


REDAKTIONEEL 
De laatste fietsbel kreeg u alweer vijf maanden geleden in 
de bus. Wegens geldgebrek besloot de kerngroep het nummer 
van voor de zomervakantie te laten vervallen. vandaar dit 
"dubbelnummer" met extra veel informatie. 
Rode draad in deze Fietsbel is het sombere nieuws over het 
afdelingskader. Een groot deel van de aktieve leden gaat 
ons verlaten. Aan u de dringende uitnodiging om het voort
bestaan van de afdeling te waarborgen. Meld u aan voor af
delingsbestuur en werkgroepen. 
De nieuwe afdelingsleden hebben enige tijd geen welkomst
brief van de afdeling ontvangen wegens een administratieve 
onvolkomenheid van onze kant. De bedoeling is dat deze 
goede gewoonte binnenkort weer wort opgevat; 
Overigens wekt dit redaktioneel ten onrechte de indruk dat 
wij ons kunnen verheugen in een Fietsbel-redaktie. Dit is 
niet het geval. Mensen met interesse voor dit werk blijven 
van harte welkom/ 

AFSCHEID 
Een fors aantal oude getrouwen 

verlaat dit jaar het afdelingska
der. Een ingrijpende aderlating 
voor de afdeling, waar we ook al 
in andere artikelen op wezen. Met 
deze mensen verlaat een groot stuk 
kennis en ervaring de ENFB-Den 
Haag. De afdeling komt er alleen 
overheen als zich weer nieuwe 
mense n aandienen. 

Van wie nemen we nu afscheid? 
We lopen ze even langs: 
- Wijnand Klaver sr: hij was aan

wezig op de allereerste afde
lingsveDgadering en .beeft zich 
in die ruim vijf jaar enthousiast 
ingezet bij allerlei ENFB-akties. 
Als lid van de landelijke leden
raad heeft Wijnand zich gepro
fileerd als ervaren verenigings
man en gedreven prater. 

- Wijnand Klaver jr: heeft zich in
gezet bij vele akties en was de 
afgelopen drie jaar nauwkeurig 
boekhouder van de afdelings
financiën. 

- Joep van Hoof: in vele werk
groepen was Joep aktief. Als lid 

IN HET KORT 
t/m 1 september 
WE REAGEERDEN SCHRIFTELIJK OP 
- rekonstruktie Lijnbaan/Buitenom/ 

Vaillantplein 
- bestemmingsplan Rivierenbuurt 
- ontwerp-struktuurplan Eerste Stap 
- verkeerscirkulatieplan 
- struktuurschets Transvaal 
- knelpuntennota centrum- west 
- bestemmingsplan Bezuidenhout-

midden 
- nota doortrekken lijn 3 
- plannen fietsroute Den Haag zuid-

west - centrum 
- rekonstruktieplan Soestdijkse-
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van de landelijke ledenraad, de 
Fietsbelredaktie en de werkgroep 
gemeentepolitiek en de laatste 
jaren als onmisbare schakel in 
de Fietsbel-produktie. 

- Alpbons Mantel: was ruim een 
jaar lang aktief in de werk
groep gemeentepolitiek en bij 
publiciteitsakties. 

- Rob van Putten: drie jaar lang 
stuwende kracht achter de af
deling als afdelingsvoorzitter, 
lid van de werkgroep gemeente
politiek en de landelijke leden
raad en belangrijkste kontakt
persoon naar het gemeentebestuur 
toe. 

Voegen we bij deze lijst nog de 
mensen die al eerder afhaakten in 
de afgelopen twee jaar, dan is de 
aderlating erg duidelijk: 
Miehiel Timmerman, Eric Kroes, Rob 
Snoeij, Martin Nieuwenbroek, 
Christiaan La Poutré. 

De ENFB is geen klup voor zwaar
wichtige afscheidsspeeches. Wij 
hebben belangrijker dingen te 
doen. Toch willen we bij dezen een 
ieder bedanken voor hun onmisbare 
inzet in deze b~ginjaren van de 
ENFB. 

kade/Driebergenstraat (kruisp.) 
- bestemmingsplan Mariahoeveplein 
- bestemminsgplan Archipel/ 

'Willemspark 2. 

OVERLEG GEVOERD 
- vormgeving fietsvoorzieningen 

(met fietsstuurgroep) 
- organisatie verkeers- en ver

voerbeleid (met kommissie OVV). 

INGESPROKEN 
- verkeersafwikkeling binnenstad 
- Groot Hertoginnelaan/Valerius-

straat (kruispunt) 
- Oude Haagweg. 

EIGEN PUBLIKATIE$ 
- fietscirkulatieplan binnenstad 
- voorstellen Soestdijksekade. 

NOODKREET 

BI LP 
DE AFDELING LOOPT LEEG 

Het grootste deel van de aktiev~ 
leden heeft aangekondigd er aan 
het eind van het lopende ver
enigingsjaar (oktober '81) een 
punt achter te zetten. 

De meeste aktievelingen die 
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doorgaan zijn afkomstig uit de 
werkgroep knelpunten, die wordt j 
samengevoegd met het overblijfs~ 
van de werkgroep gemeentepoliti~ 
Bij knelpunten deden zich echte~ 
het afgelopen jaar al grote or
ganisatorische problemen voor. 
Dat is voor het komende jaar he 
grootste knelpunt: hoe komen we 
tot een effektieve taakverdelin 
Hiertoe is het noodzakelijk dat 
naast de sekretaris nog een of 
meerdere personen zich met de 
organisatie gaan bezighouden. 
Probleem hierbij is dat de meest 
aktieve leden weinig ervaring 
hebben. Voor de meesten is dat 
ongeveer een jaa r. Ondergetekend 
twee jaar. Alleen Michel van Loo 
heeft een lange staat van dienst 
maar die heeft juist het afgelop 
jaar zijn aktiviteiten moeten 
terugdraaien. 

Is de organisatie een probleem 
dat waarschijnlijk door de reeds 
aktieve leden moet worden op
gelost, er zijn ook nog wel enig 
leemtes die hopelijk door nieuw
komers opgevuld kunnen worden, 
zodat niet nog een extra claim o 
het kleine groepje aktieven word 
gelegd. Hierbij valt in de eerst 
plaats te denken aan het penning 
meesterschap en de afvaardiging 
naar de ledenraad. Met name het 
penningmeesterschap is iets dat 
absoluut vervuld moet worden en 
waarvoor ervaring binnen de afde 
ling niet noodzakelijk is. Voor 
ledenraad geldt in mindere mate 
hetzelfde_ Momenteel is de afde
ling sledbts ver~enwoordigd do 
medewerkers van de -werkgroep 
Voorburg. De ledenraad vergadert 
vijf keer per jaar op zaterdag e 
doorgaans bespreken we de agenda 
de woensdag tevoren in de kern
groep. 

Ten slotte kunnen we altijd nog 

wel mensen gebruiken die b~reid 
zijn administratieve ondersteuni 
(zoals tikwerk) te verrichten. 
Op verkeerstechnisch gebied zou 
iemand met verstand van bestem
mingsplannen zeer bruikbaar zijn. 
Op het ogenblik liever geen 
nieuwkomers op dat gebied. Eerst 
moet de organisatie rond zijn. 

Rik Zake 



LEDENVERGADERING 
itnodiging voor de ledenvergadering van 13 oktober 1981, 20 uur, 

Piet Heinstraat 104. 

AGENDA: 

1. Opening, vaststellen van de agenda, eventuele mededelingen, 
ingekomen stukken, verslag vorige ledenvergadering (zie Fiets
bel 81/l). 

2. Behandeling jaarverslag. 
Financieel overzicht en begroting 

4. Bestuursverkiezing. 
Volgens de statuten wordt een afdeling bestuurd door een 
bestuur van tenminste drie personen, onder wie een penning
meester die in funktie wordt gekozen. 
SEKRETARIS: Van het huidige bestuur blijft alleen Rik Zakee, 

de sekretaris , zitten en er hebben zich nog geen 

PENNING 
MEESTER: 

nieuwe kandidaten aangediend. 
Voor de jUntie van penningmeester hopen we op 
iemand die nu nog niet aktief is binnen de 
afdeling. Het kost vrij weinig tijd en de enige 
eis is dat de betrokken figuur enigszins op de 
hoogte is met financiële zaken. Het zou echter 
aonde zijn als het ten koste zou gaan van de 
tijd van de weinige aktieve leden die we hebben. 

