel. 
at er ook zonder Finnenburg in dit 

s tadsdeel al een enorme overcapaciteit 
a an autowegen is, wordt maar even ver
zwegen. 

1 aar goed, wat is nu de stand van zaken. 
In een aantal bestemmingsplannen is 
r uimte voor de weg gereserveerd. 
Burgemeester en wethouders krijgen dan 

en zogenaamde wijzigingsbevoegdheid. 
Als de gemeenteraad akkoord gaat met 
die wijzigingsbevoegdheid betekent dat, 

dat zij geen bezwaar heeft tegen die 
eg, en dat B & Walleen nog toestemming 

van Gedeputeerde Staten nodig hebben om 

tot daadwerkelijke aanleg over te gaan. 
De raad kan zich dan alleen nog uitspre
ken over hoe en wanneer de weg wordt 
uitgevoerd. 
Of de raad al of niet behoefte heeft 
aan ~en weg wordt uitgemaakt in een be
stemmingsplan. In het geval van de 
Mariahoeveweg gaat het om een stuk of 
vier bestemmingsplannen, maar als in één 
daarvan de weg niet wordt opgenomen dan 
is .de mogelijkheid om een kompleet nieuwe 
invalsweg aan te leggen alvast weg en 
vermoedelijk voor Nyqvist c.s. de lol 
eraf. 
Eén van de bestemmingsplannen waar het 
om gaat is dat van Bezuidenhout-oost. 
Dit wordt op 20 december door de raad 
behandeld en dat betekent, dat pet tijd 
wordt voor aktie. 
Stemt de raad namelijk in, dan weet 
Nyqvist dat hij beet heeft. Uit ervaring 
weten we wat dat betekent: allerlei plan
ningen worden opeens omgegooid en met 
een jaartje of drie, vier ligt die weg er. 

Dus moet nu alles op alles gezet worden 
om de Mariahoeveweg tegen te houden. Al 
het mogelijke moet geprobeerd worden om 
de raad ervan te overtuigen, dat die weg 
niet gewenst is. 
LAATSTE NIEUWS: De bedoeling was om 
enige druk op de raad uit te oefenen, 
door zoveel mogelijk tegenstanders 
van de weg bij de behandeling door de 
raad van het bestemmingsplan aanwezig 
te laten zijn. Deze is echter uitge
steld tot op zijn vroegst 10 januari 
(de juiste datum haal je uit de krant) • 

1: 
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Op zaterdag 6 november j.l. vond de 
speerpuntaktie 'Fiets en Trein op één 
lijn' plaats: een grote, landelijk aktie 
van de ENFB om de relatie tussen fiets 
en trein (een aanvulling op elkaars moge
lijkheden) te benadrukken. Deze aktie 
van formaat werd gehouden in plaats van 
het in eerste instantie geplande Velo
city-kongres, dat door de financiële 
risiko's geen doorgang kon vinden. 

Een intensieve voorbereiding ging aan 
deze aktiedag vooraf. Naast het regelen 
van allerlei faciliteiten (m.n. van de 
NS) werd op dinsdag 2 november een pers
konferentie gehouden, naar aanleiding 
waarvan enkele artikeltjes in de plaat
selijke pers zijn verschenen. 

6 November. 's Morgens om 10 uur gestart 
in Apeldoorn reed de speciale trein via 
Amersfoort, Gouda en Rotterdam (waar deel
thematische manifestaties werden gehouden) 
naar Den Haag, waar om 13.58 uur de aan
komst gepland was. 
Daaraan voorafgaand waren leden van de 
Haagse afdeling de hele morgen al druk in 
de weer geweest met de voorbereidingen: 
in de hal verkoopstands en informatie
panelen (van ENFB, ROVER, Stop de Kinder
moord, Vrienden van Den Haag, Vereniging 
Bescherming Voetgangers) inrichten, dia
en filmprojektor voor doorlopende voor
stellingen opstellen en voor de forumdis
kussie een podium van banken samenstellen 
en een grote hoeveelheid stoelen klaar 
zetten. 

