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· · LEDENRAAD 
~· ·~ 

Deiedenraadsvergadering van 19 april j.l. had als hoofdmoot discussies 
over: 
!.Personeelsbeleid 
2.Beleid redactie VVF 
].Strategie 

Daarnaast viel er een lange reeks van W1JZigingen in de statuten en het 
huishoudelijk reglement aan te nemen ( of t e verwerpen). Dat ging dus over 
de wet die wij elkaar stellen, droge stof. 

Personeelsbeleid 
De discussie over het personeelsbeleid w~rd nog niet afgerond. De volgende 
ledenraads vergadering moet een definitieve beslissing nemen over een 
nieuw voorstel van het bestuur, wa.o.rin de · op- .en aanmerkingen van de 
Ledenraad zijn verwerkt. 

Beleid redactie VVF 
Om te voorkomen dat elke ledenraad op niet zo zinvolle wijze, (want onvoor
bereid) over de VVF wordt gepraat - er valt altijd wel iets te zeggen -
is er bepaald, dat eenmaal per jaar de redactie offficieel verantwoording 
aflegt jegens de Ledenraad. Natuurlijk kan er, mits goed voorbereid, ook 
tussentijds wel eens wat worden gezegd over het redactie beleid. 
Van verschillende kanten - o.a. den Haag - was er kritiek gekomen op enkele 
gestes van de redactie, zich uitend in arlikelen in de VVF, die niet zo 
pqsitief beoordeeld werden, resp. in he erkee rde keelgat schoten. 
De belangrijkste bezwaren waren gericht t e gen: 
een al te badinerend stukje over een droevig voorval in het personeelsbeleid 
(dat voorval was ook de directe aanleiding tot de discussies daarover in 
de Ledenraad) 
een beetje in het belachelijke trekken van de serieuse pogingen van de 
Ledenraad om enige macht uit te oefenen, door het vinden van een volwassen 
houding jegens het bestuur. Over de strategie discussie werd met name 
gesuggereerd, dat het bestuur zijn eigen weg ging, zonder ledenraad. 

Er waren een aantal redactieleden naar de vergadering gekomen om de discussie 
aan te gaan. 
Slotsom van de besprekin gen: de redactie behoudt zijn journalistieke vrijheid, 
maar zij moet wel de opmerkingen ter harte nemen en niet meer om der wille 
van de journalistiek de interne zaken te veel opsmukken. 

Strategie 
Zoals in het vorige verslag in de Fietsbel te lezen stond, stelden wij ons 
reeds tijdens de ledenraadsvergadering van 16 februari kritisch op. H~ t

b~stuur stelde nl. een discussie voor met als uitg~ngspunten een drietal 
stukken geproduceerd tijdens ee~ spec iaal daartoe gehouden strategie-we ekend. 
Den Haag had op dit voorstel nog al wat af te dingen, hierbij ~rachtig gesteund 
door Groningen. Ook Amsterdam zal in het bestuursvoorstel niet veel. 
Wat was in het kort de haagse kritiek? 
De eindverslagen van de discussiedagen zijn geen uitgangspunt. Ze hebben 
slechts zijdelings met strategie te maken. De discussie vooraf komt er niet 
in voor, tijdens die discussie werd er wel ov~r strategie keuzen gepraat. 
De aangeboden stukken zijn grotendeels "een pot nat" je kunt er geen keuze 
uit maken. Er staan ook met elkaar strijdige zaken in. 
Een meerderheid van de Ledenraad kon hierin wel meegaan. Het haagse voorstel 
een nieuw discussiestuk te produceren door een in de Ledenraad te formeren 
werkgroep werd aangenomen. 

Dat werd terug naar AF voor het bestuur. Wel iets anders dan in de VVF was 
gesuggereerd. 



REKONSTRUKTIE -
De eerste inspraakronde over 

de Loosduinsewe~ (tussen Lijn
baan en Paul Krugerlaan) is 
achter de rug. Verwacht mag 
woruen dat hier over anderhalf 
jaar fietspaden liggen . De ver
~achte tegenwerking van de 
winkeliers bleef uit . Integen
deel, hun woordvoerder verklaar
de dat fietspaden hier gewoon 
nodig waren. Alleen was er één 
man die begon te zeuren dat er 
hier veel meer ongelukken met 
auto's dan met fietsers ge
beuren (logisch, de meeste 
fietsers wagen zich daar niet) 
en dat 2~ m voor een fietspad 
veel tr breed was. Hij was de 
hele stad met een ~eetlint af
gelopen en had nergens zo'n 
breed fietspad kunnen ontdekken. 
Ook was er een man die kwam 
vragen of ze van lijn 2 , die 
hier ook te rijden komt, geen 
metro konden maken. Dat was 
koren op de molen van de we t-

LOOSDUINSEWEG 
houder , zelf gèk op tunnels, 
die nog uitgebreid zijn voorstel 
voor een tunnel onder de 
Waalsdorperweg in herinnering 
bracht , "maar," aldus de wet
houder, "Den Haag heeft blijk
baar wat tegen gelijkvloers ." 

Zoals verwacht waren er nogal 
wat bewoners die kwamen klagen 
dat ze hun auto niet kwijt kun
nen (kwijt kun je hem natuurlijk 
altijd) . Iemand vroeg om schuin 
gestoken parkeren. Waarschijn
lijk komen er nu geen bomen 
tussen de parkeervakken. Dat 
scheelt weer 20 parkeerplaatsen. 

·Bij de volgende inspraak
ronde zal moeten blijken wat er 
met de uitritten gaat gebeuren . 

, 1/ erder heb ik gevraagd voor
L l ~ ningen voor fietsers te 
treffen bij de voetgangers
oversteek bij de Engelenburg
straat en om het kruispunt bij 
de Lijnbaan verder uit te wer
ke~. Hiertoe hebben we overigens 

INGEZONDEN · BRIEF . 

DEMONSTRATIE-FIETSROUTE 
Naast een a u t o bezit ik e en 
fiet s . Meestal ga ik met de 
auto naar het s tation, maar 
onlangs ging ik tweemaal per 
fiets . Eenmaal uit de Vogel
vJij~ , eenmaal \·an het Savornin 
Lohmanplein. Beide keren pro
beerde ik de fietsro ute te 
nemen. Beide keren mislukte 
het. De eerste keer helemaal; 
de tweede ke'er grotendeels. 
Ik herkende de route niet ,. ook 
niet als ik hem kruiste. 

Bij mijn twe ede poging had ik 
de route in de Weimarstraat te 
pakken. Ergens in de buurt van 
de Suezkade ging het mis. Als 
ik mij met de kaart in de hand 
afvraag wat er gebeurd is, 
vermoed ik dat ik door de Prins 
Hendrikstraat gereden ben. Aan 
het begin van de straat lag er 
een stukje fietspad aan de 
rechterkant. Even later lag er 
een fietspad voor twee richtin
gen aan de linkerkant. Hoe de 
overgang is heb ik niet gezien . 

