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VIRKIIRSBILIID IN 
WINKELSTRATIN 
In het afgelopen jaar zijn er verschillende malen dis
kussies gevoerd over te nemen verkeersmaatregelen in 
allerlei winkelstraten, zoals de Prins Hendrikstraat en 
de Frederik Hendriklaan. Ook de winkeliers in de Heren
straat zijn inmiddels in opstand gekomen tegen een 
voorstel van de ENFB om in deze straat tweerichtings
verkeer voor fietsers in te stellen (lees hierover elders 
in dit nummer). Onder middenstanders lijkt, ondanks 
pogingen van de ENFB om dit soort zaken wat meer be
spreekbaar te maken, een soort angst-psychose te ontstaan 
voor alles wat met fietsen van doen heeft. Deze emotio
nele vooringenomenheid is ongetwijfe ld te wijten aan de 
winkeliers lang s de demonstratie-fietsroute, die alleen 
maar negati e ve berichten over deze fietsroute naar buiten 
bengen, èn aan de Haagse pers, die d 1 t soort geluiden 
klakkeloos en breeduit overbrengt aan de Hagenaars en 
aan andere winkeliers. 
De aanblik die de meeste Haagse winkelstraten ons op 
drukke momenten bieden, is niet erg 'verheffend: een 
kl e ine minderheid van bezoekers parkeert de auto o p 
trottoirs of midden op de rijweg en verpest daarmee het 
winkelklimaat. Bovendien wordt de straat dan onveiliger 
voor met name het Langzaam verkeer. Bijna iedereen is het 
er over eens dat aan die situatie iets moet veranderen, 
maar welk e instrumenten zijn er beschikbaar om daad
werk e liik i e t ~ te doen ? De ~~litie schijnt te weinig 
mensen te h e b Lc:n om vul d uc.: nde bonnen te kunnen schrijven. 
Wat dan overblijft zijn fysieke maatregelen, het her
inrichten van de straat. 
De Frederik Hendriklaan is zo'n winkelstraat, waarin het 
winkelklimaat te wensen overlaat: veel dubbel geparkeerde 
auto's en snel rijdend autoverkeer. De gemeenteraad heeft 
onlangs besloten om aan de profielbreedte van dez e laan, 
uitgezonderd op de hoeken, niets te v erandere n. 
Een minderheid in de raad wilde fietspaden (of - s troken) 
aanleggen, om zo ten minste een b e ter en veiliger lang
zaam verkeersklimaat tot stand te bre nge n en daarmee ook 
beperkingen aan het autoverkee r op te leggen. 
Eigenlijk zijn beide maatregelen (fietspaden of fiets
stroken) niet echt de geëigende middelen voor dit doel. 
De Frederik Hendriklaan vervult geen stroomfunktie voor 
het autoverkeer, zodat fietspaden in feite niet nodig 
zouden moeten· zijn. Ook het effekt van fietsstrok7n moet, 
gezien het Lhhr,..,lparke ren daar, betwijfeld worden. Een 
proef daarmee was echter toch wel op zijn plaats geweest, 
maar daar wilden 'CDA en VVD niet aan beginnen (ook de 
winkeliers waren hier fel tegen) . 
Effektieve middelen om aan de gestelde behoeften tegemoet 
te komen, ontbreken helaas nog bij het inrichten van 
winkelstraten. Gezien de slechte mentaliteit van vele 
automobilisten, die toch handelen zoals het hun het beste 
uitkomt, zijn misschien toch fysieke maatregelen nodig. 
Probleem blijft in het bijzonder het konflikt tussen het 
konsumentenverkeer en het bevoorradingsverkeer. 
We blijven nadenken. Denkt u mee? 
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VRIJWILLIGERSGEVRAAGD 
De ENFB-afdeling Den Haag heeft 

dringend behoefte aan mensen die 

aktief willen meewerken. 

Met name op het gebied van de 

publiciteit en de redaktie en produktie 

van het a fde lingsblad komen we veel 

menskracht tekort, zoals trouwens wel 

blijkt uit het overzicht op blz. 4-5. 

Ook zoeken we iemand die de lay-out 

van de Fietsbel voor zijn of haar 

rekening wil nemen. 

Uiteraard is eveneens op andere terreinen 

(de werkgroepen knelpunten en gemeente

politiek) versterking welkom. 

