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Deze keer komt û toch ook? 

Donderdag 9 december a.s. is er weer 
een afdelingsvergaderi~g, ditmaal i n 
het wijkcentrum van het Wijkberaad 
Leyenburg, Hoogkarspelstraat 83 in 
Den Haag. Uitstekend bereikbaar per 
openbaar vervoer (de lijnen 2, ·6, 23, 
19, 26, 51,52 en 53). 
De agenda luidt als volgt: 

1- opening 
2- verslag vorige vergadering 
3• utrechtsebaan 
4- vervol g onderzoek knelpunten 
·5- wat verder ter tafel komt 
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Wat heeft u de vorige keer gemist? 

Verslag van de afdelingsvergadering van 15 oktober 1976 

Met ongeveer 22 mensen begonnen we 
aan een vers programma dat aanving 
met het verslag van de vorige ver
gadering. In een vrij hoog tempo 
volgden het jaarverslag, het finan
cieel verslag, de begroting, de 
nieuwe indeling van Nederland vol
gens De Gaay Fortman Sr. en het 
voorstel van de werkwijze. Wat dat 
laatste betreft denken we ge-vmon 
door te gaan met de werkgroepjes 
die zullen worden bemand met 3 à 4 
mensen. 
Als volgende punt kwam het bestuur 
aan de orde . Als bestuursleden zijn 
gekozen: Stephan van den Hoven 

!voorz." tter), :Rob van Putten 
sekretaris) en Christiaan La Poutré 
pènningmeester). De kaskontrole

kommissie 'I'Terd bemand door Martine 
Holt, Henk van der Kort en 
Ad Kreugel. 
We vervolgden de vergadering met 
enige gegevens over de studiedag 
van 23 oktober in Amersfoort. 
Rob van Putten nam het onderwerp 
werkgroepen voor zijn rekening en 
noemde enige aspekten van deze 
werkgroepen. Zo moet er bijvoorbeeld 
regelmatig vercrade::r.d worden om 
goed kontakt te blijven houden. 

inhoud: 
- 9 december: afdelingsvergadering 

Ook zitten we nog steeds met het 
aktivelingenprobleem. We zoeken 
mensen die wat vrije tijd in de 
ENvlB willen steken .. 
Na. de pau~e begonnen we met het 
eenrichtingsverkeer. De ENW:B wil 
dat fietsers (die immers erg smal 
zijn) wèl straten met eenrichtings
verkeer mogen inrijden. Besloten 
wordt op de ledenraad een brief van 
de afdeling Utrecht te ondersteunen 
waarin een wetswijziging wordt voor
gesteld, zodat de huidige verkeers
borden fietsers uitzonderen. 
Het volgende onderwerp was de 
Utrechtsebaan, de _grap van meer dan 
60 milioen. Op 20 december gaat-ie 
open en natuurlijk gaat de ENWB dan 
in de oppositie. Hiervoor wordt op 
9 november een speciale vergadering 
belegd. 
Bij de rondvraag adviseerde een aan
wezige om bij een volgende vergade
ring een spreker uit te nodigen. 
Hiermee werd de vergadering besloten 
met als huiswerk het bedenken van 
een aardige aktie voor 20 december, 
de Grote Dag van Westerterp. 

Kees den Dulk 
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een dichterlijke fietser of een fietsende 
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- 20 december: een grote dag voor de auto, een 
treurige dag voor de fietser: opening van 
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-de begroting van verkeer en waterstaat en ••• 
de fiets! 
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het jaar 

- m'ededeling . 
- groter groeien - het behoud van ons allen 
- pamflet Utrechtse Baan-aktie 

3 -
5 -
6 -

7 -

7 -

-10-

- 10 -
- ll -
- 12 -
- 13 

LAY-OUT 

Jvlartine Holt 

DRUK 

Christiaan La Poutr~ 
Stephan van den Hoven 



een stee11.rood lint door het 'haagje' 
Q/wel 

Hoe baant de fietser zich een weg door het autorijke verkeer? 

