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Dl BINNINITAD 
Inleiding 

Op de volgende bladzijden treft u een serie artikelen 
aan die allen als onderwerp de binnenstad van Den Haag 
hebben. Belangrijke beslissingen over de binnenstad 
staan voor de deur: de aanpak van de verkeersproblemen: 
plannen voor de Dwarsweg, het eventueel inkorten van 
het Prins Bernardviadukt, de rekon struktie van de Rijn/ 
Lekstraat, de keuze uit nieuwe· doorgaande autoverbin-

. dingen over Waldorpstraat of Neherkade, het parkeerbe
leid en natuurlijk de maatregelen voor langzaam verkeer 

.. en openbaar vervoer. Verder .moeten er beslissingen ge-, 
nomen worden over de invulling van het Forumgebied en 
het bestemmingsplan Centrum-Zuid. Omdat er zoveel zaken 
binnenkort in een beslissend stadium komen, heeft de re
daktie besloten een speciaal themanummer aan de binnen
stad te besteden. 
Op de afdelingsvergadering van 26 november zal de bin
benstad ook ter sprake komen en in het bijzonder het 
ENFB-plan voor fietsverbindingen. 

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het ver
keersplan van het Stedelijk Verkeerkomit~, waaraan 
ook de ENFB heeft meeg~~erkt, de stedebouwk~ndige 
nota van de Gemeente ove~ de dwàrswegen, de nota Wal
dorpstraat-Neherkade, het ENFB-fietsplan voor de bin
benstad en de bestemmingsplannen die nu ter di s kussie 
staan. 
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DEN HAAG,. HOU JE . HART · VAST 
Het Stedelijk Verkeerskomitê heeft een nota uitgebracht 
met als titel "Den Haag, hou je hart vast". Hierin wordt 
beschreven hoe een nUruwen beter verkeersbeleid voor de 
binnenstad en de omliggende oude wijken tot stand moet 
komen. Uitgangspunt voor dit nieuwe beleid is een ver
betering van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de 
stad. Voor het verkeer houdt dit in, dat woningen, 
winkels en andere voorzieningen van de stad bepalend 
zijn voor de wijze waarop men zich verplaatst. Het 
doorgaande autoverkeer moet uit de stad ve·rdwijnen, 
onnodig autogebruik moet .beperkt worden en gebruik van 
tram of bus, fietsen en lopen moet aantrekkelijker 
worden. 

In haar nota levert het Stedelijk Verkeerskomitê een 
uitgewerkt verkeersplan, waar i n aan deze uitgangspunten, 
die de gemeente officieel ook in haar verkeersplannen 
zegt te hanteren, voldaan wordt. Het Stedelijk Verkeers
komitê hoopt dat door deze nota een uitgebreide dis
kussie zal ontstaan in het Haagse gemeentebestuur. 
Het resultaat zou moeten zijn dathet huidige, desas
treuze beleid omgegooi<d wordt en een goed woon- en 
verblijfsklimaat in de stad centraal komen te staan. 

FALEND BESTUUR EN SLECHT 
VERKEERSBELEID 

Het huidige verkeersbeleid van 
de gemeente stuit op een steeds 
groter verzet. De al jaren 
slepende diskussies over het al 
dan niet aanleggen van een 
Dwarsweg door Centrum-zuid en 
Kortenbosch kunnen hiervan als 
een voorbeeld.gezien worden. 
Alleen de Kamer van Koophande l 
en de Stichting Binnenstad stel
len zich nog onvoorwaardelijk op 
achter de plannen van wethouder 
Nyqvist. Zo goed als alle andere 
organisaties en instanties in 
Den Haag hebben zich fel tegen 
verklaard . Ook in de gemeente
raad wordt de politieke tegen
stand steeds groter. 

Probleem is echter dat tot. nu 
toe niet is aangegeven hoe dan 
wel een goed verkeersbeleid 
opgezet moet worden. Het ge
meentebestuur heeft tot nu toe 
geweigerd dit te doen, ondanks 
herhaaldelijk aandringen van 
onder ~dere de gemeenteraad. 
Bij de gemeente is nauwelijks 
sprake van een samenhangend 
verkeers- en vervoerbeleid. Er 
worden slechts inc~dentele 
projekten voorg.;s"teld, waarvan 
de gevolgen voor het funktioneren 
van de stad niet worden aange• · 
geven. 

EElt IIXawB BENADERING 

Bet St~lijk' Verkeeral<aait•, 
dat beataat uit vertegenwoordigers 
van de wijkorqaniaaties Cent~ 

zuid en ltortenbosch, de Echte 
Nederlandse Fietsersbond BNFB, 
de stichting Reizigers OpenbaaT 
Vexvoer (ROVER) , Vrienden van 
Den Raag en leden van diverse 
politieke partijen, vond het 
daarom de hoogste tijd om zêlf 
aan te geven hoe een goed ver
keersbeleid tot stand moet komen. 
In dit beleid staan niet meer de 
auto's centraal die zich door de 
binnenstad wil~en persen, maar de 
binnenstad zelf en de omliggende 
oude wijken Centrum-zuid, Korten
bosch, Schilderswijk, Archipel/ 
WiLiemspark, Zeeheldenkwartier en 
Spui/Rivierenbuurt. Het Stedelijk 
Verkeerskomité wil een levendige, 
gezellige en drukke binnenstad, 
waar het goed wonen, werken, 
winkelen en rekreëren is; waar 
kinderen weer op straat kunnen 
spelen en waar het groen weer 
terug kan komen; waar historische 
plekken i n hun oude luister her
steld worden en waar stank, 
lawaai en gevaar zoveel mogelijk 
uitgebannen worden. Een stad waar 
ook de kleinere winkeliers weer 
goede kansen k.tijgen om hun waren 
aan de man te brengen. 
Ben dergelijke benaderinq8Wijae 
-t betrekking tot de binnen
stad heeft belangrijke konse
benties voor het verkeers- en 
vervoerbeleid. Een goede bereik
baarheid van alle woningen, 
vinkels, kantoren en andere 
best~ingen is noodzakelijk. 
Alleen worden beperkingen op
gelegd aan de wi~e waarop men 
er xan komen. Het Stedelijk 
Verkeerskomité wil een vergroot 
gebruik van de meer milieu
vriendelijke vervoerwijzen als 
tram, bu~ en fiets. Het door
gaande autoverkeer (momenteel 
zo'n 40% van al het autoverkeer) 
moet om de binnenstad en de oude 
wijken geleid worden over wegen, 
die uit oogpunt van leefbaarheid 
daarvoor het geschikst zijn. 
Het bestemmings-autoverkeer zal 
vanuit deze wegen via de kortste 
route zijn bes~emming kunnen be
reiken. Voorafgaand aan een 
beperking van h~t autogebruik 
zal de positie van het openbaar 
vervoer en het langzaam verkeer 
verbeterd moeten worden. 

STAPSGEWIJS NAAR EEN NIEUW 
VERKEERSPLAN 

Dit nieuwe verkeersbeleid resul-

teert in een sektorenplan voor 
de binnenstad en de omliggende 
oude wijken, zodat geen door
gaand autoverkeer meer mogelijk 
is en de huidige auto-intensi
teiten binnen het gebied dras
tisch omlaag kunnen. 
De prioriteit voor het openbaar 
vervoer en het langzaam verkeer 
blijkt onder andere uit het feit 
dat zij de sektorgrenzen juist 
wel kuru1en overSchrijden. Door 
de invoering van het sektoren
plan ontstaa~ ruimte voor de 
herinrichting van straten en 
pleinen tot rustige verblijfa
gebieden en kan de leefbaar
heid in de stad sterk· ver
beterd worden. 

Het Stedelijk Verkeerskomité is 
van mening dat een dergelijk 
verkeersplan gefaseerd ingevoerd 
moet worden. Stapsgewijs wordt 
doorgaand autoverkeer onmogelijk 
gemaakt en wordt de positie van 
het o.penbaar vervoer en he.t 
langzaam verkeer verbeterd. Het 
Stedelijk Verkeerskomité ver
wacht een aanmerkelijke stijging 

van het gebruik van tram, bus 
en fiets. 

Het is niet de bedoeling van 
het Stedelijk Verkeerskomité ge
weest om een volledig uitgewerkt 
plan te leveren voor alle straten 
en pleinen in Den Haag. Het gaat 
in eerste instantie om de aan tlit 
verkeersplan ten grondslag lig
gende verkeersfilosofie, waarin 
kwaliteit, leefbaarheid en 
funktioneren . van de stad centraal 
staan. De prec~eze detaillering 
van dit verkeersgebeuren moet 
overgelaten worden aan de ge
meente, die in samenwerking met 
de bewoners en gebruikers van 
het gebied de plannen nader 
uitwerkt. 

BREDE DISKUSSIE NOODZAKELIJK 

De nota "Den Haag, hou je hart 
vast" wordt onder meer gezonden 
naar alle bewonersorganisaties in 
Den Haag en andere belanghebbende 
organisaties en instanties, met 
het verzoek hun reakties op deze 
nieuwe benaderingswijze van het 
verkeersvraagstuk te sturen naar 
het gemeentebestuur. Tevens wordt 
de nota gezonden naar het kollege 
van burgemeester en wethouders en 
de leden van de gemeenteraad met 
het dringende verzoek de nota in 
de kommissies en de raad te be
diskussiëren en de eraan ten 
grondslag liggende verkeers
filosofie over te nemen. 

Het Stedelijk Verkeerskomité is 
van ~ening dat het nu de hoogste 
tijd is voor het maken van een 
keuze in het te voeren verkeers
en vervoerbeleid en te stoppen 
met het indienen van als lós 
zand aan elkaaoc hangende 
verkeersprojek~en. Het gemeente
bestuur moet~iezen uit drie 
mogelijkhedft: 
1. èf het ki~st konsekwent voor 

de uitvoel'tRg van de doel
stellingen die hèt"!'i!gt te
hanteren in zijn verkeers
beleid, zoals het weren van 
doorgaand autoverkeer, ver
beteren van de leefbaarheid 
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in de stad en bevorderinq van 
het openbaar vervoer en bet 
lanqza- verkeer, dit houdt 
in dat het gemeent.beatuur 
zich achter de plannen van 

het Stedelijk Verkeerskomité 
stelt: 

2. öf het gemeentebestuur kiest 
voor een onbelemmerde door
gang voor hst doorgaand auto
verkeer door de binnenstad ~n 
pleegt daarvoor de benodigde 
verkeersdoorbraken; 

3. of het gemeentebestuur blijft 
doorgaan in de huidige 

situatie, die door iedereen 
als zeer ongewenst wordt er
varen. 

Het Stedelijk Verkeerskomité 
eist van de gemeente een duide
lijke stellingname . In de komende 
raadsdebatten over de Dwarsweg 
zal de diskussie zich niet tot 
deze ene doorbraak kunnen beper
ken, maar zal het totale ver
keers- en vervoerbeleid ter 
di s kuss i e ge steld moeten wo rden . 
Al s het de politieke partij e n 
e r nst i s met het uitvoeren van 

wat de bevolking wil, dan kunnen 
ze alleen maar achter de plannen 
van het Stedelijk Verkeerskomité 
gaan staan. 

Wim Keijsers 

De nota "Den Haag, hou je hart 
vast" is verkrijgbaar bij: 
- Buurthui s Het Oude Centrum, 

Paviljoensgr acht 33, telefoon 
63 6 577; 

- Wijkwi nkel Kortenbosch, 
wes t einde 26, t elefoon 6 53890 . 

Prijs: f 3, 50 . 

DWARSWEGEN FNUIKEND VOOR BINNENST 
Nieuwe ~•ntelijke studie. 

Vlak voor zijn aftreden heeft ex-wethouder Michel 
Hardon (PvdA) van Ruimtelijke Ordening en Stadont
wikkeling een verrassende nota uitgegeven over de 
"dwarswegenproblematiek", getiteld "De struktuur 

tegenvallend . Aan het nut van 
de geboden analyses doet dit 
verder niet af . 

Opvallend i s ook dat nota vast
ho~dt aan ee n opt imale bereik
baarheid voor he t bezoekend 
autoverkeer . 

van de binnenstad". Nu eens geen nota over verkeers
modellen, de afwikkeling van het autoverkeer en . de 
nieuwe verkeersruimte die voor het autoverkeer nodig 
zou zijn, maar een analys·e van de invloeden die van de 
geplande dwarswegen uit zouden gaan op het funktioneren 
van de binnenstad. 