Laat ons niet in de kou staan en meld je 

aan! 

Kom naar de ledenvergadering of bel 

603365 (Rob van Putten) of 461287 

(Christiaan La Poutré). 

Ledenue~ade~in 
op donderdag 20 september 1979 om 20.00 uur, 

Prinsegracht 4, Den Haag. 

A G E N D A 

1. Opening, agenda, notulen, ingekomen stukken, mededelingen. 

2. Diskussie over de werkzaamheden van de werkgroepen 
(zie de toelichtingen 1 t/m 5 op blz 4 en 5). 

3. Verkeersbeleid in winkelstraten en de rol van de ENFB daarin 
(zie artikel op blz. 2 en de vorige Fietsbel) 

4. Rondvraag 

5. Pauze 

6. Na de pauze zal er een film 
worden vertoond. 

7. Sluiting. 

I • • • 



1 Algemeen 
In de ENFB-afdeling Den Haag ZlJn ongeveer 20 mensen aktiéf met 
wisselende tijdsbesteding. De aktieve mensen die daar behoefte aan 
hebben, komen maandelijks bijeen in de kerngroepvergadering, waarin 
besproken en besloten wordt, wat er gedaan gaat worden. Doel van 

.pn,der.J?taan.d .. ~.Jzerh a a 1. is om aan de overgrote meerderheid van de niet-
aktieve leden in de afdeling duideli4k te rnaken wat die twintig 
mensen in naam van de afdeling allemaal doen, wat ze niet doen, 
waar ze g een tijd voor hebben, waarmee naar buiten getreden wordt, 
enzovoorts. 

De bedoeling van dit verhaal is ook om mensen te werven, want het 
is duidelijk dat een aantal zaken onvoldoende uit de verf komt 
omdat er niet voldoende mensen aktief meewerken. Voorbeelden daar
van zijn de publiciteit en het uitgeven van het afdelingsblad, 
welke werkzaamheden nu nog te veel werk van sommigen vergen. 

Op de komende afdelingsvergadering is het woord aan de niet-
aktieve leden, aan u dus. De aktieve leden hebben er behoefte . aan 
om te weten of ze het wel goed doen in uw ogen. Schroom niet om 
het onderstaande kritisch te lezen. Schroom helemaal niet om te 
komen en mee te praten op 19 september a.s. U bent van harte welkom. 

2 Gemeentepolitiek 
Het Ha ags gemeentebestuu r (de gemeenteraad en 
het kol l ege van B & W) heeft de zeggenschap 
over wat e r in onze straten met het verkeer 
gebeurt , met name hoevee l ru i mte er wordt 
gereserveerd voor de verschi l lende vervoer 
middelen . Dat gemeentebestuur voert een bepaald 
ve r keers be l e i d, tot ui ting komend in een groot 
aanta l maa t regelen , zoals de aan l eg van fiets 
paden , pa r kee r garages , en dergelijke . 
De ENFB i s e r, omdat we het n iet eens zijn met 
het bele i d dat er momenteel , ook in Den Haas, 
wordt gevoerd. Een van de belangri j kste taken 
van de a f deling i s dus te zorgen v oor een 
g u ns ti ge verandering i n dat beleid . Dat 1aatste 
i s a l leen mogelijk als je invloed k an uit 
oefenen . 
De werkgroep gemeen tepolitiek heeft binnen de afdeling 
Den Haag de taak het beleid van de gemeente op de voet 
te volgen en waar nodig te reageren en de ENFB - visie 
naar voren te brengen. Zo worden er regelmat i g door èe 
gemeente no ta ' s uitgebracht àie over verkeer gaan of 
ermee te maken hebben. De belangrijkste nota ' s worden 
door de werkgroep (bestaande uit vijf mensen ) bestudee r d , 
waarna een reaktie wordt opgestuurd aan de gemee~teraad . 

