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Deze keer · J~\.omt u toch · eer? 

Dinsdag 22 maart 1 ~l11 

om 20.00 uur 

is er weer een 

a f d e 1 ! ~ ~ s v e : ~ a d e r i n - - - - - - - - - -
In het Wijkgebouw Leyenburg, Hoogkars
pelstraat 83, Den Haag. 
(Bereikbaar met de openbaar-vervoer
lijnen: 2, t>, 19, 23, 26, 51, . 52," 53). 

Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Opening, notulen, mededelingen, 
vaststelling verslag. 

~ 

2. Verslag werkgroepen 
:;. Bespreking Bel eidsplan (zie pag ~) 
4. Aktiepunten 
5. Standpunt bepaling ledenraad en 

andere landelijke beslommeringen; 
met name de vraag: wat vinden de 
leden van de Vogel vrije Fietser? 

6. Rondvraag & sluiting 
... 

19??- nummer2 

• I 

L-

Thomas Hood




-Verslag vorige afdelingsvergadering 
-De ENWB-winkeJ 
-De wedergeboor+.e van een werkgroep 
-Op de fiets naar een beleidsplan 

langzaam verkeer 
-Het gedicht 
-Blij dat ik rij & Onveilig verkeer 
-Twee knelpunten 
-Ring Ring ! 
-De fietstochten-agenda 

Verslag 
van de afdelingsvergadering 

van 2 februari 1977 

Met ongeveer 40 man bégonnen we de 
vergadering. Christiaan deed wat 
mededelingen over de \vêrkgroep 
inventarisatie knelpunten en het 
samenwerkingaprojekt ENWB-NS. 
Rob van Putten lichtte het blauwe 
stencil over ledenwerving in Den 
Haag toe. 
De ENWB-aktiviteiten in de "buiten
plaatsen" (Rijswijk, Voorburg, 
Leidschendam, ~ 3tland, Wassenaar, 
Zoetermeer) zijn niet om over naar 
huis te schrijven • . De vraag is: 
moeten de initiatieven komen van de 
afdeling of van de leden in de d.es
betreffende plaats komen? Besloten 
wordt om in de buitenplaatsen spe
ciale vergaderingen te houden om 
zo te proberen plaatselijke werk
groepen op te zetten. Vervolgens 
komt de prijs van de losse nummers 
van de VogelVrije ,Fietser aan de 
orde, dit naar aanleiding van het 
voornemen om dit blad via de rij
wielhandel te verkopen. Is de . prijs 
van !2,50 te hoog en zo ja, is een 
lagere prijs te verwezenlijken? 
Subsidie zou een mogelijkheid zijn. 

· Deze punten worden aangekaart op de 
landelijke ledenraad. 
Volgende punt: de Utrechtsebaan. 
Rob van Putten vat de gebeurtenis
sen nog even samen. De meningen 
over de akties van 20 december 
lopen nogal uiteen. De bezwaren 
luidden onder andere: 
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REDAKTIE 
Martine Holt 
Christiaan La Poutré 
Henk van de Kort 
Stephan van den Hoven 

LAY-OUT 
Christiaan La Poutré 

DRUK 
ëhristiaan La Poutré 
Stephan van den Hoven 

- Het was onduidekijk of de aktie 
legaal of illegaal was. 

- Er was geen aktieleiding 
- Er heerste te grote onzekerheid 

tijdens de aktie. 
- De politie was te agressief 
- Er was een slechte koördinatie. 
We k\vamen tot de konklusie dat er 
vooral door veel onervarenheid veel 
fouten zijn gemaakt. Ook aktie-
voeren moet je leren. 
Voor wat betreft de verbinding 
Koekamplaan-Kerkpad werd besloten 
vast te houden aan de eis van een 
tunnel. Na dè pauze gaf Christiaan een 
toelichting· op het beleidsplan 
langzaam verkeer, een plan van de 
ENWB, dat op de volgende afdelings
vergaderingen aan de orde zal komen. 
Een van de aanwezigen vroeg zich af 
of bepaalde voor fietsers gevaar
lijke situaties op d.e ledenraad aan 
de orde gesteld moeten worden. 
Tijdens de diskussie over zo'n 
situatie -het plotseling openen van 
portieren- bleek dat niemand goed 
op de hoogte was van de positie van 
de fietser in de verkeerswetgeving. 

