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Als e r nie ts f out. is gegaan i s deze fietsbel heel wat bet P. r 
leesbaar dan de vorige . Tijdens he t s tencillen begaf een 
onderde el van de s t enc i lmachine het, waardoor een dee l van 
de pagina's witte vlekken ve r t oonde. Gelukk ig is het onder
deel nu vervangen , zodat we vrolijk kunnen drukken. 
Over de kwestie ANWB-E. N.W.B. bijvoor beeld. Na de lede nraad 
van 14 j anuari j ongstleden i s e r een groot scheepse campagne 
ge s t art om de ANWB er t oe te bewegen het Proces t e stoppen. 
U heeft er al ui tvoe rig over _kunnen lezen i n de Voge l vr i je 
Fietse r . Wa a r h e t nu om gaat is, dat u weet hoe u kunt mee
doen aan het we lslagen van de actie. Wel, dat gaa t vrij 
eenvoudi g. Ga naar het dich tstbijzi j nde fi liaal van de 
E.N . W.B . - wi nke l (zie pagina11 ) e n haal daar de speciale 
s ticker ,.LIEVER ECHT DAN ALGEMEEN" (gratis, voor wie ze wi l 
ve r sprei den). De hele stad moet he t weten. Ook zijn er 
adhesiekaarten verkrijgbaar voor iedereen, die wil, dat de 
E. N.W . B. haar na am behoudt en dat het Pr oces wordt gestop t. 
De kaar t en k~mnen naar de E.N.W.B. worden ge s tuurd. Di e 
s paart ze op en geeft ze bij gelegenheid aan de ANWB. 
Op 20 december 1977 is de kerngroep .van de afdeling Den 
Haag (dit i s de ak t .ieve kern) bij een geweest. Een samenvat
t .ing van de.. hespr ok en onderwerpen vindt u op pa9ina 3 . 
Apart ve rme l denswaard is, dat werd besl ot en om het aantal 
afdelingsver gader->_ngen te beperken to t 2 per jaar. Eens per 
maand b l i j ft e r een kerngroepve rgadering, d ie voortaan in 
de fi etsbe l wordt aangekondigd en voor a l l e l e den toegan
kelijk is . Daa r worden de activiteiten voor ber e id , b e s pro
ken en ver dee l d over werkgroepen. Reden voor de ze wi jziging 
is , dat de i n...houd van a f de lingvergadering en k erngroep
vergadering nam.,elijk s vers chi lde. Het. ligt in de bedoeling 
om de afdelings ve r gaderingen in de toekomst e en meer mani 
f estatie-achtig karakter t e geven. 
Wat bet r e ft de ve rdere activiteiten in de a fdeling betre f t : 
er wordt een ve rkiezingsnummer van de f iets bel voorber eid 
en er wordt gewerkt a an de organisatie van een demonstr a 
tieve fie t stocht op 27 mei 1978. 

A 
KERNGROEP-' 
VERGADERINGEN. 

Di nsdag 14- 2-78 
Wijkgebouw Leyenburc 
Hoogkarspelstraat 8-:: 

Donderdag 9- 3-78 
Wi ,ikgebouw· Leyenburg 
Hoogkar spelstr aat 83 

Woensdag 19- 4-78 
Donder4ag_ 11 - 5-78 

Maandag 12- 6-78 

%%% %%%%%%%%%%%%%% %%% 

LEDENRAAD. 

Zaterdag 18- 3-78 
Poor t va,n Cleef 
Utrecht 

%%% %%%%% %%%%%%%%% %%% 

VOLGENDE FIETSBEL 

Datmn voor kopi ,i 
èn r e dac-t i ever ga
dering: 15-2-78 

%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% 

REDACTI E. 

J·oep van Hoof 
J·eanni ne Molier 
Chr i s ti a an La Poutrê 
Pi et Sl ot 
Ben Stolk 

------------ -- - -- - -- --- - ---- - -------- - --- --- ----- - - - - -- -- ----Mi ch~el Timmerman __ _ 

ber·ch 
EXTRA TRAMS NAAR DE SCHOUWBURG 

Met ingang van 1 j anuari 1978 
rij den er v-óór en na de schouwbur g
voor s t ell ingen ext ra trams . 
Ov-er de r oute van l i j n 3 rij dt de 
schouwburgt ram lijn 15 . Vertrekt i j d 
van Bohemen: 19 . 35 uur. 
Over de rou t e van l ij n 6 r ij dt e r 
een s chouwburgtrrun, die om 19 .30 uur 
van Leidschendam- Noord vertrekt . 
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JAARVERSLAG, FINANCIEEL VERSLAG, 
·BEGROTING, zoals afgedrukt in de 
fietsbel van november 1977 zijn 
goedgekeurd. 
DWARSWEG: de laatste ontwikke
lingen worden toegelicht (voor 
de àllerl aatste ont~ikkelingén 
het artikel elders .in deze bel. 
OPENBAAR VERVOER; de openbaar 
vervoer-avond in het Theater i n de · 
Steeg op 11 oktober 1977 is · redelijk 
geslaagd. Het is de bedoeling om 
in de toekomst meer activiteiten te 
ontplooien. 

I 

GEMEENTER.~-'\ADSVERKIEZINGEN 31 MEI 78: . 
de politieke partijen ontvan'ge n 
binnenkort een st uk, wa~rin de af- · 
deling Den Haag haar vi sie geeft op' : 
h?;t verkeers- · en vervoersgebeuren. 
Dit in verband met de t e maken -ver
kiezingsprogramma 's. In mei '78 ver
schijnt er een verki ezi ngsnummer van 
de fietsbel. 