Bij het Prins Hendrikplein was 
ik de draad kwijt. Ik volgde de 
Zoutmanstraat en vond bij de 
Piet Heinstraat een fietspad dat 
uit de Witte de Withstraat kwam, 
als ik het goed gezien heb. 

Bij het Piet Heinplein moest 
ik kiezen tussen rechtdpor en 
rechtsaf. Op goed geluk gokte 

ik: rechtdoor. Halverwege de 
Kortenaerkade was er een inrij
verbod. Een kleine wandeling 
bracht mij naar de Scheveningse
veer en het rechte pad. Even 
later moest ik de parkstraat i~. 
Aan het eind , bij het Lange 
Voorhout, schemerde een linksaf
verbod . Dus nam ik de Kazerne
straat . Enzovoort. 

Wat heeft de tocht mij ge
leerd? Allereerst dat er een 
goede bewegwijzering nodig is. 
Misschien kan men werken op 
basis van wijknummers . 

In de tweede plaats moet aan
gegeven worden waar de fietser 
geacht wordt te fietsen als het 
fietspad zo maar ophoudt. Op 
alle mogelijke en onmogelijke 
plaatsen is de route ineens 
spoorloos. Misschien zou men 
suggestiestroken kunnen maken 
met rode stippen op het wegdek . 

Verder vermoed ik dat we het 
be9rip fietswea moeten invoeren. 
In de praktijk is het zo dat het 
verkeer op een normale weg of 
straat z i ch richt op de auto's. 
Op een fietsweg is dat anders. 

Laat ik zeggen: een fietsweg 
is een fietspad waarop auto's 
toegelaten worden terwille van 
de bereikbaarheid van aanlig
gende winkels of om andere rede-

al een voorstel bij de gemeente
raad ingediend. In ieder geval 
wordt het fietspad op de Noord
westbuitensingel doorgetrokken 
tot aan de kruising en kqmt er 
tweerichtingsverkeer voor fiet
sers plus een stop voor auto's 
bij de ingang van de Zuster
straat. Ook zijn fietspaden op 
de Lijnbaan in het vooruitzicht 
gesteld. Wij zijn echter pas 
tevreden als het oversteken goed 
geregeld is, met name Zuster
straat-Bij de Westermolens v.v. 

Wie in ieder geval niet te
vreden waren, . waren de bewoners 
van het Regentesse- en Valken
boskwartier. Die vonden het maar 
niks dat de inspraakavond in de 
Scheeperstraat werd gehouden en 
niet aan hun kant van de route. 
In· zoverre zo gek nog niet, om
dat een verdieping hoger judo
wedstrijden aan de gang waren, 
waardoo.r het gebouw stond te 
trillen op z ijn grondvesten. 

Rik Zakee 

nen . Maar ei zijn speciale. ver
keersregels , namelijk: 
- e e n auto mag een f~ets niei 

inhalen; 
- de auto moet drie meter lege 

weg voor zich laten; 
- de auto mag niet snell·er 

rijden dan 10 km/h, tenzij 
een fiets voor hem uit vrije 
wil sneller rijdt; 

- als de snelle fietser een an
dere fietser inhaalt, blijft 
de · auto achter de langzame 
fietser; 

- een fietser die langzamer 
rijdt dan 8 km/h mag ingehaald 
worden als er ruimte voor is. 

Een fietsweg zou aangegeven 
kunnen worden door een rond rood 
bord met daarop een witte fiets 
(of , als dit voor kleurenblinden 
niet werkt: een vierkant bord). 

Het lijkt mij dat iedere stad 
een samenhangend stelsel van 
fietspaden en fietswegen zou 
moeten hebben. Als een auto 
ergens z ijn bestemming heeft, 
komt hij er wel. Als het. erg 
nodig is mag de autorit wel wat 
meer tijd nemen. Als het niet 
erg nodig is, hoeft het niet. 

Overigens ben ik van mening dat 
we niet altijd moeten vragen wat 
met politiekontrole kan worden 
afgedwongen. Op de fietspaden van 
de fietsroute stond ook een be
stelwagen van Van Gend & Loos. 
Het moet mogelijk zijn illet fat-
soensnormen te werken - mits die 
redelijk zijn. 

Hoogachtend 

G. Hamming. 

J 
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ENFB: 

''Laan van Meerdervoort na 
aanleg vrije tramhaan voor 
fietser levensgevaarlijk~~ 

Voor. groot or kir in. nif'UWS uit 
uw wijk. bfol nummer 62 44 11 
tof'•t~114~ . 

,.De. Laan van Meerdervoort 
was op het gedeelte waar 1een 
fietspaden linen altijd al le
vaarlijk. !\Jaar het 1edeelte tus
sen Goudenregenstraat en Aza
leaplein is sinds de aanleg van 
de vrije trambaan verschrikke
lijk gevaarlijk." Dat is de me
ning van de Echte Nederlandse 
Fiets Bond (ENFB}. 

Op het aangegeven gedeelte 
van de Laan van Meerdervoort 
is de rijbaan · ongeveer zeven 
meter breed: een autorijstrook 
van drie meter. een zogenaamde 
fietss trook van twee meter en 
een parkeerstrook van eveneens 
twee meter. 

Fietsstroken doen, aldus de 
ENFB, vaak dienst· als extra 
parkeerruimte en dat is door
gaans voor de fietser al behoor
lijk gevaarlijk ... Op de Laan van 
Meerdervoort gebeurt dat ook, 
maar wat nog erger is: de fiets
strook wordt als tweede rij
strook door het au toverkeer ge
bruikt. Automobilisten. d\e een 
beetje te lang raar hun zin v.oor 
het stoplicht moeten wachten, 
nemen de rechtsafstrook en ver- . 
volgens de fi etsstrook. Fietsers, 
die rechtdoor willen moeten zich 

links van de rechtsafgaande 
auto's opstellen en dat is door
gaans al geen pretje, maar hier 
1'S"llet e'xtra lastig, omdat de 
auto's vaak toch rechtdoor blij
ken te gaan." 

,.Voorbij de kruisin1 met de 
Goudenregenstraat (richtlns 
Kijkduin) Is het dan nog gevaar
lijker: vijf meter rijbaan voor 
twee auto's plus fietsen Is heel 
erg weini1 en als het een beetje 
druk is wordt dan ook bijna elke 
minuut wel een fletser van de 
weg af gedrukt. 

Twee factoren maken dit weg
gedeelte volgens de ENFB veel 
gevaarlijker dan bijvoorbeeld 
het stuk tussen Fahrenheitstraat 
en Goudenregenstraat. hoewel 
dat ook al nooit overdreven vei
lig was: .. Er staat een vrijwel 

ononderbroken rij geparkeerde 
auto's in tegenstelling tot de 
weggedeelten ervoor. waa r een 
parkeervcrbod van kracht is 
(wanreer daar auto's staan. die 
dus de rijbaan van zeven tot vijf 
meter versmallen, kijkt een fiet
ser even om voor hij er langs 
rijdt. Hier kun JC om blijven kij
ken. terwijl je echter ook voor je 

moet kijken o.m'. in verband met 
opengaande portieren;" .. Onge
duldige automobilisten. die vin
den dat iedereen voor hen opzij 
moet en die wel tot tachtig kilo
meter per uur rijden, gaan hier 
vaak rechts passeren." 

