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lea ve .. llcht ve .. kee .. s 
lichtenbelelcl? 
In wiens belang is de p laatsing van verkee rs lichten? In het be lang 

van het autoverkee r, dat minder snel vast komt te staan of in het 

belang van voetgangers en fietsers? Zijn verkeerslichten een goed 

middel om het verkeer te ordenen? In welke omstandigheden moeten 

verkeerslichten geplaatst worden? 

Dit zijn voor de hand liggende vragen 
als je komt te spreken over de plaat
sing van verkeerslichten . Onlangs be
handelde de raadskommissie voor open
bare werken verkeer en vervoer (OVV) 
een gemeentelijke notitie over het 
verkeerslichtenbeleid, waarin deze 
vragen echter niet aan de orde kwamen. 
In een r eakt ie op deze notitie wees de 
ENFB op de noodzaak van uitgangspunten 
en kriteria voor de plaatsing. Verder 
stelden we dat er een ander beleid 
nodig is dan tot op heden gevoerd is, 
omdat de kijk op het verkeer , de ver
keersveiligheid en de positie van de 
verschillende verkeerssoorten is ver
anderd. Tot op heden leek het aantal 
ongevallen en de doorstroming van het 
autoverkeer doorslaggevend te zijn bij 
de beslissing over het plaatsen van 
verkeerslichten. Andere oplossingen 
voor het aanpakken van de onveiligheid 
werden nauwelijks bekeken . 

De nade l en van verkeerslichten voor 
fietsers zijn genoegzaam bekend: lange 
wachttijden, onnodig wachten (de 
rechtsafbeweging) , de rode golf in de 
afstelling van opeenvolgende verkeers
lichten (groene golf voor auto ' s). de 
drukknoppen, enz. Fietsers mijden als 
het even kan verkeerslichten en nemen 
snellere routes. Juist het langzaam 
verkeer is gebaat bij zo min mogelijk 
verkeerslichten, mits er andere midde
len worden gebruikt om kruispunten 
veilig te maken. Hierbij kan gedacht 
worden aan het weren van sluipverkeer 
op routes die verkeersluw zouden moeten 
zijn. Een groot aantal straten is door 
de gemeente aangewezen als verkeersluwe 
of buurtontsluitingswegen . Op kruis
punten van Jergelijke wegen zouden 
verkeerslichten in beginsel niet nodig 
moeten zijn. Toch staan ze er veelal , 
omdat de gemeente er niet in geslaagd 
is die straten ook echt verkeersluw te 
maken. Voorbeelden zijn: Weimarstraat/ 
Beeklaan en Fahrenheitstraat/Thomson
laan. Verder moet gedacht worden aan 
ee·n betere inrichting van kruispunten, 

waardoor automobilisten gedwongen wor 
den snelheid te verminderen . 

De vraag naar verkeerslichten vanuit 
bewonersgroeperingen i s echter nog 
steeds groot. Dit is ook niet ver
wonderlijk: door het toenemend auto
verkeer zijn in allerlei routes voor 
het langzaam verkeer levensgevaarlijke 
knelpunten ontstaan . Verkeerslichten 
zijn dan een gemakkelijk middel en de 
gemeente gaat er graag op in , want het 
nemen van meer fundamentele en mis
schien moeilijker uitvoerbare maat
regelen is dan voorlopig van de baan . 
Het huidige beleid ten aanzien van de 
verkeerslichtenplaatsing is een ge
makkelijke manier van symptoombestrij
ding en bezorgt de gemeente heel wat 
populariteit bij de bevolk ing . En wie 
het hardst schreeuwt en demonstreert 
krijgt zijn verkeerslichten het eerst . 

Tekenend voor dat beleid is de reeds 
genoemde notitie over de plaatsing. 
Hierin was slechts een planningschema 
en een uitgebreide wensenlijst voor 
nog te plaatsen verkeerslichten op
genomen . Enige verantwoording over 
gebruikte uitgangspunten en criteria 
ontbrak. De aktiviteiten zijn kenne
lijk zozeer ing~s teld op het voldoen 
aan de vraag var 1ui t de bevolking, dat 
men hier helemn~ l niet aan gedacht 
heeft. 

De raadskommissie schaarde zich una 
niem achter de door de ENFB gesigna
leerde tekortkomingen en wees de wet 
houder op de noodzaak een duidelijk 
beleid te voeren . De notitie werd naar 
de prullebak verwezen en de wethouder 
mag zijn huiswerk over doen. In mei 
komt de hele zaak opnieuw aan de orde 
aan de hand van een hopelijk betere 
nota. De kommissie OVV heeft al dui
delijk te kennen gegeven de huidige 
werkzijze te willen verlaten. Op weg 
dus naar een , laten we zeggen, ver
licht verkeerslichtenbeleid. Volgende 
maand is er weer een halte. 

Rob van Putten 

LATEN WE DE VOETGANGER LOPEN? 
Eind vorig jaar verscheen van de 
Haagse gemeenteraadsiraktie van de 
PvdA de notitie "Laten we de voet
ganger lopen?" In dit verhaal wordt de 
aanda cht gevraagd voor de slechte 
situatie van voetgangers in het ver
keer. Fout geparkeerde auto •s, slechte 
of ontbrekende tro ttoirs, obstakels op 
de stoep , slecht afges t elde verkeers
lichten, te smalle vluchtheuvel s , enz . 
maken het voor de voetganger steeds 
moeilijker en gevaarlijker. En wat 
doet de gemeente daaraan? Erg weinig . 
Want nog steeds wordt er vooral voor 
gezorgd dat de auto ' s bijna overal 
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onbelemmerd kunnen rijden . En het 
langzaam verkeer komt op de tweede 
plaats. 

De PvdA- fraktie vindt dat het tijd 
wordt dat daar verandering in komt. 
De gemeente moet nu maar eens een 
aktief voetgangersbeleid gaan voeren . 
Dat kan gebeuren door op korte 
termijn allerlei maatregelen te 
treffen die het de voetganger wat 
gemakkelijker en veil i ger maken. Zoals 
het o nmogelijk maken van foutparkeren 
(met paaltjes e . d . ) , het verbeteren 
van de afstelling van v erkeersli chten , 

LET OP ...... 

Mutat i es , adreswijzigingen 
en po.stbestellingen 
worden door het atdelings
sekretariaat niet behandeld en 
kunnen uitsluitend worden door 
gegeven aan het landelijk ENFB 
buro, Postbus 2150, Woerden. 

ADRESSEN 

AFDELING DEN HAAG 
Postbus 11638, Den Haag 
Telefoon 070 - 250626 
Voorzitter: Rob van Putten 
Ieplaan 98 , tel. 603365 
Sekretaris: vakant 
Het sekretariaat wordt waarge
nomen door Rik Zakee, Laan van 
Meerdervoort 720, tel. 250626 
Penningmeester : Wijnand B. Klaver 
Beeklaan 76, tel. 646090 
Gemeentepolitiek: Rob Snoeij 
Isabelleland 383 , tel. 856366 
Knelpunten: Michel van Loon, 
Van Reesstraat 81 , tel. 832125 
Publiciteit: Henk Heeger, C. van 
Zantenstraat 238, tel. 684231 
Fietsbel: Joep van Hoof, 
Smaragshorst 185, tel. 855821 
Ledenraadsatvaardiging: 
Wijnand Klaver , Steenvoordelaan 
278 , Rijswijk , tel. 070-945951 
Joep van Hoof (zie boven) 
Rob van Putten (zie boven) 
Rob Snoeij (zie boven) 

AFDELING ZOETERHEER 
Postbus 271 , Zoetermeer 
Telefoon 079 - 210208 

AFDELING VOORBURG 
Prins Hendrikstraat 74, 
Voorburg , tel. 070-870886 

KONTAKTPERSOON RIJSWIJK 
Wim Dammers , IV'. Campslaan 
341 , Rijswijk, tel. 933971 

DIIUK : db ...... 

het verbieden van reklameborden op de 
stoep , enz .. En bovendien kan er een 
zogenaamde voetgangersstuurgroep 
worden ingeste ld. Dat is een groep 
ambtenaren van verschil l ende gemeen
telijke diensten, die samen moeten 
uitzoeken wat er op langere termijn 
voor de voetgangers kan worden gedaan 

Daartoe dienen ze eerst na te gaan 
wat er momenteel mis is. Daarna kunne 
ze allerlei regels opstellen waarmee 
voortaan bij het maken van bestemming 
plannen en het verkeerscirkulatieplan 
r ekening moet worden gehoude n. • 



acatu .. es ENPB-Dea Baag 
1na maandelijks brengt de gemeente 
., Haag belangr ijke bestemmings
lnnen en struktuurschetsen uit. In 
' " plannen voor deelgebieden in de 
rnpente wordt naast de ruimtelijke 
rJ chting ook het verkeer geregeld. 

r uidige werkgroepen in de afdeling 
r>ten geen tijd al deze, ook op ver-
,, r sgebied zeer veel bepalende plannen 
testuderen en van kommentaar te 
,rzien. Daarom zijn we van plan, 
lien er voldoende belangstelling voor 
taat, een werkgroep 

bestemmingsplannen 

te richten. We doen een beroep op 

iedereen die hier belangstelling voor 
heeft kontakt met ons op te nemen. 

TIJDSINVESTERING: 4 tot 6 uur per week. 

GEWENST: enige ervaring op het gebied 
van bestemmingsplannen, ruimtelijke 
ordening of verkeerszaken. 

KONTAKT opnemen met Rob van Putten, 
telefoon 603365, of een briefje naar 
Postbus 11638, Den Haag. 

