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COPERNICUS
PLEIN· 
Er komen ,v~rkeers lichten op 
het Copérn~cu~p,le'in (dat is 
het kruispunt': van· Valkelibos laan, 
Copernicusstraat en Edison
straat). Dit is het resultaat 
van een jarenlang slepende dis
kussie over de verkeersonveilig
heid van dit kruispunt. Bewo
ners en ambtenaren wilden ver
keerslichten, de gemeenteraad 
en de ENFB voelden hier niets 
voor en zagen meer in betere en 
overzichtelijker kruispunt
inrichting met minder ruimte 
voor het autoverkeer. Onder 
druk van de bewoners en het 
kollege van B en W is nu toch· 
besloten verkeerslicht~n te 
plaatsen. Tegelijkertijd komen 
er ter hoogte van het kruispunt 
vrijliggende fietspaden op de 
Valkenboslaan . Door dit besluit 
is voorlopig de huidige ver
keersfunktie van de Valkenbos
laan bevestigd. Min of meer met 
pijn in het hart is de meerder
heid van de raad akkoord gegaan 
met dit kompromis. Alleen de 
raadsleden Jack Verduyn Lunel 
(PPR) en Rob Heus (VVD) sternden 
tegen, omdat ze van deze oplos
sing volstrekt geen heil ver
wachten. 

PLEIN 
Bij de autovrije inrichting van 
het Plein komt geen vrijliggend 
fietspad achter de in- en uit
gang van de parkeergarage. De 
gemeenteraad vindt deze voor
ziening niet nodig, ondanks 
argurne'nten van de zijde van de 
ENFB dat het passeren van de 
toekomstige garage-openingen 
wel eens heel gevaarlijk kan 
worden. De praktijk straks zal 
moeten leren of er. een voor 
fietsers aanvaardbare situatie 
ontstaat. Zo niet, dan zal de 
ENFB opnieuw aan de bel moeten 
trekken. 
Nog vervelender is dat met het 

Nog een autoklup: 
de Sportieve en Nadenkende 
Automobilisten. Het valt 
allemaal best mee. De hier
bij afgebeelde kaart is 
door hun uitgegeven. Ook 
hebben ze stickers met de 
tekst "wees niet bedonderd, 
rij 100" (leuk voor op je 
fiets). Kaarten 10 voor f4,
stickers 4 voor f3,-. 
Te verkrijgen door storting 
op giro 355925 van Aktie 
Strohalm te Utrecht, onder 
vermelding van het gewenste 
artikel. 

besluit over de herindeling van 
het Plein weer een nieuwe bar
rière voor fi e tsers is opge
worpen in de binnenstad. Tussen 
de Korte en Lang Poten komt ~en 
aaneengesloten voetgangersge-· 
bied, waar het overig verkeer 
wordt verboden. Dus ook het 
fietsverkeer. Gevolg is: geen 
aaneengesloten fietsverbin
dingen tussen Lange Poten, 
Korte Houtstraat Lange Hout
straat en Herenstraat. Terwijl 
juist deze straten aantrekke
lijke routes' voor fietsers 
kunnen betekenen, als alter
natief voor de drukkere en 
langere routes langs de hoofd
wegen. Het was teleurstellend 
dat bij de raadsbehandeling 
van de herinrichting van het 
Plein alleen de PPR zich sterk 
rnaakte voor deze zaken. Het 
belang van goede fietsverbin
dingen in het hart van de bin
nenstad wordt helaas nog steeds 
onderschat. 

ENFB-NOTA 
OVER FIETS-
VOOR2IENINGEN 
In april van het vorig jaar 
werd op de ledenvergadering ge
diskussieerd over een aantal 
fietsproblemen op kruispunten 
en wegvakken, aan de hand van 
een gemeentelijke noat over 
fietsvoorz i eningen. Sinds die 
diskussie is door de werkgroep 
knelpunten van de ENFB . hard 
gewerkt aan het opstellen van 
een kommentaar op deze nota. 
Dit was zoveel werk dat het 
resultaat pas begin januari 
klaar was: een ENFB-nota van 
60 bladzijden. Het is een erg 
belangrijke nota geworden , om
dat we alle mogelijke fiets
voorzieningen erin aan de orde 
stellén en mede op basis van de 

diskussie in de ledenvergade 
ring kiezen voor een bepaild 
fietsbeleid. Door de omvang 
inhoud ervan k'an d.e ~ota voo 
ons de komende jaren als bas 
dienen voor de aanpak van 
fietsknelpunten. Nu hopen we 
alleen nog dat de gerneentera · 
de aanbevelingen en voorstel 
uit onze nota overneemt. In G 

komende Fietsbellen aullen w 
een aantal onderwerpen uit 01 
nota behandelen. Het rapport 
verkrijgbaar bij de sekretarJ 
van de afdeling. 

HUISGENOOT 
LEDEN . 
Huisgenoot-leden zijn mensen 
die wel meetellen als lid ma 
(doorgaans vanwege papierver· 
spilling) geen krantje wense 
te ontvangen. Van de vorige 
fietsbel ontvingen echter ool 
huisgenoot-leden een exernpla 
Duizend maal exkuus. De etik 
ten van de Fietsbel worden 
echter door de ledenadrninistJ 
tie in Woerden gemaakt, zoda 
wij slechts enkele exernplare 
van persoonlijke kennissen 
konden onderscheppen. De re 
ties die in onze postbus bin 
nenkwarnen, zijn doorgestuurd 
naar Woerden en voorzover mi 
bekend, is het bij de toezen 
ding van De Vogelvrije Fiets 
al gedeeltelijk gekorrigeerd 
Overigens tel je pas mee als 
huisgenoot-lid wanneer je ap] 
als zodanig bent opgegeven. 
Twee namen op één etiket tel 
slecht voor één lid, al beta< 
je nog zoveel kontributie. D• 
afdeling krijgt dan slechts , 
afdracht (f4,50 per lid per 
jaar) . Je loopt dan echter g• 
kans meerdere Fietsbellen en 
Vogelvrije Fietsers te ontva1 
gen. 

Rik Zakee 

uitdijende ellend.e 



AKTIE! 
FIETSERS VERBIEDEN IN DE GROTE MARKTSTRAAT: het is 
te gek om los te lopen, maar dit is een van de 
voorstellen van het kollege van B en W, die in het 
kader van de "verkeersafwikkeling binnenstad" zijn 
gedaan. Na een jarenlange dreiging van de aanleg 
van dwarswegen, is het kollege met een kompromis
voorstel gekomen, waarin van deze dwarswegen wordt 
afgezien. Maar dit moet dan kennelijk ten koste 
gaan van de fietsers. Waar het autoverkeer in de 
Grote Marktstraat mag blijven, wordt de fietser 
straks de toegang ontzegd . Een Grote Marktstraat 
waarvan al jaren wordt geroepen dat die verk~ers
luw moet worden. Uitgerekend dáár wordt de fietser 
geweerd. Wie begrijpt hier de logika van? Moge we 
èffe een teiltje? 
Gelukkig is dit voorstel nog niet definitief. De 
gemeenteraad kan er nog iets aan veranderen. 
De Grote Marktstraat is niet alleen een belang
rijke doorgaande verbinding voor fietsers, maar er 
zijn ook tal van bestemmingen (winkels, stallingen 
e.d.) die straks per rijwiel onbereikbaar worden. 
De ENFB moet de gemeenteraad overtuigen van de on
zinnigheid van dit voorstel. Er zijn veel betere 
plannen voor de Grote Marktstraat te bedenken. 