'i',., .. . . ' 

STRUCTUURSCHETS VOOR DE BESCHERMDE 
STADSGEZICHTEN. ·Er is een reactie op..: 
gesteld naar aanleiding van deze 
gemeentelijke nota. Voor de inhoud 
wordt hier verwe zen naar · het artikel 
elder~ in d~ze fietsbel. 
VERKIEZINGEN 
Afdelingsbestuur: ·· 

,· 

afgetreden en niet herkiesbaar: 
Stepban van den ·H'óven. Voorzitter: 
Christiaan La Poutré , secretaris: Rob 
van Putten, penningmee'ster: v'a.'cant' . 
Afgevaardigden ledenraad: ' 
Frits Kooijman, Piet S.lot en Cbri s
tiaan La Poutrê, 
LEZING VERKEER IN DE D.D.R . 
Door Raphaël Smit is een l ezing ge
houden over het verkeer eh vervoer 
(met namé het openbaar vervoer) in de 
D.D.R. 

Christiaan La Pout r é 

----~--~~~--~~~--------~--~------. 
ur~kar~g 
VAN 20 DEC&~ER 1977. 
DEMONSTRATIEVE FIETSTOCHT 
De E.N.W.B.-afdeling Amsterdam heeft 
de andere afdelingen opgeroepen om op 
zaterdag 27 mei 1978 een . demonstratie- · 
ve fietstocht te organiseren. 
Of de afdeling Den Haag hieraan gevolg 
zal geven i s onder meer afhankel ijk 
van de bereidheid van verwante groepen 
om deel te nemen aan de organisatie 
van zo' n toch wel omvangri j k project. 
KNIPSELDIENST 
Krante-en tijdschrift knipsels, die 
iets met verkeer/vervoer en aanver
wante zaken te ·maken hebben, worden 
voortaan verzameld door Joop Hooft, 
Warmerveerstraat 13. 
fJ!.AANDBLAD 11DEN HAAG" 
Bij de gemeente Den Haag kan een 
gratis abonnement worden aangevraagd 

" f . h op het blad 11Den Haag . Tele on1sc : 
624121, toestel 2602; mondeling: I nfor
matiecentrum Groen~arkt. 
AFDELINGSVERGADERINGEN 
Omdat de afd-elingsvergaderingen . 
matig 'worden bezocht en omdat .d~ inhoud 
ervan vrijwel niet versepilt .V'án., die. 
van de kerngroepvergadering wordt het 

aantal beperkt tot 2 per jaar. De kern
groepvergaderingen (eens per maand) 
worden voor taan aangelwndigd in de 
fietsbel en zijn voor alle leden toè-
gankelijk. · 
GEMEENTERAADSVERKIEZI NGEN 31 MEI 1978 
Op de concept-tekst·van het stuk, dat 
aan de Haagse afdeli ngen van dè poli
ti eke parti jen wordt gest-uurd ( in Vé"-'

band met de komende verkiezingen~ zijn 
nog wat wijzigingen aangebracht. 
LEDENRAAD 
Ten aanz i en van het agendapunt op de 
ledenraad ngebiedaf perking van de 
E.N.W.B." hebben we een standpunt ' af-· 
gesproken, dat er op neer komt, dat dt 
afdelingen binnen de doelstellingen 
autonoom moeten zi j n en dat de afdeli.• · 
gen zich moet bezj ghouden met zaken, 
die direct met verkeer en vervoer t e 
maken hebben. 
$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$~$=$~$=$= $=$=~ 

. . , 

Tijdens de LEDENRAAD van 14- 1-!78 is _er 
over dit laatste punt uitvoerig gedis
cussieerd. Besloten werd om een nota 
van een groepje bestuursleden af _te 
wachten, waarin onder andere wor dt in
gegaan op de achtergr enden van de ver
keers- en vervoersproblematiek. 
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structuurschets.,...._ ______ __...__...,... .. 
In het naj'aar van 1977 · is door de gemeente 's-Gravenhage de Struc
tuurschets voor ' de Beschermde Stadsgezichten uitgebracht. Deze 
structuurschets markeert de tweede fase van het proces om meer vat 
te krijgen op de binnenstad~ Nadat in 1971 een deel van de binnen
stad van Den Haag door de Ministers van C.R.M. en Volkshui svesting 
en Ruimtelijke Ordening was bestemd tot inschrijving in het regis
ter van de beschermde stads- en dorpsgezichten is. met dit proces 
begonnen. In 1975 werd de Doelstellingennota Beschermde Stadsge
zichten uitgebracht en in dat zelfde j~ar werd door de gemeenteraad 
het 11 Voorbereidingsbesluit Beschermde Stadsgezichten" goedgekeurd. 
Dit voorbereidingsbesluit houdt in, dat plannen, die in strj_jd zijn 
met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan kunnen worden 
tegengehouden door de ge~eente. 