De werkgroep gemeentepolitiek van onze 
afdeling houdt zich bezig met het be
kommentariëren van alle gemeentelijke 
nota ' s op verkeersgebied, het volgen 
van vergaderingen van de raadskommissie 

... nveavacleriag 
Thema: fietsvoorzieningen 
en knelpunten 
Op donderdag 24 april 1980 organiseren we een ledenvergadering 

over de vormgeving van fietsvoorzieningen. Panleiding hiervoor 

L S het verschijnen van een gemeentelijke nota, waarin een aan 

tal uitgangspunten voor het realiseren en vormgeven van aller 

l e i fietsvoorzieningen zijn opgenomen. Omdat de inhoudvan deze 

nota zeer nauw aansluit bij de beleving van het fietsen in het 

dagelijks verkeer , vinden we het erg belangrijk dat juist ook 

de n i et-aktieve ·ENFB-leden meedenken en meepraten over in de 

nota genoemde mogelijke oplossingen voor knelpunten. 

De ervaringen van fietsers zijn onmisbaar om te komen tot goe

d e oplossingen. Een toelichting op de knelpunten èn moge li jke 

op l ossingen vindt u elders in dit nummer. 

Op de ledenvergadering zullen ambtenaren van de gemeentelijke 

fietsstuurgroep aanwezig zijn om een toelichting te geven op 

een aa~tal punten uit de nota. Vervolgens is er uitgebreid ge

gelegenheid voor diskussie met hen . 

Het eerste deel van de vergadering is gewijd aan enkele huis 

houdelijke zaken, zoals het kiezen van een nieuwe sekretaris . 

De l edenvergadering wordt gehouden op donderdag 24 april 1980 , 

in de wijkwinkel Kortenbos , Westeinde 26 , aanvang 20 . 00 uur. 

A G E N D A 

1 . Opening (20.00 uur) 

2 . Mededelingen 

3 . Verslag ledenvergadering 21 - 11 - 79 (blz. 6 ) 

4. Verkiezing sekretaris (blz . 8 ) 

5. Gelegenheid tot het aan de orde stellen van a l le r le i akti
viteiten van de afdelingen en 
rondvraag . 

6. Thema : knelpunten en fietsvoorzien i ngen 

Het be s tuur van de 
a f de l ing Den Ha a g 

OVV , het ontwerpen van eigen plannen 
(zo mogelijk in samenwerking met 
anderen) en het organiseren van studie
dagen en manifestaties. 
Deze wer~roep 

gemeentepolitiek 

kan versterking zeer goed gebruiken. 

TIJDSINVESTERING: 4 tot 6 uur per week. 

GEWENST: afgezien van enkele basis
vaardigheden (zoals het schrijven van 
stukken) is enige kennis van het 
verkeersbeleid wel gemakkelijk. 

KONTAKT opnemen met Rob van Putten, 
telefoon 603365, of een briefje naar 
Postbus 11638, Den Haag . 

• 
Het afdelingsblad "De Fietsbel" ver
schijnt vijf tot zes maal per jaar. 
De Fietsbel moet het al enkele jaren 
zonder redaktie doen, waardoor het 
blad weinig eenheid en kontinuiteit 
ten toon spreid. Daarom zoeken we een 
paar mensen die bereid zijn een 

redaktie Fietsbel 

te vormen. Dit betekent het in overleg 
met de werkgroepen samenstellen van de 
inhoud en het zorgdragen van de konti
nuiteit in vorm en inhoud. Daarnaast 
het zelf schrijven van artikelen . 
we hebben al mensen voor het type- en 
layout- werk. 

TIJDSINVESTERING: afwisselend; gemid
deld 2 tot 4 uur per week. 

GEWENST: enige ervaring in redaktioneel 
werk of het schrijven van artikelen . 

KONTAKT opnemen met Christiaan 
La Poutre, telefoon 461287, of een 
briefje naar Postbus 11638 , Den Haag. 

Een van de hoofdtaken van dé ENFB is 
het aandragen van oplossingen voor 
knelpunten voor fietsers. Een van onze 
werkgr oepen van de afdeling houdt zich 
hier kontinu mee bezig. De werkgroep 
bekijkt ook konkrete verkeersplannen 
van de gemeente en komt met eigen 
voorstellen over fietsroutes en 
-verb i ndingen. 
Deze werkgroep 

knelpunten 

heeft dringend behoefte aan versterki ng 
van de gelederen . 

TIJDSINVESTERING: 3 tot 6 uur per week. 

GEWENST: kennis van de fietsproblema
tiek en van Den Haag . 

KONTAKT opnemen met Michel van Loon, 
telefoon 832125, of een briefje naar 
Postbus 11638, Den Haag . 

3 



·INGEZONDEN 
BRIEF 

KNELPUNTKWELPUNT 

Redaktie fiet s b e lange n(!) 

Beste mensen, 

Hoewel ik al teveel te lezen heb l ees 
ik ook De Fietsbel. In het nummer dat 
ik gisteren kreeg zag ik op blz. 16 
een stukje onder de naam ZWART. De in
houd kwam met de kop overeen. Ik wil 
even mijn principie el bezwaar aan
teke nen dat jullie e ne rzij ds v ia o v e r
leg en pressie met wettige middelen 
het b e l e id van d e gemeentera a d wi llen 
b e ï nvloeden , te r wi j l jul lie hier 
a nderzijds zonder kommentaar zwendel 
tegenover de HTM propageren. Ik vind 
dat schi~ofreen of , gewoner, oppor
tunistisch . Hebben jullie hier wel 
over nagedacht? I k verzoek jullie dat 
a l snog te dven en daarover in de 
volgende Fietsbel te berichten . 

Groen van Prinstererlaan 
volgens ENFB voor 
fietsers levensgevaarlijk 

ANTWOORD : 

Met vriendelijke groeten, 

H. E . Ruitenberg 
2585 HR 

Een reda k t ie kent dit blad al jaren 
nie t meer: het art ikel over de Zwart 
r ijde rsbond h e b ik e r zel f in g e z e t 
omdat het een groep is die - hoewel 
met onwettige middel e n - stimuleri n g 
van het openbaar vervoer voorstaat . 
Plaatsing van het artikel beschouw ik 
als informatie; het betitelen van het 
artikel als propaganda vind ik o v e r
dreven. Overigens acht ik d e lezer(es ) 
best in staat zich over deze Zwart
rijdersbond een oordeel te v ormen 
zonder kommentaar mijnerzijds. 

Christiaan La Po utré 

Voo .. bu .. g 

De demonstratiefie t s r o ute e indigt (of 
begint ?) op het ogenblik op het 
kruispunt Albardastraat/Groen van 
Prins tererlaan. Een v an de gevaar
lijkste punten uit de stad. Zowat 
elke week wordt er wel een fietser 
aangereden. T;.Jen er enkele maanden 
terug zelfs e.' n fi e tser werd doodge
reden door e~1 vrachtwagen, besloten 
we de gemer l : raad eens wakker te 
schudden, di t middels een tweetal 
brieven. 
In de tweede werd vrij precies aan
gegeven wat er volgens ons zou moeten 
gebeuren. De te nemen maa t r e gelen 
liggen nogal voor de hand. 
De Groen van Prinstere rlaan is veel 

De werkgroep heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. 

Ondanks dat we erg blij z ijn met h e t feit dat het gemeentebestuur 
besloten heeft vele eenrichtingsstraten door fietsers ~n twee 
richt~ngen te laten berijden, blijven wij erop hameren dat de 
Laan van Oostenburg vooral niet overgeslagen mag worden. Dit om een 
veilige fietsroute te bewerks t elligen. 

De Herenstraat is een alternatieve route voor de onveilige Parkweg. 
Daarom blijft het een aktiepunt voor ons om deze straat voor fiet
sers open te houden. 

Om ons wat beter bekend te maken bij de verschillende partijen, 
hebben we met iedere fraktie een afspraak gemaakt om onze ideeën en 
wensen naar voren te brengen. Ook tijdens de raadsvergaderingen 
wordt er zo nodig ingesproken door een van de leden van de werk
g r oe p . 

Naa s t he t voor gaande blijven natuurlijk de a l gemene beleidspunten 
aan de o r de , zoa l s 

het kritisc h toez i en op het be l e i d van de gemeente 
- het zo mogelijk opheffen van drukk noppen e n eventuee l aanbra ng e n 

van dete ktielusse n 
veilige fietsroutes b ewerkstellige n 

- rechtsaf door rood bepleite n 
- strijden voor fietspaden. 

Voor inlichtingen en kopen v an materiaal kunt u ons weer vinden bij 
het kraampje op 19 april tussen 10 en 15 uur op de hoek van de 
Herenstraat en de Laan van Oostenburg. 

Ineke Dries 
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e Groen van Prinstererlaan: 
racebaan! 

te breed en nodigt automobilisten uit 
tot hard rijden . Door het enorme 
kruisingsvlak kunnen ze hard de bocht 
om en is de boog die ze nemen moei
lijk vooraf te bepalen. Doordat fiet
sers van of naar de fietsroute dia
gonaal moeten oversteken wordt het nog 
eens extra gevaarlijk. Ook het kruis
punt Groen van Prinstererlaan/Mozart
laan is niet zonder gevaar. Automobi
listen die van de Laan van Meerder
voort komen, zien opeens de enorme 
asfaltvlakte voor zich opdoemen en 
geven niet zelden extra gas , waardoor 
het onmogelijk wordt hun snelheid te 
bepaleb, terwij l bovendien gepar
keerde auto's het zicht belemmeren. 
De bestaande wegbreedte is natuurlijk 
waanzinnig (2 x 3 rijstroke n). Het 
grootste gedeelte van het verkeer zal 
op de k ruising met de Oude Haagweg 
richting c entrum kiezen, hetgeen ook 
he t verkeer op de overige twee takken 
van deze kruising doet. Als de kapa
c itei t van de Groe n van Prinstererlaah 
nodig zou zijn, zou je op de Oude 
Haagwe g al gauw op 2 x 6 rijstroken 
uitkome n en verder richting centrum 
alma ar meer. 
Wi j v inden 2 x 1 rijstrook + fiets
pader r uim voldoende en hebben voor
gesteld de weg tot een dergelijk 
profiel te versmallen. Verder door
trekken van de fietsroute en maat
regelen om het afslaand verkeer op de 
kruising Groen van Prinstererlaan/ 
Albardastraat te dwingen een scherpe 
bocht te maken. 