28 februar1 
fietsdemonstra ti 

HOUDT D 

GROT 
·MARK 
ST RAA 

OPEN 
VOOR FIETSERS 

Daarom organiseren we een FIETSqEMONSTRATIE op zaterdag 28 februari. 

Aanvang: 13.45 uur. Verzamelen: oude stadhuis Groenmarkt. 

Na afloop is er een bijeenkomst in het CJMV-gebouw, Prinsegracht 4, waar een motie 
zal worden opgesteld die het fietsverbod voor de Grote Marktstraat uit het kollege
voorstel moet halen. KOMT ALLEN, EN ZORG VOOR EEN MASSALE FIETSDEMONSTRATIE!!! 

\TIJF JAAR ENFB: 
' CrROOTS FEEST VOOR ALLE LEDEN 

Het vijfjarig bestaan van de Haagse afdeling van de ENFB zal niet onopgemerkt 
voorbij gaan. 28 februari 1981 wordt niet alleen een aktiedag, maar ook een 
feestdag. 's Middags demonstreren we voor een open Grote Marktstraat, 's avonds 
een gepaste viering van 5 jaar ENFB in Den Haag, voor leden en sympathisanten. 
Een prima gelegenheid voor alle Haagse ENFB-leden om elkaar te leren kennen en 
wat meer te weten te komen over de ENFB-aktiviteiten. 
Het feest wordt gehouden in het CJMV-gebouw aan de Prinsegracht 4. De zaal gaat 
om 20 uur open. 
Op het programma staan: diapresentatie 5 jaar ENFB in Den Haag 

- film 
- tentoonstelling 
- optreden: ZIJWAARTS 

Een ieder die voor deze dag ideeën heeft of iets in te brengen heeft kan kontakt 
opnemen met Rik Zakee, tel. 250626 



VIJF JAAR ENFB IN DEN HAAG 

Op 26 februari 1976 werd de Haagse afdeling 
van de Eerste enige echte Nederlandse Wielrijders
bond opgericht; op die dag werd de allereerste 
ledenverqadering gehouden. Het l everde een bij
eenkomst - van zo 'n vijftig nieuwsgierige leden 
op, geleid door de eerste kern aktieve lingen. 
Een bijeenkomst die talrijke plannen en maar 
liefst zeven werkgroepen opleverde; de oogst van 
het prille enthousiasme. 

De EN\vB-Den Haag kwam voort uit 
de aktiegroep Maskers Af en de 
werkgroep Dooievaar , welke beide 
ook hadden bijgedragen tot de 
oprichting van de landelijke 
EN\•~ . Zowel Maskers Af als 
Dooievaar voerden al enige jaren 
aktie tegen het Haags verkeers 
beleid . 
Een heuse wielrijdersbond in het 
Haagse, welke aanvankelijk door 
pers , arr~tenaren en politici met 
de nodige scepsis werd bekeken . 
Inmiddels is de lacherige sfeer , 
waarin de EN\VB aanvankelijk moest 
werken, v.·el verdwenen . En ook de 
werkgroep Leuk Fietsen , ~ie tij
dens de nog wat s t uurloze eerste' 
ledenver~adering werd incest~ld , 

bestaat inmiddels al rui D vier 
jaar niet meer. De ENFB , wordt niet 
meer verHard ~et de AMVB . 

Ontwikkeld 

Met dit laatste wordt geïllus
'treerd dat de ENI-1 / FB zich ir. die 
vijf jaar heeft ontwikkeld . Waren 
we in de beginjaren noga l geïso
leerd en ongericht bezig, op dit 
moment is de ENFB een goed geïn
formeerde organisatie, die op 
de juiste ogenblikken en via de 
meest geëigende kanalen invloed 
uitoefent . En met meer succes dan 
vroeger. 
Bij de oprichting van de EN\VB is 
wel eens gezegd dat de bond tot 
doel heeft zichzelf overbodig te 
maken. De ENFB is immers geen 
doel op zich. 
Vijf jaar ENFB in Den Haag heeft 
die opheffing nauwelijks dichter
bij gebracht. Den Haag heeft in 
die vijf jaar ontzettend gewor-
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steld met het verkeersbeleid. Er 
zijn stapels nota ' s geschreven, 
er i s eindeloos gediscussieerd 
en er zijn vooral géén besluiten 
genomen . En voorzover er beslui
ten werden genomen Qf voornemens 
werden geuit, werden ze dikwijls 
niet uitc;evoerd . 
I~ zo ' n klimaat van besluiteloos
heid en gebrek aan daadkracht , 
een gevolg van slecht bestuur en 
een zwak a~bt0.lijk' apparaat , was 
het voor de ENFB niet prettig 
werken. De dagelijkse verkeers
ellende kon zich immers verder 
over de stad versp reiden, zonder 
d~t er een herkenbaar beleid te
genover stond. Het twijfelachtige 
voerdeel van zo ' n periode van 
stagnerend bestuur is dat er ook 
maar weiniq slechte , onherrdepe
lijke besluiten genomen zijn . 

Motivatie 

De hoop en het uitzicht op een 
beter verkeersbele id, noodz a ke
l~jk om als ENFB gemotiveerd be
zig te kunnen blijven , hebben we 
niet kunnen putten uit het feite 
lijk Gemeentelijk beleid. 
Wel uit de uitspraken van leden 
van de Gemeenteraad, die zich 
sinds de laatste raa isverkiezin
gen achter veel ENF~ ideeên 
geschaard hebben. Aa:. uitspraken 
alléén, het is al eens vaker ge
zegd, heeft fietsend Den Haag 
echter niet zoveel . 

Fietsroutes 

Met het enige fietsproject van 
enige omvang dat in de afgelopen 
vijf jaar tot stand is gebracht, 

de demonstratiefietsroute , 
ENFB niet eens blij. Een vc 
velen onbegrijpelijk standp 
Maar hoe kan een fietsersbo 
die zichzelf seri eus neemt, 
zijn met _een fietsroute die 
echte fietsproblemen in Den 
links laa t liggen en voor e 
groot deel onbruikbaa r is? 
De fietsrouteaanpak, zoals 
Gemeente Den Haag die voors 
is tijdrovend, kostbaar en J 

al niet doelmatig. Het posi 
van de demo nstratie- fietsro 
is niet de voorbeeldwerking 
maar de discussie die eràoo 
ontstaan . 

Terugblik 

Geen reden tot tevredenheid 
wel voor optimisme . Zo kun 
we de positie van de ENFB t 
Den Haag nu kenschetsen. De 
terugblik op de afgelopen j 
leert dat de in gang gezett 
waardering van het vervoerm 
fiets nie t meer te stuiten 
Begeleiding van die ontwikk 
blijft echter dringend gewe 
Het vijfjarig bestaan is ee 
aardige gelegenheid eens wa 
gebreider terug te blikken 
beginjaren. We doen dat, zo 
eldere in deze Fietsbel aan 
digd, op zaterdagavond 28 f 
op een speciale feestavond 
alle leden en sympatisanten 
Onder begeleiding van een d J 
sentatie, een tentoonstelli , 
muziek. 



J.it de Grote Markt .~traat? 