· In de toekomst zal er daarom een 
verkeeratechnische avond worden ge
organiseerd, waarop oom agent? 
"verkeersles" zal geven. . 
Vervolgens deelde Christiaan namens 
het afdelingsbestuur mee, dat 
bestuur I afdelingen uitgebreid 
moeten worden. Er zijn 2 essentiäle 
taken die de afdeling bestaans
recht geven: de beïnvloeding van 
het verkeersbeleid en de werving I 
publiciteit I voorlichting. Die 
taken kunnen niet door het kleine 
afdelingsbestuur worden vervuld, 
daarvoor is de 'steun van leden o~
misbaar. 



In de rondvraag kwam de vraag naar 
voren of het plan om de fietsroute 
in de Weimarstraat te overdekken 
door de ENWB zru moeten worden 
bekritiseerd; men vond de zaak 
echter te onbelangrijk om aandacht 
aan te besteden. 

vraag in hoeverre de ENW:B auto
bevestigend is. In een van de 
volgende vergaderingen zal zeker 
deze materie goed voorbereid aan de 
orde moeten komen. 
De avond werd besloten met een ver
helderende, humoristische, het 
professionele nivo benaderende dia
serie met geluid, waarvoor de maker 
(Rob Boog) een welverdiend applaus 
inkasseerde. 

Het voorstel om voortaan in de zaal 
niet meer te roken werd met luid 
applaus begroet. 
Iemand stelde de vaker gehoorde 

Het 

. Het 

Het 

Fijne fietser 
Stuurgroep De fijne fietser geeft 
stickers en affiches uit met een vroliJk 
mannetje (fietsen vrouwen niet?) op de 
fiets en . het opsèhrift: Fijn Dat ik 
Fiets. Drie stickers kosten f 1,-, 35 
stickers f 10,-. Affiches kosten f 1,
per stuk en f 4,- de vijf. Het giro
nummer van De fijne fietser, Kwen
delhof 198 in Tilburg is 2162779 t.n.v. 
B. v. à. Veer. De- fijne fietser vraagt 
iedereen die de fiets een warm hart 
toedraagt de · sitekers op jasbescher
mers, kettingkasten en fletstas te 
plakken. 

eerste enige echte autokwartet 

affiche "Voorrang voor de fiets" 

affiche "Autorijden? Ga nou ~a uw 

De ENW:B-sticker 

Kees den Dulk 

f 4,== 
! 0,50 

fietsen!" f 1,== 
! 0,25 

* 
* 
* 
* 
* Het ENWB-T-shirt in de maten EXL, 1, M; S, kindermaat f10,== 

NIEtrWNÏEUWNIEQWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNTEUWNIEUWNIElJ!.ifNIEUWNIEUWNIEUW 

* Beleidsplan Langzaam verkeer (hodrt bij ieder 
ENWB-lid in huis.) . 

Sticker "Fijn dat ik fiets" (komt binnenkort) 
! 4,== 
! 0,50 

Deze materialen zijn af te halen op het sekretariaat, Beeklaan 
456 B, Den Haag. Wèl even van tevoren bellen: 450537. We hopen in 
de volgende fietsbel meer verko~padressen te kunnen publiceren, 
bijvoorbeeld in Bezuidenhout I Mariahoeve, Leyenburg I Bouwlust, 
Rijswijk I Voorburg. Wie er wat voor voelt om als verkoopadres te 
fungeren, gelieve kontakt op te nemen me t het sekretariaat. 
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WERVING & PUBLICITEIT 

· De weder~eboorte van &en werkgroep 

Sinds de oprichting van de ENWB, bijna anderhalf jaar geleden, is een 
ledenbestand opgebouwd van ruim 8000 leden. De afdeling Den Haag bestaat 
uit zo'n 650 leden. Sommigen vinden dit heel wat, maar wij zijn van mening 
dat er in onze stad en omstreken veel meer potenti~le leden zijn, die 
echter niets van onze bond afweten. Als de ENWB invloed wil uitoefenen op 
het verkeersbeleid, ·moet er een behoorlijke achterban zijn. In verhouding 
tot het inwonersaantal van Den Haag is die achterban nu nog veel te klein. · 
Daarom ook is de werkgroep werving & publiciteit opnieuw opgezet. 