De enige mogelijkheid voor 
een fietser om het Azaleaplein te 
haJen 1.onder z'n leve n in de 
waagschaal te stellen . is volgens 
de ENFB : op de hoek wachten 

Onlangs werd een stukje Laan 
van Meerdervoort gerekonstrueerd 
ten behoeve van een paar vrije 
tramsporen bij de remise. Het 
was · daarbij de bedoeling dat de 
ruimte voor het autoverkeer van 
twee rijstroken tot één zou 
worden teruggebracht. Maar wat 
is er nu precies gebeurd? 

waar extra ruimte i s gemaakt. 
De tramhalte bij de remise, die 
het (auto)verkeer nogal eens 
ophield, is verdwenen. In de 
richting centrum staat nu wel 
vaak een file voor het stoplicht , 
maar de ruimte voor het auto
verkeer is in totaal niet ver
minderd. 

De bomen zijn verdwenen. De 
geparkeerde auto's in de midden
berm ook. Die staan nu langs de 
kant en op het Lijsterbesplein, 
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Wat er aan de andere kant is 
gebeurd, i s echter bar en boos. 
Door de geparkeerde auto's i s de 
rijbaan wel wàt versmald, maar 

e Dit stuk Laan van liJeerder
voort is na aanle~: ,·rije tram
baan lennsKrvaarlijk voor fiet
sers. vindt d~ •. ,FR. 

tot alle auto's voorbiJ en het hcht 
op or;mje sprin~t óf een eindje 
lopen en lof omrijden. 

Er moet, vindt de ENFB. hier 
echt snel iets aan gedaan wor
den ... De heer Nyqvist kwam on
langs met het voorstel voor 
fietspaden va n m1nder dan twee 
meter breed voor een ander deel 
van de Ldàn van Meerdervoort. 
Wij zijn daar over het algemeen 
niet gek op. maar hier zou het al 
ttn Pnormt v41'bt.\:.eri.o" beteke
nen . 

.,Ook richting centrum moet er 
een fietspad komt'n, te beginnen 
met het s tuk je tusS<'n G<ludenre
gcnstraat en AucubastraaL De 
rijstroo k moet op dit d""l dan zo 
breed zijn, dat öOK hier geen 
twee auto's meer naast elkaar 
ku:men. want anders blijven ze 
nog. voor het kruispunt. de 
rechtsafstrook gebruiken om 
rechtdoor te gaan. hetgeen ook 
aan deze kant het voorsorteren 
voor de fietsers zeer gevaarlijk 
maakt. Zolang deze maatregelen 
niet zijn doorgevoerd. zou er da
gelijks politiccontrole moeten 
ZiJn." 
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er kunnen nog precies twee 
auto ' s naast elkaar rijden. Een 
fietser kan er dan niet meer bij. 
De rijbaan is hierdoor vaak net 
een vijver vol piranha ' s: als je 
je voorwiel tussen de geparkeer- ' 
de auto's door steekt, ben je 
het kwijt . Ik verbaas me daarom 
er steeds weer ·over dat de meeste 
fietsers _hier doodrustig door 
blijven fietsen, terwijl ze aan 
alle kanten belaagd worden door 

Voo .. bu .. g 
HERENSTRAAT 
Een van onze belangrijkste 
aktiepunten op het ogenblik 
is de He r enst raat. 
Het kollege van burgemees
ter en wethouders stree ft 

.. !'" . ~,.:: :· . :· 

i~ti;, '~·_·/~i~ · :~~~ :-'~~:::;e:·hts~·stto~~ ..•.. ',_·; ~-~t ~oi'=t~ r, .lijY.t: .;, :~;·~~l~ •-
'rechtdoor :.gaan: . si~ch.ts · <;!en ·a.m:hteninen ;;iets •,ar; :-i-,•:s-
enkeling . vlucht de stoep op·. Het problemen snappr:ro. E-,r. : ir:t: sr,.;: ·; 
aantal dat de stoep op gedrukt k~n er soms nog 'dE: l a: • ::,: f-.??~ <:""-: 
wordt is veel groter. oy~rstek~:, verge.t ,r:r. ?''< ,. '1"='•''·"~-. 

Een ander geintje dat ze hier. ' ,. W!f , ~ebbe\! de . gern!2errt'<;:r..;~r.: 'j"=-
hebben uitgehaald is het door- · ··~ vraagd maatregel e n t<: n.:r:.<;:r, "'~' 
trekken van de middenberm met- ondertussen de politié .. .:r-:.r- ":'3! -

het oog op het plaatsen van stop- , latén toe~·iefn', dat .d!Ç •'.r<:cr.tsä:': -
lichten bij het Azal eàplein. Bij strook en de fietsstrool': r.iet 
de Klaproosstraat kun je nu niet langer door rechtdoorgaand at.:t-:.-
meer naar de overkant, iets wat verkeer worden gebruiY.t . 
fietsers hier vaak deden. 

nog steeds naar het behou
den van slechts een prome
nade op de zaterdag . 
Met de fietser , die wil 
oversteken naar de Van 
Schagenstraat of de Franse 
Kerkstraat wordt géén 
reken i ng gehouden. 
Wij willen deze noord-zuid
verpinding open houden voor 
het fietsverkeer en hebben 

Rik Zakee 

daarom een brief geschreven 
naar het kollege en hebben 
een afschrift gestuurd naar 
de gemeenteraad . Bij de 
brief voegden we bijgaande 
schets, die precies aangeeft 
hoe wij de situatie ver
beterd willen zien. 

Ineke Dries 

WERKGROEP VOORRURG 
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Ee .. ste stap 
· st .. uktuu .. plan 
w-o .. dt valpa .. tij 

In de Fietsbel bent u regelmatig op de hoogte 
gehouden van de vorderingen van het Haagse gemeente 
bestuur met de totstandkoming van een struktuurplan 
voor Den Haag. Na het uitkomen van een inspraak
rapport, waarover in de vorige Fietsbel is bericht, 
is het kollege van B en W enkele ~aanden terug met 
een pre-advies op de nota eerste stap g~komen. Over 
deze nota neemt de gemeenteraad medio juni een 
besluit. In onderstaand artikel wordt u ingelicht 
over de gebeurtenissen in de afgelopen maanden. 

Op weg naar het vaststellen 
van een struktuurplan voor Den 
Haag, gepland voor begin 1982 , 
lijkt het Haagse gemeente
bestuur zichzelf weer voor groLe 
problemen te plaatsen. In afwij
king van de afspraken over de 
wijze waarop het struktuurplan 
tot stand moet komen , heeft het 
kollege van B en W voorgesteld 
de nota eerste stap als struk
tuurplan vast te stellen. Deze 
nota eerste stap is een dis
kussienota over de ruimtelijke 
problemen in Den Haag, waarover 
de Haagse bevoLking eind 1979 
heeft kunnen inspreken. 

