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In verband met de organisatie 
van de demonstratieve fietstocht 
op 27 mei met alle activiteiten 
daar omheen doen we een 
dringend beroep op E.N.W.B.-leden 
om te helpen bij het 

v erspreiden van affiches 

begin april en begin mei. Dit zal 
voornamelijk neerkomen op het 
plakken van de affiches en het 
bezorgen ervan bij wijkorganisaties, 
-vrinkels, en dergelijke. 
U kunt zich opgeven via onder -

Ook zijn er nog wat behulpzame 
E. N.W. B. 'ers welkom bij het rapen , · 
nieten en verzend..l{laar maken -va:n
de f~etsbel, een klus d1e n1et meer 
dan een avond per twee maanden . -.--- ' kost. L~efebber, l1efhebsters en 

- andere enthousiast elingen voor dit 
o zo . gezellige . werk kunnen zich 
evene ens via onderstaande bon 
opgeven of even be~len naar 
Joep van Hoof , Balistraat 12, 
telefoon 602884. 

staande bon of door te bellen naar Rob van Putten, telefoon 603365 
o~ Piet Slot, telefoon 643124. 

Naam ........ ·-· .. ·-·· ................. . 

Adres .............•......•.•..... . .. 

Telefoon 

wi l graag helpen bij : 

0 VEESPREIDING VAN AFFICHES 
0 PLAKKEN VAN AFFICHES 
0 VERZENDING FIETSBEL 

Deze bon opsturen naar E.N.W.B.-afdeling Den Haag, Postbus 11638, Den Haag 
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REDAKTIONEEL 

FI ETSROUTES IN RI J SW IJK 

Vorig jaar heeft de gemeente Ri j swijk van het Rijk een 
Ledrag van 10 milioen t oep;ezegd gekregen, best emd voor 
een demonstratieproj ect voor herindeling van stedel ijke 
~ebieden . Een van de voorwaarden daar bij was, dat er 
8Cn f ietsroute door het bet rokken gebied zou lopen . 
De gemeente Rij swijk heef t daarom een fiet sroutepl an 
untworpen, dat op de onlangs gehouden informatie-avonden 
door somnuge bewoners f e l i s bestreden. Wel begrij peli jk , 
gezien de prestige-voor beelden i n Den Haag en Ti l burg . 
Bovendien konden vertegenwoordigers van de gemeente 
op vragen van E.N.W.B. - l eden zelfs niet bij benadering 
zeggen , hoe de fietsrout e eruit komt t e zien: 11dat mogen 
j_ bewoners zèlf jnvul.len". 
A: met a l zijn er na de i nformatie-avonden genoeg on
zekerheden overgebleven , om met de E.N.W.B. in actie t e 
komen. Op 5 apr i l a . s . is er een vergader ing met Rijswi jkse 
r~.N .W . B . -leden , ~vaar we gaan bekij ken , hoe vol gens ons 
een f iet sroutes t elsel eruit za l moeten zi en en aan welke 
voor~vaarden zal moet~n worden voldaan om het f i et sverkeer 
werkelij k t e bevorderen . 
Deze avond wordt gehouden in het HIJJA-gebouw in Rijswijk , 
Van Vredenburchweg 52 , om 20 uur. 

ERNGROEP /. . 
ENQUÊTE C. O.S . 

ATA 
KERNGROEP
VERGADERI NGEN. 

Woensdag 19- 4-78 
Wi j kgebouw Leyenburg 
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Donderdag 11-5- 78 

Maandag 12- 6- 78 

%%%%%%%%%%%%%%%%% %%% 
LEDENRAAD 

Zat erdag 

%%%%%%%%%%% %%%%%%%%% 
VOLGENDE FI ETSBEL 

I nleveren kopij: 
uiterlij k 17-4- 78 

%%% %%% %% %%%%%%%%%%%% 
REDACT IE 

J oep van Hoof 
J eannine Mol i er 
Chr istiaan La Pout r é 
Pi et Slot 
Ben Stolk 

UI T DE KERNGROEPVERGADERING VAN 

4 FEBRUARI 1978 

INGEKOMEN 
Rapport belijni ng van de gemeente 
Den Haag . Hi eri n staat het bel i jni ngs 
programma van de Haagse hoofdwegen . 
Voor al van belang voor de veiligheid 
van het fiet sver keer, omdat het auto
ver keer minder chaot isch wor dt a.fge
wikkeld . 