Om 12 uur ging voor ons de manifestatie 
van start met een lezingencyclus over de 
'City-vorming rond NS-stations'. Hotel 
Babylon, waar dit gebeuren plaatshad, 
bleek vanuit de stationshal echter biezon
der moeilijk te vinden, gezien de slechte 
opkomst. ENFB-ers en sprekers waren bijna 
in de meerderheid. Een speciale mededeling 
door de NS-omroepster kon daar weinig aan 
veranderen. 
Gedurende een kort uitstel maakte onder
getekende kennis met enkele aanwezige 
raadsleden, zodat ook die tijd nuttig werd 
besteed. 

In de eerste lezing, door.Jac Wolters 
van de ENFB, werd ingegaan op de city-
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IN OPEEN 

vorming rond de Haagse stations zoals 
die in het verleden heeft plaatsgevon
den en nog zal plaatsvinden. Het grote 
aandeel van het langzaam verkeer in 
voor- en natransport naar en van sta
tions moet meer gevolg krijgen in het 
verkeersbeleid, dat voor het langzaam 
verkeer juist veel barrières opwerpt, 
betoogde Jac. 

Miehiel Timmerman van de Vereniging 
Vrienden van Den Haag verhaalde over de 
geschiedenis van de aanwezigheid van 
twee hoofdstations in Den Haag, namelijk 
door het bestaan van twee spoorwegmaat
schappijen. De invloed van de stations 
op de omgeving werd in een niet van 
nostalgie verschoond verhaal duidelijk 
aangetoond. 

Willemijn Bouwman van het Buurtberaad 
Rivierenbuurt/Spuikwartier deed relaas 
van de voortgaande vermindering van de 
leefbaarheid in haar woongebied. Ver
keersdrukte, verkrotting en grondprijs
stijging als gevolg van city-vorming 
bemoeilijken de wederopbouw van een 
leefbare omgeving. Het gemeentebeleid 
in deze voor deze buurt werd niet be
paald gewaardeerd. 

Die lijn werd voortgezet door Ronald 
van Onselen van de Vereniging Reizigers 
Openbaar Vervoer. De geringe kapaciteit 
van sommige lijnen, gebrekkige aanslui
tingen en het ontbreken van een dienst
regeling waren nog maar enkele doorns in 
ROVER' s oog. 

De laatste echte lezing werd gehouden 
door Martin van de Berg, ook van de ENFB. 
Het behoeft weinig toelichting dat in 
zijn vertelling over de bereikbaarheid 
van de Haagse stations de ene ellende de 
andere probeerde te overtreffen. Het ont
breken van de meest essentiële fietspaden 
in de direkte omgeving van de grote sta
tions spreekt boekdelen. 
Door komische noten aan zijn verhaal toe 
te voegen hield Martin echter toch zijn 
toehoorders aandachtig. 
Tot slot betrad ons aller wethouder Nyqvist 
het sprekersgestoe l te. Dat was voor mij de 
eerste keer dat ik hem moest meemaken en 



he t getuigt van openhartigheid van Nyqvist's 
zijde dat hij zich niet beter wilde voor
doe n dan hij (niet) was. 
Kos tbare tijd verspillend met opmerkingen 
ove r spreektijd en "onwaarheden van de 
ENFB" startte hij uiteindelijk met zijn 
pra atje: de gemeente doet haar best een 
ge ï ntegreerd verkeersbeleid uit te voeren 
waa rbij het langzaam verkeer en het open
baa r vervoer haaar speciale aandacht heeft. 
Toe komstige verbeteringen van het openbaar 
ve r voer, waar ROVER in haar betoog zeer op 
had aangedrongen, kwamen uit een wel heel 
oude doos: alsof we nog niet wisten dat lijn 
2 e en tramlijn wordt ... 
Tot onze verrassing hield Nyqvist het inder
daa d kort, en zo snel als mogelijk werd de 
sta tionshal opgezocht, want het liep al 
tegen tweeën. 

Tijdens de lezingencyclus hebben enkele 
ENFB-ers de ruimte tussen stations en Baby
la van een verflaagje voorzien: omdat al 
ja~enlang zeuren bij de gemeènte om een 
korte verbinding tussen Koningin Juliana
ple in en Anna van Buerenstraat ons geen 
ste ek verder heeft geholpen, namen we zelf 
de kwast ter hand. De politie heeft wel 
ee kijkje genomen maar geen aktie onder
nomen. Weliswaar hebben we juridisch onge
lijk, maar moreel gezien staan we volledig 
in ons recht. 