Nu is de· structuurschets uitgebracht , 
waarin wordt aangegeven in welke rich
ting de ontwikkeling .van de Haagse bin
nenstad wordt gedacht . In de toekomst 
zal een bestemmingsplan worden uitg~
~racht, waarin de in de structuurschets 
aangegeven lijnen worden geconcreti 
seerd tot voorschriften voor het ge
bruik en de vorm van delen van de bin
nenstad, een plankaart en een toelich- \ 
ting. Dit plan bindt de burger en de 
overheid en _geeft rechtszekerhei-d met 
een bepaalde speling voor ontwikkelin
gen, ~ie mogelijk moeten blijven . · 

HET GEBIED 

Het door de ministers aangegeven 
gebied omvat Binnenhof en omgeving, 
Sint jacabskerk en omgeving, Willema
park en omgeving. 
De overleggroep van burgers~ groepe
ringen en ambtenaren, die de tot- 
sta~oming van de structuurschets . 
heeft begeleid stelt zich voor om ook 
de Prinsengracht erbij te betrekken. 
Het bestemmingsplan Beschermde Stads
gezichten gaat dan een iets groter 
gebied omvatten, dat wordt omsloten 
door Nassauplein, Schelpkade, Maurîts
kade, Dr. Kuyperstraat, Koninginne
gracht, Prinsessegracht, Herengracht, 
Fluwelen Burgwal, Kalvermarkt, Grote 
Marktstraat, Prinsengracht, Lange Lom-
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bardstraat, Westeinde , Vleerstraat, 
Zuilingstraat, Torenstraat, Bilder
dijkstraat, Kortenaerkade, Bazar straat, 
De Ruyterstraat, Laan van Meerdervoort 
en de oostzij de van het Burgemeester 
de Monchyplein. De beschrijving van de 
structuurschets omvat een nog iets 
groter ge·bied. 
DE INHOUD VAN DE 
STRUCTUURSCHETS 

De structuurs~hets bestaat uit twee 
delen. 
In het eerste deel wordt de functionele 
structuur van de binnensc; ad besèhreven: 
er wordt gewoond, gewer kt , er zijn 
winkels, bedrijven, ve rmaaksinstel
lingen en in de overblijvende openbare 
ruimte wikkelt het verkeer in ruime 
zin zich af. zeer belangrijk is het 
regeringsc entrum en de grote kantoren, 
die dat voor de binnenstad met zich 
meebrengt. Voor de binnenstad als 
centrum van het gewest is de winkel
stand is zijn ·de culturel e en recrea
tieve functies vanzelfsprekend ook van 
grote betekenis. 
In de nota wordt globaal aangegeven 
waar het hoofdwinkelcentrum met ui tlo·
pers zich bevindt en waar de concen
tratiezones van sociaal-culturele voor-
zieningen zijn en moeten komen . 
In het deel over het wonen wordt ge
signaleerd, dat het aantal inwoners in 
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1de Haags e binnenstad sterk is gedaald: 
1950: 27330, 1970: 14545, 1975: 10901. 
Het is ook geen aaneenge~loten woonge
bied meer, warit in de kernwinkelstraten, 
het gebied rond de Hofvi jver en r ond 
Plein 1813 wonen nog maar welnlgen. 
Gesteld wordt, dat bet wonen bevorderd 
zal moeten worden, vooral door de woon
omstandigbeden t e verbeteren . Het is 
de bedoeling , dat alle bevolkingsgroe-· 
pen en alle soorten gezinnen in de 
binnenstad kunnen wonen en er zal dus 
een goed voorzieningenpakket in de 
buurt moeten zij n . De voor het wonen 
bijzonder hinderl ijke activiteiten . . 
moeten ult de als woongebleden bedoelde 
zones geweerd worden, zonder dat 
overigens bet wonen uit ande~e zêrtes ge
weerd zal worden, al zal het daar niet 
de overband hebben. 

-.-= .• 
Er zal naar worden gestreef d om '·alleen 
die activiteiten in de binnenstad: •·.te 
behouden, die er echt J hUip horen, met 
de nadruk op kleinschalige ac t iviteiten . 
Openbare ruimte: 
11 Het handhaven van de karakteristieken 
brengt met zich mee , dat .het openbare 
gebied qua profi el nauwelijks wijzi
ging verdraagt." 

Dus: geen doorbraken voor nieuwe wegen , 
wel het streven naar een betere toegan
kelijkheid met behoud van de monumen
tale r uimten (dus het bouwen van on
zichtbare parkeergarages) . Er wordt on
derscheid gemaakt tussen 5 soorten 
openbare ruimte: 
a . promenades en wandelgebi eden, 
b . bet stadserf met gemengd gebruik, · 

vooral op aanlooprout es, 
c . wegen met een erffunctie, di e ook 

bijdragen tot de afwikkel ing van 
het verkeer: geen vrijliggende 
fietspaden , maar aanpassing van de 
snelheid van de auto; evenmin vrije 
trambanen, 

I 

-·-d. passages, 
e . . groen, ook op binnent erreinen. 
In het tweede deel van het r apport 
worden de ruimteli jke belevingskBjrakr 
t eristieken van de vers chi llende èf.eh~n 
van de binnens tad beschreven en wordt 
aangegeven wat er te ver beter en i s . 
De al gemene karakteristi ek van de 
Haagse binnenstad i s, dat er veel ·ove:r
gangèn van nauw en klein naar wij d en 
groot s't adsbeeld zij n . 