Een aantal organi s at ies op het gebi ed 
van de ontwi kkelings samenwerki ng 
probeer t i n Den Haag een Cent r um voor 
ontwikkel i ngssamenwerking op t e zett en . 
Dat centrum zou hul p moet en b i eden aan 
allerlei gr oepen. Al s E.N.W. B. hebben 
we bi er op pos iti ef gereageerd . · 
HERPROFI LERING HAAGWEG 

FI ETSTOCHT MEI 1978 
Zi e het artikel el der s ~n deze fi ets
bel. 

Er wordt bekeken i n hoever r e er i n 
de plannen r ond de herprofilering van 
de Haagweg i n Ri jswijk r ekening is 
gehouden met de belangen van het 
fietsver keer . 



~\IIE~DEMONSTR .AT E 
KOEPELCOMITÉ: MEIMANIFESTATIE 

Op 2' en 22 februari zijn er weer ver
gaderingen ge-vreest· van het voor...: 
bereidingscoroité voor de demonstratie 
en manifestatie naar aanleiding van de 
verkeizingen voor de gemeenteraad in 
mei a.s. (voortaan Koepelcomité ge
noemd, wie weet .een betere naam?). 
Er is een aantal sub-werkgroepjes 
gevormd, namelijk coördinatie en 
organisatie, inhoudelijke taken, · 
doorlichting politieke partijen en 
een creatieve werkgroep voor affiches, 
foto's en lay-out. · 

I 

Wat gaat er precies gebeuren? .. 

Zo ~ond begin mei gaat er in een krant 
een artikelenserie verschijnen over de 
verkeersproblematiek in Den Haag, roet · 
artikelen over de Koekamplus, parkeren 
~n de binnenstad, fie t spaden, fiets~ 
routes en andere fietsproblemen, stank 
en lawaai, de problemen van het open
baar vervoer, de dwarsweg, problemen 
in de Haagse wijken. 

Naast deze artikelenserie zal er een 
folder verschijnen, die onde~ de 

- :,evolking verspreid moet worden me.t 
daarin een uite~nzetting ov~r _ de ver
keersprab'lematiek een een samenvatting 
van onze · doorlichting van de politieke 
pàrtijen, zodat men bewust zijn stem 
kan • uitbr~ngcn (nou ja?). 

Verder ga~t er rond 17 mei een di~
· cussie-avond gehouden worden over de · 
demonstratieve fietsrout e , waarschijn-

. ' 

lijk in het Theater in de Steeg, dit 
. zull.en yre hoofdz a,k.elij k als E. N.W. B.. 
en Dooievaar organiseren. 
Hopelijk kunnen we hiervoor de resul
taten van de fi etsroute-enquête ge
bruiken (zie elders in dez e fietsbel). 

Ten slptte het belangrijkste: op . 
27 mei zal er een grote demonstratie · 
per fiets langs de knelpunten in de 
binnenstad gehouden gaan worden met na 
afloop een manifestatie, waarschijn- · 
lijk in Amicitia, met de politieke 
partijen. 

Voor het 'echter zover is, moet er nog 
een heleboel werk verricht worden en · 
ik roep dan ook iedere E.N.W.B. 'er 
hierbij op om onze gelederen te lwmen 
versterken. 
Wie denkt, dat hij of zij nuttig werk 
kan verrichten neme contact ' op met 
Rob van Putten, Ieplaan 98, Den Haag, 
telefoon 603365 
of met 
Piet Slot, Van Speykstraat 42, · 
Den Haag, telefoon . 64 3124, 

·wij wachten met spanning de (hopelijk 
vele} telefoontjes af. , 

Piet Slot 

, r • 

FI-ET.SE ... R ,Jo 

De onhvikkeling van de badplaats Scheveningen en de fiets 

In Scheveningen wordt iets 
groot~ verricht. Na Vele jaren 
van trieste aftakeling wordt de 
badplaats opnieuw op~~bouwd. 

' Het Grand Hote l is verdwen~n en 
heeft plaatsgemaakt voor . de hoge 
flat Princelandt met daaràchter 

...--...--r:~ ~_";.::~-::-~ een 2-lagige parke ergarage èn 
~ - ~~ --- ---daar bovenop een aantal patio-
~ .-~ _ "_/:::;::;::~----~ woningen; ervoor zal nog e~n 
~~:::::::=--- ov~.rdekt golfslagbad worden 

3 . 



ge bouwd. Het Kurhaus verrijst in 
n ieuwe luister; a an de landzijde 
~ ome n rondom het plein voor he t 
Kurhaus woningen en winkels in 
te rrasvorm. 
Het Palacege bouw wordt in het 
najaar afgebroken en daarvoor in 
de plaats kocien al l erlei winke l
e n vermaaksvoorzieningen in een 
groot gebouw van 3 à 4 verdie
p ingen, bekrbond met 3 schuin
~eplaatst~ rijen flats, in 
hoogte oplopend naa r he t land en 
naar de Oranjeflats. 

