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aGENDa 
18 
24 

september 1980 : 
september 1980: 

Wijs óp Weg-Den Haag, 19 .30 uur, Centraal St ation 
raadskommissie OW (verkeerszaken). 9 uur, Stadhuis Javastraat 

8 oktober 1980 idem . 
8 oktober 

22 oktober 
198 0 
1980 

kerngroep ENFB-Den Haag , 20 uu r, Pie t He i nstra a t 104a 
raadskommissie OW, 9 uur, Stadhuis Javastraat 

25 oktober 1980 ledenraad ENFB, 10.30 - 16.00 uur te Utrecht 
12 
26 

november 19 80 
n o v ember 1 9 80 

kerngroep ENFB-Den Ha ag, 20 uur, Piet Heinstra~t 104a 
ledenvergadering ENFB- Den Haag (verkiezing nieuw bestuur, 
jaarverslag, begroting, beleidsvoornemens), 20 uur , 
Pie t Heinstraat 104a 

ENFB-aktivi t ei t e r in d e a f gelopen tijd 

Rekonstruktie Copernicus
p l ein: 

kommentaar op pla n van geme en
t ewerken op 2 7 mei aan raads
kommissie OW verstuurd. 

Fietsbrug over Utrechtse
baa n: 

kommentaar op nota ambtelijke 
werkgroep over fietsverbin
dingen rond Utrechts ebaan aan 
raa dskommissie OW verstuurd 
op 27 mei. 

Pre~advies studi edag 7 j uni: 
deze no t a , e i nd mei versch enen , 
i s nog vo l op verkri j gbaar. 

Meerjarenbegroting 1981-
1984: 
ko~entaar van de werkgroep 
gemeentepolitiek, gericht aan 
de raadskommissie OW, 16 juni. 

Dwarswegnota Nyqvist: 
kommentaar van de werkgroep 
gemeentepolitiek, 4 juli, zie 
ook elders in deze bel. · 

Nota tweede stap struktuur
plan: 

brief aan gemeenteraad van d~ 
werkgroep gemeentepolitiek over 

·de eisen waaraan d eze nota 
tweede s tap moet voldoen , 
8 juli. 

Rekons truk t ie Rijswijkseweg : 
kommentaar· van de werkgroep 
knelpunten op d it plan, waarin 
wel ventwegen, maar geen fiets
paden zijn opge nomen, 25 juli. 

Verslag s tudiedag 7 juni : 
versche nen medio augustus en 
verstuurd aan gemeentebestuur 
en dee l n emers studiedag . 

Lij s t va n aanbeve lingen 
n . a. v . s t udiedag : 

de we rkg r oep g eme entepol itiek 
stelde een li j s t van aan
bevelingen a a n raad e n kollege 
op over de organisatie van het 
verkeers- en vervoe rbeleid. 

Verkeerslichtennota: 
een nota over het gebruik van 
verkeerslichten, mede als kom
mentaar .op 2 gemeentelijke 
nota's .~ierover; verstuurd aan 
de raad mediu augustus. 

Fietsvoorzieningen: 
op de nota vormgeving fiets-

voorz ieni ngen 
groep knelpunten e e n 
dat eind augus tus 
werd gezonden . 

Herinrichting Pl e 
Op een i nspraa k a vond 
was de ENFB akt i e f 
een kommentaar op d e 
werd aan de r aad g e s 

Rekonstruktie 
d e inspraakavonden 
elkaar snel op ; de 
kne lpunten komt waar 
wi jziging svoorztel 
plannen, en vaak me 

Bestemmi ngsplan Sc 
ningen-dorp: 

dit plan besteedt 
aan de fiets en is 
auto gericht; een 
deze zin van de 
gemeentepolitiek 
opgestuurd. 

Voor geïnteresseer 
bovengenoemde stuk 
bij dé afdeling 
gevraagd. 



Dwarswegdi~ie 

SCHRIJNEND EN HOOPVOL 
De diskussie over de mogelijke aanleg van dwarswegen door 

centrum-zuid en centrum-west is een nieuwe fase ingegaan. 

En daarmee is wederom de vraag aktueel geworden wat Den 

Haag met zijn binnenstad wil doen en op welke wijze de 

v-Brpl.aatsingen van, naar en door de binnenstad moeten 

worden afgewikkeld. Op eigen initiatief en onder eigen 

verantwoordelijkheid bracht wethouder Nyqvist van openbare 

werken verkeer en vervoer begin juni een nota uit, ge

titeld "Op weg naar een autoluwe binnenstad". Hoewel de 

titel dit niet doet vermoeden, is de nota een pleidooi 

voor de aanleg van dwarswegen en het aantr.ekken van nog 

meer autoverkeer naar de binnenstad. 

Dit laatste acht Nyqvist nood
zakelijk om de konkurrentiepo
sitie van de binnenstad ·niet aan 
te tasten. ·wie de nota doorleest 
gelooft nauwelijks dat het 1980 
is. Nyqvists nota levert een 
geheel aan argumentaties, onder
houwingen en redeneringen, we l ke 
al vele malen door de gemeente
raad zijn aangevallen. Het erg
ste is wel dat de nota wederom 
alleen over autoverkeer spreekt 
als de bereikbaarheid van de 
binnenstad wordt behandeld en 
dat de nadelige effekten van het 
aantrekken van meer autoverkeer 
en de aanleg van dwarswegen voor
de struktuur van de binnenstad, . · 
de leefbaarheid en kwaliteit èn 
het voorzieningennivo voor het 
langzaam verkeer en het openbaar 
vervoer niet aan de orde worden 
·gesteld. 

~chterhaald denkmodel 

De nota bewijst nogmaals de 
onvoorstélbare starheid en har d
nekkigheid waarmee de voor deze 
problematiek verantwoordelijke 
ambtenaren zich in de Dwarsweg 
hebben vastgebeten. Ambtenaren 
die zich opnieuw gesteund weten 
door een VVD-wethouder die vol
strekt geen moèite heeft met 
àchterhaalde denkmode~len die 
aan dit alles ten grondslag 
liggen. 