:Komp .. omis ove .. ve .. kee .. s
fwikkeling binnenstad 

rammelt 
Begin december maakte het kollege van · B en W bekend dat 
er een kompromis bereikt was over de zogenaamde dwars
wegen. Tot veler verrassing, omdat de verwachting was 
dat het kollege niet op één lijn zou komen en er een 
minderheids- en meerderheidsstandpunt zou komen . 
Het kompromis van het kollege, waar de gemeenteraad 
zich nog over zal moeten uitspreken, is vrij simpel: 
geen aanleg van dwarswegen door het Oude Centrum en 
Kortenbos, maar daarentegen het openhouden van 
Jan Hendrikstraat, Grote Marktstraat en de Hofweg voor 
al het autoverkeer. 

Terecht is in het Oude Centrum 
en Kortenbosch verheugd gerea
geerd op dit voorstel: in deze 
gebieden kan nu eindelijk gewerkt 
worden aan een snelle invulling 
door de bouw van vele honderden 
woningen in de zekerheid dat er 
een aanvaardbaar woon- en leef
klimaat zal ontstaan . Het kom
promis van het kollege kan dan 
ook het best getypeerd worden a ls 
een overwinning voor het ruimte
lijk ordeningsbeleid en ' voor de 
stadsverniewing. Of met andere 
woorden: een stap op weg naar het 
terugdringen van de bevolkings
uittocht uit Den Haag. Met het 
wegvallen van de dwarswegen heb
ben we er immers weer een flinke 
bouwlokatie in het centrum van de 
binnenstad bij. 

NIETS VERANDERD 

Tot zover de positieve kant van 
het kompromis. Want het besluit 
van B en W is een nederlaag voor 
het verkeers- en vervoerbeleid. 

Wat is er immers gebeurd? 
Vanuit verkeerskundig oogpunt 
verschilt het nieuwe B en W
kompromis niet wezenlijk van het 
oude dwarswegvoorstel. In plaats 
van een weg door Kortenbos i s 
gekozen voor het openhouden van 
de route Jan Hendrikstraat en de 
route Spui-Hofweg-Kneuterdijk; 
in ruil voor de geplande weg door 
het Oude Centrum wordt de Grote 
Marktstraat open gehouden voor de 
auto. 

De diskussie over de verkeers
afwikkeling is a l tijd een dis
kussie geweest over het aantal 
rijstroken voor het autoverkeer. 

De dwarswegen waren nodig als 
ringweg rond het centrum èn ter 
vervanging van bestaande hoofd
routes (Grote Marktstraat, Hof
weg, Jan Hendrikstraat). Het 
principe van de ringweg is 
thans verlaten; aan de visie op 
het verkeersbeleid en de bereik
baarheid van de binnenstad is 
echter niets ·veranderd. In de 
mededelingen over het besluit 
van het kollege is overigens wel 
geprobeerd de indruk te wekken 
dat nu voor een geheel ander ver
keersbeleid wordt gekozen. Op het 
eerste gezicht lijkt het zelfs 
zo dat het kollege enkele ele
menten uit het plan van het. 
Stedelijk Verkeerskomité heeft 
overgenomen: vergroting van de 
aantrekkelijkheid van de binnen
stad, geen doorgaand autoverkeer 
en een fasering van de maatrege
len; alle drie hoofdbestanddelen 
uit de aanpak in de nota "Den 
Haag, hou je hart vast': van het 
Stedelijk Verkeerskomité. Bij 
nadere lezing blijken dit in het 
B en W-voorstel, waarvan ik 
overigens nog geen uitgewerkt 
voorstel heb gezien bij het 
schrijven van dit artikel, 
slechts holle kreten te zijn. 
Van het aantrekkelijk maken van 
de binnenstad komt natuurlijk 
nauwelijks iets terecht bij het, 
openhouden van alle genoemde 
verbindingen yoor het autover
keer en zonder duidelijke ver
keerscirkulatie. Doorgaand 
autoverkeer blijft volgens het 
besluit gewoon mogelijk: er 
komen geen stops. Van fasering 
zoals bedoeld door het Stede
lijk Verkeerskomité is in het 

geheel geen sprake. E·r wordt 
slechts gemeld dat de herinrich
ting van Veerkaden, Grote Markt
st r aat , Spui en. Jan Hendrik
straat pas plaatsvindt na aanleg 
van het hoefijzer rond Den Haag 
en na realisering van ont
brekende schakels in het hoofd
wegennet rond de binnenstad. Een 
heilloze volgorde, die nu al 
vele jaren lang zonder resultaat 
wordt gevolgd. 

ZWAKKE PLEKKEN 

Laten we de tekortkomingen en 
zwakke plekken uit het B en W
kompromis eens op een rijtje 
zetten. 
- Het gaat - alweer - om een 

autoplan, ondanks de roep om 
te komen tot een integraal 
beleid dat rekening houdt met 
alle vervoersoorten. Er worqen 
geen voorstellen gedaan voor 
verbeteringen ten behoeve. van 
langzaam verkeer en openbaar 
vervoer. 

- Het voorstel gaat alleen over 
rijstrookverdeling van een 
aantal straten in de binnen
stad en niet over de verkeers
antsluiting in zijn geheel. 

- De fasering is verkeerd: er 
moet in de binnenstad begonnen 
worden met het terugdringen 
van het doorgaand autoverkeer 
in plaats van te wachten op 
nieuwe voorzieningen buiten de 
binnenstad. 

- Er wordt een zestal parkeer
garages voorgesteld, zonder da 
de noodzaak ervan ook maar 
enigszins wordt aangetoond. 
Deze parkeergarages zouden on
derling rechtstreeks bereik
baar moeten zijn voor auto's. 
Dit werkt rondrijden en sluip
verkeer in de hand. 

- Het doorgaand autoverkeer · 
wordt met deze voorstellen nie 
geweerd; alleen een vork- en 
lussysteem, zoals door het 
Stedelijk Verkeerskomité voor
gesteld in een fasegewijze uit· 
voering, kan deze garantie 
bieden. 



- Niet duidelijk is wat er met 
de Prinsegracht en de Kalver
markt gaat gebeuren. 

- Het openhouden van de Grote 
Marktstraat betekent het hand
haven van de doorgaande r ou te 
Herengracht-Kalvermarkt. Is 

dit niet de bedoeling, dan is 
de funktie van de Grote Markt
straat onduidelijk. 

- Voetgangerspassages onder de 
Grote Marktstr aat is de waan
zin ten top: dit is geld weg
smijten voor een voorziening 
(10 meter onder de grond) die 
toch niet gebruikt zal worden, 
tenzij er hekken langs de 
Grote Marktstraat komen. 
Het verbieden van fietsen in 
de Grote Marktstraat is hele
maal hemeltergend: de omwegen 
worden "aanvaardbaar" geacht; 
als alternatief voor de Grote 
Marktstraat wordt de route 
Hoge Zand-Gedempte Gracht. 
Een qoede route, maar nat uur-

lijk nooit een alternatief 
voor de Grote Marktstraat, 
die alleen al voor de bereik
baarheid van de fietsenstal
lingen open zal moeten blij
ven. 

- Het verleggen van de tram
sporen naar de zijkanten van 
de Grote Marktstraat is een 
uiterst kostbare operatie, 
die bovendien een tweetal 
gekompliceerde kruispunten 
aan begin en eid doet ont
staan. 