HET COMMENTAAR VAN DE E .N.W .B . 
· OP DE STRUCTUURS CHET S (uitt r eksel ) 

. Wij geven commentaar , omdat de bi nnen
stad esse~tieel is voor de mogeli jkhr i 
om Den Haag als fiet sstad t e kunnen bE
schouwen. Dat betekent , dat de binne" 
stad per fiets goed ber e i kbaar moet 
zijn en dat de fiet s dicht bij de be
s t emming kan worden gestald. 
Er moet r eden zij n om naar de binnen
stad t e gaan :. bet moet een aant rekke
lijke verbl ijfsplaats zi jn om t e won •1 

te werken , t e winkel en of ui t t e gaat. 
Omdat voor de mensen, die in en om de 
binnenstad wonen de mees t e voorz i eni ,lg 
op fietsafstand zijn moet het wonen dJ.u' 
zoveel mogelijk worden bevorderd , de 

· arbeidsplaatsen moet en voor al rond 
openbaar vervoersknooppunten liggen. 
Wij s t eunen dus · de bevordering van h• i. 
wonen in de binnenst ad , eventueel ter 
koste van bet. werken . 
Een afwiss el end uiterl ijk van de 
binnenstad i s van belang voor de 
fietser, omdat hij . zi ch l angzaam 
verpl aatst. 
Van de versebi llende verkeersdeelnemers 
is de voetganger en daarna de fi etser 
bet beste aangepast aan de struct uur 
van de binnenstad. De verkeersstructuur 
moet niet alleen zi j n afge s temd op de 
city-fupcties en het kortparker en t f=n 
behoeve van het winkelen . Wij zijn van 
mening, dat parkeergarages beter rond 
het Centraal Station en onder het 
Mal ieveld kunnen worden geconcentreer d 
dan in de binnenstad zelf . De aanloop
routes moeten onderdeel van doorgaande 
fietsroutes worden, elder s zal de auto 
zi ch aan de snelbeid van de fi et s heb
ben aan t e passen, met eventueel wel 
een vrij e trambaan. 

Miehi el Ti mmer man 



knel . 
kwelpunt 

KNELPUNTKWELPUNT 

Kent u ook van 
d ie situaties, 
di e het fietsen 
er niet prettiger 
op maken? 

KNELPUNTKWELPUNT 
Schrijf e r iets 
over e n s t uur het 
aan de fi e tsbel. 
Dieplaatst het 
wel. 

FIDEL DE FIETSER deel 1 

Fidel heeft een vakantiebaantje. En 
moet daarvoor iedere dag een_heel eind 
fietsen. Heerlijk natuurlijk. Behalve 
als hij 's avonds vanaf de Loosduinse
weg de Apeldoornselaan op wil. Want 
dan moet hij voorsorteren om zich, als 
het licht op groen springt , te voegen 
in in de ri,j wachtenden voor het stop
licht richting Apeldoornselaan (x). 
Meteen al de- eerste avond 1-mrdt hij 
het ziekenhuis ingereden door een 
volvo of zo. Hij had zich bij punt A 
opgesteld, maar de meneer in de volyo 
bleek achteraf h~lemaal niet naar de 
Apeldoornselaan te willen. 
~e fiets is nog slechts een brok vrije 
expressle, maar Fidel knapt snel op. 
Hij is gelukkig niet op zijn achter
hoofd gevallen en gaat de volgende 
keer op punt B staan. 11Mij krijgen ze 
niet," denkt hij. Ze krijgen hem dus 
wel. Want twee studenten in een eend 
willen naar Loosduinen en zien Fidel 
pas als hij via de voorruit naar 
binnen komt. 
De zusters in het ziekenhuis zijn blij 
hem weer te zien. Hij wordt erg ver
wend, maar neemt toch het zekere voor 

AU'rO-ANTENNE 

Aan de omvangrijke waslijst van 
grieven, die voortspruiten uit het 
ongemak van het autoverkeer voor· 
onder andere de fietser, kan ik een 
nie,uw . dilemma toevoegen. Naast de 
gevaren, dié ons bedreigen zoals· 
luchtverontreiniging, verspilling van 
grondstoffen, ruimteverli es door aan
leg van wegen, parkeerterreinen en 
dergelijke, openslaande portieren, 
verkeersongelukken, kunnen ook de 
a ut o-ant enne s gevaar opleveren. 
Regelmatig moet ik - in een gedwongen 
paniekreactie - flink uitwijken voor 
een schuin zijwaarts uitstekende auto
antenne, dit met alle gevaren van dien, 
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het onzekere als hij 14 dagen later de 
onheilsplek voor de derde maal nadert . 
Hij tikt op het raampje van de voorste 
auto om aan de bestuur der te vragen 
welke kant hij denkt op te gaan. De ze 
man is er een van het veel voorkomende 
type dat .je in elkaar slaat, als j e 
maar naar hun autootj e wi j st. 
Deze maal komt de fiets er het beste 
vanaf. 
In het ziekenhuis geeft Fidel zich op 
als lid van de E.N.W. B. 

Matthijs Gordijn 

vanwege het mij achtervolgende auto
verkeer. Zou ik deze capriolen niet 
uithalen (een fietser in het verkeer 
is namelijk een acrobaat) dan zou het 
me in het meest ongunstige geval een 
oogwond, maar op z'n minst een b ehoor
lijke klap in mijn ge zi cht opleveren. 
Zo schijnt de antenne, naast de 
functie waarvoor die bedoeld is, ook 
nog bij zekere auto's een afweertaak 
te vervullen voor het overige verkeer. 
Wederom een gevaar, waar voor wij, als 
fietsers, op onze hoede moeten zijn. 