Dit kan voorlopig grotendeels met weg
markeringen gedaan worden , een wer kje 
van niks a l s je het ve r geli jkt met wat 
er een paar ho nderd meter ver derop aan 
de Oude Haagweg geb eurt. 
Maar j a , de ambt e lijke mo lens malen 
lang zaam. De raad heeft onze brieven 
g e zien. Nu mo eten ze in de kommissi e 
voor oyv behandeld worden en dan gaan 
B e n W e r eventueel iets mee doen. 
Voorlopig gebeurt er niets . 

Rik 



DWARSWIG 
BREDE SAMENWERKING VOOR ALTER
NATIEF DWARSWEG BINNENSTAD 
De gemeente Den Haag werkt nog steeds aan plannen voor de aanleg 

van nieuwe wegen in het centrum. Deze nieuwe wegen (door het Oude 

Centrum en Kortenbos) zouden nodig zijn om het autoverkeer beter 

op te vangen en de Grote Marktstraat te ontlasten. Door de gemeente

raad is tweeënhalf jaar ge l eden tot aanleg van deze wegen besloten, 

onder het voorbehoud dat een onderzoek naar het doorgaande verkee r 

de noodzaak ervan zou aantonen. Dit onderzoek is inmiddels afge 

rond, maar duidelijke konklusies zijn er nog steeds niet uit 

getrokken. 

Wat velen hoopten , is echter niet ge
beurd. De gemeente weigert te werken 
aan plannen om het autoverkeer in het 
centrum aan banden te leggen en het 
gebruik van de auto te beperken. In 
plaats daarvan klampt men zich vast 
aan oplossingen die achterhaald zijn en 
alleen de verkeerschaos en -overlast 
in de kwestbare binnenstad maar ver
groten. Zelfs minister Tuijnman (VVD) 
zei onlangs in de Tweede Kamer dat 
verkeersdoorbraken in binnensteden 
geen oplossing zijn voor de hedendaaQ L.. f · 
verkeersproblemen. 
Onlangs wa s er een nieuwe opleving in 
de Dwarsw~gdiskussie . Omdat de voor
bereidingen voor een bestemmingsplan in 
Centrum-Zuid op last van de gemeente
raad versneld moesten worden, ontstond 
het probleem of er in die plannen wel 
of niet een Dwarsweg moest worden op
genomen (zie ook elders in dit nummer). 
De gemeenteraad besloot om dit wel te 
doen , met die aantekening dat de reser
vering in het plan zou verdwijnen als 
de gemeenteraad alsnog zou besluiten 
geen Dwarsweg aan te leggen. Bovendien 
mogen er tot die tijd geen sloop- en 
bouwaktiviteiten plaatsvinden die van
zelf al het gereserveerde tracé zouden 
vastleggen. 
In Kortenbos, waar eveneens een nieuwe 
verkeersweg is geprojektperd, 1s door 
het wijkberaad uitge r ekend dat het niet 
aanleggen van de weg de ruim tP doet 
ontstaan voor zo •n 200 woningen e xtra. 
Een keihard argument in een tijd dat 
door iedereen geroepen wordt dat het 
wonen in de binnenstad krachtig bevor
derd moet worden. 

Zoals het er nu naar uitziet krijgt de 
gemeenteraad in de zomer van dit jaar 

het pla~rgelegd om genoemde wegen 
aan te leggen, zonder dat er echte 
alternatieven bijgeleverd worden. Een 
kwestie dus van slikken of stikken. 
En dat terwijl het verzet binnen de 
gemeenteraad tegen de Dwarsweg steeds 
groter wordt. En van de belangen
groepen zijn alleen nog de Kamer van 
Koophandel, het grootwinkelbedrijf en 
de Stichting Binnenstad voor het 
realiseren van nieuwe wegen. Een zeer 
smallen basi~ om te komen tot zulke 
zware ingrepen in de stedelijke struk
tuur. Dit te meer omdat goed uit
gewerkte alternatieven nog nooit een 
kans hebben gekregen. 
Een aantal jaren terug heeft het 
Stedelijk Verkeerskomité , samenge
steld vanuit diverse bewonersgroe
oeringen, wel geprobeerd andere 
plannen te formu leren, maar deze waren 
niet konkreet genoeg om als gelijk
waardig alternatief te fungeren voor 
de Dwarsweg-filosofie . 

Uit bezorgdheid over de recente ont
wikkelingen en de opnieuw dreigende 
verkeersdoorbraken zijn medio maart 
vertegenwoordigers van bewoners- en 
belangengroeperingen om de tafel gaan 
zitten om te bekijken hoe de op korte 
termijn dreigende gevaren het hoofd 
kunnen worden geboden èn wat er wel 
moet gebeuren met de autoverkeers
afwikkeling. Ook leden van de gemeen
teraad waren aanwezig. Zij drongen 
erop aan dat goede alternatieve plan
nen worden ontwikkeld voordat het 
gemeentebestuur tot besluitvorming 
ove rgaat. Een tweetal werkgroepen , 
waarin personen zitten uit het 
Stedelijk Verkeerskomité, Kortenbos, 
Het Oude Centrum , Vrienden van Den 
Haag, ROVER, ENFB en uit politieke 
partijen, zal zich met zo •n alterna
tief gaan bezig houden. De ene werk
groep zal zich gaan richten op stede
bouwkundige uitgangspunten , de andere 
op de verkeerstechnische invulling van 
zo 'n plan. Er wordt naar gestreefd de 
plannen in mei / juni van dit jaar rond 
te hebben . 
Voor de ENFB zal het belangrijk zijn 
ervoor zorg te d r agen dat ook de 
fiets voldoende aan bod komt in de 
plannen . Enkele uitgangspunten voor de 
te o ntwikkelen plannen zijn: 
- geen doorgaand zutoverkeer door de 

binnenstad 
- effektieve maatregelen om dit af t e 

dwingen 
- verlsaging van het autogebruik in 

woon-werk- en woon-winkelverkeer 
- een effektief parkeerbeleid 
- minder kapaciteit voor het auto-

verkeer. 
Bekeken moet nog worden in hoeverre de 
plannen van de ENFB-werkgroep knel
punten (zie elders in dit nummer) v~or 

de binnenstad in het alternatief mee
genomen kunnen worden of als apart 
voorstel zullen verschijnen. 

·Met het ontstaan van deze breed samen 
gestelde overleggroep is de kans op 
een doorbraak aanzienlijk groter ge
worden. Een doorbraak in de Haagse 
verkeerspolitiek wel te verstaan. 

Rob van Putten 

DWARSWEG-AKTIE 
Het is maar te hopen dat de benzine
prijzen de komende tijd een flink eind 
omhoog zul l en vliegen , want dat lijkt 
het enige dat de overwoekering door 
auto's een halt toe kan roepen. 
Als het aan de overheid ligt komen er 
echter alleen nog maar wegen bij . 
De ENFB en enkele andere aktievelingen 
proberen regelmatig het absurde van 

• 

dergelijke plannen over te brengen, 
maar al te veel zoden aan de dijk 
zetten doet dat niet. 
Zo ligt er nog altijd het plan tot 
herprofilering van de Amsterdamse en 
Sti l le Veerkade en Brouwersgracht/ 
Om en Bij/Zuidwal en de aanleg van de 
verbindingsweg hiertussen (de zo
genaamde Dwarsweg) . 

De ruimte is er al bijna voor: door de 
buurt zorgvuldig te laten verkrotten 
en vervolgens te slopen, is op het aan 
te leggen tracé nog één huis als sta
in-de- weg overgebleven . Gezien de op
pervlakte waarover de kaalslag en 
verkrotting zich hier uitstrekt zou je 
mogen verwachten dat er in deze buurt 
niet veel mensen meer wonen. De enkele 
tientallen bewoners die op 26 februari 
in aktie kwamen tegen nog verdere aan
tasting van hun woonomgeving, die 
aanleg van de Dwarsweg met zich mee
brengt, zijn waarschijnlijk zo'n 
beetje de enigen die het er nog hebben 
kunnen uithouden. 
De goede wil is er in ieder geval. Met 
behulp van twee autowrakken, een 
staa lkabel , spandoeken , pamfletten en 
een paar verkeersborden, werd op de 
bewuste dag de Stille Veerkade 
afgesloten. Tot de aktie was pas de 

dag tevoren besloten, zodat maar weinig 
hulptroepen konden worden ingeschakeld. 
Van de ENFB waren zegge en schrijven 
twee man aanwezig. Wel was er een 
uitgebreide persafvaardiging. Die was 
zelfs een half uur te vroef uitgeno
digd en begon op een gegeven moment te 
klagen dat er opgeschoten moest worden , 
omdat het anders te donker zou worden 
om foto's te nemen ("De Stichting OUde 
Centrum heeft gistermiddag een on
verwachte prikaktie uitgevoerd"stond er 
in Het Vaderland) . 
Het verkeer zat even aardig vast , maar 
helaas verschenen er een paar dronken 
vechtersbazen, waarvan er een met een 
pingpong-batje liep te zwaaien , die 
het blijkbaar niet zo op hadden met dat 
stelletje alternatievelingen. Een ervan 
was nog erg sterk ook , want hij duwde 
één van de wrakken van de weg af, 
hoewel er zes man terug duwde. Daar was 
iedereen toch wel een beetje bang van 
en toen ook de politie verscheen, was 
het snel afgelopen. Na drie kwartier 
had het verkeer weer vrij baan. 