Kijken we terug naar het raads
besluit van 1977 over de Dwars
weg, dan moet bovendien gekon
stateerd worden dat Nyqvist niet 
volgens dit besluit heeft gehan
deld. Het toenmalige raads
besluit vroeg naar een onderzoek 
naar de beperking van het door
gaand autogebruik in de binnen
stad. Een dergelijk onderzoek is 
nog niet verschenen, of zelfs 
niet gehouden, en dat is van 
belang, want de gemeenteraad had 

de eventuele aanleg van dwars~ 
wegen afhankelijk gesteld van de 
resultaten van zo'n onderzoek. 
Deze lakune onderkent Nyqvist 
wel en daarom bepleit hij het 
overdoen van de toenmalige 
besluitvorming en het oude 
besluit maar te vergeten. Dit 
zou ' betekenen dat een totaal 
nieuwe en hopelijk bredere af
weging mogelijk wordt. 

Stedebouwkundige 

konsekwenties 

Binnen het kollege van B en W 
bestaat echter grote verdeeld
heid over de noodzaak van de 
Dwarsweg. Een stedebouwkundige 
studie, verricht in het kader 
van het struktuurplan, heeft 
uitgewezen dat de aanleg van de 

door Nyqvist voorgestane nieuwe 
wegverbindingen de binnenstadg
struktuur op onaanvaardbare 
wijze zou aantasten. Langs de 
nieuwe wegverbindingen zal de 
bouw van woningen ondenkbaar 
zijn, zodat ongewenste kan-

torenbouw gerealiseerd zal wor
den; de aanleg van de Dwarsweg 
betekent dat er aanzienlijk 
minder ~oningen gebouwd kunnen 
worden; het stadscentrum zal 
zich op ongewenste wijze uit
breiden; er ontstaan meer 
barrières rond het centrum
gebied; bestaande woonbuurten 
worden opgedeeld; het doorgaand 
autoverkeer wordt niet geweerd. 
Het is voor het eerst dat de 
stedebouwkundige konsekwenties 
van de ·Dwarsweg goed zijn on
derzocht. Het kollege komt nu 
in oktober met een integrale 
nota, waarin verkeers- en 
stedebouwkundige kanten van de 
Dwarsweg aan bod komen. 

De gemeenteraad krijgt hiermee 
de mogelijkheid om de Dwarsweg 
voor eens en voor altijd weg te 
stemmen. Samen met het uit
gèwerkte alternatieve verkeers
_plan voor de binnenstad van het 
·stedelijk Verk~erskomitee zijn 
er dan voldoende ingrediënten 
om het kollege van B en W op
dracht te ' geven· nu eindelijk aan 
het werk te gaan. In theorie 
gaan we een hoOpvol jaar tege
moet. 

Rob van Putten 
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VERKIEZING NIEUW BESTUUR 

Op 26 november 1980 zal een 
ledenvergadering gehouden worden 
voor de afdeling Den Haag. Met 
het oog op het nieuwe vereni
gingsjaar worden dan weer de 
nodige huishoudelijke zaken aan 
de orde gesteld. Een van de 
belangrijkste is de verkiezing 
van een nieuw afdelingsbestuur. 
Sinds twee jaar werkt de afde
ling met een bestuur, waarin 
naast voorzitter, sekretaris en 
penningmeester de koördinatoren 
van de verschillende werkgroepen 
zitten. In de praktijk worden 
alle belangrijke besluiten 
genomen door het "uitgebreide" 
bestuur, de kerngroep, waarin 
alle aktieve leden zitting heb
ben. 

Een ieder die interesse heeft 
voor een bestuursfunktie en 
aktief wil worden roepen wij op 
om zich voor 18 oktober in ver
binding te stellen met de voor
zitter of de sekretaris van de 
afdeling. In de adreslijst op de 
achterkant van de Fietsbel staan 
namen, adressen ~n telefoon
nummers èn de bestuursfunkties 
die er zijn. 

Het afdelingsbestuur 

NSPRAAK 
De laatste maanden zijn ENFB'ers erg 

aktief geweest op inspraakavonden va 

de gemeente, waarbij het ging om 

rekonstrukties van straten en pleinen 

Twee van hen hebben hun bevindingen 

op papier gezet: veel hypokriete, 

onredelijke en onbegrijpelijke argu-

menten, botte onwil en verdraaiing va 

feiten zijn te vinden op de volgende 

drie bladzijden. Het wordt hoog tijd 

dat niet alleen winkeliers en auto-

liefhebbers de inspraakavonden 

bevolken. Fietsers, laat ook eens waü 

van je horen! 



Een nieuwe aanval op f i etsvoorzieningen 

OPMARS DER HYPOKRI TEN 
"Mijnheer de voorzitter, ik ben tegen de aanle~ van dit 
fietspad, want daardoor wordt ons trottoir smaller." 
"Maar .mijnheer, u vergist zich, als u goed naar de 
tekening kijkt dan ziet u dat het trottoir zelfs br.eder 
wordt." 
·~n ben ik daar ook tegen. Bovendien zal het door de 
aanleg van een fietspad voor invaliden moeilijker worden 
bij hun auto te komen." 

Een willekeurig voorbeeld van 
een diskussie tussen een inspre
ker (bewoner of winkëlier) en 
een gemeente-ambtenaar over een 
plan om fietspaden aan te leggen. 
Voor de ~NFB-vertegenwoordigers 
die inspraakvergaderingen bij 
moeten wonen is het leven er 
bepaald niet prettiger op gewor-· 
den. Op dit soort inspraak
avonden tellen niet de zakelijke 
argumenten, maar de grote mond 
en het inspelen op vooroordelen 
en vermeende feiten. 

De laatste maanden heeft de 
bevolking in kunnen spreken over 
de volgende plannen waarin ·fiets
voorzieningen verwerkt Zijn : 
Groot Hertoginnelaan/Valerius
straat, fietsroute Zeestraat, 
fietspad Lange Vijverberg, Loos
duinsekade en -weg, Laan va~ 
Meerdervoort, Mauritskade, Plei~ 
en Schalkburge rstraat. Op z i ch 
verheugend dat er zoveel fiets
voorzieningen "onderweg" zijn. 
Van vele kanten worden echter 
(vaak geslaagde) akties onder
nomen om de fie.tsplannen voor
tijdig •te doen sneuvelen. 