LEDENWERFAKTIES 

We doen een beroep op. iedereen om 
in de persoonlijke kring veel 

propaganda voor de ENWB te maken. 
Denk vooral ook aan de' mogelijkheid 
om huisgenoten voor 5 gulden per . 
jaar lid te maken. In deze fietsbel 
zult u weer aanmeldingsstrookjea 
aantreffen. 

Om de naam van de ENWB en de 
doelstellingen bredere bekendheid 

te geven is er veel publiciteit in 
kranten en andere media nodig. 
Dit bereik je via akties, demon
straties, het uitgeven van nota's 
enz. 

Onze werkgroe~ wil zich voor-
· namelijk gaan bezighouden met 

gerichte ledenwerfakties. 
Het afgelopen jaar gebeurde deze 
vorm van ledenwerving met de bekende. 
ENWB-bakfiets en het aanwezig zijn 
van onze afdeling op informatie
markten. Verder werden op kleine 
schaal folders verspreid onder een 
aantal fietsenmakers. Deze akti
viteiten zullen we zoveel mogelijk 
voortzetten. Daarnaast is er een 
uitgebreider wervingsplan in voor
bereiding. We noemen enkele elemen
ten hieruit: 

- Het ontwerpen van een ENWB-folder 
die meer op Den Haag is gericht. 
- Verspreiding van folders in de 
fietsenstallingen van stations, 
overheidsgebouwen, scholen en 
bedrijven. 
- Kontakten leggen met de Haagse 
pers voor de broodnodige publici
teit. 
- Het maken. van een goedkoop 
wervingsblad. 
- Leden\'rervi.ng op straat, bij knel
punten voor fietsers. 

De ledenwerving in Den Haag kan 
aileen maar van de grond komen met 
medewerking van veel ENWB'ers. Er 
zijn mensen nodig om bovenstaande 
ideeën uit te werken of te verbete
ren en nog veel meer om ze uit te 
voeren, zodat er op grote schaal 
aan gewerkt kan worden. Hieronder 
krijgt u de mogelijkheid zich op te 
geven. Als u mee wilt doen met het 
uitwerken en voorbereiden van plan
~en, dan Vult u het linkerstrookje 
in. Ziet u meer in het uitvoeren 
van plannen, zoals het verspreiden 
van ENWB-niateriaal, dan vult u het 
rechterstrookje in. U ontvangt zo 
snel .mogelijk bericht van ons. 
Bij voorbaat dank. 

uitknippen en opsturen naar ENWB·, Postbus 4638, Den Haag 
-------------------------------------i------------------------------------
Ja, ik wil meedoen met de werkgroep 1 Ja, ik wil daadwerkelijk meewerken 
werving & publiciteit l aan ledenwervingsakties 

NAAM: I NAAM: 

ADRES : I ADRES : 

'IIELEFOON: I TELEFOON: 
t 
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OP DE FIETS NAAR 'EEN 
. BELEIDSPLAI LANGZAAM VERKEER 

In de serie Katernen 2000 van dé ons 
welbekende Werkgroep 2000 is onlangs, 
in samenwerking met onze eigen ENW8, 
een nummer ·verschenen, getiteld: 110p 
de fiet s naar een beleidsplan lang
zaam verkeer". In dit artikel wordt 
kort ingegaan op ~e inhoud van deze 
zeer lezenswaardige katern, omdat ~e 
op de aanstaande ledenvergadering 
kunnen praten over de bijdrage van de 
Haagse afdeling bij de invulling van 
dit beleidsplan. 
Het is niet eenvoudig een uitgebreide 
brochure als deze kort 'samen te vat
ten. In het eerste hoofdst~~ wordt . 
beschreven hoe het denken · over ver
keer en vervoer in de afgelopen jaren 
snel is veranderd. Nu wordt geeproken 
over stimulering van het gebruik van 
het openbaar vervoer en bevordering 
van het langzaam verkeer, gepaard aan 
een beperking van.het autogebruik,met 
name in de stedelijke gebieden en in 
het bijzonder in de spits. · 
Het politieke denken màg dan wel om 
zijn, het politiek handelen is halaas 
nog te weinig d~a~ee in overeenstem
ming . 