Het voordeel van het voorstel 
(en ook de e nige reden) is dat 
h et nu vaststellen van een struk
tuurplan e rtoe leidt dat voor 
gebieden waarvoor een bestem
mingsplan in voorbereiding is , 
een bescherming over een langere 
periode kan worden gegeven (om 
precies t e zijn twee jaar) . 
Gebieden in Den Haag rlie er nu 
nog onbeschermd bij liggen voor 
wat betreft sloop en bouw van 
panden enz. kunnen daardoor 
eerder beschermd worden tegen 
ongewenste ontwikkelingen. 

Hier staat tegenover dat de 
gemeenteraad een zeer gebrekkig 
struktuurplan moet vaststellen; 
de nota eerste stap is immers 

·niet meer dan een diskussiestuk 
over knelpunten, problemen en 
oplossingsrichtingen. Kwantifi
ceringen en taakstellingen ont
breken echter volledig. Het wordt 
dus een onvolwaardig struktuur
plan dat voor e 'en paar jaar ver
warring en onduidelijkheid zal 
stichten. Dit temeer omdat de 
diskussie over het echte, uit-
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eindelijke struktuurplan gewoon 
doorgaat . 

De ENFB-afdeling Den Haag heeft 
in een uitgebreide reaktie op 
het in spril door het ko llege 
uitgebrachte pre-advies, waarin 
ook bovengenoemd voo>·stel ver
werkt is, nog eens op een rij
tje gezet aan welke eisen het 
struktuurplan en de wijze van 
totstandkoming ervan moet vol
doen. Met name het belang van 
het werken met fundamentele al
ternatieven voor de toekomstige 
ontwikkeling van Den Haag is in 
die brief nog eens benadrukt. 

Tot op heden is in de ver ste 
verten nog niet aan dit soort 
belangrijke eisen voldaan. 
Bovendien ontbreekt de garantie 
dat dit in de t oekomst, op basis 
van de volgende "stappen" wel 
gebeurt. Het lijkt ~rop dat het 
gemeentebestuur geen duidelijke 
keuzen wil maken en aan de 
bevolking wil voorleggen . Een 
dergelijke s tuurloosheid heeft, 
zo hebben we de afgelopen jaren 
kunnen zien , een fnuikende in
vloed op de stad . Het struktuur
plan moet straks de gelegenheid 
bieden om de keuzen die ook nu 
al genomen moeten worden op 
konsekwenties te kunnen toetsen . 
De huidige situatie is immers 
dat er een voorkeur bestaat om 
besluiten te nemen die aan
sluiten bij de druk van de 
voortgaande ontwikkelingen , ook 
als die ongewenst zijn. 

De goede voornemens om op 
verantwoorde wijze tot een 
struktuurplan te komen, lijken 
nu overschaduwd te worden door 
de onbruikbaarheid van de nota 
eerste stap , een tekortschie-

tende verwerking van de inspl 
resultaten en het voorstel on 
snel alvast een struktuurplan 
vast te stellen . De eerste st 
die eigenlijk zo weloverwoge 
genomen zou moeten worden, wo 
hierdoor een ware valpartij . 
tot nu toe gehouden vergaderi 
over genoemd pre-advies (in
spraak, raadskommissie) geven 
voldoende aanleiding voor de2 
stelling. Over de afloop van 
besluitvorming in de Haagse 
gemeenteraad op 16 juni kunn 
we door de kopijsluiti.ngsdatu 
hier niet berichten . 

Het is tekenend voor het 
stuur en het beleid in de 
gemeente Den Haag dat voor 
verwerving van een extra insü 
mentje (de langere voorberei
dingstijd) een slecht besluit 
moet worden genomen, waarvan 
konsekwenties moeilijk te ove 
zien zijn. 

De studiegroep struktuurpla 
Den Haag, waarin ook de ENFB 
vertegenwoordigd, heeft in ee 
brief aan de gemeenteraad he 
advies van B en W afgewezen. 
groep heeft aangedrongen op e 
andere fasering in de struktu 
planvoorbereiding. Over een t 
anderhalf jaar zou een struk
tuurplan kunnen worden vastge 
steld dat wel aan een aantal 
essentiële voorwaarden voldoe 
Daarnaast zou de diskussie 
gewoon door moeten gaan, zoda 
er na verloop van tijd een bi 
stelling kan p laatsvinden op 
basis van fundamen tele verge
lijkende onderzoeken , welke 
immers niet al over een jaar 
afgerond kunnen zijn. 

In de volgende Fietsbel 
berichten we of de gemeente
raad de dreigende valpartij n 
heeft kunnen afwenden. 



Westduitse .. s vel'bazen zich 
ove .. Baagse fiets .. oute 
Een 25-tal Duitsers uit Giessen (een stad die zo'n 
60 km ten noorden van Frankfurt ligt) bezocht op 
bevrijdingsdag (!) Den Haag om eens kennis te maken. 
met de Haaqse demonstratie-fietsroute. Sinds een 
jaar besta~t er in de Bondsrepubliek ook een ge
oraaniseerde fietsersbeweging (onder andere de ADFC) 
wa~rvan deze mensen uit Giessen deel uitmaken. 
De demonstratie-fietsroute is 
tot ver in het buitenland bekend 
en brengt velen ertoe eens ter 
plekke een kijkje te nemen. De 
fietsers uit Giessen hadden ech
ter ook het een en ander aan 
kritische geluiden over de 
fietsroute opgevangen en wilden 
daarom graag eens door de ENFB 
rondgeleid worden. De afdeling 
had daartoe een ontvangst- en 
exkursiekomité van drie man 
samengesteld (Michiel Timmerman, 
Wijnand Klaver en Rob van Putten) 
dat getracht heeft bij de ver
schillende onderdelen van de 
route tekst en uitleg te geven. 

Opvallend was dat de Giesse
naren, hoewel ze in hun stad 
geen enkele fietsvoorzien i ng 
kennen (!) het kruispunt Bezui-

denhoutseweg/Rijnstraat/Konings
kade als levensgevaarlijk ken
schetsten , mede in verband met 
het ri jgedrag van automobilisten. 
Gelukkig ziet het er eindelijk 
naar uit dat dit kruispunt 
binnenkort geherprofileerd 
wordt. 

Voor onze Duitse vrienden is 
zoiets als een fietsroute natuur
lijk zeer bijzonder en dat bleek 
ook uit de exkursie. Sommige 
stukken zagen ze toch wel als 
een paradijs en het is daarom de 
vraag of we de ENFB- kritiek op 
de route wel helemaal hebben 
kunnen overbrengen. Over drie 
aspekten van de route waren ze 
in welk geval zeer verbaasd: 
de hoge ko~ten (2 miljoen per 
kilometer), de h i er en daar on-

Nieuwe ENFB- nota 
Ter gelegenheid van de door de 

ENFB op 7 juni gehouden s t udie
dag is een pre-advies verschenen 
onder de titel "Den Haag en zijn 
verkeersbeleid : mogelijkheden en 
beperkingen". Achtereenvol gens 
komen in de nota aan de o r de: 
het beleid in de afgelopen vijf 
jaar , de bestuurlijke verhou
dingen, beleidsbepaling, organi-

satie en planning beleid , en 
aanvaardbaarheid van een sturend 
verkeersbeleid. In een bijlage 
zijn twee artikelen uit Natuur 
en Milieu van de hand van H. 
Ridder e n J . van der Pot over 
respektievelijk "het sturend 
vervoerbeleid in de knel " en 
"het massa - automobilisme als 
politiek probleem". 

logische tracering en het feit 
dat bromfietsers op het fietspad 
mogen rijden . Ook een aantal 
verkeerslichtenregelingen, zoals 
bij de Kneuterdijk, zagen ze niet 
als f i etsvriendelijk . 