Tot op heden was een belang
rijk argument tegen fietspaden 
dat ze ten koste gaan van par
keerplaatsen of rijstroken voor 
de auto·. Een zakelijk argument, 
maar ook een ·uitstekende moge
lijkheid voor het gemeente
bestuur om duidelijk tussen fiets 
en auto te kiezen. Er komen 
echter maar weinig plannen van 
deze inhoud (fietsruimte ten 
koste van essentiële autoruimtel 
aan de orde, omdat men het 
ambtelijk niet ·aandurft. 

Nee, het zijn veel meer de 
"neutralé" plannen voor fiets
voorzieningen, waarbij de auto 
weinig of niets in de weq wordt 
gelegd, die de laatste jaren 
zijn gepresenteerd. Maar zelfs 
tegen dit soort plannen kunnen 

'bèzwaren worden bedacht. Inspre
kers tonen zich ni t .ermate krea
tief in het bedenken van 
argumenten tegen fietsvoorzie
ningen. Maar van ambtelijke 
zijde laat men zich 'ook niet 
onbetuigd. 

De weerstand ~egen fietspaden 
onder bepaalde bevolkings-

~roepen blijkt dieper te zitten 
d~t we dachten. Elke ~ietsvoor
ziening, hoe dan qok qitgevoerd, 
beschouwt men kenn~k als een 
bedreiging voor de auto. De ar
gumenten die men zoal tegen 
fietspaden inbrengt, luiden als · 
volgt: 
- Op fietspaden sullen brom

fietsers hader gaan rijden. 
Dit is gevaarlijk bij het 
oversteken en voor spelende 
kinderen. 

- Aanleg van fietspaden is 
ekonomisch niet verantwoord, 
want er zijn maar heel weinig 
fietsers in Den Haag. 

- Fietspaden zijn levensgevaar
lijk voor voetgangers en 
uitstappende automobilisten. 

- Aanleg van fietspaden is 
schadelijk voor het aange
zicht van de omgeving. 

- Fietspaden zijn onveilig voor 
fietsers; afknotten van 
fietspaden en gebruik van 
fietsstroken is veel veiliger. 

Het zijn niet alleen fanatieke 
bewoners of winkeliers die zich 
van dezé argumenten bedienen, 
maar ook gemeente'-ambtenaren·. 
Met name de Dienst voor de 
stadsontwikkeling ziet veel meer 
in fietsstroken en vindt fiets
paden in een historische om
geving onverantwoord. De hypo
krisie ligt er duimendik bovenop. 
Juist uit dit soort argumenten 
blijkt hoe heilig en onaantast
baar de positie van de a~to 
nog steeds is. Want de auto 
tast toch zeker niet de histo
r i sche stadsgezichten in de 
binnenstad aan? 

Jawel, er is een regelrechte 
aanval ingezet op fietsvoorzie
ningen. En dikwijls met sukses. 
Zo komt de gemeente nu voor de 
Rijswijkseweg en de Loosduinse
weg met voorstellen voor vent-

· wegen in plaats van fietspaden. 
Voor de Schalkburgerstraa~ 
(onderdeel van de nieuwe fiets
route) wordt nu een plan zonder 
fietspade'n uitgewerkt. Maar ook 
het ENFB-plan voor een fietspad 
langs het Plein lijkt te gaan 
stuiten op de hypokrisie. Want 
daar is het ' de Rijksdi·enst voor 
de Monumentenzorg die bezwaar 

maakt tegen een overigens nau
welijks zichtbaar fietspad langs 
een bomenrij. 

Het is van groot belang dat 
er bij diskussies in de wijken 
over verkeersplannen tegengas 
gegeven wordt ten opzichte van 
de vele hypokriete argumenten 
die klakkeloos over· tafel gaan. 
Hierbij kunnen ENFB-leden een 
grote rol spelen. Daarom een 
dringend verzoek van onze kant: 

_ ga zoveel mogelijk naar bewoners
vergaderingen en laat daar een 
eigen inbreng horen! 

Het·. ziet ·er overigens niet 
naar uit dat de gemeenteraad erg 
onder de indruk raakt van de 
opmars der oneigenlijke en 
hypokriete argumenten. Wat niet 
wegneemt dat het gevaar groot 
is dat veel goede plannen al in 
een vroegtijdig stadium ambte
lijk dreigen te sneuvelen. 

Rob van Putten 

ER ZIJN Wég DIN6E:N WftRROVEI<. 
JE NOOiT ~[TOE 11Jtii5Efo/ lt10ET 
Drswss1tREN ... FreTs-
Pfl DEN E.N P!J!ZftEE.R f' LIJf! TSE./'1 



Loosduinsekade (Lijnbaan-Paul KrugerÁaanl 

ALLES MOET WEG '! Erve 

Het lijkt erop dat voor de meeste bewoners hier maar één ding 
belangrijk is: De Auto. Door de geluidsoverlast zijn de huizen 
hier zowat onbewoonbaar, maar dat vérhindert niet dat er drie 
gezinnen per huis wonen. Het gevolg is dat er per huis drie 

' blikken bakbeesten voor de deur staan, dus ..... 
"Het probleem hier is het gebrek aan parkeerruimte," aldus de 
bewoners. Na wat vaag gerommel op de eerste inspraakavond over 
de herinrichting van de Loosduinseweg kwam op de tweede avond de 
aap pas goed uit de mouw: alles moet weg! 

Het geplande fietspad was eigenlijk maar onzin en in ieder 
geval te breed, van de stoepen kon ook best nog wat af en bomen 
léken dan misschien we+ leuk, maar wat heb je er eigenlijk aan? 
Ook stonden e~ een paar huizen leeg die misschien gesloopt zouden 
worden: of ze dan misschien wat eerder gesloopt konden worden. 