SAMENGEVAT: 

Het besluit van B en W i s een 
rammelend en onlogisch geheel . 
Het is de irrationele uitkomst 
van het overleg tussen drie wet
houders (OVV, ROS en EZ) die 
allen hun posities terug willen 
zien in een kompromis. Hoewel de 
schij n wordt gewekt, ontbreekt 
elke meer fundamentele visie op 

Ingezonden brief 

Al jarenlang hoop ik - en 
velen hopen met mij - op een 
beter fietspad langs de Van 
Alk6nadelaa n in Den Haag~m 
op een prettige manier zee of 
duinen te kunnen bereiken. 
Het huidige fietspad loopt pal 
naast de autoweg en wordt door 
lantaarnpalen versmald. De 
auto's rijden er snel en bromfiet
sers slingeren zich om de lan
taarnpalen heen juist als ik in 
de buurt ben. Je versuft van het 
lawaai. 
Zou het niet mogelijk zijn het 
pad, dat achter de struiken ligt 
voor fietsers geschikt te maken? 
Ik zie er nooit iemand lopen . 
Hebt u zich al eens met deze route 
bemoeid ? Het is perslot de weg 
naar Meyendel, Wassenaarseslag, 
Katwijk, Noordwijk en verder 
Noord-Hol land in. 
Met gunstige wind ben ik zo wel 
eens - in etappes - naar Fries
land gereden. Nergens had ik zo'n 
ellendig stuk. 
Met vriendelijke groeten. 

C.P~ van der Meer 

P.S. Lees in Het Vaderland van 
2-12-1980 het stukje 'Achter het 
stuur'. 

Reaktie: 

Het hier genoemde probleem is 
ons bekend. In het ENFB-bezwaar
schrift tegen het besterr~ingsplan 
Bennardenhout hebben we onlangs 
aangedrongen op een andere weg
indeling, zodanig dat er een be-

,; . .ç; 

~~ter ontstaat. Dit kan in de 
toekomst gerealiseerd worden 
als de lantaarnpalen verplaatst 
worden en de autorijbaan versmald. 
We voelen niet veel voor de sug
gestie ruimte van de voetganger 
af te nemen. In het kader van 
het nieuwe Verkeerscirculatie
plan moet bekeken worden op 
welke termijn de Van Alkemadelaan 
opnieuw ingericht kan worden. Ver
plaatsing van de lantaarnpalen is 
misschien al eerder mogelijk. 
Overigens vinden wij de onover
steekbaarheid van de Van Alkema
delaan ter hoogte van de Pompsta
tionsweg een groter probleem. 

verkeer achter di• ~ 

kompromis is een be~ 
de vrees bij velen 
~esluitvorming zich 
spitsen op en beper· , 
dwar sweg. De nota va 
Stedelijk Verkeerska 
aangetoond dat het a 
meer gaat om al leen 
vóór of tegen de dw 
gaat wèl om een vis' 
binnenstad en de be~ 
ervan. 

Di t besluit van he 
toont aan dat we pri 
niet veel verder zij 
weer een ad hoc-besl 
nomen in "oude stijl 
deel van de problem 
meenteraact zal nog 
door dit voorstel mQ 
Het plan van het St 
keerskomité 
geduldig op uitvoer· 

Ra 

VERSLAG 
AFDELIN 
VERGADE 
26-ll-80 

Aanwezig: 24 men 

verslag vorige af 
dering~ geen wij 

Jaarverslag 1980-
gekëÜrd~--------

Financieel versl~ 
këürëï.~-----------· 

Begroting: goedgel 
iCWäiiiën-ëi.ë volgend• 
orde: 
- Eigen ruimte: w• 
steeds in de slag 
aan de Pastoorswa: 
heeft de Gemeente 
ruimte zelf nodig 
De subsidie-aanvr; 
bedoeld om een ei( 
kunnen bekostigen . 
alleen subsidie W( 

vraagd voor event1 
ties (vorig jaar 1 

diedag). 
- Afdrachten: een 
ENFB-commissie ho1 
met een mogelijke 
het afdracht-systE 
van kleinere afde: 
geldt nog niet vo< 
jaar. 

Beleidsvoornemens: 
:-Fi~t~b~Ï7-ëi.~-ï~. 



blad dan de makers. In vergelij
king met soortgelijke bladen komt 
het erg degelijk over . Voor het 
co tact met ·de lezers blijkt het 
e r g belangrijk te zi j n. 
- (emeentepolitiek: er bestaat 
een voorkeur voor het eerstge
noemde mderwerp ( fietsverbindin
gen i: Je stedelijke structuur en 
de t. ··passing in bestemmingsplan
nen) omdat dit een breder publiek 
zal aanspreken dan de andere, wat 
moeilijker onderwerpen. De werk
greep zal zich dan ook op dit 
oneerwerp storten. 

Lustrum afdeling: de viering ervan 
is-n~ttig-~~n~it publiciteitsover
wegingen. Er worden suggesties ge
leverd voor akties, zoals het zelf 
schilderen van een opgeblazen 
fietsstrook (opstelvak vóór het 
autoverkeer). In ieder geval moet 
er wel wat georganiseerd worden. 

Een aantal mensen melden zich 
aan om de festiviteiten voor te 
bereiden. Er zal een werkgroep 
worden ingesteld. 