Bi j de behandeling van een dergelijke nota in de ~aad 
of een kornissie wordt dan nog vaak gesproken met raads 
leden. 
Naast het bestuderen van nota ' s worden de werkzaamheden 
van de gemeenteraadskamissie voor openbare werk e n , 
verkeer en vervoer, waar alle beslissingen op verkeers
gebied worden doorgepraat , op de voet gevolgd . Zijn er 
a gendapun ten die daar aanleiding t oe geven, dan wordt 
het standpunt van de ENFB via een brief aan de kommissie , 
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door middel van het inspr eekrecht tijdens de vergade r i ng 
of vfa gesprekken met raadsl eden naar voren gebracht. 
En vaak met sukses . 
Getracht wordt o m re<Jell:latig met een e igen verhaal naar 
buiten te komen , met eigen initiatieven, om te voork o me n 
dat we .~ns alleen bezig houden met het volgen van het 
gemeente lijk beleid . Hoe belangrijk dit laatste ook is, 
de ervaring leert dat juist datgene dat niet gebeurt , 
of waarvoor te we inig aandacht is , in de gat e n gehouden 
moe t wo rde n . Ee n voo r beeld van de laa t ste a k tivi t e it i s 
h et uitgeven van de nota middenstand, binnenstad , verk eer. 
De werkgr oep gemeentepol itiek kan uiteraard maar een 
beperk t aan tal werkzaamheden op zich nemen . Daarom wordt 
bewust gekozen een aantal dingen niet te doen . Wi j horen 
graag wat u er van vindt. 

Wat gedaan wordt: 

reageren op beleidsstukken 
volg~n gerneenteraads(kornissie) 
vergaderingen 
publiciteit rnaken 
kontakt met raadsleden 
kontakt met sommige ambtenaren 
(af en toe) 
kritisch volgen grote beleids
lijnen 
kontakt met (bevriende) aktie
of belangengroepen 
het uitgeven van notities of 
voorstellen, het init i ëren van 
bepaalde zaken 

Wat niet of weinig gedaan wordt: 

kontakten met de wethouder 
intensief kontakt met 
arnbtenarep 
het regelrnatig uitbrengen van 
eigen plannen 
het bestuderen van ontwerp
bestemmingsplannen 



3 Knelpunten 
. De werkgroep knelpunten heeft binnen de Haa gse 
afdeling de taak om konkrete prob l emen voor de 
f i etser te signa l e r en en z o mogelijk op te 
l ossen. Deze knelpunten kunnen uiteenlopèn van 
k leine ergernisjes, zoals we die allemaal 
dagelijks meemaken, tot het ontbreken van een 
goed fietspadennet i n Den Haag. ' 
Ook de manier om de knelpunten aan te pakken varieert. 
Soms kreëert de werkgroep zelf een O!Jlossing door middel 
van een konkreet ontwerp, in een ander geval beperkt zij 
zi c h tot het aankaarten van zo ' n knelpunt bij gemeente
raad of gemeentelijke dienst. 
In de naaste toekomst zullen wij ons , met .een aantal 
gemeentelijke plannen in het verschiet (verkeersaf
wikke ling binnenstad en verkeerscirkulatieplanl, vooral 
ri chten op problemen met een meer struktureel karakter . 
In het bijzonder z al de aandacht uitgaan naar het 
fi e tsen in en door èe binnenstad. Op het ogenblik wordt 
hiertoe gewerkt aan een min of meer kemplePt fietsplan 
voor de binnenstad. Het konsept-plan of een aanzet 
daartoe zal op de afdelingsvergadering ter diskussie 

staan. 

Wat gedaan wordt: 

v er z amelen knelpunten 
oplossingen voor kne l punten 
ver z i nne n 
aank aarten van knelpunten 
(+ op lossing) bij gemeenteraad 
kon t akt me t wijkorganisaties 
(soms ) 
kontakt me t ambtenaren (soms) 

Wat niet o f weinig ged aan wordt: 

reageren o p gemeentelijke 
pl a n nen 
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kon t akt met dito we r kgroepen 
v a n andere afdelingen. 