Joop Hooft 



·r~J~ ·ma ifèstatie_~--~---
Op de kerngroepverg adering van 
14 november 1977 is .een groepje 
gevormd ~ dat zou onderzoeken· of 
er moge lijkheden zijn om rond de 
gemeenteraadsverkiez i ngen van 
31 mei a.s . een grote manifesta
tie te orga nis eren . We hebben 
daartoe een aantal organisaties 
in Den Haag gevr aagd of- zé- îne-.e 
zouden willen werken. 
Het resul taat hiervan was, dat 
er op woe nsda g, 11 j a nuari j . l. 
een groep j e afgevaa rdigden van 
E.N. W.B. , Stedelijk Ve rkeers
comité, Mi l i eudefensie, ROVER, 
Dooievaar en Wereldwi nkel heeft 
zitte n praten onder voorzitter
schap van Rob van Putten. 

Van de U:itgebr eide agenda is eigenli j k 
alleen het punt doelstellingen ui tge
breid behandeld. Omdat het me niet 
z i nvol lijkt de volledige notulen hier 
weer te geven (wie geïnteress eerd i s 
neme cont act op met Rob van Putten of 
met mij) geef ik slechts een s amenvat
ting van de belangrijkst e zaken . 
Men \vas het er algemeen over eens , dat 
een te or gani ser en organisatie/demon
stratie niet een op zichzelf s taand 
i et s moest b l ijven . Het zou een l ogisch 
hoogt epunt moeten worden van voorgaande 

sweg weg? 
In december is er een voorlopige 
beslissing genomen over de D\.farsweg. 
Een reden om eens na te gaan, hoe 
dit tot s t and i s gekomen. Zoals dui
delijk bleek .was niet iedereen ge
lukkig met de plannen om Den Haag 
een bete.r aanzien te geven door 
mi ddel van brede wegen, fraaie via
ducten, etc. etc. 
Het verzet begon al bij de bouw van 
het rins ;Bernhardviaduct en de · 
aanleg van de verbindi ngsweg tussen 
de Paviljoensgracht en ,de Boekhorst
straat. De acties van het buurtcomi
t é hadden echter weinig invloed op 

ac t iviteiten . Kort om : het i s niet niks 
\-rat we ons op de hal s hebben gehaald. · 
Ook zouden we het best kunnen aansluit ·'"n 
bi j dat gene, dat leeft bi j de mensen, 
al moet het wel geplaat st kunnen wor
den in het brede kader van de hele 
verkeersprobl ematiek van de grote stad . 
Eén per s oon zag di t vooral in .de vorm 
van 6en .artikelenser ie, waarbij iedere 
keer een deelaspect wordt behandeld en 
dat moet toegroeien naar een demonstra
tieve fiet stocht langs diverse BOOrteL 
knelpunten, waarvan de problematiek in 
de ar tikel enserie is behandeld. Dit 
al l es weer geplaat s t in het kader van 
de Haa gs e gemeenter aadsverki ezingen. 
Hi er toe zullen de. partijprogramma' s 
var. de part i jen doorgespit moeten 
vrorden . 
Het cent rale thema van dit alles za1 
wor den het totale leefmilieu van de 
grote stad, dat bedreigd wordt door de 
verkeersproblematiek. 
Zoal s je vrel gele zen hebt is er nogal 
wat te doen. We doen hierbij dan ook 
een zeer dringend beroep op alle 
E. N.W. B. ' ers, die denken, dat ze hi er 
op enige wi jze kunnen helpen, om zich 
aan te melden . Je hoeft dan niet pers~ 
op de ver gaderingen aanwezig te zijn , 
er is zat ander werk t e éloen . · · 

I nfo r mat i e bi j Rob van Putten (603365) 
of Piet Slot (6431 24) 

\' 

werkzaamheden: zè Z l.j.n voltooid. 
In april 77 werd duidelijk, wat de 
hoge heren van plan waren. Een vier
baansweg op de Veer.kade s, mèt een · 
grote parkeergarage en racebanen 
door Kortenbos en de Schilderswijk 
met alle gevolgen van dien. De 
buurtcomités bundelden zich i n het 
Stedelijk Verkeerscomité en zorgden 
voor tegenwicht bij de gemeente
lijke plannen . 
"Houd de stad bewoonbaar", dus geen 
brede wegen en parkeergarages i n de 
binnenstad. Dat zor gt niet eens 
voor oplucht i ng, i ntegendeel: het 
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trekt jui st aut o's aan en maakt he t 
leefklimaat in Den Haag n og benau
wender. Als alternatief voor de 
geplande dwarsweg werd door he t 
Stedelijk Verkeerscomit é 'n ri~ 
baan aangegeven, die over de 
Waldorpstra,at, de Koningskade en 
de Utrechtsebaan zou moeten lopen. 
Het massale verzet schrok de gemeen
teraad toch wel wat af, zodat de 
besliss ing niet t e snel w~rd geno
men. Integendeel. Er heerste nogal 
wat onenigheid over 'n te ,vinden 
oplossing. De PvdA kon tot de 
Paviljoensgracht meer ijden over de 
Dwarsweg, maar verder ook niet. . 
Het CDA ging tot aan de Prinsengracht 
maar zag gelukkig in-1 dat het Zuid
walland gespaard moest b l ijven. 
De VVD vond, dat iedereen vrij moes t 
zijn om de auto te kiezen, _maar 
wilde toch ook wel aan andere ver~ 
voersmiddelen denken. Tot slot de 
PPR, die met steUn van CPN en DS'70 
'{,egen iedere Dwarsweg was en vond , 
dat er naar de bevolking geluisterd 
moest worden. 