VOORZITTER: Voor de derde bestuursfunktie, voorzitter, worden 
meer eisen gesteld en de voorkeur gaat daarom 
uit naar een van de aktieve leden. Deze blijken 
echter terug te schrikken voor deze jUnktie. 
Meer algemeen zat deze figuur over enige bestuur
lijke kwaliteiten moeten beschikken alsmede over 
enige kennis op het gebied van verkeer en verVoer. 
Hij/zij zal samen met de sekretaris voor de orga
nisatie van de afdeling moeten zorgen, d.w.z. 
onderhouden van kontakten (voornamelijk intern), 
plannen van vergaderingen, afdelingsblad, mani
festaties, opstellen van agenda's en daarbij een 
bijdrage leveren aan de belangrijkste aktiviteiten 
van de afdeling (in de eerste plaats verkeera
werkgroep en publiciteit) Daarbij treedt het 
bestuur vooral bij spoedeisende kwesties, zoals 
het voorbespreken van agendapunten van de raada
kommissie OVV en eventueel het doorgeven van onze 
opmerkingen aan de kommissieleden (telefonisch, 
schriftelijk of inspreken). Het vraagt een mini
mum-tijdsbesteding van ongeveer een avond per week. 

5. Plannen komend jaar. 
6. THEMA: "fietsen in de duinen". Zie elders in deze Fietsbel. 

Diskussie. 
7. Rondvraag & sluiting. 

P.LAHNEN KOMEND JAAR 
Nu de afdeling te maken krijgt 
met een ernstige terugval in het 
aantal aktieve leden, is het on
ontkoombaar een paar zaken op 
een lager pitje te zetten. Wel 
moeten we proberen onze in de 
afgelopen jaren opgebouwde po
sitie ten opzichte van de 
gemeente zoveel mogelijk te 
behouden. De kerngroep stelt dan 
ook voor prioriteit te leggen bij 
onze kontakten met het gemeent e
bestuur. Dat houdt in: het zoveel 
mogelijk heinvloeden van ver
keersplannen die voor ons van 
belang zijn. Dat blijft gebeuren 

in de vorm van het schrijven van 
kommentaren, kontakten met raads
leden en overleg met ambtenaren. 

Een andere zaak die de kern
groep er belangrijk vindt is de 
Fietsbel, het afdelingsblad. Dat 
is het enige middel om alle leden 
te informeren over de aktivitei
ten. Wel zal wegens geldgebrek 
maar een viertal nummers kunnen 
verschijnen. Een redaktie kunnen 
we niet vormen. Wel zijn typwerk, 
vormgeving, produktie en verzen
ding voor het komend jaar g-aar
borgd. Op de kerngroepvergaderin
gen zal de inhoud worden bespro-
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ken en het schrijven van de ar
tikelen worden verdeeld. 

De werkgroepen knelpunten en 
gemeentepolitiek worden voorlopig 
opgeheven. Ervoor in de plaats 
komt één werkgroep die zich uit
sluitend met gemeentelijke plan
nen en nota's zal bezighouden en 
het werk van de raadskommissie 
verkeerszaken zal volgen. Deze 
werkgroep zal eens per maand bij
een komen. De vergaderfrekwentie 
van de kerngroep wordt terug
gebracht tot eens in de twee 
maanden. Daar zullen voornamelijk 
huishoudelijke zaken, de voor

bespreking van de landelijke 
ledenraad, de koördinatie tussen 
de werkgroepen en het overleg met 
de werkgroepen uit de randgemeen
ten centraal staan. 

Het ziet er naar uit dat we 
niet met een volwaardige afvaar
diging naar de ledenraad kunnen 
gaan het volgend jaar. De belang
stelling voor dit werk is onder 
de huidige aktieve leden niet erg 
groot. 

Het bakfiets- en standwerk zal 
beperkt blijven tot enkele infor
matiemarkten. 

De behoefte aan een eigen 
ruimte (vooral voor opslag van 
archief en verkoopmateriaal) 
wordt steeds groter. Onze hoop is 
nu gevestigd op de mogelijke tot
standkoming van een faciliteiten
cent~um voor allerlei aktie
groepen. 

Vooralsnog is het niet haalbaar 
dat de afdeling nog bijzondere 
akties onderneemr rond de ge
meenteraadsverkiezingen in mei 
van het volgend kalenderjaar. Er 
bestaan nu in elk geval nog geen 
plannen voor. 

Het afdelingsbestuur 
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· FINANCIEEL JAARVERSLAG 1980/1981 & BEGROTING 1981/1982 Q) 

INKOMSTEN 

1. Kontributie-afdracht 
2. Verkoop materialen 
3. Subsidies/diversen 
4. Saldo 80-81 

UITGAVEN 

5. De Fietsbel 
6. Publiciteit 
7. Akties & manifestaties 

Idem met subsidie 

begroot 

4500,--
500,--
p.m. 

5000 --
====~== 

3000,--
100,--
550,-
p.m. 

werkelijk 

5267,25 
921,46 
250,--

...... 
"0 

begroot ~ 
Q) 
Vl 
+-' 

5000,-- Q) ...... c 
500,-- LL.. Q) 

~ 

p.m. Q) Q) 
C·r-

1211,58 .,...., > ...... 
LL.. Q) 

+-' 
Q) 

0 c 
= n:s 

n:s 
C+-' 
n:s Vl 
> Q) 

..0 
Q) ...... O'l 
"0 ...... ...... ~ 
Vl n:s 

..0 .,...., 
~4-
Vl"r-') 

r-
Q) 

..0 
Vl 
+> 
Q) +-' ...... Q) 

LL.. E 

Q) "0 
"0 c 

n:s 
c ..0 
n:s ~ 
> Q) 

> 
~ 
Q) c 
E 
E 
~ c 
c .,...., 

...... 
+> c N ...... Q) 
"0 "0 +-' 

~ ..c 
+-' 0 u 
n:s 3: ...... 
"0 N 
E+> ~ c 
0 Q) Q) Q) 

0 > O'l 

8. Sekretariaat & vergaderkosten 1000,-
p.m. 
250,--
260,97 

3229,35 
82,--

1001,10 
250,--
561,80 

4750,--
200,--
750,-
p.m. 
750,-
p.m. 
p.m. 
261,58 

c 
...... O'lE 0 n:s 
> 0 ~ 

9. Huisvesting 
10. Nota•s & abonnementen 
11. Diversen 
12. Saldo 

34,--
28,88 

1211,58 

ENFB AFDELING ZOETERMEER 
Na het vertrek van enkele aktieve 
afdelingsbestuurders naar plaat
sen buiten Zoetermeer, is het wat 
stilletjes geworden in onze af
deling. Een enkele maal is er nog 
geprobeerd enkele leden op te 
porren om de afdelingsaktivitei
ten wat te doen herleven, doch 
dit had weinig tot geen resultaat. 

Omdat er ook in Zoetermeer 
helaas maar weinig leden zijn die 
zich aktief willen opstellen en 
dat dan daarenboven vaak dezelfde 
mensen zijn die ook al aktief 
zijn in andere organisaties, wat 
tot overbelasting kan leiden, is 
er bezien of er geen samenwerking 
tot stand kon komen tussen mensen 
van verschillende organisaties, 
die geheel of gedeeltelijk de
zelfde doeleinden nastreven. 

Het is nu zover dat leden van 
de ENFB-afdeling Zoetermeer, 
leden van de vereniging ROVER 
(afdeling Zoetermeer i.o.) en 
leden van de kerngroep Zoetermeer 
van de vereniging Milieudefensie 
hebben besloten te proberen de 
in Zoetermeer te ondernemen ak
tiviteiten te bundelen en geza
menlijk hieraan aandacht te be
steden en zonodig aktie te voe
ren. Hoewel alle drie groeperin
gen hun zelfstandigheid uiteraard 
zullen behouden, zullen de akti
viteiten gezamenlijk worden be
sproken, waarbij van een zo goed 
mogelijke taakverdeling wordt uit-
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gegaan. Hierdoor zullen leden die 
hieraan mee willen doen niet over
voerd worden met allerlei klussen, 
wat overigens, als dit wel het 
geval was, toch weer zou leiden 
tot afhaken .... 

Wij hopen dat hierdoor de 
belangen van de fietser, de rei
ziger van het openbaar vervoer en 
de milieubelangen van Zoetermeer 
weer de nodige aandacht krijgen. 
Het enthousiasme van een kleine 
groep is aanwezig. De groep be
hoeft echter nog versterking. 
Daarom doen wij een dringend be
roep op onze Zoetermeerse 
ENFB'ers net iets meer voor hun 
club te willen doen dan alleen 
kontributie betalen! 

Laat ons eens horen dat je een 
bijdrage aan onze aktiviteiten 
wilt geven, hoe gering ook. Alles 

bijeen zijn er heus nog wel zaken 
in Zoetermeer die fietsers als 
knelpunten ervaren en waaraan het 
nodige werk moet worden gedaan. 
Help ons daarbij. Geef uw lid
maatschap wat meer inhoud door 
mee te helpen uw fietsbelangen te 
verdedigen! 