Publiciteit 
Door een chronisch gebrek aan personen heeft de 
publiciteitsgroep niet al te best gefunktioneerd. Het 
e nige dat het ene persoontje waaruit de werkgroep 
bestaat, heeft kunnen presteren is het bemannen van een 
bakf iets met informatiemateriaal (bevrouwen is helaas 
nie t mogelijk gebleken: komt het bemannen altijd op 
v ijf dezelfden neer, bevrouwing is tot nu toe binnen de 
a fdeling onvindbaar gebleven) . 
Deze vorm van publiciteit is niet zo effektief wat het 
winnen van zie ltjes aangaat (10 stuks). Wel is het 
mogelijk ee n leuk omzetje te halen i n stickers en tassen: 
maar de . ENFB is ~een verkooporg anisatie .... 
Kortom : een en ander is duidelijk voor verbetering vat
baar. Zo zou bijvoorbeeld de bakfiets van allerlei 
>Jervende teksten en fotografieën moeten worden voorzien . 
Ook een leuke publiciteitsstunt is nooit weg of het 
regelmatig schrijven van ingezonden stukken. 

Wat moe t worden gedaan: 

ledenwerv ing 
in- en verkoop van publici
teitsmateriaal 
zorgen voor standplaats en 
personeel voor de kraam 
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5 Fietsbel 
Wat de redaktie a an h e t begin van dit vereni 
gingsjaar voor ogen s t ond , was een bl~d maken 
dat - naast n i e uws over de aktiviteiten van de 
afdeling - ook in t e r views en allerlei akti-
verende arti.ke l en zo u bevatten. ~ 
De aktiviteiten vim d e r edaktie hebben :l!ich echter 
voornamelijk beperkt to t a l lerlei praktische zaken, 
nodig voor de produktie e n verzend i ng van het blad: 
kontakten met drukk e r s, mensen bellen voor raap-, niet
en verzendwerk , i llustraties regelen, type- en 
lay- öutwerk, enzovoort. Allemaal tijdrovende bezigheden, 
die het voeren van een redaktioneel ·beleid min of meer 

· in de weg staan. Om deze redenen is de Fietsbel een blad 
gebleven waarin aktieve ENFB'ers zo nu en dan melding 
maken van hun aktiviteiten. Aandacht schenken aan akties 
en meningen van anderen was er dus niet bij. 
Willen we dit in de toekomst verbeteren, dan zijn er 
meer mensen nodig die aan de produktie en/of ·de redaktie 
meewerken~ Lukt dat niet, dan zullen we naar een vorm 
moeten zoeken waarin de produktie van de Fietsbel minder 
arbeidsintensief is , en met uitsluitend nieuws van en 
over de afdeling . 

Wat gedaan wordt: 

praktische werkzaamheden ten 
behoeve van de produktie van 
Fietsbel 
er v oor zorgen dat er kopij 
wordt ingeleverd 

Wat n i e t of weinig gedaan wordt: 

interviews 
artikelen over akties en 
men i ngen van anderen 
artikelen over verkeer in Den 
Haag in het algemeen 
zelf nieuws vergaren 



FREDBASSET 
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Heibel in Herenstraat 
In een brief aan de gemeenteraad heeft de werk
groep knelpunten onlangs voorgesteld het door 
fietsers vaak gebruikte tracé Herengracht / 
Bleyenburg/Herenstraat/Plein/Binnenhof/B~iten
hof/Groenmarkt voor fietsers in twee richtingen 
berijdbaar te maken. De route wordt veel ge
bruikt om vanuit Bezuidenhout, Mariahoev0 en 
Centraal Station het centrum te bereiken. In 
omgekeerde richting is dit tracé echt,' niet 
mogelijk wegens eenrichtingsverkeer o; het 
Binnenhof en in de Herenstraat/Bleyenburg. 
Ons voorstel lijkt dan ook geen onredelijke zaak, temeer 
daar het Plein - na de bouw van de parkeergarage daar -
toch wordt heringericht. Elders zijn slechts eenvoudige 
maatregelen nodig. 
De winkeliers van de Herenstraat denken daar echter 
anders over (de ongenuanceerde angst voor fietsroutes , 
waarbij de demonstratie-fietsroute ten onrechte als 
voorbeeld wordt beschouwd, is klaarblijkelijk op alle 
winkeliers overgeslagen). Zij hebben geprotesteerd 
tegen onze voorstellen, zich daarbij bedienend van 
o.i. nauwelijks steekhoudende argumenten. Zo beweren 
de winkeliers bijvoorbeeld dat de bereikbaarheid van 
hun straat zal worden geschaad, terwijl er alleen maar 
tweerichtingsverkeer . voor fietsers nodig is; alle 
- legale - parkeerplaatsen kunnen behouden blijven. 
Door een wat emotionele reaktie van onze kant op deze 
aantijgingen van winkelierszijde is voor een diskussie 
niet bepaald het ideale klimaat geschapen. Wij hopen 
echter dat hierin verbetering zal optreden (aan ons zal 
het niet liggen) en dat de gemeenteraad op objektieve 
gronden de voor- en nadelen 'zal afwegen. 