Ui tbreidinq van het aantal par
keerplaatsen wordt noodzakelijk 
geacht, ook in het kader van een 
bereikbaarheidaplan. Ten slotte 
wordt in de aanbevelingen aan het 
eind van de nota toch een rare 
gedachtenkronkel gepresenteerd. 
De geplande dwarsweg door Cen
trum-Zuid zou er toch moeten 
komen, maar dan als buurtont
sluitingsweg. Hoewel er best 
enige argumenten voor zo'n op
lossing zijn, is het gevaar er
van dat er in de toekomst toch 
een doorgaande autoverbinding 
door de binnenstad blijft be
staan. 

Vreemd genoeg komt ook deze no
ta van de Dienst voor de Stads
ontwikkeling, die verantwoorde
lijk is voor al die verschikke· · 
lijke eenzijdige verkeersnota's. 
Binnen de Dienst Stadsontwikke
ling werkt ook een groep mensen 
aan een struktuurplan voor Den 
Haag . Zij houden er geheel an
dere gedachten op na dan hun 
kollega's op de verkeersafdeling 
van dezelfde dienst. De konklu
sies van deze nota staan dan ook 
lijn~echt tegenover de verhalen 
die de verkaarsafdeling produ
ceert en inmiddels door wethou
der Nyqvist van OVV zijn omarmd. 

Volgens het nieuwe rapport 
brengt de aanleg van de dwars
wegen door het OUde Centrum en 
Kortenbos zeer ongewenste ont
wikkelingen met zich mee: wo
ningbouw in die gebieden wordt 
onmogelijk, bestaande woongebie
den worden blijvend doorsneden 
door barrières van autoverkeer, 
de bestaande geleding van de 
binnenstad wordt ingrijpend 
aangetast en ongewenste funkties 
!kantoren, uitbreiding winkel
apparaat) worden aangetrokken . 

Deze konklusie worden gebaseerd 
op een zogenaamde morfologische 
studie , d.w.z. een analyse van 
de stedebouwkundige ontwikkeling 
van de binnenstad, toegespitst 
op de vormen van he t stedelijk 
patroon. Het r apport beveelt een 
totaal andere benadering van 
de verkeersproblemen aan, wel
ke nauw aansluit bij depplannen 
van het Stedelijk Verkeerskomité. 
Er moeten geen nieuwe verkeers
doorbraken kamen, maar een be
reikbaarheidsplan dat uitgaat 
van de bestaande Vérkeersruimte 
en 11et doorgum autoverkeer uit 
de binnenstad houdt. 
De -110ta ~ erg belangrijk, omdat 
er Ml ei.delijkr-n goede (en op 
~ zèUs briljant.e)-itna
ly.e ia . . ..-.aJ<t van de stede-' 
bouvkuD41C)e iloplikaties van de 
dwar"'"'9en. Bn deae as.pekten zijn 
tot nu toe vrijwel bûiten b .. chou
vinq gebleven door het volstrekt 
eenzijdige denkmodel van de kant 

van de afdelingen verkeer en eko
nomische zaken van de Gemeente. 
De nota ~struktuur van de binnen
stad• toont weer eens overduide
lijk aan dat het verkeers- en 
vervoersbeleid afgeleid .moet wor
den van het totale ruimelijke 
beleid. 
Dit wil niet zeggen dat er geen 
kritiek mogelijk is op de nota. 
Vreemd genoeg is de benadering 
in de nota niet erg !principieel . 
Centraal staat de konstatering 
dat de tegenvallende ekonomisch~ 
ontwikkeling noopt tot een min
der grootschalige binnenstede
lijke ontwikkeling. Op deze wij
ze wordt toch weer· een vorm van 
volgend beleid geintroduceerd. 
We hadden toch kunnen verwach
ten dat de nieuwe, in de afge
lopen tien jaar verworvern in
zichten uitgangspunt hadden ge
vormd. De herwaardeing van de 
historische, kleinschalige bin
nenstad, de noodzaak van een 
stringent sturend vervoerbeleid, 
het belang van verdichting en 
woningbouw in het centrum, 
de aandacht voor de beleving 
van de openbare ruimte. In 
dit opzicht is de nota toch 

Het College van B en W heeft 
een nieuwe integrale nota over 
de aanpak van de binnenstede
lijke verkeerprobleem aange
kondigd. Door het vertrek van 
wethouder Hardon is deze nota 
zeer vertraagd. Er liggen nu 
twee stukken die lijnrecht 
tegenover elkaar s taan. Hoe 
men daar uit wil komen is een 
raadsel . Het Stedelijk Verkeers
komité heeft in e lk geval al een 
doortimmerd, integraal voorstel 
op tafel gelegd, waar de Gemeen
teraad moeilijk omheen zal kun
nen . 

Rob van Putten. 

WALDORPSTRAAT/NEHERKAD 
Alweer een nieuwe no ta . 

Om de Schilderswi jk e n de Haagse binnenstad te o n t las 
ten van het doorgaande autoverkeer, heeft de Gemeente
raad besloten t e n oosten van de spoorlijn Den Haag-Rot
terdam een tracé te kreëren voor het autoverkeer . Eigen
lijk liggen er al twee forse wegen, de Neherkade en·de 
Waldorpstraat, maar deze zouden nog wat aantrekkeli j ker 
gemaakt kunnen worden zodat er meer auto's overheen kun
nen. 
Het gaat dan om een verbinding voor het autoverkeer tus
sen Voorburg, Bezuidenhout en Mariahoeve enerzijds en 
wijken als Moerwijk, Morgenstond en Leyenburg anderzijds. 

Om te kunnen beoordelen welke 
route nu het meest geschikt is 
als doorgaande verbinding is 
door de Gemeentelijke Dienst 
voor de Stadsontwikkeling een 

studie ve rrich t die gepresen
teerd is in de nota Waldorp
straat of Neherkade . 
Konklusie uit dit rapport is 
dat er over de Walàurpstraat 



~en vierbaansweg aangelegd 
r~oet worden en op de Neher-
kane een tweebaansweg. Er 
ontstaat dan een route Eras
musweg-Waldorpstraat-Rijswijk
~eweg-Rijswijkseplein-Schenk

via.dukt, welke het meeste 
doorg~and autoverkeer uit Schil
derswijk en binnenstad zou kun
-1en halen. En daar is het al
lemaal 6m begonnen. De nadelen 
Jan dit tracé zijn echter aan
!ienlijk. Ter hoogte van de 
·~aldorpstraat moet de Rijswijk
:Jeweg aanzienlijk verbreed 
uorden (ten koste van woning
bouw) , aan de Leeghwaterkade 
moeten panden gesloopt ~orden, 
het spoorviadukt moet vernieuwd 
(lees': verbreed) worden en het 

:lijswijkseplein blijft ernsUg 
overbelast. 

DE BINNENSTAD: 

De filosofie achter deze plan
nen is zoals we gewend zijn: 
leg zo dicht mogelijk langs de 
binnenstad een zo aantrekkelijk 
mogelijke autoweg, maar leg in 
de binnenstad het autoverkeer 
geen strobreed in de weg. Er 
moeten zelf dwarswegen komen om 
de doorstroming in het centrum 
te garanderen. 
Geen wonder dat de verkeersmo
dellen tot de konklusie leiden 
dat ook een aantrekkelijk "Wal
dorptracé" nauwelijks autover
keer uit de binnenstad wegtrekt. 
Het Stedelijk Verkeer.Xoaitf 
heeft een beter plan: stops in 
de binnenstad en Schilderwwijk 
voor het autoverkeer,' zodat men 
gedwongen is om de binnenstad 
heen te rijden. In plaats van 
het Waldorptracé wordt de Neher-

kade gerekonstrueerd tot vier
baansweg , die een aansluiting 
krijgt op de Utrechtse Baan. De 
Waldorpstraat vervult een aan
vullende funktie (tweebaans) 
voor de ontsluiting van binnen
stad en omliggende woonwijken. 
Voordeel van dit voorstel van 
het Stedelijk Verkeerkomité 
is dat het Schenkviadukt af
gebroken kan worden, het Rijs 
wijkseplein echt ontlas t wordt 
en een vernieuwing van het 
spoorviadukt niet nodig is. 
Het is nog wel de vraag of een 
aansluiting van het Neherkade
tracé op de Utrechtse Baan 
mogelijk is. In de gemeentelij
ke nota is dit echter niet on
derzocht. Het is te hopen dat 
de variant van het Stedelijk 
Verkeerskomité serieus bekeken 
wordt. ' 

Rob van Putten. 

:EEN LEVENSGEVAARLIJKE PUZZEL 
Het valt niet mee om in de binnenstad fietsend een 
bepaalde plaats te bereiken. Hier mag je niet in; daar 
mag je niei door; een andere weg is levensgevaarlijk. 
Als je na zoeken en omrijden je bestemmi~g hebt bereikt, 
zul je voor de terugweg weer een andere route moeten 
bedenken, want dezelfde weg terug i 's er nooit bij . 
Onder andere deze problemen zijn voor de ENFB aanleiding 
geweest de fietssituatie in het Haagse centrum eens 
extra te bekijken en te proberen voorstellen te doen 
voor verbetering hiervan. Dit zal binnenkort uitmonden 
in een rapportje. 
Bij het samenstellen van dit 
rapport zijn wij in eerste 
instantie uitgegaan van drie 
vragen: 
- hoe kom ik in het centrum 
- hoe kom ik er weer uit 
- hoe kom ik er doorheen. 
Als je op d~ plattegrond van het 
gebied binnen de singels de 
routes intekent via welke je het 
centrum kunt bereiken, blijken 
dat heel andere te zijn dan die 
je gebruikt als je het centrum 
verlaat. Wanneer je het centrum 
doorkruist, gebruik je weer 
andere wegen. 
In alle drie gevallen stuit je 
op andere problemen en andere 
omrijdroutes. 
Bijvoorbeeld: de Groenmarkt be
reiken vanaf de Loosduinsekade 
is een haast onmogelijke zaak, 
terwijl de weg terug via het 

Westeinde al een stuk gemakke~ 
lijker is. Start je daarentegen 
op de Bezuidenho~tseweg, dan is 
de peenweg via Plein en Binnen
hof betrekkelijk eenvoudig, maar 
stuit je op de terugweg op grote 
problemen. 
Het apart in kaart brengen van 
de aanvoer-, de afvoer en de 
doorgaande routes laat ons dui
delijk de hiaten zien die er in 
het fietsroutenet van de binnen
stad bestaan. Tevens W?~dt de 
richting aangegeven waarin op
lossingen gezocht moeten worden. 

Bet routeprobleem is echter maar 
één, zij het niet onbelangrijk, 
aspekt van de fietsproblematiek 
in het centTum Het feit dat .. n 

op bepaalde wegen 1149 fietsen 
... tekent nog niet dat ze er ook 
vaachikt ~r aijn. P~insegracht 

- Torenstraat bijvooibeeld zijn 
in twee .richtillqeft befietsbaar, 
~'vraag niet hoe. 
Ook -atjn er veel kruie4U:>gen aan 
te wijzen die niet zondeë levens
gevaar zijn over te steken. 
Ook voor dit probleem proberen 
wij aan te geven waar (en welke) 
verbeteringen ten behoeve van de 
veiligheid het dringendst nodig 
zijn. 

Het derde belangrijke probleem , 
is het stallen van de fiets. Als 
je met pi5n en moeite een route 
hebt gevonden en je hebt de rit 
vervolgens ook nog overleefd, 
dan zou het prettig zijn· als je 
ook je fiets nog kwijt kon. 
Dit is helaas maar zelden het 
geval. Met een klein aantal 
ov~rdekte stallingen en een 
groot aantal fietsklemmen kom 
je al een heel eind.' 

Zover zijn we met dit alles he
laas nog lang niet; voorlopig 
komt er binnenkort een rap
portje van de ENFB-Den Haag 
waar het een en ander wat uit
gebreider in staat. 

Werkgroep kneLpunten 
Michel van Loon 
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BESTlDUIIBGSPLABNEN IN DE BINNENST 
Binnen enkele jaren zal de gehele binnenatad met 
bestemm~Qgsplannen "bedekt" zijn. Dit betekent niet 
dat ook elke vierkante centimeter een bestemming zal 
hebben, er blijft genoeg over dat valt onder "nader ui t 
te werken doorBen W". Hieronder vallen ook veel 
gronden met als bestemming verkeersdoeleinden, waarvan 
bij nadere uitwerk1ng alles gemaakt kan worden wa t B en 
W zich in het hoofd halen . 
De bestemmingsplannen moeten in de voorschriften dan 
ook regels bevatten die aangeven tot hoever gegaan kan 
worden. Een simpel voorbeeld: als aan een weg de funktie 
"doorstroming autoverkeer " gegeven wordt, dan moeten er 
fietspaden langs.· Zoals b e kend is het kenmerk van de 
fiets als vervoermiddel dat het zeer zuinig met de 
ruimte omspringt. Er hoeven geen gigantische parkeer
garages voor gebouwd te wo rden, geen prachtige viadukten 
die dan later weer afgebroken moeten worden en zo meer. 
Dit zal, zullen we maar hopen, de reden· zijn waarom 
fietsvoorzieningen ontbreken in plannen die bol staan 
van parkeergarages en 2 + 2 autowegen. 