Rik 

5 



VERSLAG AFDELINGSVERGADERING 21-ll-79 
OPENING 

Rob van Putten opent de vergadering bij 
aanwezigheid van ongeveer 20 mensen. 
Hij memoreert het aftreden van wet
houder Klomp en doet een voorstel om 
met haar opvolger te gaan praten . 

VERSLAG LEDENVERGADERING 20- 9- 79 

Dit wordt aangenomen met de opmerking 
dat de verkoopadressen bliJven bestaan 
en zelfs moeten worden uitgebreid met 
de Wereldwinkel. 

JAARVERSLAG 

Na verandering van punt 9 en 10 ir. 
resp. 8 en 9 wordt dit aangenomen. 

FINANCIEEL VERSLAG EN BEGROTING 

De penningmeester legt uit dat het op
voeren van een aantal posten PH niet 
riskant is omdat dit luxe posten zijn 
zodat we bij plotseling stoppen van de 
subsidie ook kunnen doordraaien. 
Hierna wordt dit goedgekeurd met dank 
aan de penningmeester. 

SUBSIDIËRING 

De haalbaarheid van subsidie wordt 
waarschijnlijk een stuk groter als de 
aanvraag wordt gesplitst over huis
vesting en nota's. De enige gemeente
kontrole zal zijn of we het geld wer
kelijk aan de opgegeven opsten uit
geven. Hierna stemt een ieder in met 
een subsidie- aanvraag. 

BELEIDSVOORNEMENS 

De vergadering stemt hiermee in. 

VERKIEZING AFDELI~GSBESTUUR 

Het voorstel wordt aangenomen. Dit 
houdt in dat het bestuur er als volgt 
u it zal zien: Rob van Putten (voor 
zitter), Christiaan La Poutré (sekre
taris) , Wijnand B. Klaver (penning
meester) , Rob Snoei j (gemeentepolitiek) 
Michel van Loon (knelpunten), Henk 
Heeger (publiciteit) en Joep van Hoof 
(Fietsbel) . 

VERKIEZING AFVAARDIGING LEDENRAAD 

Na een uitleg over het funktioneren 
van de ledenraad wo rdt ook dit 
voorstel -Wijnand Klaver, Rob van 
Putten en Rob Snoeij, en Jacques 
We lters als plaatsvervanger - gevolgd . 

50 IS TEVEEL 

Er is 77 oktober een geslaagde aktie
dag geweest in Hoogkarspel. Er zijr. 
wel pakketten voor organisaties binnen 
maar nog niet voor scholen. 
De opzet van deze aktie is ten eerste 
de wet aanpassen en ten tweede plaat 
selijk pressie uitoefenen opdat de 
algemene stemming voor een wets
wijziging wordt. 
We zien af van een eventuele intensj~ve 
bege l eiding van een klein aantal 
scholen . 

SINTERKLAASAKTIE 

Wijnand Klaver zal als sint optreden. 
Om di t in de spreektijd te kunnen uoen 
z al vooraf overleg gepleegd moeten 
worden met de burgemeester. l·locht dit 
niet mogelijk zijn dan zal de Goed 
heiligman bij de ingang van de raads
zaal optreden . Wijnand B . ~laver 
regelt dit verder. 

GEMEENTEPOLITIEK 

In de nota verkeergafwikkeling zeezijde 
binnenstad zit een autoweg verstopt 
waartegen wij samen met de betrokken 
wijken ons afzetten. De nieuwe kluif 
voor de komende tijd za l zijn de nota 
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eerste stap van het struktuurplan . 
Uit de vergadering komt de suggestie 
een interview met de nieuwe wethouder 
in de Fietsbel te plaatsen . 
De werkgroep knelpunten dringt aan op 
toezending van reakties van de werk
groep gemeentepolitiek en brieven , 
voor zover die voor haar interessant 
zijn . 

WIJS OP WEG 

De bedoeling van deze groep is het 
samenbrengen van gebruikers van open
baar vervoer en producenten . Het 
laatste grote projekt is geweest het 
station HS en omgeving; het volgende 
projekt zal zijn het station Centraal 
en omgeving . 

KNELPUNTEN 

De projekten waar de werkgroep momen
teel mee bezig is, zijn de volgende: 
- de uitgang van het Haagse Bos aan d e 

kant van de Bezuidenhoutseweg; 
- de oversteek van de Laan van Nieuw 

Oost Indië, komend vanuit het Haagse 
Bos 

- De kruising Groot Hertoginnelaan/ 
Valeriusstraat ; 

- integraal plan voor de binnenstad ; 
- de Laan van Nieuw Oost Indië; bin-

nenkort komt deze laan op de agenda 
van de raadskonwissie OVV. 

PUBLICITEIT 

De verkoopadressen zijn weer bevoor
raad . Er zijr1 nieuwe stickers over 
"rechtsaf door rood ". De opzet is ak -

50 IS TEVE~L 
Deze aktie heeft nu ook in Den Haag een 
vervolg gekregen. 
Nada t zeer geruime tijd geleden en
veloppen besteld waren met de bedoeling 
deze rond te delen bij scholen in Den 
Haag, Voorburg, Rijswijk , Scheveningen 
en Loosduinen , is minder ruime tijd 
geleden in Voorburg een begin gemaakt 
met het ronddelen van de enveloppen 
voor de scholen aldaar . 
Voor de overige scholen wilden wij nog 
wat wachten en eerst het "kinderwerk
pakket " (KWP ) , speciaal bestemd voor 
de lagere scholen , bestellen (deze 
sugqestie wordt in een brief uit de 
enveloppe gedaan) om te kijken of wij 
nog i< ·ts met het KWP zouden kunnen doen . 
Dus vri j geruime tijd ge leden gingen we 
rond Je tafel zitten : wat konden wi j 
met het KWP doen? Niet veel. De pak
ketten kosten f 2 ,- per stuk, dus deze 
bestellen voor Den Haag, Scheveningen , 
Rijswijk en Loosduinen zou een tè kost
bare zaak worden (200 scholen: f 400 ,- ) . 
We besloten toen om een korte samen
vatting van het KWP te maken (dit ont
breekt natuurlijk in de en veloppen) en 
deze in de enveloppen te stoppen. 
Toen werd getracht een aantal mensen 
bereid te vinden de enveloppen rond te 
brengen bij de scholen en inmiddels 
zal dit wel gebeurd zijn (tenzij door 
klapbanden, doorgezaagde fietsPn , open
gebroken wegen, fataal indringPnde uit
laatgassen weer de nodige s l ... c htoffers 
onder hen zijn gevallen; scholen die 
nog geen enveloppe hebben ontvangen 
weten dus meteen wat de oorzaak daarvan 
is). Bovendien besloten we voor een 
tiental scholen wel het KWP V~ bestel
len en deze persoonlijk te gaän over
handigen. Dit laatste is nog r.iet 
gebeurd , omdat wij de KWP 1 s zelf nog 
niet hebben ontvangen . We zullen van de 

tiever ·ce gaan werken aan de bakfiets , 
waarvoor zowel borden als vrijwill i gers 
nodig zijn . De eerste zullen gemaakt 
worden; de tweede worden hierbij op
geroepen . Er zijn momenteel wat 
buitenlandse kontakten , met name met 
Bristol . Een school zou graag willen 
dat wij een inleiding houden . Dit wordt 
aangehouden tot de volgende kerngroep
vergadering . De trainingsdag aktie
strategie was voor ons als grotere 
afdeling niet zo zinvol . 

RONDVRAAG 

1 . Is een afdelingsvergaderig als deze 
zinvol naast thematische avonden als de 
vorige vergadering. Het blijkt uit de 
vergadering dat de huidige opzet van 
"openbare kerngroep " en thematische 
avonden en daarnaast de werkgroepen 
goed voldoet. De aktieve leden kiezen 
in het algemeen toch de kerngroep als . 
oriëntatie . 
2. De aanleg van een fietspad langs de 
Rijksstraatweg (Wassenaar) aan de 
Leidschendamse kant gaat niet door 
wegens onteigeningsmoeilijkheden. De 
werkgroep knelpunten neemt d it op. 
3 . De afdeling Voorburg wil de Heren
straat toegankelijk houden voor 
fietsers tegen een dreigende algehele 
sluiti ng in. Zij zijn hiervoor een 
plan aan het ontwerpen. Samen met hun 
"fietscirkulatieplan" willen zij dit 
onder de aandacht van de Voorburgse 
gemeenteraad brengen. 

Rob Snoeij 

e rvaringen van deze scholen een klein 
stukje schrijven , wat dan het vervolg 
zal zijn op dit bericht (natuurlijk zijn 
ook die van andere scholen welkom) . 
Met dank aan de bezorg.st.ers die nog 
niet zijn bezweken aan bovenvermelde of 
andere rampen. 

Marga, Martin, Jan 

P.S. Bi j de bakfiets (12 april, Wevers
plaats) zijn nog 50 is teveel-envel op
pen te krijgen (met poster) en er zijn 
50 is teveel - buttons. 