De bewoners krijgen nu parkeerruimte onder het nieuwe gebouw 
van de GG & GD, maar dat het fietspad straks, net als op de 
Delftselaan, vol komt te staan met geparkeerde auto's lijkt 
nauwelijks voor twijfel vatbaar._ 

Zeestraat: 

AFTANDSE BUSPASSAGIERS 

Een gepland stukje fietspad· tegen het eenrichtingsverkeer in de 
Zeestraat stuitte op groot verzet van de direktie van Panorama 
Mesdag, omdat passagiers van touringcars dan niet meer vlak voor 
de deur zouden kunnen uitstappen, maar 50 meter zouden moeten 
lopen. De direktie vreest klantenverlies, Blijkbaar zijn de 
bezoekers van het Panorama zeer slecht ter been. Blijft de vraag 
hoe ze dan de trap van het Panorama opkomen. Overigens kreeg ~e 
direktie de steun van de Vrienden van Den Haag (~) die het 
fietspad een ontsiering van het straatbeeld vinden ..... 

Valkenboslaan: 

DUBBELPARKEERVOORZIENINGEN 

Dit keer vroegen bewoners niet om parkeerplaatsen, maar om 
verkeerslichten (ook zo iets) . Tijdens overleg bleek da~ de lede1 
van de raadskommissie, net als de ENFB, er weinig voor voelden. 
Die zagen meer in het beperken van de kapasiteit van de Valken
boslaan door het aanleggen van fietspaden. Dit tot grote schrik 
van de aanwezige ambtenaren, die stelden dat er dan geen auto mee' 
door zou kunnen als er een verhuiswagen staat te lossen of iets 
dergelijks. Dit zou ondervangen kunnen worden door alleen fiets
paden op de kruispupten aan te leggen. In veel gevallen is dit 
zo gek nog niet, omdat fietspaden op de kruisingen (opstelruimte) 
vaak het hardst nodig zijn en er in heel Den Haag zoveel fiets
paden aangelegd zouden moeten worden dat enig geimproviseer wel · 
gewenst is. Het is echter wel frappant dat dubbelparkeren blijk
baar zo ingeburgerd is dat verkeersvoorzieningen erop afgestemd 
worden. 

Schalk Burgerstraat: 

ANGST VOOR FIETSROUTES 

Om de Schalk Burgerstraat, opgenomen in de fietsverbinding 
Zuid-west - CentrUm aantrekkelijker te maken voor fietsers, zal 
deze straat ontdaan moeten worden van het vele sJ.uipverkeer. 
In Den Haag betekent dat, dat de straat van gevel tot gevel ot 
moet en dus: inspraak. Ook hier bleek weer dat de angst voor 
fietsroutes er goed in zit: omzetvermindering van winkeliers 
minder parkeerplaatsen. Terwijl er in de plannen voor de Scha 
Burgerstraat niet eens parkeerplaatsen vPrdwijnen ..... 

VUIL 
J.< ftf' 

Loosduinseko 

I BEGIN VAN EI 

Voor dit de~ 
profiel bedacH 
wegen lag er 
parkeerplaats 
voor de hand, 
je op weg naa 
wi jl er in dez 
Het wijkberaad 
wilde lijken, 
parkeren langs 

De ambtenare1 
parkeren aan d 
niet meer (dan 
hebben ze ook 0 

waarop een dero 
Aanvankel~jk w. 
gaande autover 
doorgaand verk 
af te sturen. ] 
geworden, met 
soort feestver 
fietse1s en ee 
ordinair parke 

Het totale pr 
is: een geheel 
voor het autove 
sers, 4 rijen p 

VIJF 

Nóg erger zijn 
een kant zelfs 
wordt van zeer v 
gehouden wordt d 
probleem is, waa 
wordt het fietse 
sprong op twee ~ 

Van de 35.40 m 
autoverkeer inge 
de breedst gangb 
op 3.10 meter èn 
er nog zo'n 14 m 



een ENFB-inspreker 

•-e-• 
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' . .. E 

ilaan-Thorbeckelaan) 

nsekade was aanvankelijk een 
de fietspaden. De variant met vent
t deze laatste (twee maal zoveel 
an ·de bewoners zou krijgen lag 

t autorijden zo gevaarlijk is als 
tspad moet oversteken. En dit ter-

wat parkeerruimte ongebruikt is. 
iet ~nti-fiets en niet anti-auto 
iant : een fietspad, dubbelzijdig 
en a l le bomen eruit (!) 
er nog niet genoeg. Het links-

~ Loos du-ic nseweg, kan nu opeens ook 
Jk ha rdrijders in de weg) en dus 
ve rz o nnen. Opvallend is de rnanier 
l s f i etsvoorziening verkocht wordt. 
surde volgehouden dat het door-

voor de fietsers was. Dus werd 
!maakt. door het bijvoorbeeld rechts
ening is het iets woonerfachtigs 
e steentj e s, versrnallinkjes, een 
daar tweerichtingsverkeer voor 
en. Maar het blijft natuurlijk een 

·etsers dan ook op mogen. 
sduinsekade / weg zoals het gepland 
4 eveneens geheel vrije racestroken 
voor bestemmingsverkeer en fiet
stoe? en versmald tot 2.45 meter. 

r de Rijswijkseweg. Hier Z1Jn aan 
en voorzien. Omdat uitgegaan 

. r en bovendien hardnekkig vol
het doorgaande autoverkeer hèt 

allerlei truuks verzonnen worden, 
seweg straks eer. soort hink-stap-

fiel i3 weer 22.40 meter voor het 
g van vrijliggende fietspaden met 
r) en handhaving van de stoepen 
aan met veiligh~idsstroken blijft 
et autoverkeer. Zat toch? 

.P le in: 

FIETSERS BEDERVEN STADSGEZICHT 

Al enige tijd geleden vroeg de ENFB de verbinding Binnenho f
Plein-Herenstraat in twee richtingen open te stellen voor fiP~ers. 
Een vrijwel onzichtbare voorziening (alleen op het Plein een stuk
je fietspad zoals op het Lange Voorhout) dat nochtans heel wat 
protesten veroorzaakte: "te waanzinnig om over te praten" werd er 
zelfs gezegd. Zoals verwacht waren de winkeliers van de Heren
straat tegen. Die vrezen natuurlijk anti-parkeerpalen, die hier 
overigens ook broodnodig zijn om de voetgangers weer enige ruimte 
te_geven. 