l,l deze plannen passen binnen het 
contract, dat de gemeente Dèn Haag 
·heeft, gesloten met hèt Bredere- concern 
en dat voorziet in de rea~isering van 
760.000 kubieke meter bebouwing binnen 
het contractgebied. 
Dit gebied valt binnen het bestemmings
plan Scheveningen-badplaats, dat zich 
1li tstrekt van de rand van l1et Grand 
Hotelterrein via Gever ~ Deijnootplein 
en Harstenhoekweg tot in het, Duin-

. geb ied bij het Zwarte Pad en dat in 
zee ook de Pier omvat . . 

PARKEREN 

Voor de toekomstige verkeersvoorzie
ningen ZlJn voora~ de bepalingen en de 
toelichting in het bestemmingsplan Yan 
belang. Het kernbegrip is daarbij 
.. recreatief-centrum-aan-zee". Dat ·houdt 
1. n ontw-ikkeling van recreatieve acti
v iteiten, liefit ook buiten het bad- 
seizoen, onà.ersteund door woon- en 
werkgelegenheid en goed bereikbaar. 
Dat laatste punt betekent · bij uit
,.,erking, dat er goede openbaar ver
voersvoorzieningen zijn met een 
centrale halte, die nu al is gereali
seerd, parkeerplaatsen van de auto's 
van bewoners en tot nu toe 250 
parkeerplaatsen voor bezocl~ers, name
lijk in de parkeergarage bij Princ·e- · 
l andt. De parkeerplaatsen op de 
Promenade vóór Princelandt en Pa.lace
gebouw gaan verdwijnen. Er zullen nog· 
750 parkeerplaatsen rond de oostzijde 
van het Gevers Deijnootplein komen. 
En de fietser, waar b l ijft de fietser 
nu? Daar is nog erg w inig van bekend. 
Voor zover dè _bewonerB van de al 
gebouwde flats en de uos te bouwen. 
woningen fietsen - en gezien de 
pr ijzen van de verschillende huizen 
is .te venraèhten, dat ze in ieder 
geval een auto hebben, dus of ze 

fiets en lS ni et zeker - zullen ze di e 
fiet s· vrel c"rgens : i n hun ber ging k1vi j t 
kunnen, misschien ook i n l1un parkeer
gerage. 
De bezoekers van de badylan~:, s zullen 
\vaarsch i jnlijk problemer. Lr i j gen. 
Zover mij bekend is, is er op dit 
moment geen echte be1Vaal<: t.e of onbe
waakte fietsenstalling in de badpl aats 
maa r er zijn nogal veel open terrein
t jes, waar ze 1~:.unnen worden neergezet 
en er zijn veel bl inde nl'.lren , waar ze 
tegenaan kunnen . 
Dat zal sterk veranderen. Er blijft 
geen vierkante metf~r onb,:;nut tussen 
Princelandt en Or a.n j efla<; s en aan de 
oostkant van de Ge vers Deij nootweg zal 
het ook wel vol worden me·L ka.ntoren, 
parkee:rr:llaatsen en woningen, die niet 
meer in het eigenli jke 7eefront worden 
geplaatst. Ten wesJ~en van ëLe Gevers 
Deijnootweg _bestaat alleen nog de 
mogelijkhe i d , dat er een fiet sen
stalling komt in de bebouwing rond het 
Kurhausplein, de andere bouwplannen 
geven weinig zicht op zulke mog~lijk

·· heden . 

ANDERE FIETSVOORZIENINGEN 

De bereikbaarheid van de badplaats 
Scheveningen is r edelijk tot goed te 
noemen: er is een fietspad langs de 
Z~olsestraat, dat in het ver lengde 
ligt van de fie tspaden l angs de 
Van Alkemadelaan en dat Scheveningen 
verbindt met de wijken in het noorden 
en oosten :van de s t ad en Voorburg en 
Leidschendam. Er zi jn fi l:tspaden langs 
de Nieuwe Parklaan, de meeste rechte 
route naar Den Haag CS. ~r i s ook e en 
fietspad langs de Scheveningseweg, 
maar hèt laatste gedeelt e , Jurriaan 
Kokstraat - en Gevers Deijnootweg, is nu 
nog verre van i deaa l; het . is mogeJ.ijk, 
dat dat gaat verbet eren bi j de ui~
voering van het bes temmingsplan· 