Terwijl de NS-omroepster de aankomst van 
'onze' trein bekendmaakte stapte de in 
pers en op televisie bekend geworden velo
cipedist op zijn rijwiel om in de stations
hal en later op het Koningin Julianaplein 
grote hilariteit te veroorzaken, en ver
lieten ENFB-leden van afdelingen uit het 
hele land, die de treinreis hadden meege
maakt, de trein. Spandoeken met daarop de 
tekst "Fiets en Trein op één lijn" maakten 
omstanders het doel van de aktie bekend. 

Op het Kongingin Julianaplein was inmiddels 
de bus met fietsenhanger, die in Amsterdam 
wordt gebruikt, gearriveerd. Een Duits 
model gaf aan dat het fietstransport door 
het openbaar vervoer internationaal aan
dacht krijgt. Ten slotte gaf een kaart van 
Europa drie toekomstige routes voor fiets
vervoer in de vakantietijd aan: naar Zuid
Frankrijk, Wales en Noord-Denemarken. 
Wim Veldhuijzen gaf optimistisch te kennen 
dat dit nog voor het volgend toeristen
seizoen verwezenlijkt kan worden. 

In de hal hadden toeschouwers de meeste 
stoelen al bezet om te luisteren naar de 
toespraaktjes van ENFB, Verkeer en Water
staat, Nederlandse Spoorwegen, CDA, PvdA 
en ANWB. 
Technische problemen werden tijdelijk 
ondervangen door gebruik te maken van 
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de geluidsinstallatie van het indruk
wekkende vuilharmonisch orkest. Na de 
openingsrede van Jan Ploeger was onze 
versterker inmiddles gerepareerd, waar
na als plaatsvervanger van minister Smit
Kroes de Sekretaris-Generaal van het 
ministerie van V & W, ir. De Man, het 
boekje "Fiets en Trein op één lijn" in 
ontvangst nam. In een vaag toespraakje 
("eigenlijk gemaakt voor de heer Zee
valking ( ... ) maar ik ben er van over
tuigd dat dit ook de beleidslijn van 
mevrouw Smit-Kroes zal zijn.") schaarde 
De Man zich achter de doelstellingen van 
de ENFB. 
Uit de Volkskrant van 8 november: 
'Fietsvriendelijkheden werden dankzij de 
aanwezigheid van hoge pieten als De Man 
en Wansink (NS) ook uitgeroepen door 
enkele Kamerleden van CDA en PvdA. Maar 
zo rooskleurig als een ieder zijn beleid 
voorstelde, is het uiteraard niet, 

Ploeger van de ENFB wees daarop in zijn 
aanbiedingstoespraak. Hij signaleerde 
dat het autobeleid van de regering, zij 
het wat getemporiseerd, doorgaat. "Met 
Amelisweerd als dramatisch dieptepunt." 
Wat dat betreft geeft het nieuwe regeer
akkoord ook weinig houvast, meende Ploeger . 
"We hebben alleen kunnen lezen dat het 
treinkaartje extra duurder wordt."' 
Einde citaat. 

Als afsluiting werd na de toespraken een 
forumdiskussie tussen de sprekers georgf
niseerd. 
Toen om vier uur de manifestatie afgelo
pen was werd met vereende krachten de 
hal ontruimd, waarna een receptie een 
geslaagde dag afsloot. 

Kees Rotteveel, 
afdelingsvoorzitter. 

OVER FIETSPADEN, ~RUISPUNTEN EN 
STOPLICHTEN 
Op de laatste ledenvergadering werden de stellingen uit de vorige Fietsbel besproken. 
Met de stellingen 3, 4 en 7 bleek men het in grote lijnen wel eens , maar wel werd 
enige nadere toelichting wenselijk geacht. Die belofte wordt hierbij ingelost. Even
tuele overblijvende onduidelijkheden of onenigheden kunnen op de volgende ledenver
gadering uitgepraat worden. 