Echt angstaanjagend is echter de tegenstand van de Rijksdienst 
voor de monumentenzorg, die (alweer) een fietspad n i et in het 
stadsgezicht vindt passen. Deze rijksdienst vond het echter 
jarenlang wèl goed dat het plein volstond met geparkeerde auto's, 
had ook geen bezwaar tegen de enorme krater die er nu ligt en 
protesteert ook niet tegen de vie:r: glazen bouwsels (de ingangen 
van de parkeergarage) die op het Plein zullen verrijzen. 
Er schijnt zelfs nog vrij uitgebreid op het Plein geparkeerd te 
mogen worden. 

Zwaaikom: 

EEN VIJVER VOL ~iET AUTO 'S 

Bij de aanleg van lijn 2 ligt de zwaaikom een beetje in de weg. 
De tram schijnt zo hard te moeten rijden dat er géén slingers in 
de baan voor mogen komen. En het,beperken van de wegkapasiteit en 
ze~er van het aantal parkeerplaatsen is helemaal uit den boze. 
In ieder geval gedeeltelijk dempen dus. Voor de rest gaat het 
tussen de vissers en de parkeerders. De werkgroep lijn 2 (een 

- bundeling van bewoners) heeft e~ iets op gevonden: een parkeer
kelder met een vijver erboven . Zo zie je maar waar het probleem 
ligt. Als Nyqvist (wethouder tunnelbak wordt hij al genoemd) het 
rijdende verkeer onder de grond wil stoppen wordt hij (terecht) 
uitgelachen, maar minstens even rotte plannen voor geparkeerde 
auto's (die zelfs geen beperking van de geluidsoverlast met zich 
meebrengen) worden héél serieus genomen. 

Overigens is de zwaaikom nu al zeer geschikt als parkeerplaats: 
vertikaal parkeren, dan kun je pas een hoop auto's kwijt. 

Laan van Meerdervoort: 

OPPASSEN GEBLAZEN 

Het gedeelte van de Laan van Meerdervoort tussen Valkenbos~lein 
en Regentesselaan zal binnen afzienbare tijd gerekontrueerd wor
den. Er komen smalle (2 meter) fietspaden in, ondanks hevig verzet 
van de winkeliers. Sabotage lijkt niet uitgesloten. Er zijn echter 
ook uog rPkonstruktieplannen in de maak voor andere gedeelten van 
de Laan vctn Meerderveurt, waarvoor we erg op onze hoede moeten 
zijn. Zo zouden ze op het gedeelte Zoutrnanstraat-Regentesselaan 
de bestaande fietspaden kunnen willen versmallen en verder naar 
Kijkduin toe zouden ze best eens met ventwegen aan kunnen komen. 
Oppassen dus. 

Oppassen geldt overigens niet alleen voor- de Laan van Meerder
voort. Ik zou iedereen die zo ' n moderne inspraakfolder van de 
gemeente 's-Gravenhage over een rekonstruktieplan in de bus 
krijgt willen aanraden als het even kan _naar de inspraakavond te 
gaan. Ook al ziet het plan er op het eerste gezicht goed uit. 
Laat ze ook maar eens wat anders horen dan dat gezeur over par
keerplaatsen. 

Rik Zakee 



Haags 
Struktuurplan 

De gemeenteraad is akkoord 
gègaan, en nog wel unaniem, met 
het voorstel van het kollege van 
B en W om de nota eerste stap te 
aanvaarden als voorontwerp
struktuurplan 1980. Tijdens de 
raadsbehandeling begin juni bleek 
dat het de raad slechts te doen 
was om het verkrijgen van een 
langere voorbereidingstijd voor 
bestemmingsplannen. En dat laat
ste betekent weer dat ongewenste 
bouw en sloopplannen vaker en 
langer kunnen worden tegengegaan. 

Verder is duidelijk geworden 
dat het voorontwerp struktuurplan 
niets, maar dan ook helemaal 
niets voorstelt. De nota eerste 
stap is grotendeels, voorzover 
het vernieuwend beleid aankon
digde, uitgekleed door het bij
geleverde pr.e-advies van het 
kollege, terwijl de tekeningen 
met toelichting (eigenlijk het 
belangrijkste) slechts de be
staande toestand en al eerder 
genomen besluiten vastleggen. 

Alle PÇlitieke geschilpunten 
en mogelijke beleidsombuigingen 
zijn nu doorgeschoven naar de 
behandeling van de nota tweede 
stap . Dat wordt dus een opeen
hoping van diskussiestof, die 
voor een deel ook al in de nota 
eerste stap aan de orde kwam. 

In verband met de Dwarsweg 
werd er nog een interessante, 
door de PvdA ingediende motie 
aangenomen, die vraagt om een 
stedebouwkundige toetsing van de 
mogelijke aanleg ·.ran de Dwarsweg . 
Ongetwijfeld zal uit zo'n toet
sing blijken dat· de aanleg van 
qe Dwarsweg zeer nadelig zal 
zijn voor de struktuur van de 
binnenstad. 

De ENFB heeft na afronding van 
de beraadslagingen over de nota 
eerste stap een brief aan de 
raad geschreven met daarin een 
overzicht van de eisen waaraan 

- de nota tweede stap moet vol
doen. Belangrijkste daarbij is 
het presenteren van fundamentele 
alternatieven, ook op het gebied 
van verkeer en vervoer. Verzoc~+-. 

is ca in de raadskollllli~sie voor 
ruimtelijke ordening afspraken 
te maken over de opzet van de 
nota tweede stap, zodat teleur
stellingen' achteraf voorkomen 
kunnen )lrorden. 