Als lid van de Haagse ENWB heeft u zich 
ongetwijfeld op de hoogte gehouden van 
het wel en wee van de in de maak zijnde 
demonstratie-fietsroute door Den Haag. 
U heeft er trouwens behoorlijke wat o
ver kunnen lezen, want de voorbereidin
gen zijn nou niet bepaald soepel verlo
pen (dat krijg je als je democratisch 
wilt zijn:). Over publiciteit heeft dlt 
project daarom tot nu toe niet te kla
gen gehad. De Haagse kranten hebben er 
vol van gestaan. 
U weet dat het allemaal begonnen is met 
... jawel, de auto: Een comfortabel , 
snel en vooral 'droog ' vervoermiddel, 
dat al gauw in het verkeer de overha nd 
wist te krijgen; en niet alleen op de 
buitenwegen, maar zeker ook in de ste
den. 
Gelukkig raakt men (zowel öp rijks- als 
op gemeentel{jke niveau) de l~atste ja
ren overtuigd van het feit dat er toch 
êcht wel iets moet gebeuren om niet in 
een nog grotere verkeerschaos en onvei-
ligheid terecht te komen. De auto zal 
(zeker in de stad) een stapje terug 

I moeten doen ten gunste van de voetgan
ger, de fietser en het openbaar vervoer. 
Deze filosofie nu ligt ten grondslag 
.aan de twee 'demonstratie-fietsroutes' 
d ie in Den Haag en Tilburg (een grote 
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en middelgrote stad) worden aangelegd. 
De bedoeling is dus door een veilige, 
a antrekkelijke en gunstig gesitueerde 
fietsroute meer mensen op de milieu
vriendelijke fiets te krijgen. De auto
mobil:i.st moet er dus van overtuigd wor
den in elk gpval voor de korte stede
lijke ritjes gebruik te gaan maken van 
de fiets en zijn auto te laten staan 
en ... zo mogelijk in de nabije toekomst 
zelfs niet meer aan te schaffen. 
Maar, er zal veel voor nodig zijn de 
a.utomobilist zover te krijgen selectief 
met zijn· mobiel om te gaan en weer eens 
wat meer de fiets te pakken. Dat bete
kent een mentaliteitsverandering en aan
gezien het gezegde 'het gemak dient de 
mens' nog steeds hoog op de hitparade 
staat, moeten we reëel zijn en bedenken 
dat het best nog een poosje kan duren 



voor het zover is (maar we blijven 
vechten!) . 
De automobilist heeft tr~:uwens vanachter 
zijn stuur een niet bepaald, ideaal beeld 
van de fietser opgebouwd, meent Ir. P. 
Hamelink, de projectleider van de twee 
fietsroutes: 
"een zwoeger, die door weer en wind met 
gekromde rug door de compacte verkeers
massa worstelt,die slechts leeft en in 
leven blijft bij de gratie van behendi g 
manoeuvrerende automobilisten, een uit
gesproken tobber, met wiens tempo geen 
rekening is gehouden , die maar moet zien 
waar hij blijft en voor wi e het sportie
ve karakter van het fietsen daarui t be
staat dat hij zich elke keer met veel 
lenigheid maar weer moet zien te redden. 
Kortom: een evenwichtskunstenaax met 
ware doodsverachting voor wie na uwelijks 
bewondering bestaat en die zich slechts 
- als gold het een grootmoedig verstrekt 
pri~i lege - op onderdanige wijze langs 
des Heren automobilisten wegen m<).g 
voortbewegen." 

Duidel ijk is dat de veiligheid voor de 
f ietser - juist in de stad, maa~ zeker 
ook op het platteland - weer betere kan
sen ·dient te krijgen. 
En inderdaad, met een afzonderlijke 
fiet~baan, gescheiden van het snel ver
keer, kan al v e el worden bereikt. 
Zo'n afzonderlijke fietsbaan krijgt Den 
Haag nu ook. We boffen toch maar dat 
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Heer Wasterterp nou net de regeringsstact 
moest uitkiezen! 
Het eerste gedeelte van de fietsroute 
(ongeveer éénvierde deel - maar wél het 
gemakkel ijkst e deel, zonder bijvoorbeeld 
protesterende winkeliers) is nu gereed . 
Best fraa i hoor, zo'n steenrood lint, nu 
nog gemarkeerd door kale stukjes berm. 
Maar als het eenmaal zomer is ... niet 
mis hoor! En al die parkeerhavens; er 
zijn wat auto's als je 't goed bekijkt. 
En allemaal zo een eigen plekje. Niet 
gek! Nee , hier worden de dubbeltjes niet 
tweemaal omg-ekeerd voor 7: e besteed wor
den. Het is een demonstratieroute en dan 
is niets te veel . 
Jammer , want voor die tweemaal tien mil
joen had ons land ook zes fietsroutes 
rijker kunnen zijn. 