Voor nadere informatie over 
onze komende akties en voor op
gave daaraan mee te doen kun je 
terecht bij 

Mary en Kees Louw 
Waaienberg 60 

2716 PC Zoetermeer 
079-210280 
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De ENFB-studiedag over organisa
tie en struktuur van het Haagse 
verkeersbeleid, gehouden in juni 
1980, kreeg onlangs een vervolg. 
De raadskommissie OVV besprak de 
aanbevelingen die wij op grond 
van de bevindingen van de studie
dag hebben gedaan. 
In een notitie schreef de wet
houder dat het eigenlijk wel koek 
en ei is met de ambtelijke orga
nisatie, beleidsvoorbereiding, 
etc. Hiermee nam de raadskommis
sie gelukkig geen genoegen. In 
algemene zin werden de door de 
ENFB aangedragen problemen onder
kend en werd een aparte diskussie 
hierover nuttig geacht. Hierop . 
werd tussen wethouder en kommis
sieleden afgesproken dat er nog 
eens in besloten vergadering, 
samen met ambtenaren, zal worden 
gepraat over problemen en oplos
singen. Hiermee verliezen wij 
natuurlijk het zicht op wat er 
met onze aanbevelingen gebeurt, 
maar misschien komen er toch 
resultaten uit voort. 

Rob van Putten 



JAARVERSLAG 
Aan het einde van het jaar worden we gekonfronteerd 

met het vertrek van veel aktieve leden (zie elders 

in dit blad). Samengevat zitten we zonder voor

zitter, zonder penningmeester, zonder ledenraads

afvaardiging, vrijwel zonder afdelingsblad en 

zonder effektieve beleidswerkgroep. 

GEMEENTELIJK BELEID 

Helaas komt het beleid van de 
gemeente nog steeds op geen 
enkele manier in de buurt bij 
hetgeen wij voorstaan. De bouw 
van verkeersaantrekkende objekten 
(kantoren rond het centrum en 
rekreatie-industrie in Scheve
ningen en Kijkduin) staat niet 
ter diskussie. Het steeds verder 
naar buiten schu iven van de woon
wijken wordt als vanzelfsprekend 
aanvaard. En alles natuurlijk 
ruim voorzien van parkeerplaatsen 
die ook op geen enkele manier 
vallen aan te vechten. De voort
durende groei van het autoverkeer 
en de steeds gro ter wordende af
standen die dit alles tot gevolg 
heeft, leiden e r toe dat het f i et
sen steeds ellendiger wordt, 
zelfs al zou het hele Haagse 
wegennet op een fietsvriendel i jke 
manier gerekonstrueerd worden . 
Ook daar is echter geen sprake 
van. Hier en daar wordt wel eens 
een fietspad aangelegd, maar het 
overgrote deel daarvan betreft 
aanleg van nieuwe wegen of ver
bredingen daarvan. Het "bevorde
ren" van minder ruimtevretende 
verkeersvormen als tram en fiets 
heeft in Den Haag tot gevolg dat 
wegen nog breder worden (soms wel 
3 à 4 keer zo breed) . Per saldo 
levert dit voor fietsers dan ook 
niet of nauwelijks verbeteringen 
op: de afstanden worden nog gro
ter en het oversteken van wegen 
moeilijker. Dit laatste wordt 
vaak veroorzaakt door het steeds 
dichtere en ingewikkelder ver
keerslichtennet. Gelukkig moet de 
gemeente bezuinigen en dit zal 
grotendeels ten koste van nieuwe 
·verkeerslichteninstaL1aties gaan. 
Mooie beleidsuitspraken in het 
VCP blijken telkens weer · nep: 
- Het openbaar vervoer wordt niet 

bevorderd. Er wordt een tram
lijn naar een aantal nieuwe 
wijken aangelegd, maar dit 
heeft voor de dichter bij het 
centrum gelegen wijken ver
laging van frekwentie en ver
mindering van het aantal 
direkte verbindingen tot 
gevolg. Voor verbetering van de 
dienstverlening wordt weinig of 
niets gedaan. 

- Echte knelpunten voor fietsers 
worden nauwelijks aangepakt . 

Afgezien van een stukje Laan 
van Meerdervoort en Loosduinse
weg zitten geen rekonstrukties 
waar de fietser echt mee gehol
pen is in de planning. Twee 
knelpunten waarvan een aanpak 
in het vooruitzicht is gesteld 
zijn de tunnel onder het 
Schenkviadukt en de oversteek 
van de Utrechtsebaan. Veel meer 
dan het korrigeren van recente 
blunders kan dit echter niet 
genoemd worden en bovendien is 
het opvallend dat geen auto
belangen in het geding zijn. 

- Het aanleggen van autowegen 
wordt steeds meer gebracht als 
het "ontdoen van woonwijken van 
doorgaand verkeer", maar blijkt 
juist het tegengestelde effekt 
te hebben. In voorbereiding zijn 
een vierbaansweg door Lekstraat 
en Rijnstraat en verbreding van 
de Oude Haagweg. Verder blijkt 
de aanleg van fietspaden de 
bedoeling te hebben de rijbaan 
van fietsers te ontdoen en ten 
koste te gaan van bomen, voor
tuinen, stoepen, vaarten e.d •. 

- Nog sterker bepalend voor de 
auto-overlast is het aantal 
parkeerplaatsen. De gemeente 
heeft plannen voor een parkeer
garage onder het Malieveld en 
later nog een stuk of zes ande
re. Het aantal parkeerplaatsen 
in Scheveningen wordt vergroot 
(Zwarte Pad e.d.), terwijl aan 
partikulieren niets in de weg 
wordt gelegd bij de bouw van 
een kantoor met eigen parkeer
garage. Tuinen in het bestem
mingsplan Archipel worden als 
parkeerterrein bestemd, moge
lijk met twee lagen. 

DE RAADSKOMMISSIE 

De raadskommissie openbare werken 
verkeer en vervoer (OVV) ver- · 
richtte een aantal positieve 
daden bij de planning van lijn 2. 
Ventwegen werden niet gepikt en 
in de vrije trambaan moeten meer 
doorsteken voor fietsers komen. 
Voor het overige konden d.e ambte
naren meestal vrij gemakkelijk 
hun zin doordrukken. Veel details 
van plannen kwamen vaak niet eens 
ter sprake of werden vluchtig on
der tafel geveegd. 

AKTIE EN RESULTATEN 

Overigens bleek in de voltallige 
gemeenteraad vaak minder sukses 
te behalen dan in de kommissie 
OVV. Dit bleek o.a. bij het 
Copernicusplein, waarbij toch een 
plan met 4 rijstroken werd aan
vaard, hoewel de kommissie de 
voorkeur had gegeven aan twee 
rijstroken en fietspaden. 
Ook bleek dit bij de Grote 
Marktstraat, waar de vraag of er 
in de toekomst nog fietsers door
heen mogen openblijft, hoewel de 
kommissie duidelijk vóór was. 
De aktie van 200 fietsers op een 
natte 28ste februari heeft dus 
maar ten dele affekt opgeleverd. 
Overigens leverde de verkeers
planning van de binnenstad nog 
iets goeds op: de dwarswegen 
gaan niet door. Als je maar sterk 
genoeg bent bereik je dus nog wel 
eens wat. De jarenlange aktie van 
bewoners, ENFB en ROVER, gebun
deld in het Stedelijk Verkeers
komité bewijst dat. 
Verdere resultaten: 
- Plan Groen van Prinstererlaan 

wordt meer in onze lijn ge
bracht (fietspaden, minder rij
stroken, geen stoplichten) . 

- Middengeleiders in de Van Alke
madelaan bij de~ompstationsweg 
zijn verbreed (maar vraag niet 
hoe). 

- Er komen fietspaden langs de 
hele Loosduinseweg en een 
linksafmogelijkheid vanaf de 
Valkenboskade. 

- Er komt een fietsstrook bij het 
Zuiderpark op de Soestdijkse
kade. 

- Op een deel van de Melis Stoke
laan is een fietsstrook aange
legd die in de richting centrum 
redelijk werkt. 

- Langs gedeelten van de Moerweg 
en de Laan van Meerdervoort 
kwamen fietspaden af. Ook op 
een stukje Goeverneurlaan. 

- A~stelling stoplichten Groen 
van Prinstererlaan/Oude Haagweg, 
Koningskade/Zuid-Hollandlaan en 
Zuid-Hollandlaan/Utrechtsebaan 
werd verbeterd. 