· i 
I 

I 



TOELICHTING BIJ LEDENVERGADERING 

r etsvoo .. zianingen 
a f ietsk•alpunten 
De ledenvergadering van 24 april a.s. is vrijwel geheel gewijd aan 

het thema "fietsvoorzieningen". Direkte aanleiding hiervoor is het 

verschijnen van de nota "vormgeving fietsvoorzieningen" van de 

gemeentelijke Fietsstuurgroep, een ambtelilke werkgroep die zich 

bezig houdt met het fietsverkeer. In die nota worden mogelijkheden 

aangegeven voor de aanpak van bepaalde, veelvuldig voorkomende 

knelpuntsituaties voor fietsers. 

Ter voorbereiding op deze ledenvergadering hebben we een aantal 

onderwerpen uit deze gemeentelijke not~ geselekteerd die zich goed 

lenen voor een diskussie. Voor die diskussie zijn de ervaringen 

van fietsers in het verkeer erg belangrijk, omdat alleen op basis 

van konkrete belevingen in allerlei verkeerssituaties gewerkt kan 

.worden aan zinvolle oplossingen. We rekenen dan ook op een grote 

opkomst van Haagse ENFB-leden. De konklusies die ten aanzien van 

de verschillende onderwerpen op èe ledenvergadering zullen worden 

getrokken, worden in het kommentaar van de ENFB op de nota verwerkt. 

1. De bromfiets 

Moet de bromfiets wel o f niet op fiets
paden kunnen rijden? Dat is een vraag 
die de ENFB al lang bezig houdt. De 
Fiets stuurgroep stelt in de nota "vorm
gevirtg fietsvoorzieningen'' dat er een 
wettE'lijk onderscheid moet komen tussen 
snel Je en langzame bromfietsers, waar
door het mogelijk wordt snelle brom
fietsers van de fietspaden te weren. 
Uit veiligheidsoverwegingen acht de 
Fiets stuurgroep het niet aanvaardbaar 
het b romfietsen op fietspaden in het 
geheel te verbieden. Wel wordt erkend 
dat er regelmatig gevaarlijke konflik
ten Lussen fietsers en bromfietsers 
ontst.aan. En in de ongevallencijfers 
blijkt dat de bromfiets er erg slecht 
uitspringt voor wat betreft de kon
flikten met het autoverkeer. Het is 
bekend dat juist het scheiden van 
bromfiets en auto door mideel van 
fietspaden de verkeersonveiligheid op 
de kruispunten vergroot. 
Zolang <>r I•Og geen mogelijkheden zijn 
iuri d isch een onderscheid te maken 
r-usSE'n "snelle'' en "langzame" brom
·-ietsers is het volgens de Fietsstuur
lroep ongewenst fietsers en bromfiet
;ers te scheiden. 
De ENFB-afdeling Den Haag heeft in het 
verleden meermalen het standpunt in
g"enomen dat de bromfiets bij wijze van 
experiment verboden zou moeten worden 

op dEc~. demonstratie-fietsroute. 
~ r Zl jn momenteel al de wettelijke 
•oge i ijkheden een dergelijke maatre9el 
· oe t:e passen. In het kader van het 
RijsHijkse demonstratieprojekt "her
inrichting stedelijk g ebied" zijn er 
op de zeer drukke Lindelaan fietspaden 
aangelegd, die uitsluitend door 
fiet s ers gebruikt mogen worden. Hier
vo or is het v erkeersbord v oor toe
rist l sche fietsroutes (rechthoeking, 
zwar t , tekst: f ietspad) uit de kast 
gehaa ld. Zou het geer aanbeveling ver
dienPn om vooruitlopend op een her
zien l ng van de wettelijke positie van 
de b r omfiets, die ongetwijfeld nog 
vele jaren op zich zal laten wachten, 
in Den Haag met dergelijke oplossingen 
te e x perimenteren? 

2. Scheiding van autoverkeer

fietsverkeer; fietspaden/ 

fietsstroken 

Waar moeten er in Den Haag fietspaden 
komen? Een vraag die gemakkelijker 
gesteld dan beantwoord wordt. Het is 
inuners ondoenlijk om voor elke straat 
in Den Haag te gaan beoordelen welke 
maatregelen er nodig zijn om het fiet
sen weer veilig en komfortabel te 
maken. Algemene uitspraken zijn der 
halve nodig. De Fietsstuurgroep heeft 
daartoe een voorstel gedaan. In de 
nota "vormgeving" worden vier kate
gorieën stadswegen grofweg onder
scheiden : 
1. wegen met hoofdzakelijk een stroom

funktie (veel doorgaand auto
verkeer) 

2. wijkontsluitingswegen (doorgaand 
autoverkeer) 

3. buurtontsluitingswegen (voornamelijk 
ontsluitingsverkeer) 

4. woonstraten (uitsluitend bestem-
mingsverkeer). 

Voor kategorie 1 wordt een scheiding 
van fietsers en autoverkeer voorge
staan. Afhankelijk van de aanwezige 
ruimte worden verschillende oplossingen 
gedacht, waarbij ook het in de Weimar
straat toegepaste eenzijdige twee 
richtingsfietspad wordt genoemd. Maar 
is het verder toepassen van dit type 
fietspaden in het stedelijk gebied wel 
aan te bevelen ? 

Ook fietsstrok e n worden genoemd als 
middel om het fie tsen op hoofdroutes 
veilig te maken, hetzij als tijdelijke 
maatregel in afwachting van de aanleg 
van fietspaden, hetzij als definitieve 
voo rziening wegens gebrek aan ruimte 
voor vrijliggende fietspaden. In welke 
g eva llen kan de ENFB genoegen nemen 
met dit soort voorzieningen? Wanneer 
voldoen fietsstroken en in welke 
gevallen niet (bijvoorbeeld in verband 
met parkeren ) ? 
Over de zogenaamde wijkontsluitings
wegen spreekt de nota zich minder 
duidecijk uit. Afhankelijk van karakter 

en aanwezige ruimte kunnen fietsvoor
zieningen gewenst zijn. In de katego
rieën 3 en 4 (buurtontsluitingswegen en 
woonstraten) is volgens de Fietsstuur
groep geen scheiding nodig, tussen 
fietsers en auto's. 
De vraag is in hoeverre de in de nota 
aangebrachte scheiding in soorten 
wegen in de praktijk relevant is. Het 
karakter en de veiligheid van straten 
in Den Haag wordt door meer taktoren 
bepaalde dan de funktie die de betref
fende straat in de verkeerscirkulatie 
vervult. Genoemd kunnen worden het 
dubbelparkeren (bijvoorbeeld Vaillant
laan) , het winkelen en laden en lossen 
(bijvoorbeeld Frederik Hendriklaan) , 
een- of tweerichtingsverkeer, en de 
verkeerskultuur in de buurt. 
Welke maatregelen zijn nodig om het 
fietsen in al dit soort straten veilig 
te maken? Waar moet op gelet worden bij 
de beoordeling van straten op de nood
zaak van fietsvoorzieningen (paden of 
stroken)? 

1* voorbeelden van wegindeling 

Op tekening 1 zijn enkele voorbeelden 
van een wegindeling op wegen met veel 
autoverkeer zonder fietspaden aan
gegeven. 

3. Kruispunten 

Ook als er vrijliggende fietspaden zijn 
blijven er problemen liggen op de kruis
punten. De kruispunten kunnen we indelen 
in die welke met verkeerslichten ge
regeld zijn en die welke geen verkeers
lichten hebben . De problemen die zich 
voordoen voor fietsers kunnen we onder
verdelen in het linksafslaan, het 
rechtsafslaan en het voorsorteren. 
- Rechtsafslaan: 
Het rechtsaf kunnen slaan door rood 
licht is al jaren een wens van de ENFB . 
Helaas kan de gemeente De~ Haag op dit 
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gebied nog niet veel doen omdat er een 
wette l ijke regeling voor nodig is. 
- linksafslaan: 

In principe zijn er twee mogelijkheden 

om op een kruispunt van twee drukke 
wegen linksaf te slaan . De eerste is 
links voorsorteren, de tweede is het 
rechts opstellen en oversteken wan
neer de kus t veil i g is. 
De eerste moge l ijkhei d is er niet als 
er een fietspad ligt , dat doorloopt tot 
op de kru i sing. In Den Haag komt het 
veelvuldig voor dat de fietspaden zo 'n 
50 m vóór het kruispunt ophouden, waar
door de fietser gedwongen wordt tot 
weven met het autoverkeer (zie tekening 
2). 

~D\-, 
\ 

\ 

Bij dit soort afgeknotte fietspaden 
doen zich minder ongelukken voor op de 
kruising tussen fietser e n auto dan bij 
tot op de kruising doorlopende fiets 
paden . Wel wordt in de nota erkend dat 
de laatste oplossing de fietser een 
groter gevoel van veiligheid biedt. 
Wat vin"den de fietsers hier zelf van? 
Een belangrijk nadeel ~an het door
getrokken fietspad is het vaak op
tredende konflikt met de rechtsaf
slaande automobilist. Hieraan kan ech ter 
het nodige gedaan worden met een goede 
vormgev i ng van het kruispunt. 
- Het voorsor teren: 
Dit probleem sluit nauw aan bïj het 
vorige. Bij tot op het kruispunt non r 
lope>nde fietspaden doet dit prob l ""'"' 
zich niet voor. Wel op wegen zondPr 
fietspaden , wegen met afgeknotte fie> t s 
paden en wegen met fietsstroken. Hier
bij kan nog onderscheid worden gemaakt 
tussen kruisingen met en zonder ver
keerslichten . 
Helaas gaat de nota niet uitgebreid in 
op alle varianten op deze voorsorteer
problemen voor fietsers. Moeten er 
aparte opstelvakken komen voor fietsers 
op alle kruisingen met verkeerslichten? 
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3 * twee mogelijkheden van voorsorteren 