Maar latert we even teru~keren na~r het 
Haagje en eens bezien hoe de stand van 
zaken nu is. 
U weet dat de fietsroute aangelegd wordt 
van Waldeck, via het centrum naar Maria
hoeve; zo'n 9,5 km lang en dat hij eind 
1976 klaar moet zijn (dat was een van de 
subsidievoorwaarden van Heer Westerterp). 
Dat wordt natuurlijk een lacher~je; we 
mogen blij ·zij n als de laatste meters 
eind 1977 klaar komen en dan moet er echt 
niet veel tegenzitten in het vooroverleg 
met de betrokkenen . Hoe het dan precies 
met de subsidie zit is niet bekend, maar 
er mag aangenomen worden dat er een oog-



je wordt toege{nepe n. 
Waarom is Den Haag uitgekozen voor de 
aanleg van een dergelijke route? 
Naast het beschikbaar zijn van verkeers
en vervaarsgegevens was er in Den Haag 
een proéftraject voor de fietsers in 
voorbereiding, nl. in de Piet Heinstraat , 
de Witte de ~ithstraat en P rins Hendrik
straat. Dit proeftn;.ject is nu opgenomen 
in de ve e l omvangrijkere fietsroute die 
- we zullen het voor de veil igheid nog 
even opsommen - al~ volgt l oopt : 
Waldeck, Albardastraat, Appelstraat, 
Mient ( PS. dit gedeelte i s nu gereed, 
heeft u er al eens een proefritje ge
maakt?), Weimarstraat, Prins Hendrik
straat, Roggeveenstraat en/of Diemen
straat, Witt e de Withstraat , Piet Hein
straat , Piet Heinplein, Hogewal , Korte
naerkade , Scheveningse Veer, Amalia
straat, Oranjestraat, Parkst raat , Kazer
nestraat, Lange Voorhout , Korte Voorhout , 
Bosbrug, Koningsk&.de, Bezuidenhoutseweg, 
Station Den Haag Centraal, Schenkweg, 
Theresiastruat, De Silleotraat , Loudon
straat, Het Kleine Loo, Reigersbergen
weg. 
Zo l oopt het traject, comform de voor
waarden , van gebieden met veel i nwoners 
via (een deel van het) centrum en kan
toorgeb ieden, terwijl ook winkel straten 
en scholen worden aangedaa n . 
Over die winkelstraton is nogal het een 
en ander te doen gewee t, omdat winke
liers zee r angstig zijn dat door de aan
leg van een dergeli j ke fi e t sroute hun 
omz e t sterk zal dalen. Maar als we het 
rapport van drs . W. Wijnhers - dat in 

Knelpunte~n-nota 

:Begin me:L 1976 kregen de Haagse 
El~- leden OC'D. c•lquo c-.:do:::-mulier in 
de bus. In 10 vragen illerden v er
s chillende problemen die zich 'bij 
het fiet sen voordoen aan de o rde 
ges teld. 
Na. vervmrking -lcr.L de formul ieren 
d o or de werkg-roep lmc:lpunten wordt 
er nu gewerkt a an 0 -·n echte nota. 
Diverse soort en l::nelpunten worden 
beha,ndeld; verder:de fi ets in het 
dagelijks verke9r ; de fiets, het 
Rijk en d e Provincie; doelstellingen; 
verkeersveili0heid; fietsroutes; 
financiële k ons3k.vïenttes. 

opdracht van het Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf te 
Den Haag is gemaakt - eens bekijken, 
dan blijkt dat de omzet van de midden
stand in autovrije straten 10 tot 40% 
is gestegen. Wijnhers betrok bij zijn 
onderzoek 96 autovrije straten in 73 
Nederlandse gemeenten. 
Desondanks heeft de gemeenteraad het 
nodig geacht na veel geharrewar een de
finitief standpunt in te nemen over een 
schadevergoeding aan winkeliers. Hier
bij vond een meerderheid van de raad 
het vol doende dat het college zich be
reid verklaarde aanvragen voor schade
vergoeding 'bij onevenredig sterke om
zetdaling als direct gevolg van de fiets
route' positief te zullen bezien. 

Welke moeilijkheden de fiet sroute op weg 
naar Mariahoeve nog meer zal tegenkomen 
is n i et precies te zeggen. Uiteraard 
wordt u daarvan in de komende "Fiets
bel l e n" nauwkeurig op de hoogte gehou
den. 
Voor één moeil ijkheid, n amelijk wat te 

1
doen me t de veel snellere brommers op 
de fiet sroute, is nog geen be vredigende 
oplossing gevonden . Zo 'n afzonderl ijke 
rijbaan noodt natuurlijk uit tot lek- . 
ker h ard scheuren, en dat moeten we nou 
net niet hebben: 
Of een veelvuldige snelheidscontrole 
l angs de fietsrou~e het probleem zal op
lossen ? Wij hebben daar een hard hoofd 
in. 