Michel van Loon. 
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Prins B.-viadukt 
Er wordt momenteel onderzocht op welke wijze een deel 
van het Prins Bernhardviadukt (de boog aan de centrum
zijde) kan worden aangepast, zodat er een vriendelijker 
en kle inschaliger beeld in dit onaantrekkelijke stuk Den 
Haag ontstaat. Dit is het resultaat van het initiatief
voorstel van de PvdA-raadsleden Duivesteijn en Ten 
Velden. Zij stelden voor om te onderzoeken of afbraak 
van dit gedeelte van het grootschalige viadukt mogelijk 
is, maar gezien de hoge kosten die een dergelijke 
operatie met zich mee zou brengen , heeft de gemeenteraad 
besloten ook andere aanpassingen (zoals overbouwing) te 
laéên onzerzoeken. De ENFB- afdeling Den Haag heeft het 
initiatief-raactsvoorstel door middel van een brief en 
het inspreekrecht bij de gemeenteraad nadrukkelijk 
ondersteund. Het resultaat van de diskussie is dat er in 
elk geval iets wordt gedaan. Het is alleen te hopen dat 
het gemeentebestuur straks niet voortborduurt op eerder 
gemaakte fouten en besluit tot een even grootschalige 
overbouwing van het viadukt. 

Fietsers omrjjden 
Onlangs overkwam het me weer. 'n Kleine opbreking over 
nog niet de halve breedte van het fietspad (het ongemak 
dat gepaard gaat met het onderhoud aan kabels en lei
dingen is nu eenmaal voorbehouden aan voetgangers en 
fietsers). Ruimte genoeg dus om zonder langdurige 
oefening te passeren. Maar nee, voor het gat was een 
hekje geplaatst met het bord "wielrijders afstappen". 
Nu waarderen wij over het algemeen bezorgdheid voor 
overlevingskansen van de fietser en juichen het plaat
sen van een hekje voor een gat dan ook van harte toe. 
Dat hier vrijwe l altijd het bord "wielrijders af
stappen" aan vast zit , gaat echter te ver. Hier is 
sprake van een bedenkelijk gemakzuchtige houding, die 
typerend is als het om fietskomfort gaat. 
Dezelfde desinteresse treffen wij aan bij omleidingen 
in verband met werkzaamheden aan het wegdek. De fietser 
wordt onder het motto "waar een auto niet kan rijden, 
hoeft een fietser zéker niet te rijden" over soms flinke 
afstanden de auto achterna gestuurd. En dat terwijl, 
zoals velen onder ons inmiddels wel hebben ontdekt, 
in veel gevallen de doorgang voor fietsers vrijwel on
belemmerd is. 
Wij zullen bij de gemeente dan ook gaan pleiten voor 
een meer zorgvuldige behandeling van he t fietsverkeer 
in gevallen als bovengenoemd. 

Mi chelvan Loon. 

llijswijkse (vent)weg 
Volgens de nog steeds aktuele knelpuntennota van de ENFB
Den Haag vindt u de Rijswijkseweg een gevaarlijke en 
onaantrekkelijke fietsstraat . De Rijswijkseweg kent een 
zekere scheiding van verkeerssoorten: het doorgaande 
verkeer en de tram maken gebruik van het middengedeelte, 
terwijl fietsers en het bestemmingsverkeer elkaar in d e 
weg zitten op de ventwegen. 
Op dit ventwegen wordt al sinds jaren niet meer gevent, 
maar wel hard gereden door aura ' s die er niet thuis 
horen. Bovendien zorgt de ook daar heersende parkeer
anarchie voor levensgevaarlijke situaties voor fietsers. 
De bewoners vonden dat er op korte termijn maatreçelen 
genomen moesten worden om de ventwegen wat leefbaarder te 
maken. Verkeersdrempels komen er in elk geval , maar dat 
alleen is niet voldoende om het snel rijdend autovolkje 
te temmen . Vandaar Çiat nu in overleg met ambtenaren - on
- ondanks enkele meningsverschillen - gewerkt woràt aan 
een slingerprofiel dat we ook van woonerven kennen. 
Een en ander zal snel gerealiseerd moeten worden en zal 
ook voor fietsers meer veiligheid bieden. Bewoners en 
winkeliers houden vast aan deze ventwegen, omdat àeze de 
doorgaande en bestemmingsfunktie van de Rijswijkseweg 
scheiden. Op zich een goed uitgangspunt , maar voor 
fietsers betekent dit, dat aparte fietspaden (wegens 
ruimtegebrek) niet mogelijk zijn. Op wat langere termijn 
staat het gehele profiel van de weg ter diskussie en dan 
moeten we al ENFB nader bekijken wat er voor fietser moet 
gebeuren . 