VERDER PAG 0 



RUU\IlTEliJK.E 
Aangezien niet iederee n vertrouwd is met het hierboven aangekon
digde onderwerp, eerst maar e v en een sto omcurst::.s je ruimtelijke 
ordening. · 
Op grond van de Wet Ruimtelijke Orden ing geeft de overheid op elk 
niveau ".:"egels en rtch·::lijnen omtrent het gebruik van de r uimte i n 
Nederland. Voor delen van het grondgebied van een gemeent.e stelt 
de gemeenteraad structuur- en bestemmingsplannen vas t . In de 
eetstgehoemde wordt een globale schets getekend van d e wi jze , 
waarop de grond in een bepaald geb ied gebruik t moe t weiden, 

"bijvoorbeeld voor woningbom•r, i ndus ·trie, rec r eat ie, voor agra
rische of voór gemeen s chappe lijke doeleinden (w2gen, s cholen, e.d . ) . 
Dergelijke bestemmingen worden bindend vastgelegd in een bestem
mingsplan. Degene , die een stuk g r ond ergens anders voor gebruikt, 

· dan in zo'n plan staa t aangege ven is strafbaar. 
Voor de _provincie of delen daarvan ontv,rerpen Gede puteerde Staten 
(G. s.) met steun van de Provinciale 'Planolog.ische Dienst streek
plannen, een soort s t r uc tuurplannen, maar dan vo or een groter 
gebied. Deze worden na een lang p roces van inspr~ak, ZOWé l v a n 
officiäle insta nti es (gemeentebesturen , landbo~worganisaties e.d .) 
als van de . gewone burgers èn n "l een periode van tervisielegging 
door de Provincial e Staten vastgesteld~ Zo'n -streekpl a n s telt 
geen bindende ~ egels aan hen, die er mee t e maken hebben . Wel 
hanteren G.S. het als toetssteen voor een goed ~e keu r e n 
bestemmingsplan. Verder is het mogelijk een i n ·~rerking g~treden 
plan bij te sturen, · als de o n t wikkelingen anders bli jken te ver
lopen dan voorzien was. 
Volledigheidshalve zij vermeld , dat de r ijksoverheid d oor middel 
van nota ' s · n i ilcttelijke ordening richtlijnen geef t .i.n za'k e het 
beleid op dit terrein voor heel Nederland. 

STREEKPLAN ZUID HOLLAND WEST 

I n 1973 begonnen de voorbereidingen 
tot vaststelling van een st reekplan 
voor Zui d Holland-West, dat wi l 
zeggen het gebied begrensd door de 
Noordzee , de Rijnmondgemeent en, de 
lij n Rotterdam-Hillegom en de grens 
met Noord Holland. In maar t zal het 
plan, dat geldt voor de ?eriode 1978 
tot 1'990, dqor Provinciale Stat en 
worden vastgestel d. 
Deze be~preking beperkt zich t ot het 
gebied Den Haag-Del ft -Zoet ermeer- · 
Leidschendam. 

WONEN EN WERKEN 

I s het werkelijk zo belangr:' jl: j e op 
de hoogte t ·e stellen van de inhoud 
.van het plan? J a zeker. Allereerst, 
omdat we allemaal als bewoners van 
het plangebied bewust of onbewust er 
mee te maken kr ij3en . Verder wordt 
door het vastleggen van de diver se 
bestemmingen van de grond t egeli jk 
bepaald, hoe i n de toekomst de ver
keers s tromen gaan lopen en geeft het 

plan· zelf een groot · aant ai richt l ijnen 
inza.'ke het verkeer. Het li jkt me 
daarc:rn. zinvol, o.at l eder. van de 
E .N.v.J.B., een club di ·-= Zl ch be zighoudt 
met verkeer en het f i etsverkeer 1n het 
bijzonder, ervan kennis nemen. 
Een es sentieel r unt ir het plan is de 
versterking van de cc:ntrumfuncti e van 
Leiden , Delft, Zoet ermeer en Den Haag, 
da".:; ten opzichte van de eerste dri e 
zijn v ooraanstaande posit i e rroet hand~ 
haven. Ter verminderi ng van de ver
keersstromen tus sen deze centra di ent 
er b i nnen e ::.. };: e j:van e en beter èv1

en
wicht te komen tussen wonen en wer ken. 
Een ander bele.ngri jk 1.:i tgangspunt i s 
de nadruk, di e gelegd i s op de stads
ontwikkeling i n de b innensteden van 
Den Ha~g, Leiden en Delft . Desondanks 
znll en buit en. de thans bebouwde en de 
i n de zeer nabij e toekomst te b.ebouwen 

· gebieden er i n dè jaren ' 80 nieuwe· 
'woonkernen moe t en 'worden ontwikkeld . 
Hi ervoor zi j n ~'langewezen : Zoete'rmeer
Zuid (bezui den de spoorlij n Den Haag
Gouda) , Del f t - Delfgamr (aan de Zuid
Oostkant va:-1 Delf t en Leidschendam-

s 



Nootdorp (het gebied tussen . deze 
plaatsen). Deze zijn z'9 ,gekozen ·Vanwege 
de ligging aan bestaande en"/ of toe
komstige lijnen van het openb8;ar 
vervoer. 