ENFB-NOTA's EN KOMMENTAREN 

De werkgroep knelpunten publi
ceerde een uitgebreide nota over 
de vormgeving van fietsvoorzie
ningen. De diskussie hierover, 
o.a. met ambtenaren van de Fiets
stuurgroep, is nog gaande. Op de 
experimentele fietsroute naar 
Vrederust werd een apart kommen
taar gegeven. Verder hield de 
werkgroep zich bezig met de 
tracês van lijn 2 (Loosduinseweg/ 
kade en OUde Haagweg) , de Soest-
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dijksekade, Melis Stokelaan, 
Rijnstraat, Lekstraat, Plein e.o., 
Lijnbaan/Buitenom, Vaillantplein, 
Groot Hertoginnelaan/Valerius
straat en de binnenst.ad, waarvoor 
na veel zwoegen het fietscirkula
tieplan afkwam. Dit laatste wordt 
betrokken bij het verkeerscirku
latieplan, waarover nog druk on
derhandeld wordt en waar de werk
groep gemeentepolitiek een stevig 
kommentaar op heeft geschreven. 
Verder hield deze werkgroep zich 
onder andere bezig met de ver
keersafwikkeling binnenstad, de 
gemeentebegroting, struktuurplan, 

FIETSEN IN 
DE DUINEN 

De vraag of er meer fietspaden 
moeten komen in de duinen tussen 
Den Haag en Katwijk speelt al ge
ruime tijd. Iedereen die wel eens 
op een mooie zondagmiddag via de 
Pompstationsweg naar Meijendel 
heeft gefietst, weet hoe druk het 
er kan zijn. Veel fietsende en wan
delende gezinnen, maar ook veel 
racefietsers die hier erg hard 
tussendoor fietsen. 

De provincie is, al enige tijd 
geleden, met een plan gekomen 
over een nieuw aan te leggen fiets
pad (en in de toekomst: meerdere 
fietspaden) zodat de drukte wat 
gespreid wordt. OVer dit plan is 
op korte termijn een beslissing 
te verwachten van de gemeente 
Den Haag. Hoewel het gebied buiten 
de gemeentegrenzen valt, moet Den 
Haag hier toch over meebeslissen 
en is het voor de ENFB belangrijk 
een standpunt hierover te bepalen. 

Eerst nu het plan van de ge
meente: 

knelpuntennota centrum west en 
struktuurschets Transvaal, en de 
bestemmingsplannen Belgisch Park, 
Benoordenhout, Stationsweg e.o., 
Scheveingen-dorp oost, Rivieren
buurt, Bezuidenhout-midden, ·' 
Mariahoeveplein, Archipel/Willeros
park 2. De resultaten van de ENFB
studiedag van vorig jaar zijn in 
de raadskommissie OVV besproken. 

LEDENTAL 

Het ledental van de afdeling Den 
Haag schommelt rond de 1200. De 
hoogste skore was 1251 op 4 april. 

Hiermee wordt een aantrekkelijke 
rondrijroute gerealiseerd. Ook 
wordt het duingebied, door ver
betering-van de fietsvoorzieningen 
beter bereikbaar voor bewoners van 
de wijken Mariahoeve en Benoorden
hout. 

De Stichting Duinbehoud heeft 
enkele weken een aktie gehouden 
met als doel het aanleggen van 
nieuwe fietspaden in de duinen te 
voorkomen. Zij zegt in de nota 
"Duinbehoud" dat dit vanuit het 
oogpunt van natuurbescherming niet 
wenselijk is. Men heeft gekeken 
naar de schade die verschillende 
groepen bezoekers aanbre~gen aan de 

Omdat daarna de jaarlijkse schif
ting van wanbetalers plaatsvond, 
daalde het aantal leden naar 1169 
op 3 juni. Op 29 juli was het 
weer gestegen tot 1193. 

JUBILEUM 

Het 5-jarig jubileum viel samen 
met de Grote Marktstraat-aktie 
op 28 februari. Maandenlange voor
bereiding werd afgesloten met een 
feest in het CJMV-gebouw~ waar 
een fietsfilm van het Amsterdams 
Stadjournaal werd getoond en 
muziek van de groep Zijwaarts ten 
gehore werd gebracht 

duinen. Hieruit blijkt dat met name 
de fietsers en wandelaars die een 
stille plek opzoeken om te rekre
eren (sporten, natuur bekijken) 
erg schadelijk zijn voor het land
schap. Daarnaast wordt behoorlijk 
wat ruimte gebruikt voor fiets- en 
wandelpaden. 

Een tweede probleem zijn de 
racefietsers. Aangezien ze nogal 
hard fietsen, is een ongeluk met 
wandelaars die ook van het fiets
pad gebruik moeten maken heel goed 
mogelijk. 

De duinen zijn inmiddels door 
rekreatie e.d. behoorlijk aange
tast; de gebieden die nog tamelijk 
onaangetast zijn en waar vaak vele 
broedvogels nestelen, of die water
wingebied zijn, wil men graag be
houden. De Stichting Duinbehoud 
ziet wel mogelijkheden om nu be
staande, maar niet opengestelde 
wegen open te stellen voor fiet
sers en wandelaars. Men denkt voor 

,het gebied tussen Den Haag en 
Katwijk aan een verbetering van 
het fietspad langs de Buurtweg, en 
een fietspad, aan te leggen langs 
de Landscheidingsweg en de Van 
Alkemadelaan tot de Pompstations
weg. Zo ontstaat ook een rondrij
route via de Wassenaarseslag. 

Jenny Schoenaker 

1. Van Alkemadelaan 
2. Landscheidingsweg 
3. Buurtweg 
4. Groot Haesebroekseweg 
5. Jagerslaan 

A voorstel provincie fietspad nr. 10 
B voorstel Duinbehoud 
C ~ voorstel toekomstige verlenging 

Zwarte Pad 
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ENFB-KOMMENTAAR OP VERKEERS
CIRKULATIEPLAN 1980 
Het Verkeerscirkulatieplan 1980 heeft een storm van 

kommentaren teweeggebracht: 77 kommentaren, die in 

totaal 500 bladzijden beslaan. Hoewel de inspraakperiode 

tot medio 1981 duurde, heeft nog geen raadsbehandeling 

plaatsgevonden. Over het verloop van die raadsbehandeling 

valt nog niets te zeggen. De kans bestaat dat de 

besluitvoerrning net zo teleurstellend voor ons zal zijn 

als die rond de verkeersafwikkeling binnenstad. De grote 

opeenhoping van vraagstukken waar de raad zich doorheen 

zal moeten worstelen, doet het ergste vrezen. In dit 

artikel een greep uit het ENFB-kommentaar op het VCP. 

In het ENFB-kommentaar ligt een 
zwaar aksent op de sytematiek en 
organisatie van het verkeers
beleid. Hiermee hebben we een 
vervolg gegeven aan onze studie
dag van juni 1980. De oorzaken 
voor het tot nu toe falende ver
keersbeleid moeten naar onze 
mening onder meer in deze zaken 
gezocht worden. 

Allereerst is er sprake van een 
ondoelmatige en ondoorzichtige 
ambtelijke organisatie, die voor 
veel onnodige vertraging zorgt. 
Verder onttrekt een groot deel 
van de prioriteitstelling zich 
aan politieke kontrole. Samen met 
andere faktoren dragen deze 
verschijnselen bij tot een on
beheersbare planning van het 
beleid. 

HOOFDLIJNEN VERKEERSBELEID 

Het VCPBO gaat gebukt onder 
twee tegenstrijdige beleids
visies. Aan de ene kant wordt be
weerd dat leefbaarheid en milieu 
een terugdringing van het auto
verkeer noodzakelijk maken. Aan 
de andere kant stelt het VCP dat 
het ekonomische funktioneren van 
de stad vraagt om een goede 
bereikbaarheid vanbestemmingen 
per auto.. 

In dit spannig~l~ kiest het 
kollege van B en w overwegend 
voor het handhaven van het hui
dige verkeerssysteem. Alleen in 
het woon-werkverkeer naar de bin
nenstad wordt konkreet een 
terugdringing van het autogebruik 
voorgesteld. Bevordering van 
langzaam verkeer en openbaar ver
voer mag verder niet of nauwe
lijks ten koste gaan van de auto
bereikbaarheid. 

In ons kommentaar hebben wij 
erop gewezen dat de leefbaarheid 
en het ekonomisch funktioneren 
procipieel niet strijdig hoeven 
te zijn. Zeker niet als het 
begrip ekonomie in brede zin 
wordt gebruikt en schaarse 

goederen als milieu en leebbaar
heid er ook toe worden gerekend. 

Voor het stedelijk funktioneren 
is verder uiteraard vereist dat 
er goede verplaatsings- en ver
voersmogelijkheden zijn. Niets 
schrijft voor dat deze per parti
kuliere auto dienen te worden 
afgewikkeld. 

Kortom, het kollege benut een 
vermeende tegenstrijdigheid om 
het huidige verkeerssysteem te 
rechtvaardigen. 

VERKEERSVEILIGHEID 

Bestrijden van verkeersonvei
ligheid krijgt in het VCP veel 
plichtmatige aandacht. Een in
gewikkeld puntensysteem is uit
gedacht om te bekijken waar deze 
bestrijding het hardst nodig is. 
Een zeer dubieus puntensysteem, 
omdat de faktor "incident" of 
"toeval" meer gewicht krijgt dan 
de fundamentele oorzaken van de 
verkeersonveiligheid. 