Rob van Putten 

DE ENFB EN HET 
BESTEMMINGSPLAN 
Een bestemmingsplan is, even ontdaan van de juridische 

prietpraat, een kaart waarop de gemeente aangeeft wat 

zij met haar grondgebied ·of een deel daarvan van plan 

is. Daar hoort dan nog een lijst van voorschriften bij, 

waarin van alles toegestaan, vetboden en geëist kan 

worden. 

Van het gebied binnen de be
bouwde -kom (en praktisch a-lles 
binnen de Haagse gemeentegrenzen 
is bebouwde kom) hoeft de ge
meente geen bestemmingsplan te 
maken, daarbuiten is het ver
plicht . 

De meeste fietsers zullen wel 
opgemerkt hebben dat de gemeente 
Den Haag driftig bezig is Den 
Haag met bestemmingsplannen te 
beleggen, zij het hier en daar 
onder druk van de bewoners, 
bijvoorbeeld in het Bezuidenhout 
en in Duindorp. Dat-iedereen 
dat zo graag wil, zit 'm in het 
feit dat het de enige manier is 
om ongewenste ontwikkelingen te 
stoppen en gewenste zaken in
gevoerd te krijgen. 

Een mooi voorbee ld is het 
terugdringen van kantoren i~ een 
wijk. Het is in sommige wijken 
goed te zien !1oe het ene na het 
andere pand ~w rdt omgezet in een 
luxe kantooL, hetzij door 
·afbraak en opnieuw bouwen, hetzij 
door verbouw. In het bestemmings
plan kan een voorschrift worden 
opgenomen, dat bijvoorbeeld in 
als zodanig aangegeven gebieden 
de woonbestemming gehandhaafd 
moet bl ijven of ingevoerd moet 
worden. Als er dan een kantoor 
weggaat, moet er een woonbestem
ming voor in de plaats. komen, en 
niets anders. · 

Ook allerlei verkeerszaken 
kunnen in een be-stemmingsplan 
geregeld worden, en hier wordt 
het voor fietsers interessant . 
Bij het l ezen van een bestemmings
plan ( en dan in het bijzonder 
een Haags bestemmingsplan) is het 
vreselijk goe~ opletten om uit 
te kunnen maken of voldoende 
aandacht aan fietsers is besteed 
(nou ja, voldoende zal het niet 
gauw zijn, maar laten we zeggen 
"redelijke" aandacht). Het zal 
verkeer ru~e, extra ruime en 
soms wel hyper ruime aandacht is 
besteed. Parkeernormen van één 
blik voor elke man-vrouw-en-
kind, overdekte stallingen, 
stroken verkeersvoorzieningen, 
voldoende ·voor een 2 x 12-

'strooks fie~spad en allerlei 
straatmeubilair' ten behoeve daar
van. 

nemen van een frase in de geest 
van: het fietsverkeer moet over· 
al ongehinderd doorgang k'unnen 
vinden en het vervolgens hierbi_ 
te laten. 

Waar het vooral aan ontbreekt 
zijn de handige doorsteekjes, 
kleine goedkope dwarsverbinding 
waarmee korte doorgaande fiets
verbindingen g~kreéerd kunnen 
worden. Het aangeven van door
gaande fietsroute door een wijk 
(of in een wijk) kan ertoe lei
den dat er rekening mee wordt 
gehouden in de vorm van brugge
tjes, overkluizingen e.d. Dit 
vereist een goede bekendheid me 
het plangebied. Vandaar ook de 
oproep aan alle fietsers in 
Den Haag: is men in je wijk 
bezig met het voorbereiden van 
een bestemmingsplan, ga naar d 
hoorzittingen en maak je wense 
kenbaar. Protesteer tegen over
dreven parkeernormen en alle 
overdreven ruimteclaims voor 
autovoorzieningen. 

Heb je geen tijd om d~ alle
maal te volgen, neem dan even 
kontakt op met Alphens Mantel 
(686829) of Martin van den Berg 
(45 5928) . . 

Als je meer wi lt 
verschillende beroepsprocedure~ 
kan . je je het best in verbindin 
stellen met de wijkvereniging'· 
die precies weet in welk stadi 
het bestemmingsplan verkeert. D 
weg van voorbereidingsbesluit 
naar "onhe~·roepelijk" bestem
mingsplan is lang en vol voet
angels en klemmen. 



Alweer 

UTRECHTSEBAAN 
In de vorige Fietsbel infor

meerden we onze lezertjes al 
over de weinig vruchtbare 
bespreking in de raadskommissie 
openbare werken verkeer en 
vervoer (OVV) over de fiets
verbinding Koekamplaan-Kerkpad 
bij de Utrechtsebaan. Het af~ 
breken van deze fietsroute door 

de Haagse miskleun nummer x, 
ook wel de Utrechtsebaan ge
noemd, was vier jaar geleden 
aanleiding voor een pittige 
en verbeten ENFB-aktie. 

Raadskommissie, wethouder, 
ambtenaren en vertegenwoor
digers van Staatsbosbeheer 
zijn <>i.nd augustus ter plekke 
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gaan kijken wat de mogelijkheden 
en konsekwenties zijn van het 
herstellen van deze fietsver
binding. Met enige ·;isuele 
hulpmiddelen wist het team van 
Staatsbosbeheer redelci.jk uit 
te beelden wat de aanleg van 
een befietsbare brug (noodzake
lijkerwijs met een oprit van 
150 m!) voor ingreep en aan
tasting van de omgeving met zich 
mee zal brengen. Ook de ENFB 
mocht bij het gebeuren aanwezig 
zijn. 

Deze -bijeenkomst stond wel in 
schril kontrast met onze akties 
van vier jaar geleden. Onder het 
genot van een frisdrankie en een 
lux hartig hapje werd er gezel
lig gebabbeld over de voors en 
tegens van een fietsbrug. Het 
bleef echter niet bij babbelen; 
mede door de visuele hulpmidde
len wist Staatsbosbeheer wethou
der èn raadskommissie (en eigen
lijk ook de aanwezige ENFB-ver
tegenwoordigers) snel te over
tuigen van de "onzinnigheid" van 
een fietsbrug: het betekent een 
grootschalige ingreep die eeri 
nog grotere visuele aantasting 
van het natuurgebied teweeg 
brengt dan de Utrechtsebaan 
zelf. Hetgeen niet wegneemt dat 
slechts de Utrechtsebaan het 
predikaat "onzinnig" ècht ver
dient. 