Ook de in Leiden toegepaste oplossing 
verdient aandacht (zie tekening 4). 
Hierbij mogen alle fietsers zich vóór 
het autoverkeer opstellen via een 

o_rn 
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4* oplossing Leiden 

toevot:.•r t ie tsstrook, zodat alle kon
flikten wPt het autoverkeer worden ver
meden. De · ietsers trekken immers bij 
groen het •" · rst o p. 
Het gemeent Praadsl id Joop ten Velden 
(PvdA) heetl een eigen oploss ing be
dacMt voor de "weefproblemen". Hij heeft 
al enkele mal e n voorges teld het af-

5 * oploss1nq Joop ten Velden 

geknotte fietspad te laten vervolgen 
door een fietsstrook (liefst in van het 
asfalt afwijkende kleur) die het rechts
afslaande autoverkeer kruist. Hiermee 
zou de automobilist voorrang moeten 
geven aan de fietsers op de fietsstrook. 
Kortom, er is een ska la van mogelijk-

Ve .. kiezlng secl'elal'is 
alcleling 
Enkele maanden geleden heeft Chr istiaan 
La Poutré zijn funktie als sekretaris 
van de afdeling Den Haag moeten neer
leggen , omdat hij gevraagd werd lande 
lijk voorzitter te worden. Inmiddels 
werd hij in februari door de ledenraad 
tot voorzitter gekozen. 
Degenen die al wat langer lid van de 
ENFB zijn , weten dat Christiaan een man 
van het eerste uur is. Hij was enkele · 
jaren voorzitter van de afdeling Den 
Haag en tot voor kort een van de 
belangrijkste peilers van de afdeling . 
Zijn vertrek is niet volledig : voor
lopig blijft Christiaan werken aan 
De Fietsbel en aan de aktiviteiten van 
de werkgroep knelpunten . 

Rik Zakee, sinds kort aktief in de 
afdeling , is bereid gevonden het 
sekretariaat van de afdeling en de 

bijbehorende werkzaamheden over te 
nemen. In afwachting van verkiezing 
door de ledenvergadering heeft Rik zich 
al met veel enthousiasme op het sekre
tariaatswerk gestort. Het afdelings
bestuur draagt dan ook met veel 
vertrouwen Rik Zakee voor als sekreta
ris. 

het bestuur van de 
afdeling Den Haag 

Kandidaten voor deze funktie kunnen -
zoals bepaald in artikel 13, tiende 
lid, van de statuten - worden gesteld 
door het afdelingsbestuur dan wel ten 
minste tien leden van de afdeling. 
Laatsbedoelde kandidaatstelling dient 
ten minste vijf dagen voor de verga
dering schriftelijk bij het afdelings
bestuur te zijn ingediend . 

heden om het voorsorteren op kruispunt 
te organiseren . Op de ledenvergadering 
kunnen we met behulp van tekeningen 
uitgebreid over de voor- en nadelen 
van deze oplossingen spreken . 

4 . Ten slotte 

Dit artikel is alleen bedoeld als aan
zet voor de diskussie op de leden
vergadering. Uiteraard is het dan ook 
mogelijk allerlei andere problemen 
voor fietsers die min of meer in dit 
vlak liggen aan de orde te stellen. 
We zijn erg benieuwd naar uw inbreng o : 
24 april. 

Rob van Putten 

ENFB-STUDIEDAG 
De werkgroep gemeentepolitiek van de 
ENFB-Den Haag is momenteel bezig met 
de voorbereiding van een studiedag 
over het gemeentelijk verkeersbeleid 
in Den Haag . Het thema zal zijn: 
"het verkennen van de beleidsruimte 
van het gemeentebestuur . " We willen 
daarbij drie hoofdpunten aan de orde 
stellen : 
- In hoeverre moet de gemeente Den 

Haag bij het beleid voeren rekening 
houden met rijk en provincie? 

- Hoe kan het beleid gerealiseerd 
worden ? Hoe is dit zo te organisere 
dat niet alles jaren op zich laat 
wachten? 

- Hoe kan je ervoor zorgen dat bewone 
en andere belanghebbenden (bv. wink• 
liers) de plannen aanvaarden? 

Over deze punten zullen diverse pre
adviezen worden geschreven , die de 
deelnemers tevoren krijgen toegestuur• 
Op de dag zelf zullen 's morgens drie 
inleiders een kort verhaaltje houden. 
Daarna zullen de deelnemers 's middag: 
in kleine groepjes over de diverse 
punten van gedachten wisselen. 
De voorlopige datum is vastgesteld op 
zaterdag 31 mei 1980. 
De studiedag is vooral bedoeld voor 
politici en ambtenaren, maar ook voor 
iedereen die belang stelt in een goed 
verkeersbeleid in Den Haag. Belang
stellenden vragen we even een kaartjE 
te sturen of te bellen naar: 

Rob van Putten 
Ieplaan 98, Den Haag 
Tel . 603365 

·pak toch· 
de fiets! 
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I ~--: GEMEENTEPOLITIEK 

aags st .. uktuu .. plan 
Inspraak op de eerste stap 

Men zou zich kunnen afvragen wie de meeste i nspraak op de eerste 

stap heeft, de persoon die deze stap zet of zijn omgeving die in 

gespannen verwachting kijkt wanneer en hoe de stap gezet wordt, 

De bedoeling bij de eerste stap van het Haagse gemeentebestuur naar 

e<m struktuurplan voor onze stad is dat de buroers i11spraak leveren. 

En dan is het interessant om te weten wat ervan terecht is gekomen . 

Welnu, eigenlijk is dat nog niet bekend. Per slot van rekening doe 

j<' je mond bij inspraak open om invloed op de uiteindeliike beslis

s· . ng te hebben, en de gemeente heeft tot nu toe nog op geen enkele 

w .. jze laten weten hoe er bij het bestuur en het ambtelijk apparaat 

wordt gedacht over de inhoud van alle gemaakte opmerkingen. 

Mê ar die o pmerk i ngen zijn in ieder 
gEval gebundeld, in het rapport van 
hE·t CEBEON "Inspraak op de eerste 
st.ap", waarin de inspraak van de 
H<.agse bewoners en van de Haagse orga
nisaties op de Nota eerste stap is 
gEbundeld. Dit rapport is uitgegeven 
door CEBEON BV in Amsterdam, januari 
1''80, en .onder andere verkrijgbaar in 
hE•t gemeentelijk informatiecentrum. 

De opzet van het rapport 

H€'t rapport is verdeeld in een aantal 
hoofdstukken : in 1 en 2 wordt de opzet 
vc:m de inspraak behandeld en de mening 
van de insprekers over de inspraak. 
In hoofdstuk 3 t/m 7 worden de reak
ties op de inspraakbijeenkomsten over 
de verschillende onderwerpen : de 
centrumfunktie van de binnenstad , be
volking , wonen en stadsvernieuwing, 
werkgelegenheid, verkeer en ver voer, 
en deelgebieden behandeld. In hoofd
sl .uk 8 en 9 staan reakties uit werk
schri ften en de vragenlijsten waarmee 
a lle insprekers hebben kunnen werken. 
Dl. t alles omvat 90 bladzijden van het 
rapport, maar dat lijkt meer dan het 
i!;, want elke keer worden de reak ties 
pPr deelgebied omschreven en die over
lappen elkaar uiteraard vaak. Hoofd
s t:uk 10, 60 bladzijden, bevat de reak
t:.es van de Haagse organisaties. Ook 
d:e reakties zijn per onderwerp aan
gegeven en de organisatie staat steeds 
V(~rmeld. 

Il: denk dat we best blij kunnen zijn 
m<>t dit rapport: wij en de gemeente 
weten nu hoe we erover denken: ver
schillend en gelijk. 

De bijeenkomsten: meningen van 

b e woners en wijkorganisaties 

Het is goed dat er voor i n staat dat 
n~et wordt gepretende~rd dat de in
sprekers representatief z i jn voor de 
Haagse bevolking. Maar er zijn veel 
W.Ljkberaden en bewonersorganisaties 
b i j de inspraakbijee nkomsten ver
t e genwoordigd geweest. Dus de 20 à 40 
d e elnemers pe r deelgebied pe·r bijeen
k omst staan in werkelijkheid toch 
v oor meer betrokkenen . Men zou kunnen 
ze ggen dat een belangrijk deel van de 
s p raakmakende gemeente wel bij de 
i nspraak betrokken is geweest. 
I e ts over de insprekers zelf: de modale 
i nspreker - modaal in de zin van de 
me est voorkomende groep - i s een man 
tussen de 40 en 60 jaar met kinderen, 

een middelbare tot hoge opleiding, 
buitenshuis en in Den Haag werkend en 
langer dan 20 jaar in Den Haag wonend . 
Het zal duidelijk zijn: deze inspreker 
heet geen Jan. 

De inspraak zelf en aloemene 

punten 

De insprekers konstateren dat er ver
schillen zijn, met name op het punt van 
verkeer en vervoer , tussen de Nota 
eerste stap en andere recente verkeers 
nota ' s van de gemeente. Men vindt dat 
het o nduidelijk is op welke punten de 
gemeente onmachtig is om problemen op 
te lossen en waar de gemeente wel in
vloed op heeft. Het is ook niet duide
lijk welke beslissingen al zijn genomen 

en hoe de gemeente de resultaten van de 
inspraak zal verwerken. Met de gekozen 
beleidsuitgangspunten is men het in het 
algemeen eens. De inschakeling van een 
onafhankelijk bureau wordt in het 
algemeen gewaardeerd. 