HOEfiJZER 
i ' 

De onbebouwde delen tussen de \·Toon-
gebieden w.illen de . opsteiler~ van ·het 
Llan zoveel mogelijB;. . intact laten en, 
vaar nodig, .het landelijk . kar~k.t~r . 
ervan versterken. In recr~atie:f op-
ziqht w~rdt .er onder , n: ::e:r gepleit v.oor . 
onts-luiting van enkele -natuurgebieden 
voor fie.t~·ers . :Langs r] "" ;Yiiet e'n in de 
openblijvende ruimte +,u c,::;ep ,.-_d~ . nieuwe 
bou<üocat~es Leidscnendam-.Noot-dorp en 
Zoetermeer komen re~ reatiegebieden. · 

-.1 ' •• · '· . . . '• •. . c 

vJnt het . v~:rke.er betref.t, . het zogenaamde 
hc;e fij zer oru pen Ha~g .z~1 >-(Orden vol
t ooid. - Dit. betekent +.n . concreto de 
a.anlE;g-, van {2en sneh;reg tussen :het ver
keertlplein Rij sw:ijk/Y;penburg ·en Zuid-
1-J'est--Den Haag~ · .a a ns lui t ,end op de . 
Lozerl;:.an (de , Zooms~ltJeg) en het door
~rekk.e~ ;yan de r..a~d.scheidingsw~g naar 
de sn-e.l••eg :Vooro· rg-Leiden. · 
~og ~rnsti~er l i J kt mij de gepl ande 
aanleg v a.n :rijksweg 14{16? n,ruuelijk 
Yan evengeljloemde .snehr.eg onder . Zoeter
meer langs in de richt:i:ng van Rotter
dam-Hillegersberg . Deze weg zal 
~rotendeels door eén nog vr:ij lande-. .. . ,• ·.· - . \ 
lijk gebiea gaan lopen. Daarnaast 
~crorden- iri de t;oekomst nog di verse ' 
éiUtoy;egen v~rbreed. 

•,· ' . : 

·. NIEUWE FIETSPADEN' . l,. L 

'-~· ~· ;;:"·: 
( r. 

Ter V!"trbet,eri·n-g v~n . het .. openbaa r _v,e:r-
voer wordt ged acht aan de EJ.ar.leg Vl:!--n 
vrij e busbanen. Vç;rder hODpt ·J):n.en . Çie , 
cap~Ci te i t van ve rschil1en\Ïe spoqr- . 
lijnen te verhogr;n do,o.:t 11v er :bredingn 
van ::;;pÇ)orwegen, met_ name -van d,e, lijn 
1\otterdam-:-Den Ha.ag-Leiden . Bet aa:tJ,tal 
statians zal worden ui tge;bn-.,i d. 
Om met e eD hoopvol punt t_e ei ndigen: 
het s treekplan stelt de, a.anJ.cg yan . 
di verc e fir-tsverbind~ngen i n . het V()()r
uitz:icht, d~t. op grqnd van._h,, t Pro- ." 
vinciaal Fietspadenpla:n 1 :11'7 . ~ · . 
Men, acht dit van belq,ng voor· het •vroon

. 1-1erkverkeer en voor de r,ecre atie. 
. Bovendien moeten e r l angs verschil

lend<; secundaire . en tert iaire •wege n . 
n ieuwe fietspaden komen . 

. .. ,·"':'' J oep van Hoo f 
'. ' 

. . ' ~·1 i . . 

--------~---------------------~----

VEr~·volG / PAG 4 
Scheveri-ingen-dorp, máar 'daarbij 1s ,de 
ve~;keersafwikkeling nog een zeer om
stred~n punt, vooral vanwegè een 
gepl'ande · verkeersdoor' .. raak. 
in de badpl-aats is er langs de Gevers 
Dd .. jnootweg een :fiet2 ..., uggestiestr~ok . 
.aei'aa~ gaat ,;a,n deze :; .. rqok ook nog 
artijd een suggestieve we:rking '-ui t als 
het g~at om een auto even · stil te · 
zetten en in het seizoen zal dat 
z.eker niet minder ..,;orden· ~ 

~ '< ' 

:Samenvattend,- het ·is , .zaak om. te 
lJ lijven oplet ten, v.;ra t er in · · -
SdheVeningen •gebeurt en indien 
nodig zo snel moge lijk te 
rea~eren op de komende ont-
1Nikkè lingen,. ~. ~· 

Miehiel Timmerman 

,.,. ---..,_____,__.._. 
. r--''--· .... ~- · 

. 7 ~-·· 

~~· 

_;;-----\...,,. 
.. _;_,.. -.-->;---,.--<----..r' ....:. ___ .;----
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DE BADENDE 
FIETSER I I 

;· . 