Wethouder Nyqvist bleek ver
volgens zeer bereidwillig om 
tegemoet te komen aan al eerder 
door de ENFB ingèbrachte plannen 
om rond de Utrechtsebaan een 
aantal nieuwe fietsverbindingen 
te kreëren, met name door het 
aanleggen van twe~richtings
fietspaden langs de Be slaan. 
Verder komt er een (klein
schalige) voetgangersbrug, wa~r 
de liefhebbers ook met de fiets 
aan de hand overheen kunnen. 
Op de kaart zijn deze voorzie
ningen ingetekend. 

Blijft natuurlijk de wrange 
smaak in de mond bij al degenen 
die zich emotioneel verbonden 
voelen met het afbreken van die 
fietsroute, de miskleun "UB" en 
de door de ENWB gevoerde akties. 
Tegen die achtergrond van ge
voelens telt de grootschaligheid 
van een fietsbrug misschien 
helemaal niet of kan er geen 
sprake zijn van een rationele 
afweging op dit momen·t. 

De kerngroep zal zich er nog 
over beraden of het nieuwe kom
promis een aanvaardbare oplos
sing voor de ENFB betekept. 

Rob van Putten 



Betaal uw kontributie zo 
snel mogelijk! 

Een dezer dagen ontvangt u 
vanuit Woerde~ de jaarlijkse 
akseptgirokaart ter voldoening 
van de kontributie. Omdat de 
ENFB momenteel erg krap in de 
financiêle middelen zi~, is het 
van het grootste belang dat u 
uw kontributiebedrag zo snel 
mogelijk overmaakt. Daarom ons 
verzoek: blijf onze unieke bond 
steunen en stort zo snel moge
lijk uw jaarlijkse en onmisbare 
bijdrage . 

Het afdelingsbestuur 

Vijfjarig bestaan ENFB 

18 oktober aanstaande bestaat 
de ENFB vijf jaar. In tegen
stelling tot eerdere voornemens 
van het landelijk bestuur zal 
er op die dag geen manifestatie 
gehouden worden. 

De afdeling Den Haag zag op 
zo korte termijn geen kans in 
plaats daarvan in het Haagse 
nog iets te organiseren. Daar 
komt nog bij dat onze afdeling 
pas in 1981 vijf jaar bestaat. 
Misschien dat we rond die tijd 
nog iets kunnen doen. Voorals
nog zal het eerste ~nige echte 
vijfjarige bestaan van de bond 
op weinig uitbundige wijze 
herdacht worden. 

Het afdelingsbestuur 

ï 
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- LEDENRAAD :· 

Op zaterdag . 21 juni en zaterdag 
30 augustus waren er i n Utrecht 
vergaderingen van d~ landelijke 
ledenraad. 
Op 21 juni waren de belangrijk
ste punten : 
- de strategie van de ENFB 
- de financiële positie van de 

ENFB 
- de bromfiets 
- jubileumviering 

Strategie 

Een we rkgroep uit l edenraad en 
bestuur was e r i n geslaagd om
met een ged~qen voorstel te 
komen over de wijze waarop de 
la.ndelijke ENFB zijn doelstel
lingen moet proberen te reali
seren. Belangrijkste punten uit 
het voorstel zijn: 

de afdelingen van de ENFB zij n 
volledig zelfstandig en 
bepalen dus hun eigen strate
gie; 

- de .ENFB i s in de eerste plaats 
een ideologi sch georiënteerde 
vereniging en pas in de tweede 
plaats een belangenorganisatie 
voor fietsers; 

- de ENFB houdt zich alleen 
bezig met verkeer, vervoer en 
ruimtelijke or dening; over 
andere. terreinen (bijvoorbeeld 
kernenergiel doet de ENFB 
bewust geen uitspraken; 

- landelijk moet de ENFB veel 
bekender worden; het bestuur 
zal moèten proberen vaker en 
regelmatiger landelijk aan de 
weg te timmeren; hiervoor 
moeten andere landeli j ke taken 
worden teruggebracht ; 

- het landelijk verkeers- en 
vervoerbeleid moet veel inten
siever door de ENFB worden 
begeleid; hiertoe is specia
lisatie nodig; 

- ledengroei mag nooit hoofd
doelstellin~ V4n de ENFB wor-

den; daarmee zou de organisa
tie een doel op zichzelf wor
den en geen "middel tot" . 

Financiële positie 

De ENFB verkeert in grote 
finanCiële zorgen. De g_;oe i in 
het ledental is sterk verminder 
te·rwij l nogal Wilt mensen niet 
hebben betaald. Daarentegen zi jn 
er nogal wat vaste l ·asten (per
soneel, huisvesting etc.) waar 
bezuiniging niet op mogelijk is. 
Tijdens de ledenraadsvergadering 
bleek al dat het moeilijk is om 
ui t de zorgen te komen. Op ko
mende ledenraden moeten wel 
knopen worden doorgehakt. In
middels heeft het bestuur enkele 
gerichte ledenwerfakties onder
nomen die vel e honderden leden 
hebben opgeleverd . Toch nog 
hoop? 

De bromfiets 

Het bestuur gaat een nota uit
g·even waarin de mening van de 
ENFB over de bromfiets zal 
worden gegeven. De ledenraad had 
hierover al r uim anderhalf jaar 
geleden ·een be sluit genomen. En 
steeds ~aar zag het bestuur geen 
kans deze nota ook echt te 
schrijven. Begrijpelijk dat de 
ledenraad zich hiérover regel
matig boos heeft gemaakt. Maar 
nu lag de nota (8 blz.) er dan 
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toch. Wij vonden het verhaal 
echter nogal mager, dus deden we 
een aantal voorstellen de nota 
wat meer aan te kleden. Deze 
worden momenteel door het 
bestuur bekeken. 