Merkwaardig genoeg loopt dit van 
plan tot plan nogal uiteen, zo
als zal blijken bij het bespre
ken van de voorontwerp-bestem
mingsplannen voor de binnenstad . 
Om deze te kunnen beoordelen is 
het nodig om de uitgangs punten, 
de maatstaven, vast te leggen . 
Nu is het verkeer (en hiermee 
bedoel ik, in tegenstelling tot 
de opstellers van de bestemmings
plannen alle verkeer) in de 
binnenstad een ingewikkelde 
kluwen, die voortdurend ver
andert. Enkele hoofdroutes teke
nen zich duidelijk af, omdat dat 
de kortste verbindingen zijn 
tussen woon- en werkgebieden en 
woon- en winkelgebieden. Deze 
routes moeten logischerwijze 
voorbehouden worden aan die ver
voerwijzen die deze zo goed 
mogelijk benutten (hoge vervoer
kapaciteit) en zo weinig mogelijk 
direkt en indirekt ruimtebeslag 
hebben. Tram en fiets dus, daar 
kunnen we kort over zijn. 
Nooit ruimteverslindende zaken 
toelaten in een gebied waar 
ruimte z6 extreem schaars is als 
in het centrum van een grote 
stad, die weer het centrum is van 
een veel groter gebied. Dit moet 
de grondslag zijn bij het vast
stellen van een ruimtelijk plan, 
dat een bestemmingsplan uiteinde
lijk is. 
De doorgaande routes moeten dus 
in ieder geval voor tram, fiet
sers en uiteraard voetgangers 

geschikt zijn. Blijft er dan 
ruimte over, dan kan enig privé
autovervoer worden toegestaan. 
De niet-hoofdroutes moeten zo
danig worden ing.ericht dat ze 
zonder levensgevaar en kruip
door-sluipdoor bef.iets- en 
beloopbaa r zijn. 
Per bestemmingsplan zullen deze 
uitgangspunten nu getoetst 
worden, hierbij komen natuur
lijk ook de specifieke problemen 
aan de orde. 

l. CENTRUM-ZUID. 
Konsept-bestemmingsplan van 
oktober 1980. 

De roemruchte Dwarsweg zou dit 
gebied moeten gaan doorsnijden ; 
in het ontwerp is er rekening 
mee gehouden. Nu staat er in 
artikel 7 van het besluit 
ruimtelijke ordening dat een 
gemeente onderzoek moet doen 
alvorens het plan op te stellen. 
Daarbij behoort ook onderzoek 

naar de uitvoerbaarheid van het 
plan. Inderdaad staat er nergens 
dat je je ook moet houden aan de 
konklusies uit dat onderzoek, 
maar misschien kan de Kroon 
hieromtrent duidelijkheid schep
pen. In bovengenoemd ontwerp
bestemmingsplan is namelijk een 
geluidsonderzoekje weggestopt. 
Hieruit blijkt dat de Veerkaden 
nu al meer dan 70 decibel bloot
staan. Hieruit volgt weer dat 
alléén bij vermindering van de 

...rteerlldrult llOCJ lanqa c5e "dwars• 
..-aq• woningbouw kan worden ge
pleegd, en bij verdubbeling dat 
de beStaande bebouwing .aet wor
den afgebrok~n. wat in strijd is 
-t de aangeqeven best~nq. 
Ergo, dit plan is z6 onhaalbaar. 
Uiteraard is dit een belangrijk 
gegeven voor de fietser. 
Weliswaar werd schijnheilig ge
steld dat er fietspaden langs de 
"dwarsweg" moesten kc::men, maar 
de belangrijkste fietsroutes 
lopen helaas loodtecht hierop 
(Boekhorststraat, Spui) of 
parallel eraan (Gedempte Burg
wal). OVer deze en andere druk 
befietste routes. wordt met 
geen woord gerept. Kan de 
Wagenstraat in twee richtingen 
worden opengesteld? Nee, is 
het antwoord. En de Boekhorst
straat? Onbekend. Krijgt het 
Spui fietspaden, en de Prinse
gracht? Geen idee. Komen er 
stallings.voorzieningen? Weet 
niet, maar er wordt wel ruimte 
gemaakt voor minimaal 1178 tot 
liefst 6 270 parkeerplaatsen! 
En dat alleen in de globale 
gebieden al. 
Het ontwerp-bes t emmingsplan 
wordt vóór 4 februa r i 1981 
ingediend. Dat za l me weer 
menig uur t j e gaan kosten als • 
het zover is. 

2. BESTEMMINGSPLAN FORUM, 
een voorontwerp van 
december 1978. 

De meest verpletterende fout 
die een stedebouw~r maar voor 
elkaar kan krijgen is hier te 
vinden: men is vergeten een 
eenvoudige direkte fiets
verbinding tussen het centrum en 
het centraal station te maken. 
Wel een net van voetgangersver
bindingen en een tot niets ver
plichtende -opmerking dat goede 
fietsverbindingen noodzakelijk 
zijn. Dit zou eenvoudig op
gelost kunnen worden door te 

stellen dat a lle opgenomen 
voetgange r sroutes t evens 
fietsroutes moeten zi j n. 
I n de voorschriften is opgenon 
d a t de Ri jns traat verbreed mo 
wor den tot 2 + 2 rijstroken. 
Zo dit al mogelijk zou zijn (< 
weer We t geluidhinder) dan zo~ 

dit weer een barrière zijn in 
binnenstad . 

3. RIVIERENBUURT, konsept 
van juni 1980. 

Ook dit p l an blinkt niet u i t 
door aandac~ voor fietsvoor
zieningen, ...._r legt deze ook 
niets in de weg. Bij tervisie 
legging van het ontwerp moet 
er op gelet worden dat de 
route Nieuwe Haven/Pletterij
straat uitdrukkelijk van fie"ts 
paden moet wórden voorzien, 
terwijl een fietspad langs de 
Pletterijkade ook niet gek zo 
zijn . 

4. KORTENBOSCH, 
Struktuurschets maart 
1980. 

Positief is dat de struktuur
schet~ een eventuele dWarsweg 
radikaal van de hand wijst . 
Verder is men voornemens de 
fiets bij het opzetten van he 
bestemmingsplan gedetailleerde 
aandacht te schertken. Nu al 
zou ik willen wijzen op de 
fietsdwarsweg waar niet voor 
hoeft te worden afgebroken, 
namelijk de Breedstraat. Een 
fietsbrug over de Noordwest
singelgracht naar de 1ste De 
Riemerstraat geeft een schitte· 
rende alternatieve route aan 
de Torenstraat, de drukke brug 
naar de Vondelstraat vermijden 

5. BESCHERMDE STADS
GEZICHTEN, struktuurschet! 
1977. 

In de struktuurschets wordt 
over fietsvoorzieningen niet 
gesproken ; het is te hopen dat 
het in het bestemmingsplan wel 
gebeurt. Er is genoeg over te 
zeggen, dat is het probleem 
niet (fietscoute Binnenhof/ 
Plein, Parkstraat," Molenstraat, 
Denneweg, enz . ) en stallings
mogelijkheden (in het centrum 
kan je soms ècht je fiets niet 
kwijt) • In het bestemmingsplan 
kunnen zalten aan de orde kanen 
die in het verkeerscirkulatie
plan achterwege zijn gableven. 

TOT SLOT: 
Eigenlijk zou de behandeling v 
66n best-.ingsplan al veel -

. ruillte in bealaq JDOetan n-n 
dan ik nu voor vijf hab gebru 
De b edoeling was slechts aan tP 
geven hoe in princ ipe klein
schalige fie tsvoorzieningen in 
een bestemmingsplan in ieder 
geval de principiële ruimte 
moeten krijge n en hoe tegen 
overdreven ruimtec laims van 
anderen gepro testeerd moet 
worden,. 

Martin v.d. Berg 



LBDJ:NRAAD 
Zaterdag 25 oktober vergaderde 
de ENFB-lede nraad voor de ve r an
dering weer eens in Amers foort. 
Het bestuur l egde de lede nraad 
voor het verenigi ngsjaar 1980-
1981 een nieuw belaidsprogramma 
voor. Behalve over het beleids
pla n werd uitgebreid geBraat 
over akties tegen parkeer en 
r eis, de Vogelvrije Fietser en 
de v erkiezing van een nieuw be
stuur . 

Beleidsplan 1980-1981 

In het nieuwe belaidsprogramma 
kwam het bestuur met het voor- · 
stel een zogenaamde presentatie
groep in te stellen, die zich 
speciaal bezi g gaat houden met 
het naar buiten br engen (publi
citair) van de ENFB. Dit als uit
werking van de strategienota, 
waarin meer publiciteit voor de 
ENFB. en de ENFB-ideeën als top
prioriteit werd aangemerkt. 
De ledenraad kon met dit voorstel 
akkoord gaan. 
Wat be treft het inhoudelijke werk 
sprak de ledenraad uit dat meer 
aandacht moet worden gegeven aaQ 
het Rijksbeleid dan in het nieuwe 
bel eidsplan wordt voor gesteld . 
Di t omdat een groo t aa ntal belang
r ijke bes li ssingen, met name op 
bes t u ur l ij k en organisatorisch ge
b i ed voor de d eur s taan. 

Parkee r e n reis 

De ENFB er gert z i ch a l enige ti j d 
aan de ongebr eidelde g r oei va n de 

aanl eg van pa r keerplaatsen bij 
s t a tions . Voor z i e ningen voo r auto ' s 
bij stations gaan imme r s v aak t e n 
koste van de bereikbaarheid voor 
het l angzaam verkeer . Bovendien 
kunnen de aandacht en middelen d i e 
de parkeer en reisaktie vragen 
beter gebruikt worden voor de uit
breiding van voorzieningen' voor 
fietsers. Want die komen maar moei
zaam van ~e grond. Uit ledenraad 
en bestuur werd een werkgroep ge
vormd die akties gaat voorbereiden 
met als voorlopig doel stopzetting 
van alle nieuw parkeer en reispro
jecten _. 

Sexi s ine ? 

Tijdens de ledenraad we r den 
opmerkinge n gemaakt over enige 
tekeningen van Tom Eyzenbach 
waar in volgens sommigen op een 
•zin l oze en irrelevante' wij;e 
met sexualiteit werd omgegaan . 
Ook werd de term ' sexisme• gebe
zigd. De redaktie van de Vogel
vrije Fietser, die verder hoofd
zakel i jk lof kreeg t oegezwaai d, 
benadrukte da t de laats t e erotisch 
ge tint e t ekeni ng van Eyze nbach al
wee r van twee jaar terug dateert . 
Er wordt in elk geval in de toe
komst beter gelet op de i nhoud van 
de tekeningen . Een poging om de 
sexueel getinte t e keningen v an To m 
Ey zenbach maar meteen af te schaf
fen strandde uiteraard op de auto
nomiteit (journalistieke vrijheid ) 
van de redaktie. Waarvan akte. 

Bestuursverkiezingen 

Enkele men sen v an het eers t e uur 
zijn ermee opgehouden . Onder hen 
Pau l ien Osse (redaktie VVF) en Kees 
Epping (vier jaar penningmeester) , 
twee onmisbare krachten in de begin
jaren van de ENFB . ENFB-voorzitter 
Christiaan La Poutré sprak een dank
woordje en overhandigde alle opstap
pers een kado. In het nic .. :,•e bestuur 
werden herkozen: Christiaan, Edward 
Young, Robert Linnekamp, Pax ~roon 
en Erik de waal . Als nieuwe bestuurs
l eden werden gekozen: Chris van Zuuk, 
Rob Noorlander (penningmeester) en 
Eugène Sciarone. 
De herverkiezing van Er ik de waal 
ging overigens niet ongemerkt voor- · 
bi j . Zijn ui t spr aken i n de laatst e 
VVF ('De ledenraad moet ontmante l d 
worden ') wekten natuurl i jk nogal 
wat wrevel op bij de l edenraadsle
den . Een uitgebreide toe l ichting 
van Erik op zi j n('uiteraard onge
nuanteerd weergegeven') uitspraken 
nam de weerstand tegen zijn persoon 
bij een groot deel van .de ledenr aad 
niet weg . Uitslag van de schr ift e
lijke stemming: 12 voor, 10 t egen, 
6 blanco . 
Uit den Haag werd Wi j nand Klaver 
gekozen in de financiële Kommissie 
(adviesclub van het bestuur) en Rob 
van Putten in de Kommissie van 
Beroep (in geval van personeels
problemen) . 