Naast de exkursie over de 
fietsroute hebben we uiteraard 
ook wat verteld over de positie 
en de invloed van de ENFB in Den 
Haag. Onze verhalen over de goed• 
wil van de politici en de weer
barstigheid van de ambtelijke 
bureaukratie sloten niet erg aan 
op hun situatie . In West-Duits
land is men zelf op politiek ni
veau nog niet aan het formuleren 
van een ander beleid toe. 

Het spreekt vanzelf dat we 
onze fietstocht door Den Haag 
beëindigd hebben achter een goed 
glas bier. De volgende dag zou 
men nog kennis maken met de visi<· 
van rijk en gemeente op het 
demonstratieprojekt. Ongetwijfel· 
is toen een geheel ander ver haal 
verteld . 

Rob van Putten 

De nota is nog vo l op gratis 
verkrijgbaar bij het afdelings
sekretariaat. Ook zal de nota 
te verkrijgen zijn bij de bak
fiets en in de ENFB- kraam . 
Het pre-advies is kosteloos voor 
de ENFB gedrukt door de gemeente
drukkerij. 
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VERSLAG AFDELINGSVERGADERING 24-4·--80 
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,~peninq door Rob van Putten. Themagedeelte: tieplan za! zeker (moeten) 
Mededelingen: 5 mei a.s. komt er c-• (korte impressie yani;il4~ rest. van worden . opg_~-~bmen welke~wegen 
een (engelssprekende) Duitse " de vergacleri.ng '; ;àar:.i:n' ~te~-;,_- : .., fietsvoór'zie~.:~.ingen ki·ijgen. · 

· aktiegroep van 20 mensen naar de'··· ~ért eèri toeli~hting "gaven op 'het' Het sunjektieve vei ligheicts-
fietsroute kijken. De studiedag rapport vormgeving). aspekt blijkt toch wel hoog te 
is verplaatst naar 7 juni. 1. Bromfietsproblematiek. , worden geschat. 
Notulen: aan de ledenraadsaf- Scheiding snelle/langzame brom- 3. Kruisingen. 
vaardiging moet Joep van Hoof fiets is wettelijk niet haalbfar. Volgens de aanwezige ambtenaren 
worden toegevoegd. Met scheiding fiets/bromfiets is het "weven" met de huidige 
Verkiezing sekretaris: Rik Zakee zou op rustiger wegen een begin verkeerstechnologie niet meer 
wordt bij akklamatie verkozen. gemaakt moeten wo~den. De wens noodzakelijk. Bij uitbuigende 
Rondvraag: Rob van Putten maakt· wordt uitgesproken dat de ge- fietspaden spelen 2 problemen : 
verontschuldigingen voor het meente een oordeel uitspreekt a) zichtbaarheid e n b) de 
late uitkomen van de Fietsbel. over de bromfiets als geheel voorrangsregeling. De werk-
Uit een gesprek hierover blijkt (inkl. · milieup~oblematiek). groep knelpunte n za l een lijst 
dat de algemene i -ndruk van de 2. Scheiding auto/fiéts·vèrkeer v-.n "kleine knelpunten" op-
Fietsbel goed is onder de aan- (= fietsstroken en -paden) . zetbEn 
wezige leden. In het komend verkeerscirkula-

EENRICHTINGSVERKEER 
Eenrichtingsverkeer is een 

maatregel die moet voorkomen 
dat smalle straten vol komen te 
zitten met elkaar tegemoet rij
dende auto's .. Fietsers moeten 
hierdoor grote omwegen maken 
langs drukke, gevaarlijke auto
routes, maar . vaak ook" onttrekken 
zij zich terecht aan deze maat
regel. Zelfs gemeenteraadsleden 
verklaren openlijk geregeld 
tegen het eenrichtingsverkeer in 
te fietsen en er wordt dan ook 
regelmatig gevraagd fietsers in 
beide richtingen toe te laten. 
Voor enkele van de dringendste 
gevallen is dit ook al vaak 
toegezegd, maar ja, die ambte
lijke molens. · 

Op een goede dag moest ik van 
de Surinamestraat naar de 
Paviljoensgracht. Bij de Java
straat begint de ellende al. 
Vaak maak ik daar eeb slalom 
tussen de bloembakken, maar dit 
keer besloot ik de Prederik
straat te nemen, waarschijnlijk 
de recordhouder onder de straten 
met tegen het eenrichtingsver
keer rijdende fietsers. 
De straat is ook zo breed dat er 
vrachtauto's dubbel geparkeerd 
s 'taan. Vervolgens via Denneweg, 
Vijverberg, Buitenhof naar de · 
Groenmarkt en dan de Nieuwstraat 
in. Hier zeuren we ook al jaren 
over het eenrichtingsverkeer. 
Voorlopig heffen we het zelf 
maar op. Dan toch maa·r een 
stukje lopen naar de Grote 
Markt. En dan? De Boekhorst
straat in kun je wel vergeten. 
Dus liep ik een stukje de 
Lutherse Burgwal in. Halverwege 
zijn ze aan het bouwen, maar 
daar voorbij _wordt de weg al 
een stuk breder, dus stapte ik 

8 

maar weer op. En toen kwam er 
een motoragent. Boos n"atuurlijk. 
Ik moest me legitimeren en de 
verkeersregels · waren er ook voor 
mij en dat soort dingen. Een 
ontmoeting met de kantonrechter 
hing al in de lucht, maar toen 
ik het hoe en waarom probeerde 
uit te leggen, werd hij ~~ een 
stuk vriendelijker: "maar meneer, 
die automobilisten zijn allemaal 
gevaarlijke gekken. Als j _e soms 
ziet hoe ze achter het st u ll r 
zitten." Je vertelt mij wat. Er 
ontstond een heel gesprek. Hij 
zei onder andere dat buiten
landers niet kunnen lezen dat er 
(brom)fietsers uitgezonderd on
der eenrichtingsborden staat. 
Ik kon hem vertellen dat e r 
daarom tegenwoordig fietsjes met 
twee pijltjes op de betreffende 
borden worden ~eschilderd. 
Hij wist me t e vertellen dat 
fietsers automobilisten ook vaak 
ergeren, bijvoorbeeld door hun 
hand niet uit te steken als ze 
rechtsaf gaan, waardoor auto
mobilisten die rechtsaf gaan , 
worden opgehouden. Ach ja. 
Daarom heb ik een paar keer mijn 
hand uitgestoken en inderdaad: 
ze konden er lang s . Omdat ik 
daarbij steeds zowat de stoep op 
gedrukt werd, heb ik besloten 
nooit meer mijn hand uit te 
steken als ik rechtsaf ga. 