Verkiezin~ afdelingsbestuur : 
äïïë-känctictätën-~örctën-~ët-alge-
mene stemmen gekozen. In aanvul
ling op de kandidaten uit de 
vorige Fietsbel worden Hans van 
Preesdij en Eert van Maanen 
(beide uit Voorburg) gekozen 
als afgevaardigde, resp. plaats
vervangend afgevaardigde voor 
de landelijke ledenraad. 

~~~~~~~~~~!~~~~P!~~-e~~~~~~!~9' 
Na de pauze vertelt Rik Zakee 
het een en ander over de plannen 
van de werkgroep knelpunten voor 
de Haagse binnenstad. Uit de dis
cussie daarna blijkt dat het op
heffen van eenrichtingsverkeer 
voer fietsers erg belangrijk is. 
Wel moet tegelijkertijd gezorgd 
worden voor snelheidsremmende 
maatregelen (bijv. Westeinde). 
Naar aanleiding van een van de 
Vaillantplein-varianten wordt op
gerrerkt dat het weinig zin heeft 
fietsers onder de grond te stop
pen, ook al krijg je meteen de 
wethouder mee. 

Rordvraag: nog steeds blijken 
ctë-vërkëërslichtkwellingen voor 
fietsers toe te nemen , zowel 
kwa aantal als kwa soort (auto
verkeersafhankelijk). 

Rik Zakee 

Met een nieuwe afgevaardigde , 
Ha ns van Proosdij , een p l aats 
vervangend afgevaardigde , 
Jacques Wo l ters en een oud
gediende , Rob van Putten , be 
zochten we 13•december jl . de 
l aatste ledenraadsvergadering 
van 1980 in Utrecht. 

Er kwam niet veel belangrij k s 
aan de orde op deze bijeenkomst . 
Na een door video en projekti es 
ondersteunde inleiding van Jan 
Wittenberg over het verband 
tussen stedebouwkundige inrich
ting en lanqzaam verkeersver
bindingen in de nieuwbouw
situatie werd in groepen ge
praat over onder andere het 
landelijk publiciteitsbeleid en 
het funktioneren van de leden
raad. 

PUBLICITEIT 

Zoals de leden wellicht al 
hebben opgemerkt, komt de ENFB 
landelijk slechts zeer karig in 
de publiciteit. En dat terwijl 
de ENFB het juist moet hebben 
van het verspreiden van de 
eigen ideeën over het verkeer. 
In de landelijke strategienota , 
eerder het vorig jaar door de 
Jedenraad aanvaard, is gesigna
leerd dat de media weinig aan
dacht hebben voor VPrkeer en 
vervoer. En als er al aandacht 
aan wordt besteed, is dat "sys
teembevestigend": geklaag over 
files en oplopende autokosten, 
maar nauwelijks een meer prin
cipiële benadering van ver
keersproblemen in samenhang met 
bijvoorbeeld energie-, milieu
en leefbaarheidsvraagstukken. 

Van de mogelijkheden tot 
publiciteit die er zijn, moet 
de ENFB optimaal gebruik maken. 
Dat wil zeggen: snel reageren 
op aktualiteiten, het uitbren
gen van eisen nota's en ideeën 
en het leq~en van kontakten met 
kranten, radio en televisie. 
Het bestuur heeft tijdens de 
ledenraad een aantal suggesties 
meegekregen hiervoor. 

FUNKTIONEREN LEDENRAAD 

De ledenraad van de ENFB , het 
hoogste orgaan binnen onze hnn•l , 
moe t beleidsbepalend en kontro
ler end bezig zijn. Daarnaas t 
heeft de ledenraad tot doe l de 
ideeënuitwissel i ng binnen de 
bond t e stimuleren . 

Vo l ge ns ve l en f unktieneert d e 
ledenraad niet naar wens . We 
noeme n enke l e punte n : 
- 40% va n de afde l i ngen is bij

na nooi t ve r tege nwoor d i gd ; 
- de l edenraad zou zich t eveel 

me t details bezighoude n ; 
e nkel e grote , goed ingewe rkte 

afdelingen maken op de leden 
raad de dienst uit , wordt 
vaak gezegd ; 

- de ledenraadsafvaardigingen 
zouden zich slecht voor
bereiden; 

- vanuit het bestuur is de 
klacht vernomen dat de leden
raad zich veel te kritisch 
tegenover bestuur en lande
lijke ~erkgroepen opstelt. 

Bij al deze klachten moet 
niet vergeten worden dat de 
ledenraad nu veel beter funk 
tieneert da1~ tot twee ja at ge
leden . 

Tijdens de qroepsgesprekken 
zijn suggesties gedaan om tot 
verbeteringen te komen , zoals 
het houden van meer inhoude
lijke diskussies, het scholen 
van kleinere afdelingen over 
het lede~raadswerk, het terug
brengen van de vergaderfre
kwentie en het organisaren van 
een infcrmatie-uitwisselings
markt . Over deze en andere 
suggesteis wordt in februari 
beslist. 

de ledenraads
afvaardiging 

-------------------------------

AGENDA 

11 februari: Raadscommissie 
OVV;9.00u; raadszaal Java
straat. 

11 februari: Kerngroep ENFB; 
20.00u; Piet Heinstraat 104A 

21 februari; Ledenraad ENFB te 
Utrecht. 

28 februari: Fietsdemonstratie 
vanaf Groenmarkt; aanvang 
13.45 u. 

28 februari; ENFB-feest in het 
CJMV-gebouw, Prinsegracht 4· 
aanvang 20.00 uur. 

11 maart: Raadscommissie OVV; 
9.00 u; raadszaal Javastraat. 

25 maart : ConmJissie OVV; zie 
boven . 

8 april; symposium over demon 
stratiefietsroutes; Congres 
gebouw Den Haag ; aanvang 
' s - ochtends . 

8 apri l : kerngroep ENFB;20.00 u 
Piet Heinstraat 104A. 



Voorburg • 

DE WESTVLIETWEG: KOMT ER NOG WAT VAN? 
Voor velen in de randgemeenten is de situatie op de 
Westvlietweg bekend, maar toch kan het geen kwaad deze 
- volgens Falkplan hoofdverkeersweg - eens wat beter 
te leren kennen. "Niet in de laatste plaats omdat de 
We s tvlietweg over grote gedeelten werkelijk levens
gevaarlijk is voor fietsers: zeer veel autoverkeer, dat 
met grote snelheid de fietsers rakelings passeert. Om 
die drukte van zowel auto- als fietsverkeer te verkla
ren , zullen we eens naar herkomst en bestemming kijken. 

BRUGGEN 

De Vliet, stromende tussen 
Leiden en Delft (daarna de 
Schie), vormt nog altijd een 
natuurlijke barrière voor het 
verkeer van en naar het verste· 
delijkte gebied ten westen er
van. De acht bruggen over dit 
stuk water van 18 km lang zijn 
de "verkeerssluizen" voor het 
oost-west-verkeer. Dit aantal 
lijkt voldoende te zijn. 

Laten we ze eens nafietsen. 
Beginnend met de Hoornbrug: 
verkeersbrig voor het auto
verkeer naar Rotterdam, tram
lijn I en fietsverkeer naar de 
Westvlietweg. Ter hoogte van 
Drievliet volgt dan een voet
brug van de Westvlietweg naar 
de westrand van Voorburg en de 
Binckhorst. De oversteek over 
de weg is hier voorzien van 
verkeerslichten. 

De volgende brug, ter hoogte 

'KijSw!JK~E
'WG(r 

t 

van het Diaconessenziekenhuis, 
is dan weer een , brug waar ie
dereen en alles (tweebaans) 
overheen kan. Kompleet met 
verkeerslichte~. Bestemmingen: 
Voorburg-west en de Binckhorst. 
Daarna volgt een brug die met 
de Westvlietweg niets te maken 
heeft, namelijk die van de 
snelweg Utrechr-Den Haag. 

Hiermee h o uden dan meteen de 
"vlotte" bruggen op: de laatste 
vier zijn ·;oortdurend verstopte 
o~haalbruggetjes ter breedte 
van één rijstrook, namelijk de 
Kerkbrug, naar Voorburg-centrum, 
de Wijkerbrug, naar oostelijk 
Voorburg/Leidschendam, en de 
twee bruggetjes ter weerszijde 
van de sluis in oud Leidschen
~am (de laatste vàn een zeer 