· . Wel is intussen duidelijk geworden 
dat de vroeger gehanteerde tegenstel
ling tussen auto en openbaar ve~oer 
niet de totale -werkelijkheid weer
geeft : het langzaam verkeer maakte én 
maakt nog steeds een belangrijk deel . 
uit van het totale verkeer en vervoer. 
Hierna wordt uitvoerig ingegaan op de 
feiten, zoals ze er nu liggen. Aan de. 
orde komen de ontwikkeling van het 
langzaam verkeer, de verkeersveilig
heid van vooral kinderen en bejaa~en 
en het samenspel tussen openbaar ver
voer en langzaam verkeer. 
Het hoofdstuk hierna gaat in op het 
Meerjarenplan Personenvervoer (MPP), 
dat dan wel unaniem is aa~vaard, maar 
waarvan onvoldoende uitzicht op wer~ 
kelijke uitvoering bestaat. Het is 
veel meer een beleidsnota en hij heeft 
als zodanig 66k zijn voordeei, omdat 
voordien nauwelijks van •3en samenhan
gend beleid kon worden gesproken. 
Daar er van de huidige minister niet 

al te vee~ meer mag worden verwacht 
(hij doet alles, zo~g het maar pu
bliciteit trekt), is het te hopen dat 
zijn opvolger tot werkelijke daden 
komt. ·.voor één van de facetten van 
het geintegreerde beleid, t.w. het 
langzaam verkeer, willen we hier, in 
aansluiting op het MPP, een aantal 
uitgangspunten formuleren: 
-langzaam verkeer maakt de~l uit van 
een- geintegreerd ·verkeers-. en ver
voerssye'ÇeeiU; 

-scheiding vari de verschillende ver
keerasoorten is als zodanig achter-. . 
haald; 

-een herindeling van de bestaande ver
. ,keersruimte is noodzakelijk, gericht · · 
. op meer voorrang voor langzaam ver
keer en openbaar vervoer; 

-voor het langzaam verkeer dient in 
iedere stad een stelsel van doorgaan
de fietsroutes met voorrang voor de 
fiets te woJ0ien .opgesteld. 

In het·. :;ervolg wqrden een aantal moge
lijkheden behandeld. De titels van de 
hoofdstukjes zeggen genoeg: "Naar een 

· autovrije stad", "Woonerf", 11Verkeers-
ruimte/Scheiding van verkeerssoorten" 

·en 11Kenmerken van het fietsgebruik 11 • 

Hie.rria worden. de eisen· gefç:>rm.uleerd, 
waaraande fietsroutes zullen moeten 
voldoen: . 
-op de routes moet men _geen hinder en 
. ·.gëvaar ondervinden van het autoverk 

keer; 
.-routes moeten beschutting geven tegen 
· weer e:n wind, geringe hoogteverschil
:: len hebben en. voorzien ziû,n van een 

effen wegdek; . 
-de· routes moeten niet geisolaard lig
gen, afwisseling bieden en verlicht 
zijn; • . 

~ verkeerslichten en· oversteken moeten 
aangepast zijn aan de fietser; 

-op plaatsen waar veel ritten eindigen 
moeten parkeervoorzieningen zijn; 

Voorts wordt nog ingegaan op de samen
hang tussen f1.ets en openbaar vervoer 
en de rekreatieve fietsroutes. Als 
slot ~orderi de beleidsmaatregelen (op 
de verschillende niveaus) en de wette
lijke maatregelen opgesomd. . 

Si 



Gedicht 
· Al ler wege in de lailden,. 
Zwelt de drom der fietsers aan, 
Die zich schare. .. va stbesloten , 
Ver va...'"l. de dru. ·J.\:e auJCiobaan. 
Eén van >-Til en één v-an denken, · 
Is 't de onweerstaan.b're macht, 
Die de f i etser zal ·bevri j den , 
Uit de kluisters van de ne,cht o 

En de enk' len die bezwijken, 
Moegestre§n of weggesar d, 
Hun bewaren 1-vij vol liefde, 
De ereplaat s in 't dankbaar hart . 
't Droevig lot dier martelaren 
Staalt nog meer ons in de .stri jd ! 
Wis wordt eens hun l ot ger~oken , 
Als de f i et ser is bevrijd! 