de ENFBindeREGIO 

Voorburgse Herenstraat behouden voor fietser 

"Hèrenstraat-promenade voor alle verkeer afgesloten". 
Deze kop s i erde een artikel in de Voorburgse Courant, waarmee het 
Voorburgse gemeentebestuur een maatregel bekend maakte die met 
name het fietsverkeer trof. Snel reageren van de kersverse ENFB
afde ling t e r plaatse en de inzet van een aantal raadsleden hebben 
voorkome n da t de maatregel daadwerkelijk van kracht werd. 
Hie ronde r het verhaal over dit eerste sukses van de Voorburgse 
afdeling. 

Burgemeester en wetho~ders van Voorburg kwamen a l een 
tijdje geleden met een voorstel om het promenade
gedeelte van d e He renstraat bij wijze van proef op 
zaterdagen volledig ·;rij te maken van rijdend verkeer. 
Wij hebben toen een een brief aan de gemeenteraad 
gestuurd om te pog en de beoogde uitsluiting voor wat 
betreft het fietsverkeer ter diskuss ie te stellen in de 
raadsvergadering van 27 juni 19 79 . Wij waren van mening 
dat voor de huidige situatie in de Herenstraat uit
sluitend de auto en niet de fietser verantwoordelijk 
is. De Herenstraat is immers breed genoeg om zowel de 
fie t ser als de rustig winkelende Voorburger voldoende 
ruimte te bieden. Dat deze beide katergorieën in de 
huidige situatie rege lmatig met elkaar in konflikt 
k omen , is niet de schuld van de fietser. Het is een 
gevolg van het feit dat beiden thans voortdurend voor 
rijdende , ·~!aar vooral gepa rkeerde auto • s moeten uit
wijken . 

De reaktie van B & W op de brief verscheen in de 
Voorburgse Co urant van 20 juni 1979, nota bene dezelfde 
krant waarin ook onze gehele brief was afgedrukt. In een 
artikel, verzorgd door de afdeling voorlichting van de 
gemeente, stond met vette koppen vermeld: Herenstraat
promenade voor alle verkeer geslote n. 

Onderborden 

Bij inli c htingen op het pol i tiebureau bleek al vrij snel 
dat de oorzaak van het besluit was, dat men geen raad 
wist met de onderborden (dat zijn de witte borden met 
tekst onder de verkeersboren - red.). In overleg met de 
winkeliers had de wethouder van eko n omische zaken, 
teve r.s plaatsvervangend wethouder van openbare werken, 
toen maar besloten om in het promenadegedeelte zowel het 
parkeren als al het rijdend verkeer richting station te 
verbieden . Fietsers ri cht ing Voorburg-west moesten dan 
maar uitwi j ken naar de gevaarl ijke Parkweg. Fietsers uit 
de richt j: Zoetermeer hadden de keuze tussen omrijden 
of een s ' lopen. 

Bij navraag bij enkele raadskommissieleden bleken ook 
zij volledi g ver r ast te zijn door het artikel in het 
weekblad . Van de aangekondigde maatregelen waren zij 
n i e t op d e hoogte, maar zij zouden er werk van maken . 
En ook wij deden dat door gebru ik te maken v an h et 
inspreekrecht in de raadsvergadering van 27 juni . 
Toen de raad aan h e t agendapunt Here nstraat was toe 
gekomen, stelde de wethouder voor openbare werken voor 
om het besluit, dat in zijn afwezigheid was genomen, 
terug te nemen . Later bleek dat de wethoude r, geschrok
ken door de reakties van raadsleden en van de ENFB , de 
anti - fietsmaatregel e n had ingetrokken. 