De ledenraadsafvaardiging 

. . __ , de ENFB in~de REGIO . . . . . 

Voorbul'g 
BRUIJNINGS INGENHOESLAAN 

Deze brede laan i n Voorburg 
l eed aan twee euvels: hoge 
snelheden van het autover keer 
en parkeerpr oblemen op zater-
dag . 0 ja, de fie t s s ituatie was 
ook niet bepaald i de a al . Di t 
overwegende kwam de Kommissie 
voor ~ apenbare werken, Verkeer 
en Vervoer op een l umineus idee 
(armoede maakt vindingrijk !) : 
de verfpot ter hand genomen , en 
zie: na elke zi j s traat afwisse
l end l inks en rechts parker en. 
Daardoor dus een per s tra a t 
verspri ngende ri j baanmi ddenstreep . 
De fietse r s, plaa tselijk a l be kend 
om hun b ehendigheid (Parkweg) en 
improviserend tal ent ( 'loop dat 
stukje Herenstraat maar'), kan tus 
sen het autoverkeer en parkeerver
keer een slingerende en v oortdu-

rend over (t)reden fietsstrook aan
treffen . 
Di t werd· t e dol: e r is een brief 
ge stuurd naar de Minis t ex van Ver
keer en waie r staat om (v ia de Dienst 

I Verkeer: sveiligheid? ) Voorburg dan 

maar langs die weg tot een wat meer 
professionele aanpak te brengen . 
Want dát r est nog slechts als in
sprekeh nie t meer mag baten. 

Werkgr oep Voorburg 

Leldscheada• 
Ook Leids chendam is niet het para
di js voor f i etsers. Voorbeelden 
van knelpunten zijn: de sluisbrug
g~n, _ drukknoppen bij verkeerslich
t.!n, s1echte' stallingsmogelij_kheden, 
op de Damlaan, eenrichtingsverkeer. 
Alles bij elkaar is er voldoende 
werk voor de nieuw opgerichte werk
groep. 

Leids chendamse lèden van de ENFB 
(maar ook ·niet-Leidschendammers) 
met belangstelling voor de lokale 
problematiek kunnen zich voor deze 
werkgroep aanmelden bij: 
Fran~ Booij, Van Ru~sdaallaan 48 
tel. 270838 ('s-avonds}.· · 

' 



'Uit ... lgiag ••• alle lecle 
Belangrijke ledenvergadering op woensQag 26 november 1980. 

Woensdag 26 november aanstaande wordt er een belangrijke afdelings
ledenvergadering gehouden. Er moet een nieuw bestuur worden gekozen, 
het jaarverslag komt ter sprake en de plannen van het afdelingsbestuur 
voor het komend jaar worden behandeld. Daarnaast wordt het nieuwe 
fietsplan voor de binnenstad gepresenteerd. Ten slotte zal een gezellige 
film vertoond worden. We rekenen op een grote opkomst. 

Het afdelingsbestuur. 

A G E N D A ledenvergadering woensdagavond 26 november in de wijk
winkel De Groene Eland, Piet Heinstraat 104a. 
Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag ledenvergadering 24-4-80 (zie Fietsbel 80/3) 

4. Jaarverslag 1-10-79 tot 30-9-80 (zie blz. ) 
blz. 5. Financieel verslag 1-10-79 tot 30-9-80 (zie 

6. Begroting 1980-1981 (zie blz. 
7. Beleidsvoornemens 1980-1981 (zie blz. 
8. Vijfjarig bestaan ENFB-Den Haag (zie blz. 

9. Verkiezing afdelingsbestuur (zie blz. 
10 . Verkiezing ledenraadsafgevaardiging (zie blz. 

Pauze 

11. Presentatie ENFB-fietsplan voor de binnenstad van Den Haag; 
diskussie hierover (zie voor toelichting het binnenstad-thema in 
deze Fietsbel) 

12. Rondvraag 

Pauze 

13. Vertoning van een film van het Amsterdams Stadsjournaal over de 
stadsfietser en zijn obsessies (onder voorbehoud) 

Jaarverslag 
ENFB- Den Haag 
Indeling. 

1. Algemeen 
2. Struktuur afdeling 
3. Wetkgroepen knelpunten en gemeentepolitiek 

Werkgroep knelpunten 
Werkgroep gemeentepolitiek 
Werkgroep publiciteit 

4. Samenwerking en kontakten met andere groepen 
5. Kontakten met buitenlandse groepen 
6. Kontakten met de Gemeente Den Haag 
7. Overzicht aktiviteiten t.o.v. Gemeente Den Haag 
8. Resultaten 
9. Inbreng in landelijke ENFB en ledenraad 

10. Regionale werkgroepen Voorb~rg en Leidschendam 

' 1.1. De afdeling. 

Het gebied van de afdeling Den 
Haag bleef in 1980 ongewijzigd: 
de gemeenten Den Haag, Voorburg, 
Rijswijk, Leidschendam, Wasse
naar, Wateringen, Naaldwijk, 
Monster en 's-Gravenzande. Het 
streven bleef erop ~ericht zo
veel mogelijk plaatselijke werk
groepen in te stellen. Behalve 
in Voorburg werd er in Leidschen
dam en het Westland voorzichtig 
gestart met nieuwe werkgroepen. 
De ENFB-leden in Zoetermeer 
(waar een ei~en afdeling bestaat) 
bleven het Haagse afdelingsblad 
De Fietsbel ontvangen. 
De ontwikkeling van het ledental 
is niet erg duidelijk geweest. 
Door de steeds groter wordende 

• 

problemen in de landelijke leden
administratie zijn veel mensen 
afgevallen. Halverwege het jaar 
hadden we minder leden dan in het 
begin, maar d~ laatste maanden is 
de aanwas aanzienlijk geweest. 
Per I oktober 1979 bedroeg het 
aantal leden 1123. Momenteel 
schatten we het aantal leden op 
1200. Omdat de ledenadministratie 
inmiddels aanzienlijk verbeterd 
is, verwachte n we voor het komend 
jaar een beter inzicht en een 
grote re ledengroei. 

1.2. Stabilisatie beleid 

In dit jaarverslag is, in tegen
stelling tot voorgaande jaren, 
geen uitgebreide beschouwing op
genomen over de ontwikkelingen in 
het Haagse verkeers- en vervoer
beleid. Dit om te. voorkomen dat 

we in herhalingen vallen 
afgelopen jaar zijn imme 
welijks belangrijke besl 
aan de orde geweest. St 
plan, nieuw verkeerscir 
plan en de nieuwe verkee 
tuur van de binnenstad ~ 
zeezijde daarvan wachte 
steeds op besluitvarmin 
Haag maakt een periode 
stabilisatie en onbestu 
heid door. Ondanks - of 
als gevol~ van - de oven 
van ambtelijk apparaat, 

van B en W en gameentera 
geen sprake van een stuD 
leid. Onze ervaringen m 
andere inspraakavonden H 
overigens geleerd dat de 
burgerij volstrekt niet 
aan een echt sturend, .. op 
perking van het autogeb~ 
gerichte verkeersbeleid. 
digen van eigen autohela 
(rijstroken, parkeerplaa 
autobereikbaarheid) en n 
denken vanuit een autovj 
voeren in het algemeen 
boventoon. En dat is een 
vige . konstatering. 

2. De struktuur van 

afdeling 

Als b~stuur van de a 
deling fungeerde de 

9roep van aktieve le 
Het dagelijks bestuu 
werd gevormd door de 
voorzitter, Rob van 
ten en de secretaris 
Rik Zakee. 
De meeste aktivitei t 
waren afkomstig van 
werkgroepen knelpunt 



en gemeentepolitiek. 
In de praktijk worden de 
meeste stukken geprodu
ceerd door een of twee 
mensen, uiteraard na over
leg in de werkgroep.Dit 
werkt in de praktijk het 
best.In enkele gevallen 
werd aan projecten inten
~ ief door meerdere werk
lrDepleden tegelijk gewerkt. 
1t was het geval met de 

•tudiedag van 7 juni,de 
ota over fietsvoorzie

'LLngen en het fietscircu-
, atieplan. · 
De coördinatie binnen de 
werkgroepen was gebrekkig. 
Dit was mede te wijten aan 
het minder tijd beschik
baar hebben van de coördi
natoren.De werkgroep publi
citeit is in de loop van 
het jaar opgeheven,omdat 
er nog slechts ê4n persoon 
1n aktief was.Bet stand·
••rk werd verricht door 
verige leden van d• kern-

~~ het bleek aoe.llijk 
a~•~-aktieve leden vOor dit 
we~k te intereaseren. 
Ia de kerngroep •i}u dQor
gaaaa de belangrijkate 
onderwerpen van de Lande
lijke ledenraad voorbereid. 
De kerngroep vergaderde 
eenmaal per maand en be
sprak de voortgang van de 
afdelingsaktiviteiten; 
verder wérden door de kern
groep besluiten genomen 
over het starten met of 
stoppen van aktiviteiten, 
zoals de·studiedag en het 
bakfietswerk. 
Het afgelopen jaar werden 
twee afdelingsvergaderingen 
qehouden. De eerste was op 
: 1 november, waar slechts 

·. uishoudelijke onderwerpen 
san de orde kwamen: jaar
~erslag , begroting, beleids
voornemens, verkiezing 
nieuw bestuur. Er waren 
zo•n tw i ntig mensen aan
wezig. De tweede afde
lingsvergadering was op 
24 apri l en had een the
matisch karakter: er 
werd met enkele gemeen
te-ambtenaren gepraat 
over een aantal fiets
knelpunten en mogelijke op
lossingen daarvoor.Door 
het te l ate verschijnen 
van de Fietsbel konden 
op deze vergadering 
slechts een vijftiental 
leden verwelkomd worden. 
Een redactie voor het af
delingsblad is er het af
gelopen jaar niet geweest. 
De inhoud van het blad 
en het schrijven van arti
kelen kwam aan de orde 
op de maandelijkse kern
groepvergadering. De pro
duktie van de Fietsbel 
bracht elke keer weer grote 
problemen met zich mee en 
verscheen enkele malen 
vele weken te laat. Dit 
kwam de aktualiteit van 
het schrijfwerk niet ten 
goede. Belaas werd het blad 
grotendeels gevuld door 
geschreven atukken van 
slechts enkele personen. 

Met dit la~tete ie meteen 
het belang~ijkate pro
~1••• van ~ ENFB-Den-
Baaq aangestipt. Bet over
grote 4eel van alle werk-

zaamheden komt uit han
den van slechts een twee
tal personen (Rob van 
Putten en Rik Zakee), 
ondanks het feit dat 
er op papier zo'n twin
tig mensen aktief zijn. 
Deze structureel onge -
zonde situatie kan pas 
veranderen .als meer men
sen aktief worden en met 
name ook meer tijd voor 
specifieke werkzaamheden 
beschikbaar kunnen stel
len. 

Hoofdstuk 3: de werk
groepen gemeentepoli
tiek, knelpunten en 
publiciteit. 

3.1. werkgroep knelpunten. 

In de loop van het afge
lopen jaar werd verder ge
werkt aan het Fietscircu
latieplan voor de Haagse 
binnenstad. Dit plan 
wordt in november uitge 
bracht. Verder is meege
dacht en -gewerkt aan 
plannen voor de binnenstad 
in het kader van het Ste
delijk Verkeerscomité, 
waarin de ENFB vertegen
woordigd is. De plannen 
voor fietsroutes en fiets
voorzieningen in de nota 
'Den Haag, hou je hart 
vast' van het Stedelijk 
Verkeerscomité zijn af
komstig van deze werkgroep 
en vormen een voorloper 
op het Fietscirculatie
plan. Veel tijd en man
kracht vergde de bestu
dering van de nota vorm
geving fietsvoorzienin
gen van de Gemeente. 
Het uitbrengen van ons 
commemtaar hierop kostte 
meer tijd dan voorzien. 
Naast deze werkzaamheden 
werd commentaar geleverd 
op diverse reconatruttte
plannen van de Gea&ente 
en stuurden we een aantal 
eigen veeretellen voor 

de aanpak van fiets
knelpunten aan de Gemeen
teraad . Een overzicht 
hiervan is ondergebracht 
in hoofdstuk 7. Verder 
was de werkgroep, maar 
dat is geen nieuws, 
onderbemand. 