Wanneer wel of geen fietspaden. 
De voordelen van een vrijliggend fiets
pad zullen een ieder bekend zijn. Kort 
samengevat: je voelt je meer op je gemak. 
Ook zal over het algemeen het aantal on
gelukken met fietsers wat afnemen. Niet 
altijd. Het overgrote deel van de onge
lukken met fietsers vindt namelijk plaats 
op kruispunten en de vormgeving van het 
kruispunt heeft dus een veel grotere in
vloed op het aantal fietsongelukken dan 
het dwarsprofiel van de weg. 
Het is dus heel goed mogelijk, dat het 
gunstige effekt van een fietspad meer 
dan teniet gedaan wordt door een slecht 
vormgegeven kruispunt. In de praktijk 
blijkt dit vaak het geval, maar daar 
wordt bij 'kruispunten en stoplichten' 
dieper op ingegaan. 
Verder kan het mogelijk zijn, dat je een 
keuze moet maken tussen een vrijliggend 
fietspad en een strook tussen de rijbanen , 
gewoon omdat de weg niet breed genoeg is 
om beide te realiseren. 
Tenslotte kunnen zich nog kleine pro
bleempjes voordoen als het moeilijk on
derling inhalen van fietsers, terwijl er 
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ook nog wel vrij veel fietsers Z1Jn, die 
fietspaden maar overdreven onzin vinden. 
Wij zijn dus voor selektief aanleggen 
van fietspaden. Zo zijn er een aantal 
wegen, waar we fietspaden een vanzelf
sprekende zaak vinden (bijvoorbeeld 
Groothertoginnelaan, Vaillantlaan) en 
een aantal wegen waar het onzin is (Laan 
van Poot bijvoorbeeld) . 
Daartussen ligt ergens een grens en ieder 
zal die grens voor zichzelf trekken. Daar
bij spelen de volgende faktoren een rol: 
- Ruimte. 
Die is er natuurlijk niet altijd. Zo zal 
het op de Paul Krugerlaan niet mogelijk 
zijn om fietspaden aan te leggen hoewel 
ze daar hard nodig zijn. Of je zou aan 
één kant de huizen af moeten breken. 
Daar zijn we natuurlijk tegen, net zoals 
we tegenstander zijn van het aanleggen 
van fietspaden ten koste van grote stuk
ken stoep, voortuinen, plantsoenen en 
dergelijke. Wat dat betreft hebben we een 
principieel verschil van inzicht met de 
gemeente. 
Het bevorderen van het fietsen zien wij 
ook als een manier om het milieu te ver- ·I 



b e teren en dan moet je niet fietspaden 
aan gaan leggen die een aanslag op het 
milieu vormen. Daarbij komt, dat derge
lijke fietspaden vaak vlak langs huizen 
l o pen, wat niet ongevaarlijk is (bij
voorbeeld slecht zicht op zijstraten). 
Bovendien brengt een dergelijke aanpak 
e n groot kruisingsvlak met zich mee en 
j u ist daaruit vloeien de meeste fietsonge
l ukken voort. Anders gezegd: fietsers 
aan de kant en de weg wordt een race
baan. 
I nderdaad is een overweging van de gemeen
t e om fietspaden aan te leggen vaak, dat 
fietsers dan niet meer het autoverkeer 
in de weg rijden. 
Daar zijn we het dus niet mee eens. Eén 
van de belangrijkste voordelen van een 
fietspad is, dat je er de rijbaan mee 
ku nt versmallen. Auto's kunnen elkaar 
dan vaak niet meer passeren, waardoor 
de snelheid omlaag gaat en de oversteek 
van de weg overzichtelijker wordt. 
Automobilisten zullen dit niet leuk vin
den, want het kan ze flink wat oponthoud 
bezorgen . . 
Ervaringen met wegopbrekingen (Loosduin
seweg met name) hebben ge l eerd dat dit 
voor zeker een kwart van hen ertoe leid
de, dat ze de auto thuisli eten en op de 
fiets of in de tram naar het werk gingen. 
Ook dát is het doel waarnaar wij streven. 
- Geld. 
In veel gevallen is een f i etspad heel 
goedkoop aan te leggen door het plakken 
van een rij dikke betontegels op de rij
baan. Deze overweging kan ertoe leiden, 
dat je in twijfelgevallen wel voor een 
fietspad kiest, of fietspaden, die zo 
zijn aan te leggen (bijvoorbeeld 
Thorbeckelaan, Groothertoginnelaan) het 
eerst aanpakt. 
I n een aantal gevallen zullen de kosten 
e e n stuk hoger uitvallen, me t name als 
t ussen de parkeervakken (waar het fiets
pad moet komen) bomen staan en de stoep 
allemaal uitstulpingen heeft. Vaak zijn 
de parkeervakken ook in k l inkers uitge
voerd. In dergelijke geval len zal de 
noodzaak van een fietspad wat harder 
aantoonbaar moeten zijn (Goeverneur
laan, Vaillantlaan, Raamweg) • Overigens 
moet het kostenasnekt ook niet al te 
sterk de nadruk krijgen. Het aanleggen 
van een tegelpad is duur, voornamelijk 
omdat het arbeidsintensief is. 
De werkgelegenheid in de wegenbouw zou 
met sprongen stijgen als een groter deel 
van het voor verkeersingrepen beschik
bare geld daaraan besteed zou worden. 