HET KRUISPUNT VAN ALKEMADELAAN/ 
POMPSTATIONSWEG. 

's-Zomers bezoeken veel inwoners van 
Den Haag en omliggende gemeenten het 
strand van Scheveningen bij het Zwarte 
Pad, het aangrenzende strand van 
Wassenaar, het Oostduinpark en de 
Oostduinen in vlassenaar, ook wel 
bekend als de Waterleidingduinen en 
Mei,jendel. 

. ... I 

fijn fietsen . 
dit weekend! 

Dit prachtige duingebied is enigszins 
toegankelijk voor de auto , maar 
gelukkig goed toegankelijk voor de 
fietser en vooral de wandelaar. 
Er gaan dan ook yeel fie t sers heen, 
waarvoor de meest voor de hand lig
gende route vanuit Den Haag centrum, 
zuid en zuid-west via de Pompstations
I-leg loopt. 
Die weg zelf is geschikt voor dit 

·toeristische verkeer, maar er komen 

Omstreeks half mei wordt 'er door Dooievaar en de E. N.W.B. -afdeling 
Den Haag een discussie-avond georganiseerd over het fietsroute
project, zoals dat tot nu toe is u itgevoerd. 
Om enig idee te krijgen wat de regelmatige gebruikers van de 
fietsroute ervan vinden is er een vragenlijst opgesteld. 
We vragen iedereen , die wel eens gebruik maakt van de route om 
de vragenlijst in te vullen en op te sturen(langs te brengen. 

WELK DEEL VAN DE FIETSROUTE 
GEBRUIKT U REGELMATIG? 

HOE VAAK MAAKT U ER 
GEBRUIK VAN? 
------~------------------------------------------------------------------------

HEEFT U OPMERKINGEN TEN 
AANZIEN VAN: 

veiligheid voor fietsers 

- veiligheid 
o"Verig verkeer 

-wachttijden · 
(stoplichten) 

stallen van de .fie t s 

keuze van het tracé 

- hinder van het 
overige verkeer 

.\"J( 

---------------..p.o---------------------------------.----------------
Graag zo snel moge lijk opsturen aan E.N.W.B.-afdel i ng Den Haag, 
Postbus 11638, Den Haag. Zelf bezorgen kan op de volgende adressen: 
Beeklaan 456b, Isingstraat 67, Isabellaland 275, Steenvoordelaan 
27.8 Rijswijk. In de volgende fietsbel vindt u de juiste datum en 
de verdere gegevens omtrent de avond. 
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moe ilijkheden bij de k;ruising· met de 
Van Alkemadelaan~ die . 's-zomers ook 
door fietsende en ~17ooral veel gemo
toriseerdé zeezoekers · W()rdt gebruikt. · 
Hier botsen de belangen. 
'vanaf de Pompstationsweg, gaande naar 
of komende uit de duinen , is er vaàk 
geen doorkomen aan. 
Paar zal iets aan moeten worden ge- ~ 

~aan. Dat kan ook best : 500 meter 
landinwaarts is bij de Maurits de 
Brauwweg èen ovèrsteekplaats voor 
voetgangers ten behoeve van de bus-

; .. _ . .. 

. ' 

halte van lijn 23; Eén overs":;ekende , 
passagier kan rnet een 'druk op de knop l .. 

na enkele tieütaller). s econden het · ~: 
verke er op de Van Alkemadelaan laten 
:>toppen ·door middel van ei:m ve..-l·:.eers
l ichteninstallatie, die alleen werkt, 
wanneer een voetganger haar activeert. " 
Voor ~ietsers, die naar de duinen gean 
lS dit dus ook een mogelijkheid: 

.STOP: .. ·ROOD 
' .. 

HTE . ' -.. 