smalle straat náár een zeer 
smalle straat). 

TRt:~
vu er 
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SLUIPVERKEER 

Precies deze vier overgangen 
zijn de dichtstbijzijnde voor 
het sluipverkeer dat van Zoe
termeer afkomt over de Voorweg, 
voorheen een landelijk gelegen 
dorpsverbinding, nu zwaar over
belast. Nog meer sluipverkeer 
dient zich echter aan: vanuit 
Amsterdam stuit het snelverkeer 
namelijk vaak op een file voor 
het "verkeersplein Leidschen
dam" (bekend van Hilversum 3). 
·oms reikt die file wel tot aan 
·'" afslag naar de Westvliet-

weg ..... ! Tel daarbij · dan nog 
de verkeersaantrekkende ob
jekten dicht bij de a~dere 
oever: ministerie van volks
gezondheid en milieuhygiëne, 
centraal bureau voor de statis
tiek, streekziekenhuis Anto
niushove, etc. en het beeld is 
(bijna) kompleet: een grote 
stroom autoverkeer, rusteloos 
zoekend over de Westvlietweg 
om zich over een trug te kunnen 
persen. 

Daartussendoo r probeert zich 
ovk nog een aa n tal fietsers te 
verplaatsen. HP t begrip "sluip
verkeer" kan v ,..., r hen achterweg 
blijven, want • tar zorgen zij 
voor hinderli , · · verstoppingen? 
Het herkoms~- • bestemmings-
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patroon is weliswaar veelsoor
ticer- , echter éér. dikke tYoom 

s~ringt eruit, namelijk lie 
over de Ker~brug . Komende van 
onder anèere Nootdorp en Pijn
:cker wil een 9roo t aantal 
~inderen graag (?) per ~iets de 
1iverse scholen in Voor~urg be
reiken . ln het weekend zc~,t 
ooi-: het nabij gelegen Sf 

kemplex daarbij IO· het ncJige 
f i etsverkeer . De Westvlie~Neg 
moet daarb i j gekruist worden . 
Nèt op de he l ft van een 3~ km 
lang trajekt tussen twee ver
keerslichten (maximum-snelheid 
60 km/u) . Een bron van gevaar 
dus . Regelmatig worden hier dan 
ook fietsers aangereden . Voria 
jaar heeft ~elfs een dodelijk
ongeval p l aatsgevonden. 

AKTIE 

Deze onhoudbare situatie 
heeft een bewoner van de West
vlietweg (en ouder van fietsen 
de schoolkinderen) vorig jaar 

ertoe gebracht hier persoonlijk 
aktie tegen te ondernemen . Met 
de bescheiden wensen van 50 
meter fietspad en verkeerslich
ten . Maar zelfs dat blijkt al 
niet zo eenvoudig: de gemeente 
Voorburg heeft zijn grens 
midden in de Vliet; de geneente 
Leidschendam om•Ja t c'!e West
vlietweg , maar de eigenlijke 
"wegbeheerder" is de provin
ciale waterstaat. Volledige 
instemmt:1g is er van de beide 
gemeenten, maar de maatregelen 
(en het geld ervoor) moeten van 
de provin~iale waterstaat 
komen . 

Welke prioriteiten daar dan 
worden aangehet:<len , lijkt dui 
delijkPr te worden als med1o 
1980 in een bliksemoperatie van 
enkele weken elders in de West
vlietweq een chicane wordt weg
gewerkt , waarvoor een brug wordt 
afgebroken en zelfs een randje 
Vliet wordt gedempt ! Ove r de 
gewenste verkeerslichten bij de 
Kerkbrug is overigens nog steeds 
niets defi:1itiefs te melden . 

Langs de Westvlietweg zelf is 
alles overigens ook geen koek 
en ei: het gedeelte tussen 
Delft en de Hoornbrug heeft bij 
asfaltering een komfortabale (?) 
betegelde fietsstrook gekregen, 
maar verder kan de fietser zich 
behelpen door op het - ook niet 
overa l aanweziqe - voetpad te 
f i etsen (!) , wat velen om 
veiligheidsredenen dan ook maar 
doen. 

Last but not least: het sta
tion Lei~schendam/Voorburg , met 
een opgan•J via de West•Jlietwea , 
is ge l uk~ing afgekeurd d~S 

park-and-r i de-station. ~iemand 
is echter op het ide~ gekomen 
iets t e doe n voor de vele fiet 
sen die à~,r dagelijks rond
slingeren zonder behoorlijke 
stallingsmogelijkhei d . 

Wanneer breekt de zon door 
voor de Westvlietweg? 

Hans van Proosdij 

- - - - - - ---- ----- - - - - -------

HET VERKEERSCIRKULATIEPLAN 
'fAN VOORJ31 ·r_G 
Medio 1979 kwam het verkeerscirkulatieplan (VCP) van 
Voorburg in de schijnwerpers. Een onderzoeksbureau, 
Goudappel en Coffeng, presenteerde het resultaat van 
zijn akliviteiten: drie lijvige boekwerken, waarin een 
uitvoerig uitaewerkt verkeersplan. 
Een van de drie boekwerken, deelplan bromfiets -, fiets
en voetgangersverkeer, had natuurlijk onze grote aan
dacht . De inleiding beloofde heel wat, maar bij de uit
werking bleek alras dat bijvoorbeeld fietsvoorzieningen 
uitstekend werden gevonden, zolang het autove~keer maar 

·geen hinder ondervond. 

Duidelijke keuzen werden 
achterwege gelaten. Prioritei
ten voor de voorstelde maat
regelen ontbraken en de uit
voering van het gehele plan zou 
door de gemeente Voorburg ab
soluut niet kunnen worden be
taald. En zo waren er meer 
punten van kritiek. Wat doe je 
met zo'n VCP? In ieder geval de 
inspraakprocedure benutten. De 
ENFB-Voorb~rg heeft dat ruim
schoots gedaan. Vol verNachting 
klopte ons hart. Maar na ver
loop van tijd verdween het 
geheel in bestuurlijke mist en 
rookwelken. 

GEEN AFWEGING 

Maar niet voorgoed. We 
schrij,ven oktober 1980 als t·::· 
gemeester en wethouders aan de 
kommissie voor openbare werken 

verkee~ en ver~ · ·r ~en voorstel 
toezenden , hoe zij dachten het 
VCP gestalte te geven . Wederom 
geen duidelijk uitgesproken 
afweging , maar uit de voorge
stelde maatregelen in het 
"aktiviteitenprogramma" blijkt 
wel dat fietsvriendelijker op
vattingen in het gemeente
bestuur aan het doorsijpelen 
zijn. Uiteraard konden daar 
nog best wat suggesties bij van 
de fietser zèlf , dus de pen 
maar weer ter h~nrl genomen. 

Geheel in de geest van het 
(zeer sterk) afgeslankte VCP is 
daarbij gekozen voor goedkope 
maatregelen, waarvan er nog wel 
wat meer vielen te bedenken . 
Geschrokken van de gemeentelijke 
armoede (of is het bestedings
keuze?) zijn wij daar maar 
bescheiden mee gebleven. 

VRIJBLIJVEND 

Wie schetst onze verbazing als 
bij de kommissiebehandel:Lng ons 
kommentaar nauwr lijks ter sprake 
komt . Over en W<"er worden wat 
vrijblijvende opmerkingen en 
suggesties uitgewisseld, maar 
het geheel is nauwelijks kon
struktief en dan ook niet erg 
bevredigend . 

Besloten is dan maar om ten 
behoeve van de raadsbehandeling 
ook B en W op de hoogt·e te 
brengen van ons kommentaar. 
Nu dus maar afwachten . Onder
tussen is de pers en de publieke 
opinie hoe langer hoe lauwer 
over het VCP. Geen wonder, want 
hoe lang is men nu al bezig met 
(fors wat) g~ld uit te geven 
voor plannenmakerij, terw.ijl 
een VCP te n~lotte een periode 
van vijf Jaar dient te be
schrijven . 

Hoewel intussen wel diverse 
strukturele verkeersmaatregelen 
zijn en worden genomen, vragen 
wij ons toch af welke vijf jaar 
het uiteindelijk zullen worden. 

Hans van Proosdij 