·Natuurlijk begon hij ook over 
andere manieren om iets aan mijn 
ergernissen te doen. Er zijn 
aller.lei klups die zich daarvoor 
inzetten. Daar was ik dus al lid 
van. ENFB? 0 ja, de eerste Ne
derlandse Wielrijdersbond. Maar 
de ANWB was er al eerder. 
Die die denken toch. alleen maar 
aan auto's? "Nu ook aan fietsers. 

Rob Snoeij 

Ze zijn in de loop der tijd erg 
professioneel geworden. Dat ge
beurt met jullie ook als je maar 
lang g enocCJ bcziCJ bent." 

Laten wr hoprn van niet. Mijn 
st reven i s nog alt ijd de ENFB zo 
snel mog e lijk overbod ig te maken. · 

Nou ja , ik kwam in ieder geval 
beter weg, dan het er aanvankc
lijk naar uitzaq. Ik hoefde niet 
t< ' betalen e n hij wenste me nog 
een prcttiCJE' middag. Maar toch. 
Al die tijd wa s die man z'n 
motor blijven draaien . 

Rik Zakef' 

Nota vormgeving 
fiets
voorzieningen 
Op de laatste afdelingsvergade
ring is uitgebreid gediskussi
eerd over de gemeentelijke nota 
over fietsvoorzieningen en fiets
kn-elpunten. Momenteel werkt de 
werkgroep knelpunten aan een 
uitgebreid kommentaar op de 
nota, dat waarschijnlijk eveneens 
in de vorm van een nota zal wor
den uitgegeven. In het volgende · 
nummer van de Fietsbel kunnen we 
u hierover verder informeren. 



rietsverbindingen rond de 
Utrechtsebaan: 
konflikt fiets-natuur? 
Met de aanleg van de Utrechtsebaan , die zo ' n v i er j aar 
geleden voltooid werj , zijn een aantal aantrekke l ijke 
fietsroutes botweg afgebroken. Degenen d i e al wat 
langer lid zijn van de ENFB zu llen zich ongetw i jfeld 
de protesten en akties van onze toen nog jongen afde 
ling in die tijd herinneren. Hoewe l het gehe l e f i ets 
klimaat er rond de Utrechtsebaan bepaald op is achter 
u i tgegaan, springt het afbreken van de routes Koekamp 
laan-Kerkpad (Haagse Bos) en Boorlaan- Leidsestraatweg 
er duidelijk uit. Al met al is het gehele gebied rond 
Malieveld en voor fietsers verworden tot een onherbe r g 
zaam terrein~ waar je gedwongen wordt onaange na me 
routes te volgen . 

Vier jaar geleden is er, mede 
dankzij akties van de ENWB een 
ambtelijke werkgroep in het 
leven geroepen die zou gaan 
bekijken hoe de fietsroutes 
tussen Malieveld/Koekamplaan en 
Haagse Bos hersteld zquden kun
nen worden. Bij een tussentijdse 
rapportage naar de gemeenteraad 
konkludeerde men dat een tunnel 
tussen Koekamplaan en Kerkpad 
technisch niet mogelijk was . 
De gemeenteraad deelde deze 
mening en stelde dat er verder 
gewerkt moest worden aan een 
brug- oplossing. 

Afstappen en l open 

Sinds die tijd zijn er weer 
drie jaar verstreken voordat 
deze ambtelijke werkgroep ,1 waa·r
in gemeente en Staatsbosbeheer 
vertegenwoordigd zijn, met een 
nieuw advies kwam. Dat was 
vorige maand. In dit advies van 
slechts tien pagina ' s kwam men 
tot de konklusie dat een be
fietsbare brug tussen Kerkpad 
en Koekamplaan een onaanvaard
bare aantasting van het land
schappelijk a?nzicht zou bete
kenen , gelet op de noodzakelijke 
op- en afritten, waarvan de 
lengte geschat wordt op 150 à 
200 m. Aanbevolen werd de aanleg 
van een loopbrug op die plaats 
en een fietsverbinding Koekamp
laan-Boslaan-overkluizing 
Utrechtsebaan-Haagse Bos
Kerkpad. Een fietsverbinding 
met 300 m omrijden! 

In vier jaar tijd heeft deze 
werkgroep niet meer kunnen pro
duceren dan een armzalige noti
tie, waarin nauwelijks op kon
krete wijze inzicht wordt ge
boden in de voor- en nadelen van 
alternatieve oplossingen. Zelfs 
schetstekeningen ontbreken. 
Gesteld wordt slechts - en n i et 
aangetoond - dat een befietsbare 

brug een te grote aantasting van 
het gebied zou betekenen . Een 
haast niet voorstelbare stelling
name, indien beseft wordt dat 
juist de Utrechtsebaan zelf het 
gebied grondig heeft aangetast. 

Verontwaardigd 

In een brief aan de raads
kommi ssle OVV hebben we onze 
teleurstelling en verontwaardi
ging over deze gang van zaken en 
het advies van de werkgroep onder 
de aandacht gebracht . De ENFB 
heeft bovendien gesteld dat alle 
fietsverbindingen in het gehele 
gebied (en dat zijn er veel) op 
knelpunten bekeken moeten wor
den, zodat er weer een aantal 
snelle en aantrekkelijke routes 
kunnen ontstaan. 

Bij de behandeling van het 
advies van genoemde werkgroep in 
de raadskommissie OVV bleek dat 
een meerderheid van de kommissie 
(PPR, PvdA , CDA) het standpunt 
van de ENFB over de noodzaak van 
een befietsbare brug deelde. De 
kommissie was met ons van mening 
dat een dergelijke brug , mits 
kleinschalig uitgevoerd en om
geven met groenvoorzieningen , 
goed in het gebied inpasbaar 
moet kunnen zijn. Een vertegen
woordiger van Staatsbosbeheer 
maakte echter bekend dat met de 
aanleg van zo'n brug voortge
borduurd zou worden op de aan
slagen die het gebied door de 
Utrechtsebaan heeft ondergaan en 
derhalve principieel onjuist is. 
De vraag is echter of de be
zwaren van Staatsbosbeheer on
overkomelijk zijn, want deze 
instantie is eigenaar van de 
grond! 

ENFB en i nspr aak 

Afgesproken is dat alsnog 
teken ingen aan de raadskommi ssie 
zulle n wor den voorge l egd en dat 

eens ter plaatse gekeken zal 
worden naar de aanwezige moge
lijkheden. Een vruchtbaar resul
taat na vier jaar studie! 