Van een strukturele bestrij
ding van de verkeersonveiligheid 
is geen sprake omdat niet onder
kend wordt dat het autoverkeer 
van die onveiligheid de hoofd
schuldige is. Zo ontbreekt een 
voorstel om de maximumsnelheid in 
woon- en verblijfsgebieden te 
verlagen. Het rijgedrag van auto
rijdend Den Haag wordt gelaten 
geaccepteerd. Zo kan natuurlijk 
van een geloofwaardig verkeera
veiligheidsbeleid geen sprake 
zijn. 

FIETSVERKEER 

Het voorgestelde beleid is op 
dit punt vrijwel geheel in ENFB
stijl. Genoeg reden tot tevreden
heid dus? Ja, maar de uitvoering 
van dat beleid doet weer twijfel 
rijzen. De ENFB zou graag een
programma van maatregelen zien 
om knelpunten en barrières in 
bestaande fietsverbindingen weg 
te nemen; variêrend van kleine 
maatregelen zoals een betere 

afstelling van verkeerslichten, 
opstelgelegenheid voor verkeers
lichten, aanleg van fiets
stroken, tot de wat ingrijpender 
maatregelen, zoals de aanleg van 
fietspaden. 

Een dergelijk programma biedt 
het VCP niet. Er worden in het 
aktieprogramma wel maatregelen 
voor fietsers voorgesteld, maar 
een duidelijke lijn zit er niet 
in. 

In het kommentaar hebben we 
aangegeven welke routes voor 
fietsers het eerst aangepakt 
moeten worden, omdat zich daar
langs een kansentratie van knel
punten voordoet: 
1. Grote Marktstraat/Prinsegracht 

/Lijnbaan. 
2. Aanleg fietstunnel onder het 

Hollands Spoor, zodat een 
nieuwe, verkeersluwe route 
onder het spoor ontstaat. 

3. Vaillantlaan en -plein. 
4. Verbetering tunnel onder 

Schenkviadukt. 
5. Vel~l.ein. 
6. Smal.le stukken 'Diavastra.rt. en 

Laan van Meerdervoort. 
7. Rijswijkseweg. 
8. Goeverneurlaan/Hildebrandplein. 

WEG MET HET HOEFIJZER 

De maatregelen om het autover
keer terug te dringen zijn weer 
eens uiterst mager. Aanleg van 
nieuwe wegen wordt gepropageerd 
om bestaande autoroutes verkeers
luw te maken. De ENFB blijft hier 
tegenover stellen dat bij beper
king vzn het autoverkeer in prin
cipe qeen nieuwe wegen nodig 
zijn. Daarom hebben we bepleit af 
te zien van het Hoefijzer, een 
nieuw randwegenstelsel rond Den 
Haag. Dat Hoefijzer bestaat uit 
de Lozerlaan, een stuk Rijksweg 
19, een nieuwe proviciale weg 
daartussen en uit de Verlengde 
Landscheidinqsweg. Alleen een 
stadsautoweg tussen Ypenburg en 
de Prinses Beatrixlaan is vol
gens ons noodzakelijk. Aanleg 
van grootschalige wegen rond 
Den Haag betekent een aantasting 
van het milieu en de vorming van 
nieuwe barrières • . 

Maatregelen om autoverkeer uit 
woon- en verblijfsgebieden te 
weren, worden voorlopig uitge
steld tot het Struktuurplan. 
Voor de ENFB onaanvaardbaar, 
omdat nu al lang genoeg gewacht 
is met deze zeer noodzakelijke 
maatregelen. 

Ook aan het parkeerbeleid heb
ben we aandacht besteed, omdat 



VERKEERSAFWIKKELING BINNENSTAD 
TE LAAT AFSCHEID VAN STRUKTUURPLAN 1971 

Gezien vanuit de historie van het ruimtelijk beleid in 

Den Haag heeft de gemeenteraad in juni jl. een gedenk

waardig besluit genomen. Besloten is definitief af te 

zien van de aanleg van de Dwarswegen, een tweetal ver

keersdoorbraken door. Oude Centrum en Kortenbos. 

Het tijdstip waarop deze beslissing valt, zegt echter 

genoeg over de Haagse gemeentepolitiek. Waarschijnlijk 

als laatste gemeente in Nederland overwoog Den Haag 

tot voor kort nog serieus twee nieuwe verkeerswegen 

dwars door de oude binnenstad aan te leggen. 

De Dwarswegen maakten onderdeel 
uit van het nooit door de gemeen
teraad aanvaarde Struktuurplan 
1971. Dit plan voorzag in een 
niets ontziend dubbel ringwegen
stelsel rond en door de Haagse 
binnenstad. Dat Struktuurplan 
heeft nog jarenlang het ver
keersbeleid beheerst. Pas na 10 
jaar was de gemeenteraad in 
staat met een van de laatste 
onderdelen van dat Struktuurplan 
af te rekenen. 

ONGESCHONDEN 

En die afrekening is alles
behalve overtuigend. Onder druk 

• ~rv.tJ ~~ pit. "f-
dit een belangrijk instrument is 
bij de beperking van het auto
gebruik. Daarbij noemen we een 
aantal hoofdpunten: 
- effektleve bestrijding van het 

illegaal parkeren; 
- minder langparkeerplaatsen 

voor werknemers in en rond de 
binnenstad; 

- geleidelijke vermindering van 
het aantal kortparkeerplaatsen 
in de binnenstad. 

AKTIEPROGRAMMA 

Het Stedelijk Verkeerskomitê 
heeft het gehele aktieprogramma 
van het VCP doorgelicht en van 
wijzigingsvoorstellen voorzien. 

De ENFB heeft zich beperkt tot 
kritiek op de mathodiek achter 
het aktieprogramma, welk z~er 
verantwoord lijkt, maar in feite 
neerko~t op het voortzetten van 
oude plannen. Van een brede af
weging van welke maatregelen het 
meest urgent zijn, is geen sprake. 

Verder zijn we ingegaan op de 
aanvullingen op het gebied van 
het fietsverkeer, die we nodig 
vinden. · 

In de volgen~e Fietsbel meer 
over de behandeling van het VCP 
in de raad. 

Werkgroep gemeentepolitiek 
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van vooral het Stedelijk Ver
keerskomité is weliswaar afgezien 
van de Dwarswegen, maar van een 
nieuw verkeersbeleid voor de bin
nenstad is geen sprake. De ver
keersdoorbraken zijn in het 
besluit ingeruild voor het toch 
openhouden van Grote Marktstraat, 
Jan Hendrikstraat en Hofweg voor 
het doorgaand zutoverkeer. Verder 
is besloten in principe een 
zevental nieuwe parkeergarages te 
bouwen, zonder dat er garanties 
zijn voor een behoorlijk parkeer
beleid op de openbare weg. Een 
sektorenplan, zoals voorgesteld 
door het Verkeerskomité, waarmee 
alleen bestemmingsautoverkeer 
wordt toegelaten tot de binnen
stad, is voorlopig van de baan. 
Voor een aantal dure rekonstruk
ties is bovendien zo'n 80 miljoen 
gulden uitgetrokken, een in deze 
tijd onverantwoorde uitgave. Dit 
gehele pakket van maatregelen is 

ongeschonden door de gemeenteraad 
aanvaard. De uitvoering ervan 
(afgezien van de parkeergarages) 
wordt alleen nog in de raadskom
missie OVV besproken. 

GROTE MARKTSTRAAT 

Het raadsdebat over de verkeerg
afwikkeling binnenstad was aller
minst gedenkwaardig. De diskussie 
spitste zich toe op allerlei on
dergeschikte zaken van weinig im
portantie. Kenmerkend daarvoor 
was het geharrewar over de Grote 
Marktstraat. In de kommissiever
gadering liet een meerderheid 
weten niets te voelen voor trams 
en bussen langs het trottoir, het 
weren van fietsers en het aan
leggen van voetgangerstunnels. 
Het laatste onderdeel werd na
tuurlijk glimlachend door het 
kollege uit het raadsvoorstel 
gehaald. De eerste twee punten 
lagen moeilijker. Nader onder
zoek werd aangekondigd. Na veel 
diskussie en uitwisseling van 
formuleringen kon de meerderheid 
van de raad zich met nader onder
zoek verenigen, waarbij het al 
dan niet weren van fietsers 
bespreekbaar blijft. Een motie 

van de PvdA, die uitspreekt dat 
de Grote Marktstraat open blijft 
voor fietsers, werd zelfs in
getrokken. De bereidheid om • 
meningsverschillen te verdoezelen 
bleek de hele vergadering al erg 
groot. Alleen de PPR deed hier 
niet aan mee. 

Dus ook over de Grote Markt
straat werd de vrede getekend. 
Niet zo moeilijk, want de rekon
struktie staat pas voor 1988 
gepland. 