3.2. werkgroep gemeente
politiek. 

Hoofdaktiviteit van deze 
werkgroep was het organi
seren van de studiedag 
op 7 juni over de (be
stuurlijke) knelpunten in 
het verkeersbeleid van de 
Gemeente Den Haag. 
Deze studiedag was moge
lijk dankzij de bereid
willige medewerking van 
de Gemeente Den Haag, en 
dan met name de afdelingen 
OVV en Voorlichting. 
we schreven een preadvies 
van ze~tig bladzijden, dat 
in een mooie, door de Ge
meente verzorgde uitgave 
verscheen. Op de studie-
dag zelf waren zo'n vijftig 
mensen uit kringen van 
gemeenteraad, college van 
B en W en belangengroèpe
ringen aanwezig. De reakties 

op preadvies en de stu
diedag zelf waren in het 
algemeen lovend. We schre
ven een verslag van de dag 
en stelden een lijst van 
aanbevelingen op voor de 
organisatie van het ver
keersbeleid. Onze brief 
hierover moet nog in de 
Gemeenteraad behandeld wor
den. 
In de loop van het jaar heeft de 
werkgroep haar aktiviteiten uit
gebreid met het leve-
ren van commentaar en in
dienen van bezwaarschrif
ten op bestemmingsplannen. 
Overigens bleek het moei
lijk nieuw aangemelde 
werkgroepleden in te wer
ken. Inmiddels he~n een 
drietal mensen de werk 
groep verlaten,zodat we ·aan 
het eind van het jaar onder
bezet waren. Een over-
zicht van al onze commen
taren op gemeentelijke 

at~en ia onderqe-
bracht in hoofdetuk 7. 
Verder werkte 4••• ~erk
~oep ook aea aan d• 
plannen van het Ste~elijk 
v~~•raco .. it••· 

3.3* verkqroep publt~}
teit;. · 

Vol goede moed begon ik dit 
IMFB-jaar als coördina-
tor van de werkgroep pu
bliciteit. Drie keer hebben 
we gezellig met de bakfiets 
in de stad gestaan, om met 
b~langstellenden leuke ge
sprekken en discussies te 
voeren, om leden te werven 
en om materiaal te verko
pen. De volgende drie keer 
verliepen wat vervelender; 
een keer ~e hele dag regen, 
een keer was iedereen behal
ve dit ene persoontje ver
hinderd om te komen en de 
derde keer was behalve dit 
laatse ook nog de bak-
fiets verdwenen.Toen was de 
bakfietslol er voor mij wel 
af. De twee Haag~e infor
matiemarkten (de milieumarkt 
op het Binnenhof en de 
MAIC-infomarkt op het Voor
ho~t) en de 1 mei viering 
waren weer enn succes wat 
betreft het aantal nieuwe 
leden die zich aanmeldden 
en de verkoop. Leuke dis
cussies zijn op deze markt
en niet te voeren omdat 
iedereen het met je eens 
is! Aan het eind van dit 
ENFB jaar hadden we 1059 
leden. Omdat er nu te wei
nig (2 á3) aktivve leden 
zi.jn die zo af en toe 
eens een uurtje met de 
bakfietskraam in de stad 
willen gaan staan en om-
dat de bakfiets zelf gesto
len is, heb ik voorlopig 
geen data gepland om weer 
ergens te gaan staan met 
de kraam,laat staan een 
vat spectaculairàere r pu
bliciteitsstunt te beginnen. 
De werkgroep publiciteit 
is daarom opgeheven totdat 
er zich ~eer aktieve leden 
bij mij aelden (om te hel
pen de van Benk van Ren-
nes qekreqen bakfietsonder
delen·•ot een bakfiets te 
verwerken en om zo nu en 
dan met de bakfietskraam 

• 



ergens te gaan staan. 
Gun de publiciteitsgroep 
een bestaan als " groep en 
meli je aan om o.a. de bak
fietskraam met menskracht 
te versterken!! 
Overigens kijken de mensen 
van de ENFB verkoopadres
sen inclusief de Wereld
winkel en de PSP verlan
gend uit naar

1
mensen die 

weer eens wat komen kopen. 

Henk Heeger. 

Hoofdstuk 4 Samenwer
king en contacten met 
andere groepen. 

4.1. Algemeen. 

Vanaf het ont~taan van de 
Haagse afdeling van de 
ENFB zijn er contacten 
gezocht met andere o rgani
saties in Den Haag om door 
middel van uitwisseling 
van informatie en stand
punten of gezamelijk over
leg e n aktie ric~ting Ge
meente meer te kunnen be
reiken.Twee jaar terug 
was de aktie Gas Terug, 
een intensieve bewustma
kingscampagne rond de Ge
meenteraadsverkiezingen 
een van de eerste ge
slaagde akties als gevolg 
van samenwerking . 
Het afgelopen jaar zijn 
bestaande co ntacten v erder 
uitgebouwd. De ENFB is 
door deze veelheid van 
contacten en vormen v an sa
menwerking beter in staat 
adekwaat op te treden, 
anderen te overtuigen van 
onze visie en ook daadwer
kelijk invloed uit te oefe
nen op beslissingen. Hieron
der volgt een overzicht van 
de belangrijkste samen
werkingsaktiviteiten. 

4.2. Wijs op weg Den Haag. 

Het afgelopen jaar is Rob 
van Putten voorzitter gewor
den van wijs op weg-regio 
Den Haag. Wijs op weg Den 
H•ag is een overleggroep 
voor aktiegroepen en gebrui
kersgroeperingen op het ge-. 
bied van verkeer en vervoer 
en vervoerbedrijven (NS, HTM, 
NZH, WN) . Wijs op weg verga
derde maandelijks en schreef 
diverse brieven aan Gemeente, 
Prbvincie en Rijk (Tweede Ka
mer en Regering) ov~r o.a.: 
het stationsplein Bollands Spoor, 
het experimenteerproject open
baar vervoer Leiden, nieuwe 
tramlijnen, het Structuurschema 
verkeer en vervoer en de NS
dienstregeling op de oude lijn 
Rotterdam-Leiden. In het na-
jaar besloot Wijs op weg om 
concre~er·en diepgaander bepaalde 
knelpunten en onderwerpen te 
bestuderen. 

4.3. Verkeeraaiwikkeling zee
zijde 

Samen met een aantal bewoners
organisaties, ROVER, de 
Vrienden van Den Haag en het 
Comité Behoud Bosjes van Pex 
schreef de ENFB een uitge-

breid gezamenlijk commentaar 
op de gemeentelijke nota over 
de problemen voor het auto
verkeer, getiteld Verkeera
afwikkeling zeezijde binnen
stad. Hoofdlijn: minder ruim
te voor het autoverkeer, ver
betering van het openbaar ver
voer en goede, snelle fiets
verbindingen in plaats van de 
voorstellen uit de nota die 
alleen· gericht zijn op het op
vangen van meer autoverkeer . 
De nota is nog steeds niet door 
de gemeenteraad behandeld. 

_ 4.4. Studiegroep structuurplan. 

Een aantal gelijkgerichte 
Haagse organisaties schreven 
tot tweemaal toe een brief 
aan llaad en B en W over de nota 
Eerste. stap •tructuurplan Den 
Haaq. Ook de ENFB zat in· deze 

. studieqroep. 

· 4.5. Stedelijk yerkeer•comité. 

Eind ••p~e.ber veracheen 'Den 
Haag, hou je hart vast'. Een 
nota van het Stedelijk verkeera
comité waarin een uitgewerkt 
plan voor alle verkeerasoorten 
in de biftnenBtad is opgenomen. 
Aan de totstandkoming van deze 
nota heeft de ENFB intensief 
meegewerkt. Vanaf maart 1980 
werd regelmatig door het Ver
keerscomit~ ·~ergaderd over de 
plannen en voorstellen van de 
Gemeente en het eigen verkeers
plan. Ook zijn diverse commenta
ren op nota's van het College 
van B en W opgesteld. 

4.6. Bewonersorganisaties. 

Met een groot aantal bewoners
organisaties hebben we,meestal 
incidenteel, contacten gehad 
over diverse knelpuntèn of 
gemeentelijke plannen. We noemen: 
Oude Centrum, Kortenbos, Benoor
denhout, Bezuidenhout, Duinoord, 
Bloemenbuurt, Leyenburg,Zeehel
denkwartier, V.Stolkpark en 
Regentessekwartier. 

Hoofdstuk 5. Contacten met de 
Gemeente • 

5 . 1 • Algemeen. 

Contacten met de overheid zijn 
onontbeerlijk voor de ENFB. 
Wil je op de hoogte zijn en in
vloed uitoefenen, dan is het 
noodzakelijk om alle ontwik
kelingen van zeer nabij te vol
gen. Tot die contacten horen na~

tuurlijk het sturen van brieven 
naar College en Raad. Hiervan 
wordt in het volgende hoofd-
stuk een overmicht gegeven. Het 
sturen van brieven alleen is niet 
voldoende. De ENFB moet ook aan
wezig zijn op raads- en commis
sievergaderingen en inspraak
avonden van de Gemeente. Dit 
vraagt veel tijd en energie; 
daartegenover staat dat er dik
wijls ook concrete resultaten 
worden geboekt. Dat maakt dit 
werk nog steeds aardi_g. ?"' te 
doen. 

5. 2. Cont.cten -t raadaleden. 

Inapreken bij ~deve~a
derln9ea ·bij bepelll• OIIIIIN-

, wcpen ia een - ". n-.-

•treeks contact met raadsleden. 
Daarnaast heeft de ENFB regel
matig persoonlijke contacten 
met raadsleden gehad om de aan
dacht op bepaalde zaken te vestf 
gen. Raadsleden uit alle fractie 
zijn bereid om met ons te spre
ken als wij dit nodig vinden. 
Uiteraard moeten deze (vaak 
telefonische) contacten nie t 
overdreven worden, anders wekt 
het slechts irritatie op. 
Wel is het zo dat een raad$-
lid vaak de enig overgeble-
ven weg is om iets co~creet te 
bereiken . Dat is het afgelopen 
jaar duidelijk gebleken. Immers 
alleen raadsleden hebben de 
'macht' om van het College van 
B en W iets gedaan te krijgen. 

5.3. Contacten met ambtenaren. 

Voor het tijdig beschikken over 
informatie zijn de contacten 
met ambtenaren op de diverse af
delingen van de Gemeente van le 
vensbelang. Ook deze contacten 
zijn het afgelopen jaar intensie 
ver geworden. Van de kant van 
ambtenaren merken we dat men 
veel meer dan vroeger het ge
val was rekening gaat houden 
met de ENFB. We krijgen ook vake! 
stukken opgestuurd, zonder dat 
we er uitdrukkelijk om hoeven 
te vragen. 
Toch is het niet zo dat ambte
naren moeite doen om de ENFB 
vroegtijdig bij bepaalde za
ken te betrekken. Evenmin is 
er zoiets als overleg over 
bepaalde concrete problemen 
of knelpunten voor fietsers. 
Wat dat betreft is het het afge
lopen jaar eenrichtingsverkeer 
gebleven. 

5 .4. Contacten met het College 
van B en w 

In januari hadden we een ge
sprek met wethouder Nyqvist. 
Verder i s er nauwelijk sprake 
geweest van contacten met het 
College. Incidenteel is met 
leden van het College·gepraat 
op inspraakavonden of studie
dagen. 

De Haagse demonstratiefiets
route kan zich verheugen op 

- veel belangstelling vanuit het 
buitenland. En met name van
uit landen waar het hele fiets
gebeurè~ nog maar in de kinder
schoenen staat. 
Maar ook de kritiek van de ENFB 
op de fietsroutes in Den Haag 
en Tilburg is door~edrongen 
tot ver over onze landsqrenzen. 
Gevolg van een en ander ia dat 
groeperingen of media uit vooral 
Europese landen bij een bezoek 
aan de fietsroutes contact op
nemen met de Nederlandse ENFB . 
Men wil dan uitgebreid geinfor
meerd worden over geschiedenis, 
achtergronden en ENFB-visie op 
de fietsroutes. 
In vorige jaren hebben we hier 
in Den Haag al mensen uit 
Engeland ontvangen. Het afge
lopen jaar was het zeer druk. 
Eind april werden bezocht door 
twee verslaggevers van de Duitse 
Stern. Begin kwamen er zo'n 25 
Duitse aktievoerders uit Giessen. 