Aardig was nog de diskussie 
tussen de kommissieleden Verduyn 
Lunel (PPR) en Burgers (PvdA) 
enerzijds en wethouder Nyqvist 
anderzijds. Eerstgenoemden waren 
van mening dat er .ee n beter voor
stel op tafel had gelegen indien 
de ENFB bij de voorbereidingen 
was bet r okken . Ze stelden dat , 
net zoa l s bewoners betrokken 
worden bij zaken die hen d i rekt 
aangaan , de ENFB in een vroeg
tijdig stadium in de gelegenheid 
moet worden gesteld bij speci
fieke projekten voor fietsers . 
Wethouder Nyqvist voelde h i er 
echter niets voor , omdat dan het 
hek van de dam is . Hij ziet de 
ENFB niet als een met bewoners
organisaties vergelijkbare orga
nisatie als het gaat om de be
hartiging van belangen . Boven
d i en zou de kontinuiteit van de 
ENFB te weinig gewaarborgd zijn 
om deze organisatie serieus te 
nemen . 

Met deze opmerk i ngen spr ak 
wethouder Nyqvist, die ook 
inspraak in z i jn portefeuille 
heeft , niet bepaal d in de l ijn 
van de i nspraakverordening die 
Den Haag sinds een jaar kent . 
Het is i mmers ondenkbaar dat 
deze verordening . een l eemte 
biedt voor stedelijke organisa
ties als de ENFB . Of worden de 
normen voor inspraak per orga
nisatie bepaald? 

De raadskommissie was het er 
verder over eens dat allen fiets
verbindi ngen rond de Utrechtse
baan i n kaart moeten worden 
gebracht en dat er een p l an moet 
komen om de knelpunten i n die 
verbindingen op te heffen. 

Rob van Putt en 
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Ontmoeting op niet-neutraal terrein 

ltuclieclag ove .. ve .. kee .. sbeleicl 
Op zaterdag 7 juni was er een 
tamelijk uniek schouwspel te 
zien aan de Javastraat . Vóór het 
oude stadhuis stond een nogal 
roestig fietsenrek , waarin een 
aantal fietsen , die voor een 
deel kennelijk ENFB'ers toe
behoorden. Service van de 
gemeente voor de bijeenkomst die 
daarbinnen werd gehouden. In de 
werkelijk heel mooie raadszaal 
en de niet minder sjieke trouw
kamers diskussieerden wethouder 
Nyqvist van openbare werken, 
verkeer en vervoer, een aantal 
gemeenteraadsleden van diverse 
frakties, ambtenaren van ver
schillende afdelingen en 
diensten en een aantal "gewone" 
burgers, waaronder ENFB'ers, 
over het verkeersbeleid van de 
gemeente Den Haag. Basis voor de 
diskussie waren een pre-advies 
over dit vraagstuk van de werk
groep gemeentepoli tie·k van de 
ENFB en vier inleidingen op de 
dag zelf: een algemene van de 
wethouder en drie over de ver
schillende onderwerpe n: beleids
bepaling door het raads lid Heus, 
organisatie en planning door net 
raadslid mevrouw Burgers en 
acceptatie verkeersbeleid door 
E . de Boer, verkeerssocioloog 
aan de TH Delft. 
De dag was voorbereid door o ns 
maar de o r ganisatie was in nauwe 
samenwerking met de gemeente 
gegaan, anders hadden wij na
tuurlijk nooit in de Javastr.aat 
kunnen zitten. De gemeente had 
ook de druk en verspreiding 
van het pre-advies voor haar 
rekening genomen, en dat schijnt 
nog een tamelijk hoge rekening 
te zijn geworden. Hoe dan ook, 
materieel was het heel _geslaagd 

al hebben we af en toe met 
enige spijt naar het zonnige 
weer buiten gekeken. 

Er zal nog een verslag komen, 
maar enige algemene indrukken 
zijn wel te geven . Er is vrij 
serieus werk gemaakt van de 
voorbereiding door ons, maar 
zeker niet minder door de in
leiders , die z e lfs apart onder
zoek hebben ged9an naar de voor
bereiding en de o rganisatie van 
het be l eid , een materie d i e 
zelfs voor raaà sleden niet zo 
doorzichtig is. Omdat €r ver
schi llende groepen betrokkenen 
- burgers , politici en ambte
naren - aanwezig waren, kon het 
echt tot een uitwisseling van 
meningen en ervaringen komen. 
Wij zijn er natuurli jk niet uit
gekomen, dat had waarschijnlijk 
ook niemand gedacht. Het lijkt 
er wel op dat de omvang en het 
probleem nu voor een . aantal 
betrokkenen wat duidelijker is 
geworden en een ontmo eting in de 
wat mee r info rme l e sfe e r, al is 
het dan bij d e p o litici in hun 
eigen huis, is ook goed. 

Eén vraagstuk b lee .: tijdens de 
gesprekken onvermi j delijk: , de 
inhoud van het verkeersbeleid . 
Ook in het pre- advies hadden wij 
dit niet strikt gescheiden van 
de vorm en organisatie van de 
beleidsvoorbereiding. Wij hadden 
ons uitgesproken voor een sturend 
verkeersbe l eid , in tegenstelling 
tot een beleid dat de maatschap
pelijke ontwikkelingen op het 
gebied van verkeer en vervoer , 
met name het toenemend autobezit, 
passief volgt. Iedereen bleek 
vóór een sturend beleid te zijn, 

maar over wat dat na de fase van 
mooie woorden zou moeten inhou
den in de praktijk , kon pittig 
gediskussieerd worden . En onder 
politici gaat dat ook met enige 
partijpolitieke s chermutselingen 
gepaard, dus het was af en toe 
nog leuk. Het · is al meer dan 
eens duidelijk geworden dat deze 
wethouder het ook moeilijk heeft 
met de raadskommissie openbare 
werken, verkeer en vervoer, en 
de raadskommissie _met hem. En 
dat speelde dus nu ook regel
matig een rol. Toch is er heel 
zakelijk gesproken over moge
lijke verbeteringen in de hele 
lijn van doelstellingen tot 
uitvoering van maatregelen , 
waarbij de burger als belang- en 
stemhebbende niet werd vergeten, 
met name niet als het om de 
acceptatie van het verkeers- en 
vervoerbeleid gaat . In het ver
keer worden immers al leen die 
regels nageleefd die zinvol 
worden geacht of waarvan de na
l e.ving fysiek kan worden afge
dwo ngen. 
De circ a 45 deelnemers die de 
dag hadden bijgewoond , werden om 
4 uur 's middags door de voor
zitter van de dag, Rob van 
Putten, bedankt voor de aanwe
zigheid en de bijdragen , en d~ar
na ging ieder zijns of haars 
weegs. De wethouder leek het 
nuttig om het volgend jaar nog 
eens te doen, maar· wij hopen ·wel 
dat het thema dan een beetje 
anders kan zijn: enige vooru i t
gang in de vorm en organisatie 
van beleidsvoorbereiding en uit
voering en niet t e vergeten in 
de inhoud ervan moet tegen die 
tijd toch zichtbaar kunnen zijn. 