PERSPEKTlEVEN 

Veranderingen op verkeersgebied 
komen in Den Haag maar moeizaam 
tot stand. In dat besef moeten 
alle stappen voorwaarts gekoes
terd worden. Niettemin is het 
teleurstellend dat bij dit 
besluit geen pogingen zijn onder
nomen door een raadsmeerderheid 
een wat grotere stap voorwaarts 
te zetten, bijvoorbeeld in de 
vorm van een sektorenplan of een 
negin daarvan. Dit besluit legt 
een claim op de schaarse finan
ciën en vormt wat betreft de 
fasering een onprettig harde 
randvoorwaarde voor het toekom
stig verkeersbeleid. Van vermin
dering van het aantal autorijstro
ken lijkt voorlopig geen sprake 
te zijn. 
Toe~ biedt dit binnenstandsbe

sluit nog heel wat ruimte en 
perspektief voor beter verkeers
beleid. Langs hoofdwegen zullen 
fietspaden worden aangelegd; er 
komt een aktieprogramma met kon
krete maatregelen op korte termijn 
voor fietsers, voetgangers en 
openbaar vervoer; er komt een 
autocirkulatieplan, waarmee 
sluiproutes wellicht bestreden 
kunnen worden; parkeernormen en 
parkeerbeleid komen nog aan de 
orde bij het verkeerscirkulatie
plan 1980; hetzelfde geldt voor 
fietsverbindingen door de binnen
stad en de lijnvoering van het 
openbaar vervoer. 

Vanuit dat gezichtspunt blijft 
er reden voor optimisme. Veel zal 
echter afhangen van degene die na 
de verkiezingen wethouden van OVV 
zal worden. Want deze heeft de 
meeste greep op de uitvoering van 
het verkeersbeleid. 

Tot die tijd kan de gemeente
raad de herinnering aan dit be
denkelijke raadsdebat doen ver
vagen door de genoemde perspek
tieven waar te maken. Dan kan het 
raadsbesluit over de verkeer
afwikkeling binnenstad, weliswaar 
een te laat afscheid van een ver
ouderd struktuurplan, toch nog 
als een keerpunt de geschiedenis 
ingaan. 

Rob van Putten 



NOGMAALS: DE OMBUDSMAN 
Alweer ruim een jaar kent Den Haag als gemeente een 

eigen ombudsman. Bij deze persoon kan een ieder terecht 

die zich door de gemeente onheus behandeld voelt .• 

De ombudsman is dus een beroepsinstantie op het terrein 

van de omgang tussen gemeente en burgers. 

Omdat wij als ENFB ons ook regelmatig tekort gedaan 

voelen door met name het kollege van B en W, besloten 

we bij êên bepaald geval een klacht in te dienen bij de 

ombudsman. Het betrof hier de besluitvorming over de 

rekonstruktie van de Bezuidenhoutseweg, Koningskade en 

Rijnstraat/Lekstraat. De rekonstruktie van deze wegen 

rond het centraal station hangt samen met het besluit 

inzake de lijnvoering van lijn 9, voorheen bekend als 

de Koekampaffaire. Een zaak die al ruim tien jaar 

sleept. 

Ruim een jaar geleden besloot 
de gemeenteraad om de tramverbin
ding tussen CS en Scheveningen 
door de Rijn/Lekstraat/Konings
kade te voeren. Tegelijkertijd 
met de aanleg van deze tramlijn 
zouden de bijbehorende wegen en 
kruispunten opnieuw ingericht 
worden. Deze rekonstruktieplan
nen zouden in een later stadium 
aan de raadskommissie OVV worden 
voorgele<Jd. 

GEEN INSPRAAK 

Wat deed nu het kollege van 
B en W? De uitwerkingsplannen 
voor deze wegen, waarmee overi
gens vele tientallen miljoenen 
(!) gemoeid zijn, werden zonder 
inspraakmogelijkheden afgehan
deld. Dit was volgens ons in 
strijd met de inspraakverordening 
van de gemeente, welke inspraak 
voor belanghebbenden bij dit 
soort projekten voorschrijft. 

Het kollege stelde hier tegen
over dat er al lang genoeg ge
praat was over deze tramverbin
ding en dat inspraak niet meer 
nodig was. Een onzakelijk argu
ment, omdat er over de detail
lering van de rekonstrukties 
(kruispuntinrichting, wel of geen 
verkeerslichten, ligging fiets
paden, aansluiting op het 
stationsplein etc.) nog nooit was 
gesproken. En juist hierover had
den wij als ENFB heel wat opmer
kingen willen maken. 

Uiteindelijk werden de uit
werkingsplannen goedgekeurd door 
de raadskommissie, zonder dat wij 
er kommentaar op hadden kunnen 
leveren. Omdat het hier ging om 
een groot projekt en er volgens 
ons sprake was van duidelijke 
nalatigheid van de kant van het 
kollege, dienden wij een klacht 
in bij de ombudsman. 

UITSPRAAK OMBUDSMAN 

De ombudsman, de heer Ebbeling, 

stelde een onderzoek in en kon
kludeerde dat onze klacht deels 
gegrond was. Hij was van mening 
dat het kollege op z'n minst vaag 
was geweest over de te volgen 
procedure en niet erg elegant had 
gehandeld. Van strijdigheid met 
de inspraakverordening is volgens 
hem strikt genomen geen sprake, 
omdat deze in dit soort gevallen 
niet voorziet. 

In zijn uitspraak deed de heer 
Ebbeling aan het kollege de aan
beveling alsnog een gesprek te 
organiseren tussen de ENFB en de 
verantwoordelijke wethouder over 
deze zaak. Met als doel het uit
eenzetten van elkaars standpunten 

en het bespreken van de rekon
struktieplannen. 

Aan deze aanbeveling gaf het 
kolle<Je van B en W gevolg. Wij 
werden uitgenodigd voor een ge
sprek medio juni met wethouder 
Nyqvist. 

GESPREK MET NYQVIST 

Tijdens dit gesprek bleek dat 
onze feitelijke bezwaren te<Jen de 
gevolgde procedure tot dat moment 
niet waren doorgedrongen tot de 
wethouder. Meer in het algemeen 
voelt de ENFB zich bij de voorbe
reiding van voor fietsers belang
rijke rekonstruktieplannen ge
passeerd. Pas in het laatste 
stadium krijgen wij dan inzicht 
in de voorstellen, op het moment 
dat substantiële wijzigingen 
mauwelijks meer mogelijk zijn. 

We legden de heer Nyqvist dan 
ook het verzoek voor om de ENFB 
in een zo vroeg mogelijk stadium 
in kennis te stellen van ver
keersplannen en -maatregelen. 
Hierop werd ons toegezegd dat 
hiernaar in het vervolg zou wor
den gestreefd, tenzij dit teveel 
praktische problemen met zich 
meebrengt. 

Uiteraard zullen we moeten af
wachten hoe het in de toekomst 

gaat lopen, maar het ziet er naar 
uit dat onze klacht bij de om
budsman resultaat heeft gehad: 
dat de ENFB eerder wordt geinfor
meerd over verkeersplannen en 
daarop meer invloed kan uit
oefenen. 

Rob van Putten 

KNOOPPUNT 
LEIDSCHENDAM: 
EEN MONSTER 

De werkzaamheden aan het ver
keersplein Leidschendam, kruis
punt van de autosnelwegen Den 
Haag-Utrecht en Rotterdam
Amsterdam, vorderen gestaag. 
Nadat de bouw ervan vele jaren 
wegens geldgebrek heeft stilgele
gen, worden de kontouren van dit 
prestigeprojekt nu pas goed 
zichtbaar. Zandlichamen van 
enorme hoogte en lengte verrijzen 
als hardnekkige steenpuisten uit 
het voormalige polderlandschap. 
Pas nu wordt de omvang van het 
"plein" echt onvoorstelbaar. Het 
zal in schaal en uitstraling het 
Rotterdamse Kleinpolderplein gaan 
overtreffen. De omgeving wordt 
volledig door dit monster be
heerst. 

Waarom wordt dit verkeersknoop
punt aangelegd? Uiteraard om de 
filevorming te bestrijden. Alle 
verkeersstromen worden ongelijk
vloers en kruisingvrij afgewik
keld, zodat de bestaande ver
keerslichten kunnen verdwijnen. 
Kortom, een knelpunt in het auto
snelwegennet wordt opgeheven, 
waardoor het autoverkeer zich 
sneller in en uit ~e Haagse 
agglomeratie kan begeven. Tussen 
Zoetermeer en Leidschendam wordt 
de weg bovendien verbreed tot 
tweemaal drie rijstroken. Leve de 
doorstroming! 

Resultaat van dit alles kan 
alleen maar zijn dat de verkeers
druk op Den Haag nog groter wordt 
en dat de files zich nog meer 
binnen Den Haag bevinden. Geen 
prettig vooruitzicht. Alleen de 
aanleg van het Hoefijzer kunnen 
we nog verhinderen. Lukt dit 
niet, dan zal Den Haag straks 
omgeven worden door een gigan
tisch net van autowegen van de
zelfde schaal als knooppunt 
Leidschendam. 