En tenslotte in september s ton
den er onverwachts een zesta l 
Deense planologie studenten 
(met docent) bij ons voor de 
deur. 
Afgezien van communicatiepro
blemen bij enige technische 
aspecten, konden we goed over
brengen wat we van de fiets
route vinden en waren de contac
ten ook voor ons zeer nuttig . 
Het ziet er naar uit dat de 
belangstelling voor de Haagse 
fietsroute nog wel een tijd 
blijft aanhouden en dat i s zeer 
bevorderlijk voor de inter na
timnale contacten . 

Hoofdstuk 7 Eigen publicaties 
en reakties op Gemeentelijke 
plannen : een overzicht. 

7 . 1 . Algemeen. 

Tegenover de papierproduktie van 
de Gemeente Den Haag op het ge
bied van het verkeers- en ver
voerbeleid i s bijna niet op te 
werken. Er vallen zoveel beslis
singen op zoveel verschillende 
plaa tsen, dat de ENFB zich 
moet beperken tot de belang
rijkste punten. En om daarbij 
invloed uit te oefenen is 
eveneens een aanzienlijke pa
pierproduktie nodig, die nog 
jaarlijks groeit. Het is 
trouwens bijna om moedeloos van 
te worden, als een dergelijke 
opstelling ten opzichte ·.van de 
irritante papierwinkel van de 
Gemeente ook de enig mogelijke 
is. 
Hieronder geven we een over
zicht van in het afgelopen 
jaar opgestelde eigen nota's, 
commentaren op gemeentelijke 
plannen en inspreekaktiviteiten 
van de ENFB-Den Haag, over 
de periode oktober 1.979-
september 1980. 

7.2 . Eigen nota's. 

!.Evaluatierapport demonstra
tiefietsroute. 

2.Preadvie~ studiedag 7 juni : 
Den Haag en zijn verkeers
beleid; mogelijkheden en 
beperkingen. 

).Naar een verlicht verkeers
lichten beleid; een nota 
over het gebruik van ver
keerslichten. 

.3. Reakties op gemeente
ijke plannen en eigen voer

. ~ellen. 

. Voorontwerp bestemmings-
plan Forum: schriftelijk com
mentaar. 

2.Gemeentelijk herinrichtings
plan Goudenregenplein: 
schriftelijk commentaar . 
Nota Verkeersafwikkeling Zee
zijde binnenstad; schrifte
lijk commentaar. 
Nota parkeerbehoefte-prog
nose bij woningen: schrifte
lijk commentaar. 

. Gemeentebegroting 1980; meer
jarenbegroting 1980-1984: 
schriftelijk cammentaar en 
inapreken bij begrotings
behandeling in Raad. 

6.Evaluatie damonatratie
fietsrou~e> brief aan raads
ccmrlasie OVV. 

7 . Brief over functioneren fiata~ 
atuurqroep aan Raa«S.~aaia 
OVV. 

B.Fia~indinqen bi~ 

BazuidoanhQilt, brief - i~~~~JK•
kan bij ~•a.t.• CN'I. 

9.kiaf aan watbol.l4er OVV over 
voorgenomen wrvroeqde slui
tinq .·stationastallingen. 

10. '!'Wee bri_..n o.rer kruis
punt Groen van Prinsterer
laan Albardastraat. 

11. Eigen voorstel voor recon
structie en verwijdering 
verkeerslichten Lange Voor
hout; inspreken hierover in 
Raadscaamissie OVV. 

12.Voetgangersnota van raadslid 
M.Burgers:schriftelijke re
aktie. 

!).Schriftelijk commentaar op 
Nota Eerste Stap Structuur
plan. 

14.Schriftelijk commentaar op 
preadvies College van B en W 
bij nota Eerste Stap Struc
tuurplan;deelname aan in
spraakavond; twee keer in
spreken in raadscommissies. 

15.Reconstructieplan Maurits
kade-dr.Kuyperstraat: schrif
telijk commentaar aan Gemeen
teraad; inspreken in raads
commissie. 

16.Reconstructieplannen Loos
duinseweg, Loosduinsekade, 
en OUde Haagweg:tweemaal 
inspreken in Raadscommissie; 
zes inspraakavonden; eigen 
voorstellen voor kruispunten 
Beeklaan/Paul Krugerlaan etc, 
Valkenboskade, Lijnbaan
Westeinde; commentaar op ge
bruik ventwegen. 

17~Eigen voorstel reconstructie 
Vaillantplein. 

lB.Reconstructieplan omgeviag 
C.S.: eigen voorstel, inspre
ken op Raadscommissie, over
leg binnen Wijs op Weg. 

19.Reconstructieplan Rijswijkse
weg : schriftelijk commentaar 
en eigen voorstellen. 

20.Twee brieven met voerstellen 
voor aanpassing Laan van 
Meerdervoort bij Gouden 
Regenstraat . 

21.Eigen voorstellen fietspa
den Zuidwal en omgeving 
Schedelhoekshaven. 

l2 .Voorstel aanleg fietspad 
in Zeestraat: schriftelijk 
ca..entaar en overleg met 
belanghebbenden. 

23 Skil:t:l.~ cc.~~entaar '""" 
Raadaca.aisaie op nota fieta
varbindinqan Utrechtse Baan1 
inapraken in Ráádacomaissta. 

.... Mt.~aia 

---~- --~ M.Mc ,.., uctie ~CU. ·'' 
plein: eigen alternatief , . 
vooratall overleg -t raada
leden en ~nenden, inapr'e- · 
ken in Raadaca.aissie. 

lS.Schriftelijk Commentaar o~ 
nota Nyqvist'Op weg naar een 
autoluwe binnenstad'. 

16.Inspraakavond fietsroute 
Schalkburgerstraat . 

.· 7. Inspraakavol'ld over recon
structie kruispunt Valerius
straat-Groot Bertoginnelaan; 
inspreken in Raadscommissie. 

18 .·Herinrichting Plein: inspraak
avond en schriftelijk commen
taar. 

29.Bezwaarschrift Bestemmings
plan Scheveningen-dorp Oost . 

lD.Brief over conflict fiets
voorzieningen en parkeervoor
zieningen. 

)!.Verslag studiedag 7 juni 1980. 
32 . Brief aan gemeenteraad met 

aanbevelingen over organisatie 
verkeers- en vervoerbeleid 

naar aanleiding van studiedag 
7 juni . 

)).Rekonstruktie Laan van Meer
dervoort tussen Valkenbosplein 
en Suezkade: ins preken in 
raadskommissie. 

34.Planning verkeerslichten en 
verkeerslichtenbeleid: in
spreken in raadskommissie. 

35.Inspreken over drukknoppen 
Zuid- Hollandlaan voor fiet
sers. 

De meeste hierboven genoemde 
onderwerpen zijn nog niet af
gehandeld. Het resultaat van 
onze investeringen is daarom 
nog niet overal te zien. Dit is 
te wijten aan de slakkegang 
waarmee de gemeente nota's af
handelt en brieven beantwoordt. 
Wel kunnen we konstateren dat 
het beantwoorden van brieven 
door de gemeente iets sneller 
gaat dan vroeger. 

Hoofdstuk 8 Resultaten 

8.1. Perspublikaties. 

De .eeste van onze brieven, 
nota'& en eigen vooratellen 
sturen we ock naar de Haagse 
daq- en weelebladen. Of daarvan 
ieta wordt O"Verganc.an in de 
ltr1m~ 1B ~lijk Oll~r. 
~ tt_at al,_an aJ.jn - het 
a.fqelopea ~ lfel -nkar dan 
voorheen in 4e kranten qekCIM!l. 
Bat Vaderland had verr-89 de 
.. este aandacht voor Oll&a brieven 
en voorstellen. Veel belang
stelling in de pers ontvingen de 
volgende onderwerpen: de studie
dag van 7" juni, de Sinter~laas
aktie van begin december 1979 
over de fietsverbinding over de 
Utrechtsebaan, het kommentaar op 
de Dwarswegnota van~ethouder 
Nyqvist, de nota over het ver
keerslichtenbeleid en het 
evaluatierapport demonstratie
fietsroute. OVer dit laatste 
hielden we een perskonferentie. 
Uit de reakties van"mensen 
blijkt verder dat men de ENFB 
wel kent. Uiteraard komt dit de 
algehele bekendheid van de ENFB 
ten goede en zet zich dit om in 
een groeiend ledental. 

8.2 Plannen gemeente. 

Konkrete resultaten van ENFB
aktiviteiten zijn meestal 
moei lijk aanwijsbaar. Toch 
kunnen we er dit jaar een aan
tal noemen: 

- Bij het invoeren van twee
richtingsverkeer in Dr. Kuy
perstraat en Mauritskade: 
fietspad aan één kant (niet 
afgeknot als aanvankelijk de 
bedoeling was) , 
Linksafmogelijkheid naar de 
Koningskade (was aanvankelijk 
vergeten), 
Tweerichtingsverkeer voor 
fietsers in o.a. Frederik
straat en Denneweg. 

- Er komen tweerichtingsfiets
paden langs de Utrechtsebaan 
+ oversteek bij de Leidse
straatweg + aansluitende 
fietspaden in het Haagse Bos 
vermoedelijk in 1981. 

- De middenstrook op de "Groen 
van Prinstererlaan is al ver
breed en er komt een rekon
struktievoorstel met fiets
paden en vermoedelijk zondar 
verkeerslichten. 

1 -



- Loosduinseweg (Lijnbaan-Pau l 
Krugerlaan} vrijliggend fiets
paden en fietsoversteek Gaslaan
Engelenburgs t raat (1981}. Re
konstruktie Lijnbaan in 1983 
(i. p. v . va 1985} . 

- Fietsdoorst eek bij g rot e kerk 
komt er (provisorisch in 1981} . 

- Fietsroutenet tussen b innenstad 
en N. O. Den Haag (vervol g op 
dem. fietsroute}. 

- Stationsstalling blijft open. 
- Er komt een beter verkeers-

lichtenbeleid (zie Gemeentelij
ke nota}. 

- Fietsverbinding Suezkade-Re
gentesselaan/Laan va~ Meerder
voort blijft gehandhaafd. 

Hoofdstuk 9 Inbreng in landelijke 
ENFB en ledenraad . 

9.1 Algemeen. 

Begin 1980 we r d o nze afde l i ngs
sekr etaris Chri stiaan r.a Poutr é 
gekozen als voorzitter van de 
landelijke ERFB a l s opvo l ger van 
de opges t apte Roel van Beek. Daar
voor was Christiaan korte tijd 
voorzitter van de landel ijke le
denraad geweest . Deze overstap 
van Christiaan betekende een 
aanzienlijke aderlating voor 
onze afdel ing, want Chr istiaan 
verzette zeer veel werk als se
kreta ris. Verder was vanuit de 
Haagse a f deling Rob van Pu t t e n 
het afge l open jaar lid van de . 
Stuurgroep fi e ts en trein. Ver
de r werkte Rob nog mee aan het 
opstellen van kommentaren van 
de ENFB op beleidsnota's van de 
Minis ter van Verkeer en Water
s taat. 

9 . 2 :Ledenraad. 

De ledenraad is een soort par-
. lement van de ENFB, met ande re 
woorden de hoogste instantie 
i n onze bond . Den Haag heeft 
recht op vier afgevaardigden 
me t stemre cht. De ledenra ad 
werd het afge lopen jaar voor
g~zeten door Hans Kamerbeek , t e r 
wijl . Arnoud Teljeur v i ce-voor
zitter was. 
De ledenraad vergaderde an de 
twee maanden. Vergaderstukken 
en volledige verslagen van4e 
vergaderinq zijn te lesen in de 
Kettinq, ~dedelinqenb:J,jad voor 

altt.ieve r..s.n cwer het hele land. 

De ledenraad heeft het 8Igelopen 
jaar zijn eigen funktioneren ver
.beterd. De Haagse afvaardiging 
heeft hierop steeds aangedrongen. 
Door betere voorberetd~ng, een 
duidelijker verantwoording van 
het bestuur en de onafhankelijke 
en strakke vergaderleid ing is de 
positie van de ledenraad ten op
zichte van het bestuur versterkt. 
En dat is voor de demokratie bin
nen de ENFB een goede zaak. 

Onze ledenraadsafvaardiging heeft 
zich uitgebreid in de diskuss i es 
over tal van onderwerpen gemengd. 
Steeds ook is een kritische hou
ding ten opzichte van het bestuur 
ingenomen. Verder hebben we vaak 
eigen voorstellen ingebracht en 
is nauwl ettend toegezien op· de 
voortgang i n de uitvoering van 
het Bel eidsplan van he t bestuur . 
Dit ' Belei dspl an wordt elk j aar 
door he t bes tuur bij de aanvang 
van het nieuwe verenigings j aa r 
ingedie nd. Gemidde ld werd de l e 
denraad vanui t Den Haag door 
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drie mensen bezocht. Van de dis
kussies in de ledenraad is zoveel 
mogelij k middels de Fietsbel ver 
slag ge l egd. 