Henk van de Kort · 

J@rmgen gewond 
n~ fuot®R.~g 
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Blij Dat ik Rij 
Actiegroepen die opkomen voor deo 
rechten va.n /iiJtser en wandelaar heb
ben een aa.ntr.J. affiches gema.akt die 
moct.en dienen als tegenhanger voor de 

aanplakbiljetten vo.n de Bovag: Blij 
Dat tk Bij. 'Zolang er nog 1000 kinde
ren en 20.000 volwassenen per jaar wor
den doodgereden of verongelukken, zo
lang zijn :veel mensen niet blij,' vinden 
deU> actiegroepen. De Blij tn Blfk?-af
fiches kosten f 2,50 de veertig en kun-

. nen worden afgehaald bfj w1Jkcentrum 
ct'oude Stadt, Bint Olofspoort 4 in Am

. sterdam, .020-23 93 41.- Organisaties op 
. het gebied van mUieu- en stedelijke 
· problemen willen een tegenwicht vor
men tegen de publiciteitscampagne. van 
de financteel krachtige autolobby. Een 
campagne tegen de autoverloedering 
van het stedelijk gebled en het land
schap stP.at op stapel. Inlichtingen bij 
d'Oude . Stadt. 



. 2 KNELPUNTEN 

U kent ze wel, die .situaties in het verkeer die u irriteren. Het z~Jn geen 
levensgrote problemen, maar omdat men dagelijks met die situaties te maken · 
krijgt gaat de irritatie over in ergernis. In dit artikel zullen wij twee 
van die ergernisgevallen onder de loep nemen. Het zijn geen als .bekend of 
berucht staande gevallen, maar twee uit de honde~d~n of misschien wel dui
zenden anonieme situat i es. 

MARIAHOEVE 

Het eerste geval is ge.si tueerd in 
Mariahoeve, toch niet bepaald een 
wijk die bekend staat als probleem
gebied voor de fietser, integendeel, 
maar toch ••••• 
Fietst men over de brede Vlaskamp 
richting Diamanthorst-Hofzichtlaan, 
dan heeft men het ongeluk de 
Reigersbergerweg te moeten kruisen; 
een op het oog ongevaarlijke en 
overzichtelijke kruising. 
Echter, hoe ziet. de Reigersberger
weg tussen de B~zuidenhoutseweg en 
de Vlaskamp er uit?! Eerst een 
rijtje flatwoningen, een stoep, een 
fietspad. Tot zover niets bijzonders. 
Maar de "natuurlijke vijand" van de 
fietser, de automobilist, heeft de 
gewoonte Het Vervoermiddel v66r de 
woning te plaatsen, in dit geval 
naast het fietspad. Het uitzicht 
voor de fietser wordt hierdoor danig 
belemmerd. Daar komt nog bij dat 
de weg halverwege een knik maakt, 
waardoor het uitzicht nog verder 
afneemt. De eerdergenoemde fietser 
moet, wil hij er zioh van verge
wissen of er verkeer van links aan
stormt, tot over de helft van de 

'kruising fietsen om pas daar de 
situatie in ogenschouw te kunnen 
nemen. Voorwaar, een niet ongevaar
lijke handeling. 

De bewoners van Mariahoeve die 
zich dagelijks per tweewieler naar 
huis en werk begeven ergeren zich 
eraan. 
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PRINS BERNHARDVIADUKT 

Over het Prins Bernhardviadukt zou 
een hele Fietsbel gevuld kunnen 
worden (wie weet, misschien wel de 
hele Vogelvrije Fietser ••• ) 
Op de kruising Ammunitiehaven / 
Nieuwe Haven, gelegen naast het 
viadukt, doet zich een voor Den 
Haag (en waarschijnlijk voor deze 
gehele aardláoot) unieke ·situatie 
voor. Fiets.ers die vanaf het Spui 
naar ·het Bezuidenhout en verder 
willen, moeten genoemde kruising 
diagonaal oversteken. Vroeger 
leerden we altijd op de verkeerales 
dat zoiets verboden is, tegen
woordig is het verplicht. 

Ä.u ï <=>I/ERk!Ee: R 
------ I I'Z I l FoiöTeVEFZKEER )> -
~----- I s. mI PARKE~ me 
/////////// /// I :z ~ I :::9!! OPR T 

I ---- VIP.P.. IICT ;.. ...... '"' 
------~-~4-~~~~~~~ .... ____ .....+,..... I 

. . 1! ~:I,.--___,.,..",=---
Een èxtra handikap is, dat op de 
Nieuwe Haven de stoepen en midden
bermen vol staan met auto's, die het 
totaal onmogelijk maken om enig 
verkeer van rechts te zien aankomen. 