-~ 

VERSTOPLICHTEN EN .AANHANG 

Wanneer ik voor een stoplicht 
(officieel verkeer slicht, maar dit 
geldt niet vobr fietsers) sta t P 
vrachten denk i k wel 1 qs aan het hoe 
en.waarom van die dingen. Bijna ieder
een accepteert ze zonder meer, maar 
bij mij kruipt er steeds een gevoel 
van belachelijkheid op als ik steeds 
weer moet stoppen voor zo'n rood 
1ichtj.e, ter 1.fijl ik de weg al 10 keer 
had kunnen kruisen . Laat ik even voorop 
stellen, bij wegen, waar het st een 
of asfalt niet meer te zien is door 
de blikvervuiling is een groen stop
licht voor mij vaak een opluchting. 
Het gaat nu dus even over het zinloos 
vachten. Als j e rechtsaf moet bij- , 
voorbeeld is het idioot om, vast te 
houden aan het stoppen voor een rood 
l icht. Uit de praktijk blijkt , dat .het 
.0eer goed ·mogelijk is 0m "bij roód 
:Licht rechtsaf te slaa:1 , ·:.:onder . 
anderen te ,·.hinderen. · Zr:..J:f doe. ik het · 
nogal eens ; onder de afgunstige . 
blikken der automobilisten. 
Ga dan ook fietsen! 
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-Flesmanweg-Klat'teweg-Maurits dê 
,Brauw-weg-fietspad Van Alkema0.elaan..:.. 
Pompstations•reg. ~H "brengt echter 
geen verbetering voor de huiswaarts ' 
kerende ~ietser en voetga.nge:..· , die 
liever de Pompstatiovsweg gebruikt. 
:Oe oplossing ligt voor è.e hand: 
f~etsdetectielu:::;sen of eventueel druk
kn ofpen, drukknoppen voor voetgangers 
en waarom oo~ niet voor de automobi
listen op de Pomps'tationsvreg bij de 
kruising met d.e-Va~ Alkemadelaan . 
Als het verkeer op de Pompstationsweg 
erg intens i ef ZJU 1-mrden, zal er een 
vaste cyclus moeten worden ingevoerd. 
Moet de E .N • .w. B·. hie~· actie voor gaan 
voeren, opdat bet in. ieder geva1 
'.rolgençi se1zoe~· verwezenl ::.j:~".:, ' i ·s? 

Miehiel Timme r mart 

IJ 

). 

• 1r ll li 

0 ro o. 
Dan komt het noga.L eens -.~pÇ)r , dat stop.:-:-. 
lichten tot d·iep in de n2-cht blijven 
werken. Het is toch 'I>Taanûnnig. om te 
gaan stoppen en dan te genieto:;n ·van' 
het uitzicht over een geheel l ege weg. 
Het kan .ontspannend ,.,erk.2n, maar als 
ik dit nodig heb o.epaal i~ zelf wel 
vraar en wanneer ik s top. '-Ei1 als er 
dan toch toevallig een a~to komt 
bestaan er ook nog r egels, zoals , . 
verkeer van rechts heeft voorrang. 
Het lijkt wel of we geprogrmJLrneerd 
zijn op rode en groen= li c;1ten , zodat 
we niet meer hoeven te denken ·enr· erger, 
niet de beleefdl1eid hoeveü tonen in 
die verkeerssit~ati e s, waar geen 
regels kunnen zi jn. Waar is d~n de 
menselijkheid? 
Als ik zo tijdens het roodlichtwachten 
naar een 11bestuurder der gifspuiter" 
kijk, lijkt het wel of dei'e is veran
derd in een brok- agressieve zenuwen. 

.. He-L oog slechts gericht op een l.i.chtje ~ 
En ~ij g~oen ~arst alles los en ~ ·niet · 
Çlenkend. aan de mede1>leggeb-r:uikers - ·_ · 
scheurt het weg. D;1n vraag ·ik mé 'af, 



. DE E.N.W.B . -WINKEL 

Met nu 6 filialen! ------------------
CENTRUM: 
Winkeltje 11Malle kunst" 
Hofje Mallemolen 55 
(zijstraat Javastraat) 
Dagelijks geopend van 
13- 17.30 u (beh. ma) 

WES'.r 
Beeklaan 456b I 450537 
ZUID 
Herteilrade 111 I 
664420 
NOORD ·--Hendrinaland 78 I 
834069 

RIJS\HJK 
Steenvoordelaan 278 I 
945951 
SCHEVENINGEN 

LET OP: 
De meeste verkoopadressen ZlJn gevestigd bij 
E. N. vl. B. -leden t huis. Het is daarom handig & 
verstandig om eérst te bellen om te horen of 
er iemand thuis is. 
~$t~$f~$tt$ft$tZ$fZ$f~$tt$Jt$ft$tt$tt$tZ$tt$ 

AFFICHES Vo orrang v oor de fiets 
Autorijden? Ga nou gamv fi e tsen: 
Blij dat ü: rij (met autowrak) 