Ja, nu rijst de vraag, waarom de 
Dwarsweg er eigenl ijk moet komen . 
Wethouder Wallis de Vries aan het 
woord: 

"Door middel van zo'n Dwarsweg 
worden de verbi ndingen met Den Haag 
verbeterd en gelijktijdig de ver
keersdrukte wat vermi nderd. Dat :is · 
gunstig voor de c entrm<functie en 
het bedrijfsklimaat." · 

Dit alles moet echter wel ten k os te 
gaan van woonwi j ken en de mensen . 
die daar leven. Dat dit l aat ste · 
ook de mening was van vele mensen 
bleek bij de demonstratie tegen de 
Dwarsweg op 29 oktober 1977. Het 
uitvoerige verslag daarvan is t e 
vinden in de vorige fietsbel. 
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De bijeenkomst voor het oude stad
.hui s had t ot doel de -beslissing 
ten gups t e v<:tr.. de be\'roner s t e be·~ 
invloeden . 
De raadsvergader ing op 31 oktober 
bracht echter geen opJ.os s-ing. 
De bewoners van de bedreigde ge
bieden mochten een heel half uur 
spreken, de hoge heren slecht s 
vijf uur . De polit ici konden het 
echter niet esns worden en de 
stemmen staakt en bij 22 tegen 22. 
(Een VVD-lid ontbrak, wa s het ni.ei. 
zo belangrijk? ) De definitieve 
besli s sing '.verd ui t gesteld to t 
12 december 1977. Gedurende dez e 
tijd hebb~n de grote raadsfracti~s 
gezocht naar een. opl ')S rü ng, die eP-n 
grote meerderheid zou moeten hebbo 1. 
Nu bleek een moo i e brede Dwarsweg 
plotseling niet meer ~ o har d 
nodig. !1en dacht a en oen bplossh1f:; 
via de Lut herse Burgwal , de Waldec~ 
Pyrmont kade en de To:ï:ens traat . En 
misschien ee.n sma l dwarswegge t j e 
met wat gereserveer de r uimt e voo~ 
uitbreidi ng ( is een fie tspad geen 
beter idee? ) . 

Op 12 december was hot z over . Er 
lag een a"D.enèl.f'ment op tafel, 'i.vaarht 
onder meer werd v oorges t e ld om 'n 
1 + 1 rij strook t e reserveren tus ~sn 
Pavil j oensgre.ch t en Brouwer sgrach·ü, 
even&ls 'n 1 + 1 ri j strook door 
Kortenbos; een 2 + ~~ :ri jstrook in 
Rijnstraat en Lekstraat en t us sen 
Binckhorstlaan en Rijswijks eweg. 
Verder het instellen van tweerich·· 
tingeverkeer op de .tVIauri tskaà.e en 

. , de Luther se Burgwal. 
· Ook achtt e men het noodzake l ijk qm 

,.een onderzoek i n t e stellen naar c\,e 
'! ' noodzaak van 1n Dwarswèg . Dit amen

dement werd aangenomen 9 Nu is het 
echter de vraag of die Dwarsvreg 
weg is en blijft. Helaas is hi erop 
door dit amendement geen antwoord 
gegeven . Het i s slechts een ui tstel 
Er"is nog steeds een plaatsje ge
reserveerd voor de rwaxsweg ,en dat 
blijft zo t 0t boven&e~oemd onder
zoek· is volt ooid. Het olijft dus 
noodzaak act i e te voeren tegen de . 
plannen voor de Dwar8weg om t e 
voorkomen da t Den Haag geen r ace
circuit van Zandvoort wor dt , maar 
een ~tad om in te worwJJ., leven en 
fietsen. 

Ben Sto1k 



HET LANGZAAM VERKEER IN DE 
HAAGSE GEMEENTERAAD 

De gemeentebegroting voor 1978 werd 
behandeld in de week van 14 tot 18 
november 1977 in de Haagse gemeente
raad . In die begroting hadden B & W 
een aantal maatregelen aangekondigd, 
die speciaal .bet r ekking hebben op het 
langzaam verkeer: 
Er werd een alternatief· tracé over
wogen voor het gedeelte van de demon
stratieve fietsroute , dat in de 
Theresiastraat was ·gepland. Dat is in
middels gebeurd; , voorgesteld is een 
tracé over de Bezuidenhoutse1veg. Dit 
alles naar aanlei ding van winkeliers
protesten . · Tevens werd een plaan aan
gekondigd voor een tweede fiets r oute , 
van de zuidelijke wijken door het 
~uiderpark naar de binnenstad. Op dit 
voornemen :kan onze afdeling uiteraard 
nog geen kritiek leveren. Wèl zouden 
we ons af kunnen vragen, of aan juist 
deze :röute behö'efte is. Voor de cri te..:. 
r i a, die de E.N .W.B .. aan fietsroutes 
heeft gesteld verwijs ik ~ graag naar 
onze knelpuntennota. Ten slotte werd 
aangekondigd , dat in een paar wij ken 
met proeven za.l worden begonnen om pet 
fietsverkeer te ontheffen van het eèn
richtingsg-ebod. Eindelijk! 
Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg 
Jan Geleijnse van de . PPR om een nota 
Langzaam Verkeer .. Dit voorstel werd 
me~ 17 stemmen vóór verworpen. Wel ver
klaarde de wethouder zich bereid ·de 
raad een notitie aan te bieden o.ver 
het langzaam verkeer. We wachten af. 
Maar het ~lijft natuurlijk een be~ 
lachelijke zaak, dat men weiger t een 
nota te schrijven over· een verkeers
soort, waarvan. men het gebruik (vol
gens de doelstellingen althans) wil 
bevorderen. 