Miehiel Timmerman 

TWEERICHTINGSVERKEER MAURITSKADE 
De raadskommissie voor OVV be

handelde onlangs de rekonstr.uk
tieplannen voor de Mauritskade, 
waar tweerichtingsverkeer komt. 
Voorlopig ziet het er naar uit 
dat er maar aan één kant een 
fietspad komt. Volgens de teke
ning houdt dat vóór d i verse 
kruisingen op om plaats te maken 
voor een extra opstelvak voor 
het autoverkeer. Het is gebleken 
dat bij dergelijke afgeknotte 
fietspaden minder ongelukken 
tussen rechtdoorgaande brom
f i etsers en rechtsafslaande 
auto's gebeuren . De wethouder 
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deed het voorkomen alsof dus om 
veil i gheids r edenen de fiets
paden afgeknot worden. Gelukkig 
bleken de meeste kommissieleden 
daar niet in te trappen. 

Een andere onvolkomenheid in 
de tekening was dat fietsers aan 
het einde van de Dr. Kuyper
straat meegestuurd worden met 
het autoverkeer , dat allemaal 
rechtsaf gaat, richting Utrecht
sebaan . Ook wat dat betreft 
kregen we de meeste frakties 
mee, door te stellen dat fiet
sers ook linksaf moeten kunnen, 
bijvoorbeeld door tweerichtings-

verkeer op de Koninginnegracht. 
Ook voor het invoeren van 

tweerichtingsverkeer voor fiet
sers in eèn aantal andere zi j
straten is wel een meerderheid 
t e vinden , voor wat betreft de 
Denneweg zelfs iedereen behalve 
de wethouder. 

Alleen voor fie tspaden aan 
twee kanten, waarvoor de• auto
rijstroken zouden moeten worden 
versmald, bleken alleen PPR en 
PvdA te· v inden. 

Rik Zakee 



LANGE VOORHOUT: (VER)STOPLICHTEN 
In de vorige Fietsbel las u iets 
over de problematiek rond de 
verkeerslichtinstallaties op de 
kruispunten Lange Voorhout/ 
Kneuterdijk en Lange Voorhout/ 
Toernooiveld . De verkeerslichten 
zijn daar geplaatst in het kader 
van de aanleg van de demonstra
tiefietsroute. De gemeenteraad 
vond deze verkeersmasten achter
af niet passen in het stads
gezicht rond het Lange Voorhout 
en drong erop aan dat ze zouden 
verdwijnen. 

Inmiddel heeft de raads
kommissie OVV over de nota die 
naar aanleiding van dit verzoek 
is geschreven, vergaderd. In 

deze nota stonden niet , zoa l s 
was gevraagd, konkrete voor
stellen om de verkeers l ichten 
te verwijderen . De raadskom
missie heeft daarom nogmaals aan 
de wethouder verzocht snel met 
voorstellen te komen . Een van 
de grote problemen bij de 
Kneuterdijk is dat er veel door
gaand zutoverkeer gebruik maakt 
van de route Buitenhof-Park
straat. De raadskommissie be
nadrukte dat juist dit probleem 
moet worden aangepakt. Ook de 
plannen van de ENFB werden door 
de raadsleden genoemd als bij
drage tot verbetering van de 
verkeerssituatie en het stads-

beeld . Wethouder Nyqv i st zegde 
tóé dat op zo kor t moge l ijke 
termijn een plan met alterna
tieven aan de kommissie zal 
worden voorgelegd. Zo kort 
mogelijke termijn? Dat zal dan 
wel weer een half jaar duren. 

Alles bij elkaar was het dus 
een diskussie die voorlopig 
weinig resultaat oplevert . 
Fietsers kunnen nog een hele 
tijd tegen de rode verkeers
lichten daar aankijken of er 
natuurlijk gewoon door rijden . 

Rob van Putten 

FIETSPADEN IN D~ ~JMGEVING VAN 
HET CENTRAAL STATION 
Het is zo ver! De Koningskade , 
Bezuidenhoutseweg en Rijn-Lek
straat zullen een nieuw profiel 
krijgen met daarin fietspaden. 
Nu er duidelijkheid is over de 
tramverbinding CS-Scheveningen 
kan na jaren wachten begonnen 
worden aan het opnieuw vorm
geven van de wegen in de om
geving van het Centraal Station. 
Hoewel er in alle plannen 
fietspaden voorzien zijn, is er 
toch nog geel wat aan te merken 
op de voorstellen , waarvan de 
realisering 52 miljoen zal gaan 
kosten. Er wordt in de tekeningen 
veel te veel ruimte gekreëerd 

voor een snelle afwikkeling van 
het autoverkeer, hetgeen de druk 
op de binnenstad weer zal ver
groten . Daarnaast kunnen enkele 
fietsverbindingen nog sterk ver
beterd worden. Bij de behandeling 
van deze plannen in de raadskom
missie OVV heeft de ENFB dan ook 
aangedrongen op meer komfortabele 
fietsverbindingen en minder rij
stroken voor het autoverkeer, 
terwijl ook het afsluiten van de 
Bezuidenhoutseweg voor het auto
verkeer is gesuggereerd. 

Rob van Putten 

BNr B .rinkel 
ENFB-T-shirts 
in de maten 51-48-45-42-39 
ENFB-tas 

f 10 , 00 
f 5 , 00 

Stickers: 
- ENFB f 
- fijn dat ik fiets t 

parkeerproblemen? 
ga toch fietsen f 

- rechtsaf door rood f 
Affiches: 

blij 6at ik rij f 
- ruimtegebruik f 
- f i jn dat ik fiets f 
Fietsers uitgezonderd 
ENFB- brochure over het belang 
van en de problemen rond het 
fietsen in Nederland f 
Boods chappen doen 
winkeliers/middenstand/verkeert 

0 , 15 
0 , 30 

0,10 
0 , 20 

1 , 50 
3 , 00 
0 , 25 

2 , 50 

2 , 50 

Buttons: 
- 50 is teveel 
- ENFB (binnenkort) 
Terugtrappen 
fietsleporello van Eyzenbach 

Verkoopadressen 

Den Haag: 
- Hertenrade 111, tel. 664420 
- Hendrinaland 78, tel . 834069 
- Beeklaan 456b, tel. 450537 

f 1 100 
f ? 

f 15 , 00 

- Soendastraat 27a, tel. 653538 
- Wereldwinkel, Elandstraat 192 
Voorburg: 
- Paradijss t raat 84 , tel. 985061 
Zoe t e r meer : 
- Waaienberg 60, tel . 079- 210208 

1f 



LET OP .... ~. 

Mutaties, adreswijzigingen 
en postbestellingen 
worden door ·het afdelings
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 
Knelp~nten: Michel van Loon, 
Van Reesstraat 8 1, te~. 832125 
Publici tei·t: Henk Heeger, C. van 
Zantenstraat 238, tel. 984231 
Fietsbel: Joep van Hoof, 
Smaragshorst 185, tel. 855821 
Ledenraadsafvaardiging: 
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 
Telefoo~ 079-210208 

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

KONTAKTPERSOON RIJSWIJK 
Wim Dammers, ~- Campslaan 
341, Rijswijk, tel. 933971 

DRUK: :~~ 

Port betaald 
Port payé 

's-Gra venhage 

J . G. M. van !l us sen 
va n Sou t e l ande l aan 53 
2597 EW I S-G RAVENHAGE 

DE FIETSBEL 
·postbus 11638 

2502 AP den haag 

Thomas Hood