Jubileumviering 

In oktober bestaat de ENFB 
vijf jaar. Waarlijk een gebeur
tEnis om aandacht aan te be
st.eden. Het bestuur kwam op de 
l edenraad met het voorstel een 
soor~niet al te serieuze 
manifestatie te houden met toch 
ee n inhoudelijk t hema , namelijk 
f i ets en trein. De ledenraad 
kon zich vinden in het voorstel 
van een j ubileummanifestatie, 
maar vond het t hema niet. voor de 
hand liggend. Op deze dag zou 
aandacht besteed moeten worden 
aan wat de ENFB doet en wat er 
in de afgelopen vijf jaar is 
bereikt. En natuurlijk een 
b l ik vooruit. Met deze richt
l Ljn kan het bestuur verde:r; 
we rken aan de voorbereidingen 
voor deze op ~aterdag 18 oktober 
g~plande bijeenkomst. Als geld
zorgen maar geen roet in het 
eten gooien. 

0.9 30 augustus kwamen de volgen
de onderwerpen het meest ~it
gebreid aan de orde: 
- aktiviteiten bij het vijfjarig 
'b~taan 

- de ENFB-financiën 
- internationaal kongres 
- vervolg aktie 50 is teveel 

Lt•-5trurnaktivi tei ten 

Het bestuur kwam met het voor
stel om geen jubileummanifes
tatie te organiseren, omdat men 
geen kans meer zag om aan de 
hand van het door de ledenraad 
gewijzigde thema iets goeds tot 
stand te brengen. De Haagse 
ledenraadsafvaardiging heeft 
raar voren gebracht dat het be
Etuur veel te laat met voorstel
len naar de ledenraad is gekomen 
En een gebrek aan inspiratie en 
ltreatief denken tentoonspreidt. 

·li'a een lange diskussie werd 
beslote~ dat het bestuur op 
~obere " wijze de aandacht van de 
I~rs v~r het vijfjarig bestaa~ 
van de ENFB zal vragen. Ook :ial 
De Vogelvrije Fietser met een 
vpeciaal jubileumnummer komen in 
oktober. 

J'inanciën 

De ledenraad ging akkoord met 
het bestuursvoorstel om de lid
uaatschapskontributie voor het 
l ~omend jaar met 12,50 te ver
hogen. Dit om te voorkomen dat 
nr fors op een aantal uitgaven 
noet worden bezuinigd. Een deel 

van de Haagse afvaardiging stem
de echter vanwege het teleur
stellende financiêle en publi
citaire beleid tegen dit voor
stel. 
Oorzaak van de krappe finan

ciêle sitautaie is de stagnatie 
in de ledengroei, mede als 
gevolg van de geringe bekendheid 
van de ENFB en de slecht funktic
nerende ledenadministratie. In 
dat kader is een kontributie
verhoging een relatief gemakke
lijke oplossing, die het echte 
probleem niet oplost en het 
bestuur _er niet toe dwingt een 
beter financieel en publicitair 
beleid te gaan voeren. 

Internationaal kongres 1982 

In april 1982 werd in Bremen 
(West-DuitslaDd~ het eerste 
internationale fietskongres ge
houden onder de naam Velo-city. 
Het bestuu' vroeg aan de leden
raad om toestemming om te 
gaan onderzoeken of het mogelijk 
is (met name financieel)· om in 
1982 zo'n kongres in Nederland 
te houden. ~s thema werd voor
gesteld "fi«a en openbaar ver
voer samen als nieuw vervoer
Jiysteem voor de toekomst". 
Ondanks fel verzet van o.a. de 
afdeling Groningen, die van 
meniE9 is dat zo'n kongres een 
te groot beslag op de middelen 
en mankracht van de ENFB zal 
leggen, ging de ledenraad 
akkoord met het bestuursvoor
stel. 

50 is teveel 

De aktie 50 is teveel.heeft · 
erg veel weerklank gevo~en in 
het land. Nu gaat het erom met 
de deelnemende organisaties 
(ENFB, Stop de Kindermoord en 
de Vereniging Bescherming Voet
gangers) tot een gezamenlijk 
standpunt te komen over de 
wijze waarop een lagere maximum
snelheid bereikt moet worden. 
Over die (landelijke) maat
regelen is op de ledenraad ge
sproken. In hoofdli jnen kon de 
ledenraad zich verenigen met het 
voorstel: een maximumsnelheid 
van 20 km/uur in str·aten met een 
erffunktie, slechts in een 
beperkt aantal straten bij wijze 
van uitzondering met een maximUm 
van 50 km/uur,· een landelijke 
invoering over · lo jaar, een 
overgangsregeling die gemeenten 
nu al instrumenten geeft en bij
behorende herinrichting van 
straten, voor zover dat nog niet 
gebeurd is, om _qe lagere maxi
mumsnelheid ook daadwerkelijk af 
te dwingen. 

De ledenraads
a~vaardiging 

lidverten ti~ · 

Bakfiets te koop 

De meest bekende bakfiets van 
Den Haag 1110rdt nu te )roop aan
geboden. Wie kent niet deze kar, 
grotendeels zelfbouw, waarmee 
de ENFB jarenlang aktie heeft 
gevoerd? De bakfiets van Hans 
OUwejan met opbouw van alumi 
nium en tentdoek, intensief 
gebruikt door vele aktiegroepen, 
kan nu in ieders bezit komen. 
Verdere eigenschappen: solide 
onderbouw, unieke derailleur en 
lichte pedaaltredt 
Vraagprijs: 11500,
Inlichtingen: Hans Ou~ejan, 
Kruisbeklaan 43, 2566 CM Den 
Haag, tel. 231151. 

Bakfiets gejat! 

HET TRANSPOR~MIDDEL VAN DE ENFB
KRAAM IS MEDIO JULI ONTVREEMD! 
Signalement: 
Groene kistopbouw; gemenied 
frame. 
Inlichtingen doorgeven aan 
Wijnand B. Klaver jr, telefoon 
646090. 

Gezocht: bakfietsvoorwiel 

Telefoon 646090 
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