I I I l I 
~I= 

HET ANTWOORD OP DE KNELPUNTEN
NOTA VAN DE E.N.W.B . 

Op 7 december 1977 werd i n de Commi ssie 
voor openbare werken, verkeer en ver
voer de knelpunt ennota van de E .N. W.B . 
behandeld. Voor zover u deze nota nog 
niet in huis heeft verwi js ik u naar 
een van de vorige fi etsbellen . 
De Raadscornmiss.ie was kort van stof : 
er was al een concept-ant woor d geschre
ven en dat werd bijna ongewijzigd aan
genomen. Een maand geleden lag het 
officiële antwoord van B & W ih onze 
postbus . Ten aanz i en van een aarital 1 

knelpunten werd verwezen naar de uit
voerinsplannen van het Verkeers
circulatieplan voor de komende twee 
jaren. Hierin worden inderdaad een 
aantal maat regelen op bepaalde punten 
aangekondigd, .voornamelijk krui spunt en . 
Verder is toege zegd , dat het knelpun
tenonderzoek zal worden betrokken b i j 
de aangekondigde notitie over langzaam 
verkeer. Men bedankt t en s lotte de . 
E. N'. W. B. voor het vele werk en de' 
11 interessante gegevens ". Aan de rest 
van de nota, waarin meer op het algemene 
beleid ten aanzien van het langzaam · 
verkeer wordt ingegaan (uitgangspunten 
en dergel i jke ) wordt geen woord besteed. 
Kortom: een t el eurstel l ende brief, 

·waarin de gemeente met een grote boog 
om de wezenli j ke punten heen loopt. 

Rob ván Putten 

Afdeling Zoetermeer. 
Onze eerste, wat onwennige, bemoei enissen 

met de gemeente inzake het ( br öm)fi etspaden
plan, hebben geresulteerd in een fraai opge
maakte afsprakenlijst waarin vrijwel ~lle . door 

ons aangevoerde knelpunten behandeld worden . 
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Ho.ewel een fors aantal z1.nnea begint met:" bez ien zal worden 
of ••• " en "onderzo.cht zal worden of •• u t;ijn wi j zeker niet 

passimistisch gestemd; verschillende punten zijP, à.l tot uit

voering gebracht zoals: het snoeien vun al te lleelderige 

plantengroei langs sommige :fietspaden, het expirimenteren met 

W19g<leksoort.en op fietspaden, vmar rebellerende boomwortels 

dreigen door te breken en do ~sfal tering vun de laats·te meters 

fietspad ~gs de Sprint erlijn naar het viadukt· bij Nootdorp. 

Wij blijven d e zaak in de gaten houden~ teneinde eventuele 

vergeetachtigheid bij de g ome ente op te ' frissen. 

n\'"11' ~·~-~11~,_2~~ ä 1L~:! €~'è f l I . ctr~:> lt~t 
Wij b ezonnen het. nieuw·e jaa-r met het pro

bleem van de Dorpsstraa t, 0en s ua l winkelstraatje in het 

oude cent.rum, g e sierd met hobbelkeitjes en oude gevels. 

~cze straat zouden wij graa g autovrij zien me t eventueel een 

regeling, in de ocht ~nduren voor het verzore end verkeer. 

\'lij publiceerden een a rtikel in het :;treek

blad (niet. zonder moeite; de man die het aan.nam, bl e ek een 

midd~nstander uit. de Dorpsstraat te zijn en als zodanig 

niet happig op een dergelijk artikel ! ). 

Wij spraken met de heerKaa shoek van Dorpcentrum BV, de 
ondernemersvereniging, die ·3en heel eind met ons bleek mee 

te kunnen gaan in onze g eda chten ovér de Dorpsstraat. 

Twee d agen lat.er zond de LOZ ( JJokale Omroep 

Zoetermeer) een t.v. intervicm·r uit met onze voorzitter 

. . ~ 

J.VIar_t Borsboom, w·elk.e la&.tstc d.:) doelstellingen van de :r::.N. W .B>. 

tcàicht.te. en onze ideeën ui t e en zette betreffende de: D!ll'ps

straat. H~laas hebben uij t0t nu toe geen enkele reaktie ont

vangen - ook niet van J.cèl.en- en d?..t stemt ons niet. bepaald 

vrolijk; aan een ak t ie als deze zou eigenlijk door m3er. mensen 

ge\rerkt. moeten worden (momenteel bestaat de groep uit 3: de 

hestu.u..'t'sleden). Er moet veel publiciteit gemaakt worden, contacten 

moeten \VOrden gelegd en onderhouden met andere groepen die 

zich met . het dorp bezig h ·· udf:m enz: .. Hier.bij dus opnieuw een 

oproep aan onze leden in Zoe t ermeer: als je ov ertuigd E.N.W.B 
lid bent en wat tijd_ 0.:\",er hebt., schrijf of bel dan e--::ren; elke 

hulp is rrelkom!. E.N.1'l.B. postbuo 271, Zoetermeer. 