De situatie in de Herenstraat is, vanaf 30 juni , in 
zoverre verande r d dat fietsers nu onverstoord het bord 
gesloten in beide richtingen voor al het rijdende ver 
keer negeren . En óók ongeh inde rd , want de politie 
treedt erg soepel op . Immers, zo d c elJP een zegsman van 
de politie in de raadskomissievergadering va n 7 auqustus 
~ee , de bestPlde onde rborden zijn er nog niet , want de 
fab r i e k die ze moet leveren , is wegens vakantie ge 
sloten! 
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Voorlopig alleen op zaterdagen 

·HERENSTRAAT-PROMENADE 
-VOO.IlALLE ___ _ 
VERKEER· .. GES LOTEN 

en straat / Herenstraat 
e van de Vlietstraat 

,.Hofje van Vis" aan de Parkweg. 

Fietsers · ·· -- -
Tot nu toe was in de Herenstraat nog fietsverkeer toegestaan voor 
fietsers uit de richting van het Oosteinde. 

M~t . l~g;a~g· v~·n 3l1ju.nl is het ook voor hen (permanent) verboden 
vanaf het Oosteinde de Herenstraat in te rijden . 

. Ditzelfde geldt ook voor de Van Schagenstraati nde richting van de 
;parkweg:·vanaf 30 juni a.s.'gesloten voor alle verkeer, dus ook voor 
:!ietsers. · :·• :: _;p . . · . .. _ ·· . 

FietsersbQq~"';~iet 
gelukkig met 
verkeesplan 
: .. ,. . . ~~ ~ - · 
Oude Ceotrum 

i ~.~7ri 

I De Werkgro~p Vo~r· -~ de ~--i~keiiers e_n ,.. 
burg van de Echte ~f'· · n("_~s van d:. H.,. 

• derlandse Fietsers bond , bhJkl dat 
! (ENFB) heeft k ennis . een~~a~ 
I genomen van het , ·oor- s~ 
' stel betuffende de \"er· .1, 
: keerssiWatie . Oud .. 
. Centrum". dat P · 
meester en 
ders op 1 

een tv· 
SÏf" .-

,. E.N.F.B. Wil wel
r""'~ 

fietsers in "2o - t 

Herenstraat .. 
De ~P Voo~ ftD 
de ENFB (Echte Nederlandse 
FlebenboDd) beelt ID een , 
brief a.an de caneentenad : 
ce~>lelt voor bet openhouden I 
van de Bermstn..at voor 
Fleben. 



.,.l~ WIJS OP WEG 
~7" den haag 

Onl angs heeft de werkgroep Wi js op Weg r e gio D0n Haag , 
waarover u in het vorige nummer van de fi e tsbel al heeft 
ku nnen lezen, zich naar buiten t o e geprese ntee r d. In dez e 
werkgroep werk~n pe r sonen uit verschi l lende groepen 
(ENFB, ROVER, WOVAD , Milieubeheer Leiden) en u i t 'èen 
aantal openbaar vervoerbedrijven (NS, llH1, NZH , W<>St
nederland) samen om te komen tot oplossingen van ':ne l 
punten bij langzaam verkeer en openbaar vervoer in de 
reg io Den Haag. Door dit overleg is nu e en brief gestuurd 
aan de Haagse aemeenteraad met het verzoek meer duide
liikheid te scheooen rond de insoraak o r ocedu re voor het 
nieuwe verkèerscirculatieplan 1980-1 984 . Verder i s een 
brief gestuur d naar Gedeputeerde S taten (en andere 
betrokken over heden) over het zogenaamde St i mul"!rinqs 
projekt Openbaar Vervoer Leiden en omstreken . Gevraagd 
wo r dt naar de s tand van zaken rond dit p l an , da t ~ct doel 
heef t het openbaar vervoer van e~ naar Leiden sterk te 
verbeteren . 
Wij s op Weg-Den Haag vergadert regelmatig en ~al in de 
toekow.~ t meer akties onderneme n o p die pti Lt è n waar voor 
zieningen voor h €: t langzaam ·;erkP•..! r e n he t openbaar 
vervoer (met name in hun onder li nge re l atie s) nooà:t.:ake
lijk zijn. 