Hopelijk zet de bouw van dit 
verkeersplein velen aan het 
denken en kunnen we het Hoefijzer 
nog voorka.en. En misschien zul
.llen de g~ekledeu; over een 
paar jaar, bij de opening van het 
veelarmige monster, met schaamte 
toegeven dat het projekt stamt 
uit een tijd met andere idee~n. 

Rob van Putten 
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VERKEERSPROBLEMATIEK 
TRANSVAAL 
Transvaal is het in de 19e eeuw gebouwde woongebied dat 

begrensd wordt door De la Reyweg, Hoefkade, Loosduinse

kade en tramlijn 11. Een wijk met hoge bebouwingsdicht

heid en kwa karakter vergelijkbaar met de Schilderswijk. 

Momenteel wordt in de gemeenteraad gepraat over een 

struktuurschets voor Transvaal: dat is een nota waarin 

voorstellen worden gedaan op het gebied van wonen, 

groenvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen, verkeer, etc. 

Een belangrijk deel van de 
struktuurschets ia gewijd aan de 
verkeeraprobl~n. En terecht, · 
want deze zijn in dit gebied zeer 
omvangrijk. Kenmerken van de wijk 
zijn: een zeer hoge parkeerdruk, 
veel sluipverkeer (door Paul 
Krugerlaan, Hoefkade, Kempatraat, 
Scheeperstraat, Schalk Burger
straat) en vrijwel overal knel
punten voor fietsers en voetgan
gera als gevolg van parkeerover
last en autosluipverkeer. 

ONTHUTSEND 

Een antwoord op deze grote 
verkeersproblemen geeft de struk
tuurschets in geen enkel opzicht. 
Enkele voorbeelden hiervan. 
- De knelpunten voor fietsers en 

voetgangers acht het kollege .'. 
inherent aan de algehele ver
keerssituatie in Tranavaal. 
Maar voorstellen om die algehele 
situatie te verbeteren ont
breken. 

- Het doorgaand autoverkeer, dat 
niets in de wijk heeft te zoe
ken, wordt niet geweerd. Er 
zijn geen plannen voor autostops 
in sluipwegen of cirkulatie
maatregelen. 

- Het kollege voorziet een ver
dere toename van het autobezit, 
maar geeft te kennen hier geen 
maatregelen tegenover te stel-

len. Gevolg is dat nu al on
aanvaardbare situaties (trot
toirs vol met auto's, dubbel
parkeren, geen speelgelegen
heid) verder zullen verslech
teren. 

Bet ia kortom onthutsend hoe 
machteloos het gemeentebestuur 
zichzelf verklaart en hoe onaan
tastbaar de auto noq steeds ia . 

LANGZAAM VERKEER 

De maatregelen die voor fiet
sers en voetgangers worden voor
gesteld, hebben weinig om het 
lijf. Voor voetgangers worden 
nieuwe verkeerslichten aange
kondigd: een achterhaald middel 
om de auto te sparen en de voet
ganger met schijnveiligheid en 
lange oversteektijden op te 
zadelen. 

De fietser krijgt een fiets
route in de Schalk Burgerstraat, 
als onderdeel van de verbinding 
zuid-west Den Haag - centrum. 
Noq niet duidelijk is of de aan
vankelijk voorgestelde fietspaden 
in deze straat zullen plaats 
maken voor een in onze ogen zin
voller• autostop. 

He.t Bobbemaplein wordt over 
enkele jaren gerekonstrueerd. 
Dit is alleen zinvol als er een 
echt goed plan komt, waarbij de 
doorstroming voor fietsers en 

BESTEI41liNGSPLAHND 
Eigenlijk zou het niet nodig hoe
ven zijn, al die lijvige bezwaar
schriften die we de laatste maan
den tegen vier Haagse bestemmings
plannen hebben ingediend. Het 
bewijs is geleverd door het 
bestemmingsplan "Duinoord", waar 
zelfs Rob van Putten niets op aan 
te merken vond. Maar die wijk 
heeft dan ook een bijzonder ent
housiaste en fietsvriendelijke 
bewonersorganisatie, terwijl de 
wijk zelf ook wat minder pro
blematisch is dan bijvoorbeeld de. 
Rivierenbuurt. In het algemeen 
hebben we drie soorten bezwaren 
tegen bestemmingsplannen: 
- Algemene fietsonvriendelijk

heid. Bet plan is in dit geval 

opgesteld zonder maar op eniger
lei wijze met de fiets rekening 
te houden, behalve een enkele 
obligate opmerking in de toe
lichting. 

- Bezwaren tegen de voorgestelde 
wegprofielen. Het "vergeten" 
van fietspaden komt toch nog 
wel eens voor. 

- Het kreëren van situaties die 
het autoverkeer bevorderen. 
Bieronder vallen maatregelen die 
gericht zijn op "doorstroming", 
het aanleggen. van nieuwe wegen, 
oprekken van bestaande, aanleg 
van parkeerfaciliteiten, hante
ren van hoge parkeernormen. 

Deze typen bezwaren bestonden er 
in de volgende bestemmingsplannen , 

voetgangers echt verbetert en het 
plein veilig wordt gemaakt. 
Gezien de ervaringen met gemeen
telijke plannen hoeven we geen 
hoge verwachtingen te koesteren. 

HERMAN COSTERSTRAAT 

Elke maandag, vrijdag en zater
dag heerst er een komplete chaos 
rond de markt aan de Herman 
Costerstraat. Een oud ideaal van 
het kollege van B en W is de bouw 
van een ondergrondse parkeer
garage. Uit de struktuurschets 
blijkt dat men er nu wel achter 
is dat zo'n garage onbetaalbaar 
is. Het kollege laat dan ook 
doorschemeren dat die garage er 
niet zal komen. 

Er is echter maar één struk
turele oplossing voor dit pro- ~ '' 
bleem : niet met de auto naar de 
markt gaan. Vrijwel overal in 
Nederland funktioneren verge
lijkbare markten temidden van 
dichte bebouwing zonder parkeer
faciliteiten. Bezoekers komen te 
voet, op de fiets of met tram of 
bus. 

Zo'n situatie moet ook voor de 
Herman Costerstraat worden na
gestreefd. Dat betekent: bezoe
kersparkeren in de straten rond 
de markt zoveel mogelijk tegen
gaan, _bijvoorbeeld door middel 
van een vergunningenstelsel. En 
batuurlijk verbetering van de 
.bereikbaarheid van de markt voor 
voetgangers en fietsers. Met name 
de stallingssituatie voor fiet
sers is ontoelaatbaar slecht. 

De struktuurschets lijkt echter 
de voorkeur te geven aan het 
handhaven van de huidige situa
tie. Een visieloos standpunt. 

In een brief aan de raad heeft 
de werkgroep gemeentepolitiek 
kommentaar geleverd op deze 
struktuurschets. 

Rob van Putten 

(op het moment van het schrijven 
van dit artikel is nog niet be
kend welk effekt onze bezwaren 
sorteren; mocht er al te makkelijk 
overheen gestapt worden dan be
staat er nog de mogelijkheid bij 
de provincie, gedeputeerde staten, 
in beroep te gaan). 

1 , RIVIERENBUURT. 
Deze buurt wordt ongeveer begrensd 
door Prins Bernhardviadukt, Rijn/ 
Lekstraat, spoorlijn, Uilebomen/ 
Pletterijkade. Het is een stads
vernieuwingsgebied waar de gemeen
te op enige schaal woningbouw wil 
_plegen - lOOk op Dlime schaal 
-verkee~n wil..-anleggen.. Met 
de bewoners zagen we ons genood
zaakt bezwaren in te dienen tegen 
de zogenaamde rekonstruktie van 
de Rijn/Lekstraat tot vierbaan~-



verkeersriool, de handhaving van 
de asfaltvlakte Ammunitiehaven, de 
doorstroomfunktie van de Ui lebomen/ 
Pletterijkade, en het handhaven 
van het Schenkviadukt. Verder nog 
wat kleinere puntjes, zoals het 
bestemmen van een voet/fietsbrug 
bij de AZIVO, een doorsteekje bij 
de Spaarnestraat en het drastisch 
verbeteren van het tunneltje 
onder het Schenkviadukt. 

2. BEZUIDENHOUT-MIDDEN. 
Het stuk Bezuidenhout tussen 
Utrechtsebaan en Laan van Nieuw 
Oost Indiê. 
Ons belangrijkste bezwaar betrof 
de aanleg van de Mariahoeveweg, ' 
die bij benadering over de Schenk
kade komt te lopen en een ver
binding gaat vormen met de ver
lengde Lanscheidingsweg, die de 
heren als een verloren liefde maar 
niet vergeten kunnen. Het gevolg 
daarvan zal zijn een extra druk op 
de binnenstad en op alle wegen die 
daar naartoe leiden. 