9 . 3 Stat egie. 

Belangrijkste onderwerp in de 
werkzaamheden van de ledenraad 
in het afge l pen verenigingsjaar 
was het uitstippelen van een 
ENFB-strategie. Dit heeft in 
etappes plaatsgevonden. 
Uiteindelijk werd er een nota 
samengesteld, waaraan ook men
sen vanuit Den Haag meegewerkt 
hebben. Hoofdpunten uit deze 
strategienota, die werd goed
gekeurd door de ledenraad, zijn: 
Fietsbelang is deel algemeen 
vervoerbelang. De politieke en 
maatschappelijke diskussie hier
over moet bevorderd worden; , 
de over heid moet tot een sturend 
bel eid worden geprikkel d ; 
a lleen de strategie van de l an
deli jke ENFB wordt vastgelegd, 
afdelingen bepalen eigen stra
tegie; ENFB beperkt zich tot 
verkeer-vervoer-ruimtelijke or
dening; landelijk moet de ENFB 
meer aktiegericht werken; lan
delijk beleid richt zich naast 
akties op verwerven deskundig
heid (belangrijk voor erkenning} . 
Des kundighe id onder steunt ~tie
t akt iek ; akties moeten l eden wer
ven , geen zogenaamde l edenwerf
kampagnes . Reorganisa t i e l ande
lijk buro , stud i egr oep en ander e 
werkgroepen zi jn nodig om s tra
tegie te realis eren. 

FINANCIEEL 
& BEGROTING 

Hoofdstuk 10 Werkgroep Voo~burg 
en Lei ds chendam. 

10 .1. 

De werkgroep Voor bur g h eeft in 
1980 niet stilgezeten. Op veel 
punten hebben we onze stem l ate 
horen. Niet spektakulair, want 
ook hier wordt een gr otendeels 
papieren konfr ontatie aangegaan. 
Toch hebben we goede persoonlij 
ke kontakten met de raadfraktie 
kunnen leggen. Twee belangrijke 
Iietsmaatregelen zijn dit jaar 
door de gemeente uitgevoerd; 
vrijwel alle eenrichtingsstra
ten zijn nu voor tegenstrooms 
fietsen opgesteld, en een aan
tal gevaarlijke parkeervakken 
op de Parkweg zijn verwijderd. 
Waar maar geen enkel schot in 
z i t , is het fietsen door de He
renstraat (al bijna legendarisc 
Steeds weer doet de gemeente 
onzalige voorste l len om tot een 
wandelpromenade te geraken , waa 
bij dan de fietser een vitale 
verbinding dreigt te verliezen. 
Tot nu toe i s het nog gelukt da 
te vermijden, maar het sein 
staat bepaald nog ' niet op veili 

10.2. 

In Leidschendam is in pe loop. 
van het jaar op initiatief van 
Frans Booij voor z i chtig een 
werkgroep (met nog magere be 
zett ing } gestart. Na een pe 
riode van oriënta tie heeft de
ze we rkgroep zich beziggehouden 
me t e nke le bestemmingsplannen, 
dl• · · rhereiding zijn. 

JAARVERSLAG 

INKOMSTEN BEGROOT 79/80 WERKELI JK 79/80 BEGROOT 79/8 0 

1. Kon tri9utie-afdracht f 4950 , -- f 4865,25 f 4500,--
2. I nkomsten uit verkoop 

van ENFB-materialen f 400 , -- f 472,74 f 500,--
3. Subsidies/diversen p.m. f 166,80 p.m. 
4. Saldo 1979/1980 f 160,97 

TOTAAL !=~~~2!;;;; !=~~2~"'z~ t=~l~2,~,~z 

UITGAVEN 

5. Afdelingsblad De Fietsbel f 2200,-- f 3846 , 37 f 3000 ,--
waarvan: - drukkosten (f 2170,35} (f 1750,--} 

- portokosten (f 1080,02} (I 1000,--} 
- adressering (f 596,--} (f 250,--} 

6. Publiciteit f 400,-- f 78,95 f 100,--
?a Akties/manifestaties uit 

eigen middelen f 1500,-- f 169 ,-- f 550,--
7b Akties/manifestaties uit 

subsidies p.m. f 140,-- p .m. 
8. Sekretariaats- en 

vergaderkosten f 750,-- f 867,45 f 1000 ,--
9. Nota's/abonnementen p.m. f 238,35 f 250,--

10. Huisvesting ENFB - p.m. - p.m. 
11. Diversen f 500,-- f 3,70 f 260,97 
12. Saldo - f 160,97 -

TOTAAl. !=~~~~,!,;;;; !=~~~~.._22 t:-~~6Q .._97 

BALANS PER 24-10-80 

. 
AKTIVA PASSIVA 

13 . Materialenvoorraad f 1157 , 80 15 . Schulden f 832 , 25 
14 . Gi ro, kas f 325 , 60 16. Reserve f 651,1 5 

TOT AAI. L.!~83.L40 f 1483.L40 

• 



Plgemeen 

Cit de cijfers blijkt dat we het afgelopen jaar niet zo best begroot 
hebben. Met name de kosten voor De Fietsbel zijn veel te hoog uit
gevallen. Daar stond tegenover dat de gemeente onze studiedag van 
7 juni geheel gesubsidieerd heeft, zodat we voor akties en manifes
taties minder hebben hoeven uitgeven. Het algehele beeld over het 
~fgelopen jaar is daarom toch gunstig te noemen. Op onze aanvraag 
om subsidie voor huisvesting en het aanschaffen van raadsstukken 
rebben we nog steeds geen antwoord gehad van de gemeente. Hierdoor 
ls de begroting voor het komende verenigingsjaar weer voor een deel 
onzeker. Wel is zo voorzichtig begroot dat we er ook zonder subsidie 
Litkomen. De inkomsten Uit kontributies zijn eveneens voorzichtig 
qeraamd, omdat de ontwikkeling van het ledental moeilijk te voorzien 
j g. 

? oelichting op de 

afzonderli jke posten 

De afdracht over het afgelopen 
jaar was gebaseerd op gemid
deld 1020 leden. Voor 80/81 
maet 1000 leden haalbaar zijn. 

: ~ Inkomsten uit verkoopnateriaal 
79/80: f 3065,74. Inkoop: 
f 2593,00. Opbrengst: f 472,74. 
Als iedereen een beetje mee
werkt moet f 500,- voor 80/81 
haalbaar zijn. 

J . Subsidie op postzegels door de 
gemeente in het kader van de 
studiedag: f \40,-; rente giro 
en reiskosten ledenraad : 
f 26,80. 
Voor 80/81 wederom een p.m.
post i~ verb~nd mrt onduide-

lijkheid over huisvesting en 
subsidie. 

5. Hoge kosten drukker en porto 
door enkele te dikke nummers 
en onvoorziene drukkosten. 
Komend jaar zijn de adresse
ringskasten lager (nieuwe 
~edenadministratie) en moeten 
de drukkosten beperkt worden. 

6. De eigen ENFB-bakfiets komt er 
nu echt aan; het meeste geld 
is al opgespaard. 

7. In 79/80 nauwelijks eigen 
manifestatiekosten. De studie
dag is intern door de gemeente 
gesubsidieerd , waardoor het 
bedrag (waarschijnlijk enige 
duizenden guldens) niet via 
onze eigen begroting loopt. 
Voor het komende jaar kan er 
niet ~e~r dan f 550,- vanaf. 

8. Hoofdzakelijk portokosten; 
zijn nodig voor een goede 
interne kommunikatie; er wordt 
wel zoveel mogelijk op bezui
nigd. 

9. In 79/80 niet gesubsidieerd 
door Gemeente; wel krijgen we 
steeds meer gratis nota's; 
voor 79/80 hebben we toch maar 
weer een eigen bedrag opgeno
men. 

10. Als we huisvesting aangeboden 
krijgen, moet dit integraal 
door de Gemeente vergoed wor
den. 

11. 79/80: girorente i.v.m. nega
tief saldo giro; 80/81: post 
blijft een reserve binnen de 
totale begroting. 

12. Saldo 79/80 geboekt bij 
inkomsten 80/81. 

13. ENFB-materialenvoorraad 
geboekt volgens inkoopprijs. 
De weinige ENFB-eigendommen 
(bakfietsonderstel, secretari
aatsmateriaal, archief) zijn 
niet op de balans opgenomen. 

15. Dit zijn onbetaalde rekeningen 
van het landelijk en enige ande
re kleine schulden ~ie ten laste 
van het komend boekjaar zullen 
komen. 

Wijnand B. Klaver 
Rob van Putten 

BELEIDSVOORNEMENS KOMEND JAAR 
Struktureel gebrek aan voldoende aktieve mensen is èr de 
o orzaak van dat we niet met ambitieuze plannen kunnen 
:tomen. In hoofdzaak zullen we dan ook verder werken in 
de lijn zoals die in het afgelopen jaar is ontwikkeld 
(zie jaarverslag). 
)at betekent dat we prioriteit leggen bij het volgen, 
~ekommentariëren en heinvloeden van besluitvorming in 
g emeenteraad en raadskommissie openbare werken verkeer 
~n vervoer. Verschillende belangrijke plannen staan op 
stapel die onze aandacht nodig hebben: een groot aantal 
r ekonstrukties van wegen, een nieuw verkeerscirkulatie
? lan, het struktuurplan ·(nota tweede stap), verkeers
s truktuur binnenstad. Waar nodig zullen we alterna
tieven bij de gemeenteraad indienen als bepaalde voor
stellen aan de orde zijn. Met name bij rekonstrukties 
v an wegen is dit van belang. 

Je werkgroep knelpunten zal 
et fietsplan voor de binnenstad 

verder afronden en zich verder 
~ee name bezighouden met konkrete 
voorstellen voor fietsvoorzie
ningen en herinrichtingen van 
~egen. Er zal minder tijd zijn 
voor het zelf ontwikkelen van 
komplete voorstellen, onafhanke
lijk van gemeentelijke plannen. 
De ervaring leert bovendien dat 
eigen plannetjes vaak voor jaren 
lang in een burola van de gemeen
te verdwijnen. 

De werkgroep gemeentepoli
tiek gaat zich storten op alle 
belangrijke verkeersnOta's en 
bestemmingsplannen . Afhankelijk 
van de beschikbare tijd zal de 
werkgroep proberen zelf een 
nota uit te brengen over een 
bepaald onderwerp, eventueel 
gekoppeld aan een studiedag. 
Daarvoor in aanmerking komende 
onderwerpen zijn: 
- fietsverbindingen in een 

stedelijke· struktuur ; toepas
sing in bestemmingsplannen; 

- financieel-ekanemische aspek
ten van het Haagse vervoer
systeem en -beleid; een ana
lyse van vergeten aspekten; 

- scenario's voor de ontwikke
ling van het Haagse vervoer
systeem (in het kader van 
het struktuurplan) . 

- "Den Haag - autostad": een 
geillustreerde beschouwing 
over de konsekwentie• van het 
nog steeds uitdijend autobezit 
in Den Haag. 

Graag op de afdelingavergadering 
~~Ugqesties af liever "'r1 een 
"("OftlOrlopige) keuze uit :deze 
on&u-werpen. 

De werkgroep publiciteit 
(aat.rialenbeheer en wer?ing) is 
zodanig onderbemand dat siechts 
het hoogst noódzakelijke gedaan 
kan worden: incidenteel stand
of bakfietswerk, verkoop van 
ENFB-materialen via ee~ aantal 
verkoopadres~en . 

De redaktie van de Fietsbel 
zal zich intensief bezig gaan 
houden met vormgeving, kontinu
iteit, leeSbaarheid en produktie 
van het blad. Door middel van de 
Fietsbel zullen de leden zoveel 
mogelijk op de hoogte gehouden 
worden van de aktiviteiten van 
de afdeling. 

De ledenraadsafvaardiging 
zal zich net als vorig jaar 
kritisch en opbouwend bezig hou
den met de landelijke ENFB. 

In Voorburg, Leidschendam 
en Westland zullen aparte 
werkgroepen zich richten op het 
beleid van hun gemeente(n). 

Op het gebied van de financiën 
(zie ook begroting) streven we 
naar een gerichte gemeentelijke 
subsidiëring voor bepaalde ak
tiviteiten. Prioriteit daarbij 
heeft een eigen ruimte voor 
kantoor- en archiefwerkzaamheden. 