Kent u ook van die merkwaar
dige eituaties? 
Schrijf er iets over en 
stuur het naar de Fietsbel. 



DA 
Het toerfiets-seizoer. is weer begon- I 
nen. Gedurende het seizoen zal de 
fietsbel een a( :nda van f ietstochten 
publiceren. He~ ~erendeel van deze 
tochten wordt georganiseerd door de 
"Zuidhollandse Verenigingen" (ZHV), 
een samenwerkingsverband tussen ver
schillende besta$Ude toerklups. 

De ZHV-tochten vertrekken vanaf de 
kluphuizen van de verenigingen. 
J)e adressen zijn: 
Paviljoen "de Zonnehof", Duinrellweg 
te Wassenaar, 01751-12816 
Kluphuis ";elue-:Birds':, Prof .Schoen-· 
makerstr aat, Delft (zuid). 
Kluphuis~, 

Voor de ZHV-tochten wordt een 
inschrijfgeld van f1,50 gevraagd. 

Lange Kl ey•V"eg, Rij 6 wijk 

DATUM TOCHT AFSTAND 

Za 26/3 Openingsaterrit 30-60-90-150 
Za 2/4 Voorjaarssterrit 30- 60-90-150 
Zo 3/4 Voorjaarstoertocht 30-100 

Voorjaa~stoer~ocht 100 
Za 9/4 Paassterrit 30-60-90-150 
Za 16/4 Rottemerentocht 60-120 
Zo 17t4 Rottemerensterrit 30-60-90-150 
Za 23/4 Bollensterrit 30-.60-90-150 
Wo 27/4 Puzzeltocht 30 
Za 30/4 Koninginnetecht 30-60-90·· 150 
Zo 1/5 Koninginnetecht 30-60-120 
Za 7/5 Propagandatocht 30-60-90-150 
9 t/m 13 Avondvierà.aagse 4 x 25 
zo 8/5 Bevrijdingasterrit 90-120-150 
Za 14/5 Glazenstadtocht 130-60-120 
zo 15/5 Glazenstadtocht 30-60 
Ma 30/5 Pi:nkstert oert echt 130·60 

Donderdag 19 me. ... (Hemelvaartsdag) 

PUZZELTOCHT VOOR FIETSERS 

georganiseerd. door de PPR 
Vertrek: van 12 - 13 uur vanaf de 
Groenmarkt. De route gaat o-a . 
door het Haagse Bos , waar u 
gebruik kunt maken van een 
g r a t i s f i e t s t e s t 

* Toen Weeterterp met dat baby-
mutsje op in die rij liep te hopsen, 
dacht hij dat .ze 'file' aan het spe
len waren. 

* WUB!BE: 'Je zult met mot>lte een 
flets opffe&charreld hebben om ver
volgens ~e ontdekken dat het mode 
Is ook nog een tweede te jatten 
voor op zondar:.' 

·I 

VERTREK r.HJD 

Spartaan 11.00-13.00 
Zonnehof 11 • oo .... n .oo 
Zonnehof 10.00 
Zonnehof 09.00 
Spartaan 11.00-13.00 

.:Blue-:Birds 09.00 
:Blue-:Birds 11.00-13.00 
Zonnehof 11,00-13.00 
Blue-:Birds 19.00 
Spartaan 11.00-13.00 
Spartaan 09.30 
Blue~Birds 11.00-13.00 
Blue-Birds 19.00 
Spar.ta.an 11.00-13.00 
Blue:..Birds 09.00" 
:Blue-J3irds 11.00-13.00 
Zonnehof 09.00 

• 

' • 
GEVRAAGD: 

Per 1 mei a.s. een stalling 
voor m~Jn bakfiets in het 
centrum van de stad. 
Réakties aan: Ed Sanders, 
Kornoeljestraat 150, Den 
Haag, telefoon 070-682960. 
(Tussen 18.30 en 19.00 uur) 

GRATIS ADVERTENTIES VOOR 
LEDEN. OPGEVEN AAN POSTBUS 
4638, DEN HAAG. 