Bij handhaving van de Schenkkade 
worden daar geen fietspaden voor
zien, terwijl het toch een drukke 
doorgaande weg is. Ook dat hebben 

VOORBURG 
RODELAAN 

Evenals Den Haag kent ook Voor
burg het probleem: fietsstrook 
langs sportveld, ja of nee? 
I de stand FC De Haag - Soest
dijksekade voorlopig uitgevallen 
in het voordeel van de fietsers, 
in Voorburg is de stand SC Tone
gido - Rodelaan nog onbeslist. 

B en W menen dat in beginsel het 
aanbrengen van een fietsstrook op 
de Rodelaan een goede zaak zou 
zijn, maar deze daad zou tot ge
volg hebben dat ik de weekeinden, 
tijdens sportwedstrijden, cha
otische parkeertoestanden optreden, 
met alle ongemakken voor de aan
wonenden en het overtreden van 
diverse verboden van dien. 

De raadskommissie was niet onder 
de indruk van dit betoog en wenste 
toch een fietsstrook. Gevolg: B en 
W in beraad. De ENFB heeft dan ook 
een poging gewaagd om deze pat
stelling te doorbreken en wel door 
de volgende verlossende zet: 
breng aan de onbebouwde zijde van 
de Rodelaan een parkeerverbod 
(ma t/m vr) en een spitsuurstop
verbod aan en aan de bebouwde 
zijde een fietsstrook, dan kunnen 
fietsers de gehele week veiliger 
fietsen en is de gemeente uit de 
problemen. 

KONINGIN WILHELMINALAAN e.o. 

De ENFB heeft ernstig bezwaar 
aangetekend tegen het bestemmings
plan KW-l~a~ e.o .• Essentiële 
fietsbevorderende elementen ont-

we in het bezwaarschrift vermeld. 
Verder is dit een klassiek voor
beeld van een fietsonvriendelijk 
plan. Het is trouwens helemaal een 
onvriendelijk plan, gelet op de 
onwaarschijnlijk grote hoeve~lheid 
kantoren die er gedumpt worden. 
Kennelijk is het uitgangspunt niet 
geweest er een vriendelijke woon
wijk met gunstige ligging van te 
maken, maar meer Den Haags eigen 
Manhattan. Om aan zo'n plan nog 
een fietsvriendelijk karakter te 
verlenen is wel èrg moeilijk. We 
hebben geprobeerd de ergste pijn 
voor de fietser wat te verzachten 
door de grootste verkeersaders in 
ieder geval oversteekbaar te 
maken. In zo'n geval vraag je je 
af of de gemeente niet een paar 
mensen kan inhuren die wèl ver
stand van ruimtelijke ordening 
hebben. 

3. MARIAHOEVEPLEIN. 
Ook hier weer een mogelijkheid de 
Mariahoeveweg aan te leggen. Hier 
konden we met een kort briefje 
volstaan. 

4. ARCHIPEL/WILLEMSPARK 2. 
Ook dit plan, · ruwweg begrensd door 

braken en er stond een aantal 
storende onnauwkeurigheden in de 
voorschriften en op de plankaart. 
Zo waren de bestaande fietspaden 
op het zuidelijk deel van de KW
laan wegbestemd, waren de fiets
paden langs de Laan van Nieuw 
Oost Einde niet in de voorschrif
ten opgenomen en maakten weer 
andere voorschriften het onmoge
lijk om op~de Van ABBaberglaan 
uog ooit óbetsstroken te kunnen 
aanbrengen. neze gemeentelijke 
visie op ruimtelijke ordening, 
namelijk het fietsen op vrije 
paden/stroken onmogelijk te maken, 
ging de Voorburgse werkgroep iets 
te ver en we zullen dan ook nieuwe 
bestemmingsplannen uiterst kri
tisch bekijken. 

PRINS BERNHARDLAAN 

De volgende drie vergelijkingen 
- kommissie verkeer + vervoer 1+1 
- kommissie financiën 2+2 
- B en W 2+2 
leveren uiteindelijk als resultaat 
op (raadsbehandeling liet 1~ jaar 
op zich wachten) : 
een halve PB-laan met 2+2 rij
stroken en een halve met 1+1 rij
strook plus een fietsvriendelijk 
kruispunt Rozeboomlaan/PB-laan/ 
KJ-laan (met vrij rechtsaf voor 
fietsers). 

Jac Walters 

Javastraat, sc:teveningseweg. Aart 

van der Spuyweg en Koninginoe
gracht, heeft een fietsonvriende-

lijk karakter. Zo zijn er geen 
fietspaden in de Laan Capes en de 
Burgemeester Patijnlaan opgenomen, 
terwijl er echt wel plaats voor 
is. Over de nachtmerrie van de 
Haagse fietser, de smalle Java
straat, wordt vrijwel niet gerept. 
Het trieste toppunt is vel het 
bestemmen van binnentuinen tot 
parkeerterrein en -garage. 

KONKLUSIE: Bij het opstellen van 
bestemmingsplannen wordt geen re
kening gehouden met de belangen 
van het langzaam verkeer en zelfs 
niet met een goed woonmilieu. Er 
wordt voorbijgegaan aan de toch 
al niet extreem progressieve 
milieunota's, struktuurplannen of 
plannen van hogere instanties. 
Het is beschamend dat de Haagse 
plannenmakers soms door provincie 
of Kroon op de neus getikt aveten 
worden. 

Martin van den Berg 

JAARTJE 
VOORBURG 

Ook in Voorburg doet de ENFB z•n 
best. De problemen zijn hier veel 
bescheidener van aard dan in Den 
Haag, maar het oplossen ervan 
blijft toch een taai en moeizaa. 
gebeuren. Weer is afgelopen jaar 
gebleken dat het verkeersbeleid. 
en daarbinnen het deel fietsver
keer, een stiefkind van de begro

ting is. 

Op de Bruinings Ingenhoeslaan 
bijvoorbeeld, een (te) brede as
faltvlakte, werd najaar '80 een 
draak van een wegmarkering ge
schilderd. Lekker goedkoop (zie 
ook Fietsbel 80/5) . Een TV-pro
gramma over wegindelingen haalde 
het zelfs aan als voorbeeld hoe 
het niet moet. Maar ja, welk 
gemeentebestuur geeft vlot z'n 
missers toe! Een potje zwarte 
(herstel)verf met Sinterklaas 
mocht niet baten en een ENFB
brief hierover aan de minister is 
nog steeds niet beantwoord. Ligt 
zeker moeilijk •..•• 

Het verkeerscirkulatieplan is 
kort geleden aangenomen in de ge
meenteraad. Het uiteindelijk re
sul taat 'is maar een pover plannen
lijstje. Armoe troef. Het VCP-
Den Haag bood ons de gelegenheid 
om de interlokale fietser dáár 
onder de aandacht te brengen in 
de inspraakronde. Maar ook in Den 
Haag lijkt het erop dat de ver
keerskundige adviesburoos veruit 
de meeste vruchten plukken (en 
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natuurlijk de bouwers van Haagse 
parke ergarage s) . 

Over de We s tvlietweg vro lijker 
geluiden, want, weliswaar nog niet 
morgen of overmorgen, maar er 
wordt wat gedaan aan de fietsnood: 
(stukje fietspad, beveiligde over
steek, enz .. Een uitstekend voor
beeld van wat door partikulier 
initiatief, met steun van vele 
kanten, kan worden bereikt. Want 
men heeft toch maar de provinciale 
waterstaat in beweging gekregen. 

Meer en meer raken raads(kom
missie)leden ervan overtuigd dat 
de fietser hun steun hard nodig 
heeft. Maar het gemeentebestuur 
ziet dat vaak anders. Gelukkig 
besteedt de plaatselijke pers 
behoorlijk wat ruimte aan onze ak
tiviteiten, waardoor de Voorbur
gers dus goed op de hoogte kunnen 
blijven. 

Tenslotte nog een suggestie: in 
Utrecht bestaat een gemeentelijke 
fietsklachtentelefoon. Wij bieden 
ENFB'ers (en anderen) ook die mo
gelijkheid. Klaag maar raak. Suk
ses niét verzekerd, maar zo horen 
we nog eens wat en kunnen er mis
s chien mee aan de slag. Want de 
meeste ENFB'ers zijn toch lid ge
worden na een ergernis op straat, 
of niet s oms? 

H~ns van Proosdij 

ADRESSEN 
AFDËLING DEN HAAG : Postbus 
Postbus 11638 , Den Ha ag, 
telefoon 250626 . 

AFDEL ING ZOETERMEER: Postbus 271 
Zoetermeer, telefoon 079-210208. 

AFDELING VOO RB URG : Prins Hen
drukstraat 74, Voorburg, 
tel efoon 870886. 

KONTAKT PERSOON RIJSWIJK : 
Wim Dammers, M. Campslaan 341, 
Rij sw ij k, telefoon 933971. 

WER KGROEP WESTLAND : Amalia van 
Solmstraat 17, Honselersdijk, 
t elefoon 01740-25437. 
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