Het afdelingsbestuur 



VIJFJARIG 
BESTAAN 
AFDELING 
Op 26 februari 1981 bestaat de 
ENFB-afdeling Den Haag vijf jaar. 
Herdenken we dit vijfjarig be
staan van de afdeling of laten 
we het ongemerkt voorbij gaan? 
Deze vraag leggen we voor aan de 
afdelingsvergadering van 26 
november. 
Er zijn vier verschillende moge
lijkheden om het eerste lustrum 
te vieren: 
- een fietsdemonstratie: mis

schien wat koud in die tijd, 
maar hartverwarmend; 

- een manifestatie over een 
bepaald thema, bijvoorbeeld 
een terug- of vooruitblik naar 
het verkeers- of fietsbeleid 
in de gemeente Den Haag; 

- een feest voor alle ENFB-leden; 
een kombinatie van deze drie 
varianten. 

Probleem bij alle mogelijkheden 
is in meerdere of mindere mate 
de kosten en de noodzakelijke 
mankracht. Daarom horen we graag 
van de afdelingsvergadering of 
~r iets moet gebeuren en hoe 
Cbelangrijk dat is. En als er 
iet~ georganiseerd dient te 
worden: in welke vorm en wie 
helpen er aan mee? 
Het afdelingsbestuur heeft geen 
standpunt ingenomen en laat 
graag de keuze aan de leden
vergadering. 
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Verkiezing afdel ings
bestuur 
In on~e afdeling is in het verleden gekozen voor een 
struktuur, waarbij de koödinatoren van de verschillende. 
werkgroepen in het afdelingsbestuur worden gekozen . . 
In de praktijk fungeert de maandelijks vergaderende kern
groep, bestaande uit het afdelingsbestuur én al le aktie
ve leden, als het bestuur van de afdeling. 
Voor de dagelijkse voortgang, de algemene koördinatie en 
het voorbereiden van kerngroepvergaderingen zijn voor
zitter en sekretaris (dagelijks bestuur) verantwoordeli1> 

Op dit moment hebben we nog niet voor alle taken binnen 
het bestuur mensen gevonden. Het is echter niet uitge
sloten dat in de loop van het ve renigings jaar nog men
sen uit de divèrse werkgroepen bereid zijn deze taken 
op zich te nemen. Tot die tijd zal het ~àgelijks bestuur 
deze werkzaamheden op zich moeten nemen. 

Ten opzichte van het vorige bestuur zijn een ·aantal wij
zigingen: Michel van Loon (werkgroep ·knelpunten) en Rob 
Snoeij (werkgroep gemeentepolitiek) hebben geen tijd meer 
om koördinator te zijn. Betden blijven wel aktief in de 
afdeling. 

Voorstel afdelingsbestuur. 

- voorzitter (algemeen koördinator) 
- sekretaris 
- penningmeester 
- koördinator werkgroep gemeente-

politiek 
- koördinator werkgroep knelpun

ten 
- publiciteit (materialen en bak

fiets- en standwerk) 
- koördina.tor Fietsbel 
- koördinator ledenraadsafvaardiging 

Werkgroepen in de regio. 

Rob van Putten 
Rik Zakee 
Wi)nand B. Klaver 

vakature 

vakature 

Henk Heeger 
Joep van Hoof 
Wijnand Klaver 

In Voorburg, :n..eidschendam en het Westland Zl.Jn inmiddels 
plaatselijke wergroepen ingesteld, die zich be zighouden 
met het verkeers.beleid in de verschillende omliggende 
gemeenten. In Rijswijk fungeert Wim Dammers als kontakt
persoon. Helaas is daar nog te weinig mankracht voor een 
echte werkgroep. De plaatselijke werkgroepen vormen voor
lopig nog geen eigen afdelingen en vallen daarom of ficieel 
onder de afdeling Den Haag. Via de kerngroepvergaderingen 
worden maandelijks kontakten onderhouden en ervaringen uit
gewisseld. 

Samenstelling werkgroepen. 

- Werkqroep gemeentepolitiek: Alphons Mantel, Martin van 
der Berg, Joep van Hoof, 
Albertien van der Veen, ·Rob 
van Putten . 

- Werkgroep knelpunten: Michel van Loon, Jan Goutier, Nico 
Vlasveld , Rik Zakee, Christiaan 
La Poutré. 

- Redaktie Fietsbel: Ineke Bod, Jos Vlak, Joep van Hoof, 
Rik Zakee, Rob van Putten, Christiaan 
La Poutré. 

- Ledenraadsafvaardiging: Wijnand Klaver, Rob van Putten, 
Jacques Wolters (plaatsvervanger), 
2 vakatures . 

Verkiezing ledenraadsafvaardiging. 

Onze afdeling heeft recht op vier. afgevaardigden in de 
landelijke ledenraad van de ENFB (het parlement van onze 
bond) . Wijnand Klaver en Rob van Putten stellen zich 
opnieuw verkiesbaar. Jacques Wolters wil weer plaatsver
vangend afgévaardigde zijn. Dit betekent dat er nog twee 
vakatures bestaan voor afgevaardigden. 

Vakatures en andere kandidaten. 

Voor een aantal taken binnen het afdelingsbestuur en voor 
de ledenraadsafvaardiging zijn nog vakatures. Belangstel
lenden h~ervoor kunnen zich wenden tot Rik Zakee (tel. 
250626). 

Volgens statuten is het ook mogelijk dat kandidaten voor 
het afdelingsbestuur worden gesteld door minimaal 10 
leden van de afdeling, schriftelijk bij het •fdelingsbe-
stuur. 



AKTIEF ·woRDEN IN DE HAAGSE 
ENFB-AFDELING? 
De ENFB-Den Haag is weer een nieuw verenigingsjaar inge
gaan. Hopelijk opnieuw een jaar met veel aktiviteiten en 
veel resultaten. Net als in andere afdelingen staat of 
valt de ENFB-Den Haag . rnet de inzet van de eigen leden. 
Ondanks het vele werk dat er gedaan wordt, komen een groot 
aantal aktiviteiten in onze afdeling niet van de grond 
omdat er geen of te weinig mensen zijn die zich daarvoor 
beschikbaar stel l en. 

Daarom doen we een beroep op alle leden om op de een of 
andere rnanier aktief te worden. Er ligt een massa werk 
klaar van zeer u i teenlopende aa~d. Vgor elqk wat wils! 
Oo)< wat tijdsinvestering betreft is Etr een grote variatie. 
Zo is er werk bij dat misschien eens . in de twee maanden 
een avond ' werk met zich meebrengt, of slechts een enkele 
uurtje per week. 

Om meer inzicht te geven in de precieze taken die er lig
gen, volgt hier een uitgebreid overzicht . Met daarbij de 
contactpersonen tot wie men zich kan wenden voor inlich
tingen of aanmelding. 

Publiciteit 

- stand- en bakfietswerk 
(informatie geven en ver
koop materiaal op markten 
en bij bakfiets) 

- samenstellen diaser i e 
- aankleding ENFB- stand: 

o.a. vervaardiginq- i nfor
ma tieborden. 

(Henk Heeger, tel. 684231) 
- ver f- en timmerwerk aan op

bouw nieuwe bakfiets 
(Wijnand B, Klaver, tel. 
463790) 

Afdelingsblad De Fietsbel 

redaktioneel werk: schrijven 
artikelen ; correctie etc. 
typwerk 

- .maken van tekeningen 

- rnaken en verzamelen fotoma
teriaal . 

(Rik Zakee, tel. 2506261 
- rapen, vouwen en bundelen 

Fietsbe l (eens in de twee 
maanden) 

(J oep van Hoof, tel . 855821) 

Werkgroep Knelpunten 

- inventari satie knel punten voor 
f i e tse rs. 

- bestuderen en becommentarië r en 
van Gemeentel ijke plannen voor 
recon'strukties. 

-bestuderen nota ' s Gemeente. 
opstellen br~even aan Raad. 

- Inspreken op inspraakavonden 
en raadscommissievergade~ingen. 

- vervaardiging eigen tekeningen . 
(Rik Zakee, tel. 250626) 

Werkgroep Gemeentepolitiek 

- bestuderen van bestemmingsplan
nen; opstellen commentaren. 

-bestuderen van beleidsnota's en 
verkeersplannen Gemeente (o.a. 
het nieuwe VCP). 

- opstellen brieven aan Raad en 
College van B en W; inspreken 
op Raadscommissievergaderingen. 

- meeschrijven aan eigen nota's en 
studies. ' 

- organisatie stud}edagen of mani
festaties. 

~ob van Putten, tel. 603365) 

Akties 

- voorbereiden straatakties. 
- meedoen aan straatakties en 

demonstraties. • - vervaardiging.spandoeken 
- bedehken van straatakties 
(Rik Zakee, tel. 250626) 
- akties tegen de tegenpartij 
(Henk Heeger jr . tel. 684231) 

Lidmaat schap v a n k orni tees 

- Stedelijk Verkeers komitee 
- Wi js op Weg-Den Haag 
(Rob van Putt en, t e l . 603365) 

· Sekr etariaatswerk 

- t ypwerk 
- bijhouden a r chief 
- beantwoorden b r ieven 
- beheer eigen ENFB-ruimte (als 

die er komt) . • . 
- bespreken vergaderruimtes 
- copiëren van stukken 
- maken van verslagen 
- contacten mat landelijke ENFB 
(Rik Zakee, tel. 25S626) 

Ba kfiets )e ·koop 

De bakfiets van Hans 
OUWejan heef t nog geen 
nieuwe besteluring gevon
den. De vraagprijs is in
middels behoorlijk ge z akt . 
Van 1500,- naa r f 850,-. 
Eigenschappen' opbouw van 
aluminium en tentdoek, 
derailleur en lich te 
pedaal tred . 

Fietsenstallingel\ in het 
Zeeheldenkwartier 

Inlichtingen, 
Hans Ouwejan, 
Kruisbekla;m 43 

· 2566 CM Den Haag 
relefoo"'·' 231151 

Uoor de bewonersorganisatie De , 
'Groene Eland wordt de stallinga
situatie voor fietsen in het Zee
heldenkwartiers onder de loep 
genomen. Er komt een uitgebreid 
onder zoek en er z i jn al plannen 
om in samenwerking met de Gemeen
te ·oude panden in te richten als 
fietsenstallin9. De ENFB i s door 

De , Groene Eland uitgenodigd mee 
te werken aan dit onder zoek ~n 
ook in de beheer s commiss i e van 
ni euwe stallingen deel te nemen. 

·Martin van der Be rg heeft dit op 
z i ch genomen . Voor meer i nformatie 
kun je b ij hem terecht (Heems kerck
str!f"t 11, t e l. 4559 28 ). 

Fietsenstalling Laakkwartier -Noord 
De Gemeente heeft toes t em
mi ng gegeven voor het openen 
van een fietse nstall ing in 
Laakkwarti er-Noord. Het pro
bleem i s alleen nog de e x- 
ploitatie . Een beheerder is 
er al . Er worden echter nog 

mensen gezocht die in een be
s tuur gaan z i tten. Wie belang
stelli ng heeft kan kontakt 
opnemen met: WOuter v an Welzen, 
Noordpolderkade 165, tel. 
999118, privé 900321 . 
Laakkwartier-Noord wordt 

begrens d door : J vd ·Heydenstr , 
v Musschenbroekstraat, Laakkade, 
Trekweg en Broekslootkade . 
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ADRESSEN 

ENFB-AFDELING DEN HAAG 

Postbus 11638 
2502 AP Den Haag 

Voorzitter: Rob van Putten, 
Ieplaan 98, tel. 603365 
Sekretaris: Rik Zakee, Laan van 
Meedervoort 720, tel. 250626 

ENFB-AFDELING ZOETERMEER 

Postbus 271, Zoetermeer 
Telefoon 079-210208 

ENFB-WERKGROEP VOORBURG 

Prins Hendrikstraat 74, 
Voorburg, tel. 070-870886 

ENFB-WERKGROEP LEIDSCHENDAM 

Van Ruijsdaellaan 48, Leid-
'- >Chendarn, tel. 070-270838 

178<14 
250 

fONTARTPERSOON RIJSWIJK 

lirn Dammers, M. Campslaan 341, 
!ijswijk, tel. 070-933971 

·wERKGROEP WESTLAND 

Arnalia van Solrostraat 17, 
Honselersdijk, tel. 01740-25437 
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DRUKWERK 
Port betaald 

Port payé 
's-Gravenhage 

J G M VAN HUSSEN 
VAN SOUTELANDELAAN 53 

2597 EW S GRAVENHAGE 

Blad van de ENFB-afdeling Den Haag 
Verschijnt zes keer per jaar 
Postbus 11638 I 2502 AP Den Haag 

Thomas Hood


Thomas Hood