Tele~:oniech: Kees eL H<..ry L~uu, tel 210208 • ..... e.c-.. ""'-'f,.........._ 
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DE E.N . W. B.-WINKEL 

Me t nu 6 fi lia l e n! ------------------
CI~NTRUM : 

Winkelt je "Malle kunst 11 

Hofj e Mallemol en 55 
( zij straat J avastraat) 
Dagel ijks geopend van 
13 - 17 . 30 u ( ~eh. ma) 

\\TEST 
Beeklaan 456b I l.1- 50537 

ZUID 
Hertenrade 111 I 
664420 

NOORD 
Hendr inaland 78 I 
834069 

RI J SWIJK 
Steenvoor delaan 278 / 
945951 

SCHEVENI NGEN 

LET OP: 
De meeste ver koopadres s en zijn gevestigd bi j 
E. N .\iJ" . B.-leden t huis. Het is daarom handig & 
verst andi g om eerst t e bel len om te horen of 
er i emand t huis is. 
E $!~$!E$ !E$!l$Jl $tt$JZ $!E$!2$!2 $!2 $!2$Jt$Jt$ 

AFFICHES Voorrang voor de fiets 
Autorijden? Ga nou gauw fietsen ! 
Bl ij dat i k rij (met aut owrak) 

BELEIDSPLAN LANGZAM-1 VERKEER 

f 0,50 
f 1, -
f 1,50 

f 4,--
Met maatrege len ter bevordering van de fiets 

E.N.W. B-TAS f 5,--
Juten t a s op elpee-formaat mèt opdruk 

EERSTE EN I GE ECHTE AUTOKWARTET f 4,-
Prachti'] spel met de gevolgen van ' t autootje 

KNELPUNTENONDERZOEK 
De knelpunten van uw eigen stad i n kaart 

STTCKERS Fijn dat i k fiets 
E.N.W.B.-sti cker 
ANWB/E.N. W. B 

f 0, 2 5 
f 0 f 15 
GRATIS 

Stevinstr aat 62 I DE LAATSTE :-<ALENDERS f 3, 5 0 
558632 (Wi m Groen ) 
t$tt$tt$t~$Jr$ tt$t t$Jt$t t$ t t $tt$tt$Jt$J t$Jt$Jt$JZ$Jt $ t t$tt$t t$J t$J 2$tt$J t$ 

r- -
~illfj;J postbus 2000 runersfoort 

eerste ~r:i~e t.'thte nederla.ndse wie1r~ ïdersbond 
., 

Beste E.N.W.B. " 

ALs fietser protesteer i k 

tegen het proces , dat de 

ANWB ons aandoe t . 

De ANWB i s een toeristen

bond en de E. N.W. B. is er 

voor de gewone fie tser. 

naam: 
woonp ~aats : 
handtekéning: 

l 
deze kaart word t aangeboden ~ 
aan he t ANrvB-bes t uur. Cl) 

OI 
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Afdeling pen Haag . 

Pos t bus 11638, 
2502 AP Den Haag. 

AFDELINGSBESTUUR 

Voorzitter : Christiaan La Poutré, 
.Beekl a an 456b, Den Haag, t e l.:- 450537. 

Secretaris: Rob van Putten, 
I eplaa n 98, Den Haag, tel.: 603365. 

Penningmeester: vacant. 

AFGEVAARDIGDEN LEDENRAAD 

Frits Kooyman, Scheeperstraat 8, 
Den Haag. 

Piet Slot , Van Speykstraat 42, 
Den Haag, "tel . : 643124. 

Christia an La Poutré, Beeklaan 456b , •· 
Den Haag , tel . : 450537. 

LANDELIJK BESTUURSLID 

Rob van Putten_, Ieplaan 98, Den Haag, 
tel. : 603365. 

rFDSLI NGSVERGADERINGEN worden tweemaal 
per jaa r gehouden. Deels voor het 
doorprate n van het beleid van de a f 
d~ling , maar ook om bepaa l de onder
werpen uit t e diepen, met sprekers, 
film ; ~ di scussie e.d. 

KE:a.J'.TGTIOEPVERGADERINGEN zijn er voor 
i edereen, die actief wil meewerken in 
de afdeling. Da.ar worden de acti vi te i
t~n veerbereid en besproken . Alle leden 
zi jn hier welkom . . Eens per maand . 

DE XETTI NG is een landelijk blad voor 
dEo actieve E.N.W.B.-leden in de afde
lingen . Het verschij nt maandelijks en 
i s op aanvraag via de afdeling ver
kr i jgbaar. 

ADRESWIJZIGINGEN EN MUTATIES bij voor
keur sturen aan het landelijk secre 
tad.aa t van de E.N.W.B., Postbus 2000 , 
3800 AA Amersfoort. 

DR I'IE'r SBEL is het blad voor alle 
E.N . \'l . B.-leden in de Afdeling Den Haag 
(Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Naaldwijk, 
L8idschendam, Wassenaar, Wateringen, · 
' E" - Gravenzande, Hanster en Poeldijk ) . 
Iet verschijnt zes maal per jaar. 
F'.eèë~ctie-adres· : postbus 11638, 
2502 AP De n Haag. 

•" , .• t:'• . 

AAN: 

Port betaald 
Port. payé · 

' s -Gravenhage 

,. 
I 

de fietsbel 
de fietsbel pos 7bus 11638 
2502 AP d e n haag 
verschijnt 6 maal per jaar 

. ~ 

Thomas Hood