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LOOSDUINSEWEG perking was overigens gering ge
weest indien de groentijden op 
het hele kruispunt wat beter be
nut zouden worden. 

Onlangs werden weer twee deelplan
nen van de aanleg van lij n 2 in de 
Raadscommissie OVV behandeld. 

Zevensprong _ 

Het ene deelplan behandelde voor
namelijk de ingewikkelde kruising 
van de Loosduipsekade en de La Rey
weg (etc.). De Dienst voor de Stads
ontwikkeling heeft hier voor fiet
sers een reis-om-de-wereld-achtige 
oplossing bedacht. Voor fietsers 
een draak van een oplossing, maar 
het zag er al gauw naar uit dat de 
meerderheid van de commissie ak
koord zou gaan. Hoewel werd aan
gedrongen op meer fantasie in de 
toekomst bij dit soort kruisingen, 
kwam er alleen van PPR en PvdA, 
die pleitten voor een aantal door 
de ENFB gesuggereerde oversteken. 
De arobte naren en blijkbaar ook 
VVD, CDA en D'66 vonden de beper
king van het autoverkeer, die 
deze voorstellen met zich mee zou 
brengen (cyclustijden verkeers
lichten) onaanvaardbaar. Die be-

Het leek erop dat het gecompli
ceerde kruispunt voor sommige 
commissieleden te moeilijk was. 
Men nam genoegen met gemakkel ijk 
te weerleggen oproerkingen van 
ambtelijke zijde. Een verschijn
sel dat we de laatste tijd vaker 
zien in de Raadscommissie. 
Het is jammer dat op dit verkeers
knooppunt geen betere fietsoplos
singen komen. Met een beetje 
goede wil en creativiteit was 
dit best mogelijk geweest. 

Geen ventwegen 

Wat betreft het gedeelte Valken
boslaan-Thorbeckelaan betere be
richten: ventwegen worden niet 
geaccepteerd als fietsvoorziening. 
Vanwege de parkeernood op dit deel 
van de Loosduinsekade wilde men 
in plaats van fietspaden een r 

ventweg aanleggen met aan weers
zijden parkeergelegenheid. 
Na een aantal discussies hierover 
in de Raadscommissie is uiteinde
lijk gekozen voor een wegindeling 

aJ~keeJ~s lichten 
Op de afdelingsvergadering bleek 
nog eens dat het verkeerslich
tenstelsel een van de grootste 
ergernissen van fietsers is. En 
het woud breidt zich nog steeds 
uit~ Ook door de overheid wordt 
echter wel erkend dat stoplich
ten wel enige bezwaren ontmoe
ten. Als belangrijk punt wordt 
daarbij genoemd dat er zoveel 
fietsers door rood licht rijden. 
Het lijkt erop dat er onder 
arobtenaren een diepgewortelde 
neiging bestaat om maar een 
zo groot mogelijke greep op het 
verkeer te hebben. Dat de eigen 
waarneming (juist bij fietsers) 
doorgaans een veel betere ga
rantie van veiligheid biedt en 
bovendien onnodig wachten voor
komt, wordt te weinig ingezien. 
Een paar voorbeelden. 
- Rechtsaf door rood voor fiet

sers stuit op bezwaren van de 
minister. 

- Op de veel voorkomende on
gevallen tussen rechtsaf
s laand autoverkeer eb vooral 
bromfietsers op fietspaden 
wordt in het gemeentelijk 
rapport "vormgeving fiets
voorzieningen" het volgende 
wondermiddel aangeprezen: 
een apart stoplicht voor 
autoverkeer dat rechtsaf gaat. 
Dat betekent dus dat fietsers 
hun voorrang ten opzichte van 
het afslaand verkeer verlie
zen en een groentijd over-

houden die doorgaans meer dan 
de helft korter is dan die 
van het rechtsdoorgaande auto
verkeer . 

- Voor linksafslaande fietsers 
kent men ook al een ideale 
oplossing: nadat je met de 
rechtdoorgaande fietsers de 
ene weg bent overgestoken, 
mag je na de bocht nog eens 
een keer voor rood licht 
wachten. Voor een dergelijke 
"oplossing" ontbreekt geluk
kig vaak de ruimte. 

Veel van de verkeerslicht
installaties die de laatste 
jaren geplaatst zijn, hebben we 
te danken aan bewoners; ver
keerslichten worden nog altijd 
geassocieerd met veiligheid, 
hoewel gebleken is dat door de 

plaatsing ervan het aantal on
gelukken weliswaar afneemt, 
maar de aard ervan veel ernsti
ger is, vanwege de hoge snelheid 
van het autoverkeer. Bovendien 
blijken vaker voetgangers en 
fietsers het slachtoffer te 
zijn. 

PLANNING 

Ondanks dat blijkt er voor elke 
kruising waar het een beetje 
druk is wel een installatie in 
de planning te zitten. Die in
stallaties worden ook hoe langer 
hoe moderner. Ten eerste brengt 
dat allemaal aparte links- en 

met fietspaden, twe 
ken met aan beide 
gelegenheid. Een mi 
de commissie vond 
voor uitstappende a 
bij links parkeren 
verkeersweg zwaarde 
het geringere fiet 
gevolg van het rij 
weg. 
Meerdere malen trao 
Nyqvist zich te ven 
vermeende standpun 
Ministerie, die al 
de medesubsidiërin 
stelt aan de verke 
Zo vermeldde Nyqvis 
zwaar van het Rijk 
links parkeren, ma 
tegen het ontbreke 
gende fietspaden. 
Mede dankzij aandri 
ENFB z ijn de ventwe 
gegaan. Overigens 
stemming van de arob 
zich in de wandelga 
uitlieten over de c 
alleen maar aan fie 

Rik Za 
Rob va1 

rechtsafregelingen m 
dus extra opstelvakk 
autoverkeer en extra 
voor fietsers. Ten t 
deze installaties vel 
hankelijk. Dat wil z 
ze reageren op de ho 
verkeer die uit een 
richting komt. Dit h 
gende nadelen. 

De groentijd is val 
Hierdoor kun je je 
als fietser niet m 
lichten afstellen. 
geen verkeer voor 
streep staat te wa 
springt het niet 01 
Doorrijden zonder 
is er dus vrijwel 

- De lichten worden 
:groen naar gelang 
verkeer voor staat 
ten. Als detekti el\ 
(= strip in het weç 

mee het verkeer WOl 

gemeld" bij de sto1 
installatie) überh< 
fietsers reageren r 
groepje fietsers hE 
gauw afleggen teger 
Een goede kans op < 
je pas als je omge' 
door een hele klont 

- Indien er vrijliggE 
fietspaden aanwezic 

_hebben deze vrijwel 
een lage prioriteit 
zeggen dat je zeer 
wachten. Vanwege dE 



onderlinge snelheidsver
schillen tussen fietsers en 
bromfietsers liggen detektie
lussen in een fietspad pal 
voor de stopstreep. Stoppen 

moet je dus altijd. Het snelst 

schiet je op door zo hard 
mogelijk door te rijden tot 
aan het stoplicht en dan een 
noodstop te maken. Dit laat
ste geldt overigens ook voor 
auto's. Goed voor een fors 
brandstofverbruik. 

ZWARTBOEK 

De werkgroep knelpunten wil in 
de loop van het jaar een zwart
boek uitbrengen over verkèers-

lichten. Wij ,vragen daarv< : de 
medewerking van de leden, :, ls u 
dus een kruispunt weet waar een 
van de volgende problemen zich 
voordoet, vernemen we dat graag. 

1. Ove~bodige verkeerslichten 
die zo spoedig mogelijk die
nen te verdwijnen. 

2. Plaatsen waar veél auto's 
door het rode licht rijden. 

3. Diskriminerende rechtsaf
regelingen. Dat wil zeg1en 
dat er een apart licht voor 
rechtsafgaand autoverkeer is 
waar fietsers voor moeten 
wachten, terwijl rechtdoor
gaand zutoverkeer tegelijker
tijd ' ·el mag doorrijden. 