Kruispunten en verkeerslichten. 
Als we ons even beperken tot die krui
singen, waarbij tenmiste één vrij drukke 
weg in het geding is, dan zal de moge
lijke oplossing sterk afhangen van de 
beschikbare ruimte. Een eis, die als het 
even kan namelijk aan een weg gesteld 
moet worden, is dat zich tussen de rij
banen voor het autoverkeer een strook 
bevind van tenminste 2,5 meter breed. 
De doorgangen in deze middenstrook 
moeten zo smal mogelijk zijn. De voor
delen van deze oplossing zijn: 
- De weg kan in twee keer worden overge
stoken. Dit is veel veiliger, omdat 
slechts op verkeer van één kant tegèlijk 
moet worden gelet. 
- Bovendien hoeft nu niet gewacht te 
worden tot van beide kanteP tegeliik 
geen verkeer komt. Bij een breedte van 
2,5 meter kunnen fietsers zich veilig 
tussen de rijbanen opstellen. 
- Afslaand autoverkeer wordt tot een 
lagere snelheid gedwongen, terwijl beter 
te voorzien is hoe ze de bocht gaan nemen. 
Een dergelijke oplossing is echter niet 
altijd mogelijk, wegens beperkte ruimte. 
In dat geval zijn slechts maatregelen 
mogelijk als het afsluiten voor auto
verkeer, drempels of verkeerslichten. 
In een dergelijk geval, waarbij verkeers
lichten dienen om een gat in de verkeers
stroom te maken bevorderen ze over het 
algeween de verkeersveiligheid. 
Bij de meeste installaties in de oudere 
stadswijken is dat het geval. 
Wel doet zich hierbij het probleem 
voor dat het autoverkeer, dat samenklon
tert voor het rode licht alle beschikbare 
ruimte inpikt. In zo'n geval is het dus 
buitengewoon belangrijk, dat middels 

een stukje fietspad of een opgeblazen 
fietsstrook enige ruimte voor de fietser 
wordt gereserveerd. 
In de buitenwijken is echter iets heel 
anders aan de hand. Hier zijn de intensi
teiten van het autoverkeer nooit zo vre
selijk hoog, terwijl de ruimte om goede 
oversteekmogelijkheden te scheppen altijd 
aanwezig is. Hier is het probleem juist, 
dat de wegen veel breder zijn aangelegd 
dan nodig is om het verkeer te verwerken. 
Het gevolg is: hoge snelheden van het 
autoverkeer en grote oversteekafstanden. 
Daartegen helpt geen verkeerslicht, inte
gendeel. Als het stoplicht dreigt aan
stonds rood te worden is dat voor menig 
automobilist aanleiding om het gaspedaal 
extra diep in te trappen. 
Op dergelijke grote kruisp~~en is het 