BELEIDSPLAN LANGZAAl-i VERKEER 

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

f 4,--
Met maatregelen ter bevordering van de fiets 

E.N.W.B-TAS f 5,--
Jute n tas op elpee-formaat mèt opdruk 

EERSTE ENIGE ECHTE AUTOKWARTET f 4,-
Prachtig spel met de gevolgen van 't autootje 

KNELPUNTENONDERZOEK f 3,--
De knelpunten van uw eigen stad in kaart 

. STICKERS Fijn dat i.k fiets 
E.N.W.B.-sticker 
ANWB/E .N·.W .B 

. f 0, 25 
f 0,15 
GRATIS 

Stevinstraat 82 I DE LAATSTE I<ALENDERS f 3, 50 
558632 (Wim Groen) 
t$t~$Jt$!Z$tt$tt$Jt$Jt$JZ$tZ$!Z$iZ$fZ$ft$!t$JZ$!t$Jt$!~$ft$!~$!t$ft $J~ $ ft$ 

----------..;....-----------~-------------·---

of het niet veiliger is de mensen zelf 
te leren na t e denken hoe te handelen 
op bijvoorbeeld kruispunten, enkele 
regels in acht te nemen en vooral te 
weten wie er nog meer op de weg zijn 
en daardoor wat beleefdheid op t e 
brengen ten opzichte van je mindere 
ln kracht en snelheid. Misschien is 

het slim, om met wat meer beleid 
stoplichten te plaatsen en af te 
stellen, zodat het fiets en langs stop
lichttrajecten wat aangenamer wordt. 

Ben Stolk 

anDeRs ;s .stACI.K5 heeL neo/eP.Land ~&rM 
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Afdeling Den Haag 

.Postbus 1 1638, 
25 02 AP Den Haag. 

AFDELINGSBESTUUR 

Voorzitter: Chri s tiaan La Poutré, . 
Be ekla:J.;î 4 56~ , De n Hi: ~ c- . · tel.: 4505 37. 

0ecre taris: Rob van Pu·'~ ten, 
IS!p l aan 98, Den Haag , tel. : 603365. 

:snni ngme es t e r: vacanf . 

r 'rits Kóoyman , Scheeperstraat 8., 
Den Haa çr . 

Pi<~t ·slot, Van Speykstraat 42, 
r en r40a~, tel. : 6 431 24-. 

'..:h r L.;t.iélan La Pou.tré , Beeklaan 456b, 
e e n h Rag , tel.: ~ 505 3 7. 

LAY:JELI J K BESTUURSLID · · 

R':>b van Puttel'l , I eplaa n -98, Den Ha ag_, _ 
t el. : 603365. 

AFDELINGSVEI<GJ:,DERI NGEN vlorden tweemaal 
per jaar gèho~defr . Deels . voor het , 
doorpraten van h e t 'beleid van de af
c1,~ ·ling , lT.aar ook om bepaalde onder-
. .r;;;rpen u it te d i e pe n, me t spreJ.-.er s , 
f ilm, disc ussie e.d. 

KFRNGROEPVERG~~ERINGEN zijn er voor 
iedereen, die actief wi l meewerken i n 
de afde ling . Da a r vlorden de act i vi te i
ten .'_Voorbereid e n bes;_,rokèn. ~lle leden 
zijn hier \'l'elkom . Eens per maand. 

DE KE7~ING i s e en laLieiijk blad voor 
~a act ieve E . N. w . a . -l ~dr n in d e afde
l ingen. Het· vers chijnt maandelij k s en 
's' op a<;J.nv r a ag via de ' afdeling ver-
kri jgb aár. . . .. 

t! . .DRESWI JZI GINGEN. EN MUTATIES bij voor
keur sturen a a n het landelijk secre
teriaat van de E.N.N.B. 1 Postbu s· 2000~ 
1800 AA Amer sfoort. 

1 . ' 
nE F I ETSBEL i s he t blad voor alle 
F .N. W . B. - led~P in d e Afdeling Den Haag 
:Den Baa ç; , Voorburg, Rijswijk 1 iilaaldwijk, 

Le.i dschendam, wassenaa r, Wateri ngen , 
•'f3 .:.Grav enzà nde, Honste:r en Poe ldijk) . 
tiet v e rsc h i jnt z es maal per jaa~ ~~ 
Redac t ie-adres : pos tbus 11638, 
2502 AP De n Haag. 

. ( 

' I 

AAN: 

' .' 

Port betaald 
Port p ayé 

's-Grav E:.nhage 
L-------------~ 

r · 

'· 

de fietsbel 
de _ fietsbel postbus 11638 
2502 AP den haag 
verschijnt 6 maal per jaar 

Thomas Hood