Verkeer en vervoer 

Het verkeer en vervoer blijkt een be
langrijk thema in de inspraak te zijn: 
het doorgaand verkeer in de binnenstad 
moet afnemen, maar niet door door- · 
braken in centrum-zuid en centrum-west. 
Het openbaar vervoer m0et de funktie 
van de auto terugdringen. De groei van 
kantoren in de centrale delen van de 
stad moet worden afgeremd en het wonen 
uitgebreid. Vrije banen voor het open
baar vervoer blijken soms een belem
mering voor fietsers en voetgangers te 
zijn. Het fietsverkeer moet meer aan
dacht krijgen . Van de demonstratie
fietsroute wordt gezegd dat deze on

veilig is . Knelpunten in het hoofd

wegennet tijdens de spi tsuren moeten 
worden aanvaard en een parkeerver
gunningenstelsel met strenge kontrole 
moet mogelijk zijn. Herver deling van 
de stedelijke verkeersruimte ten gunste 
van openbaar vervoer en langzaam ver
keer wordt toegejuichd , of er is in 
ieder geval geen verzet tegen. 
In het algemeen zijn de insprekers 
tegen uitbreiding van het hoofdwegen- a. 
ste l sel , maar op de bestaande-hoofd- ~ 
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wegen zou het verkeer wel beter moeten 
kunnen doorstromen. Het hoefijzer om 
Den Haag willen de meeste insprekers 
weer wel aanleggen, maar een sluiting 
tot een ring door de Machiel Vrijen
hoeklaan-Telderstracé-Hubertusviadukt 
tot stadszutoweg te maken wordt in het 
algemeen afgewezen. 
Fietsverkeer moet mogelijk zijn op 
fietspaden en -routes in zij- en 
parallelstraten van hoofdautoroutes . 
Fietsenstallingen, bewaakt, worden 
gewenst voor het centrum en in de 
wijken. Vrije tram- en busbanen worden 
niet algemeen gewaardeerd. Voorts 
vragen de insprekers om minder la
waaiige bussen. 
Er is twijfel aan de uitspraken in de 
Nota eerste stap omdat het verkeers
beleid tot nu toe een ad hoc-beleid is 

geweest en men vraagt zich af hoe de 
afstemming tussen verkeerscirkulatie
plan - voor de korte termijn - en 
struktuurplan - voor de lange termijn 
- zal plaatsvinden. Ook in de deel
gebieden wordt nog vrij uitgebreid op 
allerlei verkeerszaken ingegaan: 
sluipverkeer en parkeren zijn tref
woorden. 

De Haagse organisaties 

De Haagse organisaties, waaronder de 
ENFB en de Studiegroep struktuurplan, 
waarin de ENFB heeft deelgenomen, heb
ben algemene reakties gegeven, waarbij 
de ENFB en de Kamer van Koophandel wel 
de uitvoerigste zijn. Onze reaktie is 
bekend: zie het artikel van Rob in De 
Fietsbel 80/1. Over verkeer en vervoer 
lopen de meningen bij de organisaties 

meer uitPen dan bij de insprekers, met 
name df=' : ~ laats van het autoverkeer en 
het parkeerbeleid in de binnenstad 
worden verschillend beoordeeld door 
met name ekonomische belangenorgani
saties versus milieu-organisaties. 
Openbaar vervoer en fietsverkeer wil 
men overigens allemaal wel bevorder~n. 

De volgende stap · 

Het wachten is nu weer op de gemeente. 
In een pre-advies of iets dergelijks 
zal het gemeentebestuur zich moeten 
uitspreken over de inspraak en de ver
dere gang van zaken bij het struktuur
plan. 

Miehiel Timmerman 

.. 
FIETSROUTEFRUSTRATIES ROND HET LANGE VOORHOUT 
Stoplichten en de bijbehorende verkeersmasten kunnen het stads

gezicht grondig bederven. Tot die konklusie kwam ruim een jaar 

geleden de voltallige gemeenteraad, toen de struktuurschets 

beschermde stadsgezichten werd behandeld. Via een motie werd het 

kollege van B en W uitgenodi gd voorstellen te doen om de verkeers

lichten op het Lange Voorh out (bij de Kneuterdijk en op het Toer

nooiveld) te verwijderen. Deze verkeerslichten , die hier geplaatst 

zijn in het kader van de aanleg van de deminstratie-fietsroute, 

tasten naar de mening van de raad (en van de Vrienden van Den Haag 

en Die Haghe ) ~e t stedelijk schoon aldaar aan. 

Eind februari 1980 VPrscheen er een 
nota van gemeentewerken waarin men met 
veel omhaal tot de konklusie komt dat 
de verkeerslichten in geen geval kun
nen verdwijnen, maar dat wel de moge
lijkheid daartoe verder onderzocht 
wordt. Intussen is er al veel gezegd 
en geschreven over met name het kruis
punt Kneuterdijk/Lange Voorhout. 
Regelmatig doen zich daar opstoppingen 
voor, waarvan ook het openbaar vervoer 
het slachtoffer is. Sommigen menen dat 
de inr i ·hting van dit kruispunt s lechts 
de afw 1kkeling va n het verkeer frus-
treert. 
In een kommentaar op genoPr . .1e nota 
heeft de ENFB aangevoerJ dat de oor
zaken van de problemen op de Kneuter
dijk primair gezocht moeten worden bij 
het doorgaand zutoverkeer dat van deze 
route gebruik maakt. Alleen het effek
tief weren van het verkeer dat er niet 
thuis hoort kan ervoor zorgen dat 
fietsers en openbaar vervoer zich znel 
en zonder verkeerslichten over dit 
kruispunt kunnen verplaatsen. Voordat 
het zöver is kan er al het nodige ge
daan worden om met name de afwikkeling 
van het fietsverkeer te versoepelen. 
Hiermee kunnen tevens enkele verkeers
lichten op de Kneuterdijk verwijderd 
worden . 
Voor de kenners van de Kneuterdijk 
zijn de knelpunten voor fietsers daar 
natuurlijk bekend: lange wachttijden, 
onnodig wachten, onlogische bochten en 
overbodige verkeerslichten. De ENFB 
heeft een tweetal protielsaanpassingen 
voorgesteld voor dit kruispunt, die de 
fietsers een grotere bewegingsvrijheid 
zullen geven. Op de tekening hebben 
we de bestaande en de door ons gewenste 
s i tuatie aangegeven. 
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Bij de kruising Lange Voorhout/Kneute 
dijk bepleiten we een meer geleidelij 
verlopende bocht in het fietspad rich 
ting Parkstraat voor, waardoor af
slaand autoverkeer tot een lagere 
snelheid gedwongen wordt. Deze pro
Eielsaanpassing brengt met zich mee 
dat vijf verkeerslichten kunnen ver
dwijnen (zie hiervoor tekening I). 
Op de kruising Heulstraat/Kneuterdijk 
(tekening 2) willen we rechtsaf-

\ 

\ 
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bewegingen buiten de regeling houden 
terwijl ook hier de rechtsafbeweging 
voor auto's zodanig geleid moet word 
dat men dit slechts met l age snelhei 
kan doen. Voordeel van deze voor
gestelde wijz i ging is bovendien dat 



het rechtdoor- fietsve r keer Parkstraat
Kneuterd i jk- Buitenhof evenmin met 
verkeers l ichten geregeld hoeft te 
worden. 

LEDENRAAD 
Een ander kruispunt dat in de gemeen
telijke nota aan de o r de komt is het 
Lange Voorhout/Toernooiveld. Ook hier 
adviseert men het handhaven van de 
verkeerslichten . In ons kommentaar 
hebben we het standpunt ingenomen dat 
de verkeerslichten hier kunnen ver
dwijnen, althans wanneer het auto
verkeer tot een lage snelheid kan 
worden gedwongen. Fietsers hebben op 
het Toernooiveld te maken met onnodig 
en lang wachten , waaraan met het ver
wijderen van de lichten een einde kan 
komen . Wel dient hier rekening te 
worden gehouden met het autoverkeer 
van en naar de toekomstige parkeer
garage aan het Plein (waar nu nog een 
meedogenloos en onheilspellend gat 
zichtbaar is). 
Bij het schrijven van dit artikeltje 

-was nog niet bekend wat het standpunt 
van de raadskamissie OVV over het 
gemeentelijke rapport en ons kommen
taar daarop is . We informeren u daar
over in het volgende nummer. 

Rob van Putten 

FIETSROUTES 

~ 
@~@ 

AUTOVRIJ 

Nieuwe 
voorzitter 
Op 16 februari jl. was er een vergade
ring van de ledenraad , het hoogste 
landelijke orgaan waarin vertegen
woordigers van de afdelingen zitting 
hebben. 
Op deze vergadering werd Christiaan 
La Poutré , tot voer kort sekretaris van 
onze afdeling en ENFB-aktivist van het 
eerste uur, gekozen als landelijk voor
zitter van de ENFB. Voor Den Haaq be
tekent dit het verlies van een van de 
meest aktieve krachten in de afdeling. 
Het afscheid is overigens niet kompleet 
want Christiaan blijft een beperkt 
aantal werkzaamheden voor de afdeling 
verrichten . 

Strateg i e 

In oktober is besloten dat de ENFB zich 
zou gaan bezinnen op de te voeren 
strategie; dat wil zeggen een diskussie 
over de wijze waarop en de middelen 
waarmee de ENFB aktiviteiten ontwikkelt. 
Inmiddels is een eerste strategie
voorstel gepubliceerd. De kerngroep van 
de afdeling Den Haag vond dit voorstel 
onvoldoende gefundeerd om al tot een 
gedachtenwisseling en besluitvorming in 
de ledenraad over te gaan. In het lan
delijke blad De Ketting hebben we ge 
pleit voor een betere en meer uitge 
breide voorbereiding van dit voor de 
ENFB zo belangrijke onderwerp. 
Het ligt eveneens in de bedoeling van 
de kerngroep om nog een aparte leden
vergadering over de strategie te houden. 
Op de ledenraad van 19 april komt het 
onderwerp strategie opnieuw aan de orde. 