4. Plaatsen waar fietsers die 
linksaf willen niet mogen 
voorsortere.n. 

5. Aparte linksafregelingen, 
waarbij fietsers zich moeten 
opstellen met rechts naast 
zich een op vol.le sn~lheid 
voortbewegeQd~ autostroom. 

6. Rode golf (= reeks stop
lichten die bij aankomst 
op rood staan) voor fi~tsers 
op korte afstand (minder dan 
250 meter). 

7. Overige. Wat? Hoe? Waar? 

Reakties graag vóór 1 april 
naar Rik Zakee, Laan van Meer
dervoort 720, tel. 250626. 

Deelplan verkeer er1 vel"Voer bewjjst 
falen gewest Den Haag 

In dit artikel wordt door Rob van Putten ingegaan op 
het verkeersplan van het gewest 's-Gravenhage, een 
overkoepelend bestuursl i chaam voor de gemeenten · 
binnen de Haagse agglomeratie. In de inleiding wordt 
enige aandacht besteed aan ontstaan, ontwikkeling en 
funtioneren van ~et gewest. 

1. INLEIDING 

De doorsnee burger van Den 
Haag of omri.ngencle gemeenten 
merkt weinig van het bestaan van 
het gewest 's-Gravenhage. 
Het gewest heeft als elk ander 
overheidslichaam een eigen, zij 
het indirekt gekozen volksver
tegenwoordiging, een dagelijks 
bestuur met goed betaalde banen, 
een heus _ambtelijk apparaat en 
een flinke papier- en nota
produktie. Toch leeft de ge
dachte van de regionale samen
werking nauwelijks: niet bij 
burgers, maar evenmin bij de 
veschillende gemeenten. 

Het gewest is aan het begin 
van de jaren zeventig opgericht 
door de deelnemende agglomera
tiegemeenten vanuit de behoefte 
aan ee!'l gekoördïneerde aanpak 
van typisch regidnale vraag
stukken, zoals ruimtelijke 
ordening, het milieu en de 
verkeersproblemen. 

Inmiddels is in de afgelopen 
jaren felle kritiek op het ge- . 
west losgebrand vanuit vrijwe l 
alle deelnemende gemeenten, 
omdat aan de hoge verwachtingen 
in geen enkel opzicht is voi- · 
daan. Tot een regionaal beleid 
is het niet gekomen. Desalniet
temin ·en paradoxaal genoeg is , 
de noodzaak van een regionale 
aanpak eerder groter dan kleiner 
geworden. 

Wat de toekomst van het gewest 
zal zijn, is nu nog -onduidelijk, 
omdat voorstellen voor een aan-

pas s. :~g van de positie en de 
opzet van het gewest nog in 
voorbereiding zijn. Ondertussen 
werkt het ambtelijk apparaat 
(bemand door een fors aantal 
ambtenarenf verder aan allerlei 
plannen. 

2. BELANG VAN REGIONAAL 
VERKEERSPLAN 

Door velen wordt zeer scep
tisch tegen een gewestelijk 
deelplan verkeer en vervoer 
aangekeken. Het gewest funktie
neert immers niet en heeft geen 
macht, dus waarom zou men zich 
druk maken om alweer een nieuw 
plan. 

Toch is het nuttig om onder
zoek en studie naar een regio
naal vervoerbeleid te stimule~ 
ren, ook al ontbreekt nog het 
bestuurlijk kader om een derge
lijk beleid echt vorm te geven. 
Daarom verdient ook het deel- ~ 

plan verkeer en vervoer van het 
huidige gewest een serieuze be
nadering. 

Aan de voorbereiding op het 
ontwerp-deelplan verkeer en 
vervoer (verkrijgbaar bij het 
gewest, Kerkplein 3, Den Haag) 
is enkele jaren gewerkt. Door 
het verkeerskundig adviesbureau 
Goudappel en Coffeng BV zijn 
voorbereidende studies verricht 
uitmondend in enkele centi
meters dikke nota's. Het ont-

·werp-deelplan zelf is gelukkig 
heel wat kortèr en overzichte
lijker. To·t· 31 deèetfi:t>e!'~ vaii'· 'he.t " 

vorig jaar was er gelegenheid 
tot het leveren van kommentaar. 
De ENFB en Wijs op Weg-Den Haag 
hebben van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt. Er was dan ook 
alle aanleiding om kanttekenin
gen bij het plan te plaatsen. 

Belangrijkste kenmerk van het 
ontwerp-deelplan verkeer en ver
voer van het gewest is dat het 
een autobevestigend plan is. 
Zoals zo vaak blijkt dit niet 
uit oppervlakkige lezing. Want 
wat doelstellingen betreft 
klinkt het allemaal nog aardig: 
bevordering van het gebruik van 
openbaar vervoer en fiets, 
selektieve gebruik van de auto. 
Het gewest streeft naar konsen
tratie van gemotoriseerd ver
keer op hoofdroutes en het tot 
stand brengen van verkeersluwe 
gebieden; daarnaast moet de 
konkurrentiepositie van het 
openbaar vervoer ten opzichte 
van de auto verbeterd worden. 
Allemaal leuk klinkende uit
gangspunten, die echter al 
meteen twijfel oproepen omdat 
we ze al zo vaak gehoord 
hebben. 

Beter is- het om na te gaan 
wat de uitkomsten van het be
leid zijn indien -dez,e" uit""' 
gangspunten gevolgd worden. Eh 
dan zijn de gevolgen onthut-r 
send: een forse toenrurie van - ~ 
het autoverkeer wordt verwac~t 
en gestimuleerd, het fiets- ' 
gebruik zal. stabiliseren, ter
wijl het openbaar vervoer
gebruik slechts weinig zal 
stijgen. Dat zijn de uitkomsten 
van de beleidsmaatregelen die 
worden voorgesteld. Deze 
bestaan in hoofdzaak uit het 
aanleggen van een aantal 
nieuwe wegen rond Den Haag: 
de rijkswegen 14 en 19, een weg 
tussen · zoetermee"r en riiksweg- 4 
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(de S20), het hoefijzer rond 
Den Haag en een weg tussen 
Zoetermeer en Delft. Verder 
worden bestaande autowegen 
verbreed en nieuwe verkeers
pleinen aangelegd. 

Al deze uitbreidingen voor 
het autoverkeer leiden tot een 
nog hogere druk e<>p. het stede
lijk gebied van Den Haag. 
Daarnaast zijn er een aantal 
voorstellen tot uitbreiding van 
het openbaar vervoernet , in het 
~ijzonder de tramverbindingen. 
Het doel hiervan is allerlei 
buitenwijken beter per openbaar 
vervoer te ontsluiten. 

4. GEWEST FAALT ALS 
INTEGREREND BESTUUR 

Het deelplan verkeer en ver
voer biedt geen enkel uitzicht 
op de aanpak van het vraagstuk 
dat juist het qewest het meest 

moet bezighouden: hoe kunnen 
groter wordende interlokale 
autoverkeersstromen worden be
heerst? Met aanleg van nieuwe 
wegen wordt slechts aan dit 
toenemende autoverkeer tegemoet 
gekomen. 

Nog opvallende is het falen 
van dit gewestelijk deelplan 
als het gaat om het afwegen van 
de verlangens van de verschil
lende gemeenten. De gemeenten 
in de Haagse regio zijn ieder 
geneigd om te kiezen voor ver
keersoplossingen die het pro
bleem uit het eigen gebied 
verplaatst. Op het ~emeentelijke 
niveau vindt over verkeerspro
blemen die reiken tot voorbij 
de gemeentegrenzen geen afweging 
plaats in breder verband. In 
het gwestelijk deelplan zou het 
gewest zich per definitie im
populair maken bij een aantal 
gemeenten door het kiezen voor 
integrale beleidskeuzen in 
plaats van het optellen van 
gemeentelijke keuzen. Het gewest 
heeft het laatste gedaan en 
daarom geen lef getoond. Sterker 
nog: het gewest heeft met dit 
deelplan het eigen bestaan ver
der ondergraven. 

Rob van Putten 
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