dan ook schering en inslag, dat auto's 
met grote snelheid door het rode licht 
komen vliegen. Ook fietspaden hebben in 
zo'n geval vaak een averrechts effekt. 
Met name het linksafslaan op kruispunten 
met stoplichten en fietspaden blijkt de 
beweging te zijn met voor fietsers de 
grootste kans op een ongeluk. Dit komt 
natuurlijk, omdat voorsorterende fiet
sers ruim voor de kruising het autover
keer al in de weg rijden, terwijl als 
niet wordt voorgesorteerd de rijbaan 
dwaars moet worden overgestoken op de 
plaats waar de snelheid van auto's het 
hoogst is. 
Bovendien houdt men doorgaans geen reke
ning met een plotselinge acceleratie van 
de auto's. De aanpak van de gemeente is 
vaak, om de linksafslaande fietsers dan 
langs een extra stoplicht te leiden. 
Ook dat heeft echter alleen maar extra 
oponthoud voor de fietsers tot gevolg. 
Kruispunten, waarbij elke beweging apart 
geregel? is scoren hoog op de ongevallen
lijsten. 
Bij wijkverkeersgroepen blijkt echter 
een goddelijke verering van het fenomeen 
verkeerslicht te bestaan. Vaak lijkt 
het ook, dat plaatsing van een instal
latie de veiligheid bevordert, omdat het 
minder vaak voorkomt, dat auto's op el
kaar botsen. Omdat de resterende onge
lukken echter bij hoge snelheid plaats
vinden en de betrokkenen vaak fietsers 
of voetgangers zijn, blijkt het aantal 
doden en gewonden meestal toe te nemen. 
Om van het gezeur uit de wijk af te zijn 
plaatst de gemeente toch vaak maar weer 
een stoplicht erbij. 

De ENFB heeft al meerdere malen bepleit 
om een groot aantal installaties in 
buitenwijken op te ruimen. Ze bevorderen 
de verkeersonveiligheid en leveren met 
name lange afstandsfietsers nogal wat 
oponthoud op. 
Een paar stoplichten gaat nog wel, maar 
twintig keer wachten tot een groen lamp
je gaat branden zullen niet veel mensen 
op kunnen brengen. Het is ook een illu
sie te verwachten, dat een onderlinge 
afstelling op fietsers mogelijk is. 

De ENFB bepleit al jaren een andere 
aanpak, die onder andere inhoudt: 
- In de buitenwijken moeten grote kruis
punten met vaak drie of vier opstelv~k
ken per tak zover worden verkleind, dat 
ze het verkeer nog net kunnen verwerken. 
Middels middenstroken en fietspaden of 
-opstelvakken kan het langzaam verkeer 
van de vrijkomende ruimte profiteren. 
- Ook vooral in de buitenwijken kan het 
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autoverkeer best een aantal doorgaande 
wegen missen. 
- Verkeerslichteninstallaties moeten zo 
min mogelijk fasen bevatten, die voor 
fietsers net zo lang moeten zijn als 
voor het overige verkeer. 
- Voor fietsers zijn verkeerslichten 
met een vaste groentijd het beste. Dan 
kun je door harder of zachter te rijden 
zo veel mogelijk op de fiets blijven. 
Detektie voor fietsers middels drukknop
pen of lussen wordt afgewezen. Soms kan 
de wachttijd wat bekort worden door de
tektie, maar aan de andere kant betekent 
dit, dat je alti jd eerst stil moet staan, 
wil een stoplicht nog eens groen worden. 
Bovendien gaat fietsdetektieapparatuur 
nogal gauw stuk. 

Nog vragen, opmerkingen ? Dan heb je een 
goede reden om 16 december naar de leden
vergadering te komen. 

Rik Zakee. 

Uitslag enqete over de stellingen in de 
vorige Fietsbel. Ingezonden 17 stuks~ 
waarvan 

Stellingen: A B c D 

1 7 1 7 2 
2 10 6 1 
3 16 1 
4 12 2 2 1 
5 3 4 10 
6 6 1 5 5 
7 7 2 5 3 
8 13 3 1 

ALGEMEEN 1 
Wie wel eens naar 
de kapper gaat of 
kollega's heeft 
uit de omgeving 
van Rotterdam 
loopt een goede 
kans vroeg of 
laat tegen het 
Algemeen Dagblad 
aan te lopen. 
Daarin konden we 
op 21 oktober de 
volgende brief 
aantreffen. 

100km 
iJk hoop dat vele men
sen sullen reageren op het 
artikel. over de · heer Pel
tenburg dat dè max. anel
hedep_ onder bepaalde om
ltanCUgheden alaapve ... 
weüeact en leveuge
~llJkaljn. 