Vogelvrije Fietser 

Ook op de ledenraad van 19 april zal er 

REKONSTRUKTIEPLAN LOOSDUINSEWEG 

Wede .. om autoplan 
Onlangs besliste de gemeenteraad dat 
bij de aanleg van tramlijn 2 meteen de 
hele Loosduinseweg/kade en de Oude 
Haagweg maar gerekonstrueerd moeten 
worden. Enkele ambtenaren hadden daar
voor maar vast een plannetje uit
gedokterd , en ja hoor: wederom meer 
ruimte voor het autoverkeer. Vanaf 
Loosduinen tot aan het centrum 2 x 2 
rijstroken. Het stuk tussen de Lijn
baan en De la Reyweq, dat nu al een 
dergelijke breedte heeft, staat nu al 
vaak overvol, omdat vanuit de buiten
wijken hierop drie wegen uitkomen: 
De la Reyweg, Apeldoornselaan en 
Loosduinsekade. Nu wil men de smallere 
gedeelten , die niettemin minder op
stoppingen kennen , tot dezelfde breedte 
uitbreiden. Hierdoor zal het drukkere 
gedeelte nóg drukker ~orden , zodat men 
het over een paar jaar we l weer nodig 
zal v i nden het gedeelte Lijnbaan- De la 
Reyweg te verbr eden . De hu i zen er l angs 
zu llen tegen die tijd wel onbewoonbaar 
z i jn geworde n zodat de slopers dan in 
aktie kun nen komen. 

De wegverbreding en trambaan die nu op 
het programma staan, brengen met zich 
mee dat de vaart tussen Soestdijkse
kade en Thorbeckelaan tot een soort 
tankgracht wordt teruggebracht, maar 
een fietspad langs de OUde Haagweg kan 
er niet af. De weg krijgt hier een 
breedte die uitnodigt tot dubbel
parkeren (hetgeen mede door de aan
wezigheid van de Ford-garage zeker vaak 
zal gaan gebeuren.) , wat bij de hoge 
snelheid die het autoverkeer hier zal 
kunnen ontwikkelen weer gevaarlijk voor 
fietsers is. Wij zijn dan · ook voor 
beperking tot 2 x 1 rijstrook voor het 
autoverkeer van Loosduinen tot De la 
Reyweg , omdat dan 

- minder verkeersstuwing richting 
centrum ontstaat 

- de vaart en de groenstrook groten-, 
deels behouden kunnen blijven 

- e r ru i mte voor een fietspad op de 
Oude Ha agweg o n ts t aat 

- de sne l heid van het au t overkeer en 
daa rmee de ge l u i dsover l ast en het 

een gesprek zijn met de redaktie van De 
Vogelvrije Fietser over de bericht
gev~ng in het blad over interne aan
gelegenheden van de ENFB. Volgens som
migen schrijft de redaktie nogal eens 
op een onzorgvuldige of onjuiste wijze 
over aktiviteiten van bestuur , ledenraad 
of afdelingen. Op de komende ledenraad 
is er alle gelegenheid deze zaken uit 
te praten . 

Voorzitter ledenraad 

Als opvolger van Christiaan La Poutré, 
die door zijn snelle funktieverwisseling 
nooit aan het voorzitten van de leden
raad is toegekomen , werd gekozen Hans 
Kamerbeek uit Den Bosch. 

Personeelsbeleid 

De problemen rond het vervullen van een 
vakature op het landelijk buro (zie De 
Vogelvrije Fietser van februari 1980) 
waren aanleiding om duidelijke afspraken 
te maken over het te voeren personeels
beleid. Op de ledenraad van februari 
werd een eerste aanzet hiertoe van het 
bestuur aan de orde gesteld. In april 
wordt hierover verder gepraat . 

Indien u over een van bovenstaande 
onderwerpen meer wilt weten of in het 
algemeen iets te melden heeft over 
ledenraad en landelijke aktiviteiten, 
kunt u gerust kontakt opnemen met een 
van onze vier ledenraadsvertegen
woordigers (zie adreslijst op blz. 2). 

Ledenraadsafvaardiging 
Den Haag 

gevaar op een aantal kruisingen 
minder is 

- de bomen tussen Reelsurnstraat en 
Apeldoornselaan kunnen blijven; 
nu dreigen die gekapt te worden en 
het fietspad krijgt er de schuld 
van. 

Wat mankeert er nog meer aan de 
plannen? 
- de kruising Lijnbaan/Zusterstraat 
wordt ongemoeid gelaten. Over deze 
kruising staat in een stuk over de 
fietsroute Den Haag zuidwest- centrum 
het volgende te lezen : "omdat deze 
route op korte termijn niet realiseer
baar is, wordt ze niet opgenomen in 
de fietsverbinding Den Haag zuidwest 
centrum . " Een schandalige zaak! 
Omdat het autoverkeer iets ingeperkt 
zou moeten worden als er op deze 
kruising reken i ng met fie t sers ge
houden zou worden (fie t ser s , d i e nu 
op een ze l dzame man i er aan h u n lot 
wor den overge l a t e n ) wordt d it b i j 
voor baat a l niet rea l i seerbaar ge-
noemd . 
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Wij wil l en een tweerichtingsoversteek 
aan beide zijden van de Noordwest
buitensingel en hebben daarvoor zelf 
al vast een tekening in petto met 
fietspaden op de Lijnbaan en de Noord
westbuitensingel tot aan de kruising . 
De verkeerslichten zijn gemakkelijk zo 
af te stellen dat fietsers nooit meer 
dan één keer behoeven te wachten en 
niet door afslaande auto ' s gesneden 
kunnen worden . Logisch gevolg is dat 
automobi l i sten in sommige gevallen wat 
l anger moeten wachten of een stukje om 
moeten rijden . 
In de p l annen ontbreekt een f i etspad 
tussen Lijnbaan en De la Reyweg . Juist 
het drukste gedeelte, waar het meest 
dubbe l geparkeerd wordt . De rijbaan is 
er nu 8~ m breed. Je zou zeggen : 
genoeg voor twee autostroken à 3 m en 
een fietspad van 2~ m, ''maar" , hoorde 
ik een ambtenaar van Stadsontwikkeling 
zeggen , "als je dat doet, gaan er weer 
anderen klagen." Met andere woorden : 
men wil het dubbelparkeren bewust laten 
voortbestaan ! In de officiële stukken 

12" 

heet het dat fietspaden slechts schijn
veiligheid bieden vanwege de vele uit
ritten. En dus gebeurt er maar niets. 
De gemeenteraad is gelukkig niet in dit 
wel erg doorzichtige argument getrapt 
en heeft unaniem een fietspad op dit 
gedeelte geëist . Voorlopig is de ge
plande breedte ervan echter maar twee 
meter . Wij vinden een grotere breedte 
mogelijk en ook noodzakelijk, zeker als 
je al die auto ' s uit die uitritten moet 
ontwijken . Als dat laatste zo erg is , 
moeten er bij al die uitritten maar 
verkeerslichten komen , die automobi
listen dan kunnen bedienen met druk
knoppen (natuurlijk wel met flinke 
wachttijden) . 
Op de 7- takkige kruising De la Reyweg/ 
Beeklaan zijn in de plannen wel fiets 
paden voorzien , die de omtrekkende 
beweging die fietsers hier nu uit 
lijfsbehoud maken, definitief vast
leggen. Ook hiervoor hebben wij een 
alternatief plan ontworpen, dat voor
namelijk neerkomt op tweerichtings
verkeer voor fietsers en e en sterke 

inkrimping van het autoverkeer op de 
Beeklaan. Door tweerichtingsover
steekplaatsen kan de Apeldoornselaan
Beeklaan en Beeklaan-Paul Krugerlaan 
dan bovendie n zonde r twee keer stoppen 
worden genomen, evenals De la Reyweg 
linksaf Loosduinseweg , wat nu helemaal 
niet kan. 
Om een aantal moeilijke linksaf
bewegingen te kunnen omzeilen , vinden 
wij dat er een fietsverbinding 
Westeinde- Zusterstraat- Steyn l aan moet 
komen . 
Plannen hebben we zat. Voorlopig is 
het echter maar de vraag'of we wel aan 
de inspraak mogen meedoen. 

Rik 

ENFB- T- shirts 
in de maten 51-48- 45-42-39 
ENFB - tas 
Stickers: 
- ENFB 
- fijn dat ik fiets 
- parkeerproblemen? 

ga toch fietsen 
- rechtsaf door rood 
Affiches: 
- blij dat ik rij 
- ruimtegebruik 
- fijn dat ik fiets 
Fietsers u i tgezonde r d 
ENFB-brochure over het belang 
van en de problemen rond het 

f 10 , 00 
f 5 , 00 

f 0 ' 15 
f 0 , 30 

f 0 , 10 
f 0 , 20 

f 1 ' 50 
f 3 , 00 
f 0 , 25 

fietsen in Nederland 2, 50 
Boodschappen doen 
winkeliers/ middenstand/ verkeer t 2 , 50 
Buttons: 
- 50 is tevee l f 1,00 
- ENFB (binnenkort) f ? 
Te r ugtrappen 
fietsleporello van Eyzenbach f 1 5 , 00 

Verkoop adressen 

Den Haag: 
- Her t enrade 111 , tel . 664420 
- Hendrinaland 78, tel. 834069 
- Beeklaan 456b, tel. 450537 
- Soendastraat 27a, tel . 653538 
- Wereldwinkel, Elandstraat 192 
Voorburg: 
- Paradijsstraat 84, tel . 985061 
Zoe t ermeer : 
- Waaienberg 60, tel. 079- 210208 