OPROEP! 
Het is voor de vakantie reeds 
aangestipt: de specifieke 
Rijswijkse verkeerssituatie 
vraagt om een ENFB-werkgroep. 
Vandaar deze oproep. 
Diegenen die in Rijswijk 
aktief willen meewerken, zijn 
hierbij uitgenodigd op 

dinsdag 25 september 1979 om 
20.00 uur te mijnen huize: 
M. Campslaan 341 (vlak bij 
het wijkcentrum Steenvoordel 

Dan kunnen we bespreken waar 
we zoal aan kunnen gaan werken 
en wie wat wil doen. 
Het is wel fijn wanneer je 
even van tevoren laat weten 
dat je wilt komen. 

~7im Dammers 

FIETSJE KIETELEN IN VOORBURG 

De afdeling Voorburg van de ENFB 
heeft gereageerd op het Verkeers
cirkulatieplan van de gemeente 
Voo rburg. Het VCP bestaat uit 3 
delen, waaronder het deelplan 
Bromfiets-, fiets- en voetgan
gersverkeer (BFV) . Het is gemaakt 
door het buro Goudappel en Cof
feng. Ondanks het feit dat er 
een reaktie moest worden gemaakt 
in een periode'dat velen van ons 
op vakantie waren, hebben wij 
toch een alternatief fiets
cirkulatieplan opgesteld. 
In een rapport van 30 bladzijden 
en 2 afbeeldingen hebben wij 
uitvoerig aandacht besteed aan 
de belangen van het langzaam 
verkeer. Hieronder een samenvat
ting. 

Blj lezing van ~1e t deelpl a n BFV kri j gt men i n e e r ste 
ü .stantie he t ge voe l t e ma k en te hebbe n me t. een àe 
f i~l3er welge~inde au te ur . Di t bl i j k t o nde r a nde r e uit: 
" het :Joe l van een fj etsr outestruktuu r i s het s cheppe n 
Vdn voorwa a rden, zoàanis , àaL het fietse n ve iliger , 
komfort.:1bele r e n d da r door veilig~r wordt. " 
Beki}kt men ech t e r de praktische u i twe r king van d i t 
uit~ctngspunt , dan komt me n van een koude ke r mi s thu i s . 
Oad r wa~r ~onklus ies ui t de inl~iding moeten worden 
CJCtrokkE".:n , met ndrr.e op die plaatsen waar voorz i eningen 
voor he t fier.s ve rkeer niet op eenvoudige wijze k unne n 
worden gerealise erd , wo r dt he t ui t gangspun t al te 
gema k keli jk ter z ijde geschoven. 
Wij zij n van mening d a t het 1.:Crde r genoemde doe l steeds 
voo r ogen geho ude n moet wo r den , en we l zo , dat d e fiets 
routes niet a lleen vei l ige r e n komfortabeler wo r den , 
maa r ook dat he t aan trekkel i jkPr i s te fie t sen d a n de 
auto t e ne me n. De maa trPgelen ter be vord~ring va n het 
f i ets verkeer moe ten z o in het oog l open , da t d e auto 
mobilisten zich , duide lijke r dan nu he t g e val is , de 
voordelen van het fietsen gaan realisere n . Dus niet 
zozeer autootje pesten, maar fi e tsje kietelen. Vooral 
in een gemeen t e als Voorburg, wa ar d e af s tanden relatie f 
kl e in z i jn e n dus gemakke li j k pe r fiet s t e overbrugge n, 
moe t het langzaam verke er bevoordee ld wo rde n ten op
z i chte van het auto verkee r. Di t is o nder mee r te r e ali
sere n rloo r: 
a ) een fijnmazige fi e t s r o u te s t ruktuur , zodat 

omrijden zoveel mog e li j k wordt vermeden en 
bes temmingen zo snel mo ge lijk wo rden be
r e ikt; 

b) veilige kruispunten me t ruim bemeten en 
fr e kwente groenfasen voo r fietsers en 
voetgangers , alsme d e ve rkee rslicht - vrij e 
paden ; 

c) twe erichtingsverkeer voor fietsers in ecn
richtingsstraten. 

Op 3 e z e punten is diepe r ingegaan. 