Om ~lj staande te hou
den In deze maatachapplj 
(W .:A.O.'er) en d\ll kontak· 
ten moet onderhouden 
door mlddel van het ver·_ 
voer per eigen auto rijd Ik
dlkwtjla 'a-avonds laat en 
overachrijd dan de max. 
snelheld van GO of 100 km. -
Dlt heeft mlj al veel pld 
rekoat. . : 

Ik ateun derhalve de ak· 
Ue van ~ heer Pelten
burl ten volle. W.-r blij· 
veD de aktlevoerdera voor 
al8obafftDI blervaa"! 

·-~ ~ 

- - - ---------------------------~ 



ALGEMEEB 2 
Zoals bekend is de ENFB niet de enige 
organisatie die zich het wel en wee van 
de fietsers aantrekt, maar is er ook nog 
een Algemene Nederlandse Wielrijders 
Bond. 

Deze bond geeft een tijdschrift uit, de 
'Kampioen' en in het augustusnamroer daar
van stond een artikel onder de kop 'Weg
gebruikers hebben te weinig rechten'. 
Zo is het maar net. 
Ter illustratie stond er een foto bij, 
waarop inderdaad een paar fietsers vrij 
rechteloos op een breed asfaltlaken lij
ken rond te zwerven. Het verband tussen 
de foto en het artikel is niet geheel 
duidelijk, want dat laatste handelt 
voornamelijk over verkeersborden waar
tegen bijna geen wetteli jk verweer moge
lijk is. 
Op grond daarvan zou je misschien op de 
f oto een verkeersbord 'verboden voor 
f ietsers' verwachten, maar daarentegen 

s een bord ' maximumsnelheid dertig kilo-

ADRESSEN 
Verkoopadressen: 

-Hertenrade 111 tel 664420 
-Beeklaan 456 B 
- Soendastraat 27 A 
-PSP pand, Geest 37 
-C.v.Zantenstraat 238 

(ook voor groter hoeveelheden) 
-Wereldwinkel, Schoolstraat 56 

607891 
653538 

684231 

Rijswijk 902508 
(hier is tevens de werkgroep Rijswijk 
gevestigd) . 

Kontaktpersonen: 

Voorburg 
~Elly Verzaal, Oosterloostraat 9 874291 
-Hans van Proosdij, Prins Hend-
drikstraat 74 870886 

.Leidschendam 
-=-érans-Boolj, v.Ruysdaellaan 48 270838 
Redaktie Fietsbel 
-=-Jenny-schoemaker, Hazelaarstr.6 606246 
Ledenraad, landelijke aangelegenheden 
=Jac-woiters~ spakenb"urg;tr.T3- -456559 
Fietsroutes ------
-Ad Jobse, Frederik Hendrikplein 

20 tel overdag~tst9 245510 
Se kretariaat 
-Rik Zakee, Laan v. Meerdervoort 250626 

720 overdag tst 2457 694341 

ENFB-Winkel 

ENFB- T-shirt; uitverkoopprijs 
ENFB ·tas 

f 7,50 
f 5,00 

meter per uur' afgebeeld. Blijkbaar 
houden ze bij de Algemene van doortrap
pen ! 
Ook signaleert het artikel, dat geen 
juridies verweer mogelijk is tegen 
infrastrukturele maatregelen. 
Bij bijvoorbeeld de Lekstraat en Amelis
weerd is gebleken, dat je formeel nog 
wel wat rechten hebt, maar dat men bij 
de overheid buitengewoon deskundig is 
in het omzeilen van wettelijke beperking
en. 
Ook dit blijkt echter niet het probleem 
waar de ANWB op doelt. Men maakt zich 
meer zorgen over al die verkeersdrempels, 
wegversmallingen en paaltjes, waartegen 
vooraf geen beroep mogelijk is. 

Zou dit echter wel zo zijn, dan zou dat 
prima methode voor winkeliers, kamers 
voor koophandel en dergelijke zijn, om 
de meest eenvoudige voorzieningen voor 
fietsers tegen te houden. 
Dat kan toch nooit de bedoeling van de 
ANWB zijn geweest. 
Of wel ? 

Rik. Zakee. 
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je vrij 

-Kies de fiets, vervuil je 
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-Autorijden? Ga nou gauw fietsen 
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Brochures: 
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