IMar tine Holt 

De nota zal op een gunstig moment 
\vorden aangeboden aan de gemeente
raad. In de volgende fietsbel 
h oort u er meer va.n. 
Iede reen die aan de enquête heeft 
meege werkt: hartelijk dank. Uw hulp 
was onmisbaar. 

Christiaan La Poutré 

5. 
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Onveilig V er keer 
Melis StQkelaan - Bij een in
haalmanoeuvre op het fietspad 
van de Melis Stokelaan is giste
ren een ,~9-jarige bromfietster 
uit de Minstreelstraat gewond 
geraakt. ' Het meisje wilde een 
13-jarige fietser voorbijgaan, 
maar kwam toen die nHar links 
uitschoot op qe rijweg terecht. 
Ze moest met hoofdletsei in het 
ziekPnhuis Leyenburg worden 
opgenomt>n. 

Bhf 5·-10-1976 
Troelatrakade . -· De .· 82-jarige 
fietser G.H. uit" de Twickelstraat 
in Den Haag is met een heup
fractuur opgenomen in het 
Leyenburg-ziekenhuis, nadat hij 
zaterdagmiddag op het kruis
punt Troelstrakade en de Eras
musweg door een auto, be
stuurd door de 54-jarige Q.S.
v.E. uit de Van Ruysbroek
~tr~at, was aa_ngeredcn. .: 

Bhf 18:-_;l.Q::l~76 

Bejaarde vrouw :na 
ongeluk overleden 
De 73-jarige fietsster mevrouw 
L.S.-L uit de Van Blankenburg
straat is gistermiddag toen zij 
vanuit de leplaan linksaf de 
'Segbroeklaan wilde inslaan aan
gereden door een auto bestuurd 
door de 25-jarige J.B. uit Rotter
dam. Zij werd met ernstig 
hoofdletsel naar het ziekenhuis 
Leyenburg overgebracht waar 
ûj bij aankomst bleek te zijn 
overleden. De verkeerspolitie 
zoekt getuigen van het ongeluk, 
dat omstreeks drie uur gebeur
de. (tel. 614141). 

Bhf 6- 10- 1976 

Onv:~il.~g verkee~ 
if.:elill Stokdun-De 17-jarige 
-wielrijdster .T. M. K. van het 
Veldzicht is gistermiddag met 
hoofdletsel in het Leyenburg 
Ziekenhuis opgenomen, nadat · · 
zij even tevoren op de Melis 
Stokelaan in Den Haag was 

· aangered<'n door een bestelwa
gen, bestvurd door de 35-jarige 
C.V. an de Lagerzijde. Getui
gen van bet ongeval, dat om 
ongeveer twaali uur gebeurde, 
wordt verzocht zich in vcrbin
ding te stellen met de Verkeer
spolitie, tel. 614141. 

Bhf 12-11-1976 
In het ziekenhuis Leyenburg is 
woensdagmorgen een 80-jarige 
heer M. van Leeuwen uit de 
Haagse Blois van Treslongstraat 
bezweken aan de vei>vondingen, 
die hij had opgelopen bij een 
verkeersongeluk. Toen de man 
op 30 september met de fiets 
vanuit de Duinstraat de Sche
veningseweg overstak, werd hij 
aangereden door een personen
auto. De bejaarde man liep toen 
hoofdletsel óp. 

Bhf 7-10-1916 

Onveilig Verkeer 
Boothovenlaan - Bij een bot
sing met een auto op de krui
sing van de &>ethovenlaan en 
de Pisuissestraat is de 69-jarige 
fietser A. L. van de Mozartlaan 
ernstig gewond. De man · moest 
met hersenletSel ~ schaaf- en 
snijwonden in het Leyenburg
:tiekenhuis worden opgenomen. 

. De auto werd bestuurd door de 
46-jarige W. H. K. vanS. uit de 
Sonoystraat. 

Bhf 14-10-1976 

Vijf Hagenaars zijn zaterdag bij ·ver~eersonreval
len in Den Haag· gewond geraakt en met hoofdlet
sel. in ziekenhuizen opgenomen. 

Onyeilig v·erkeer 
Bij twee aanrijdiJlgen arisfer.. 
middag ziJD twee personen met 
boofdlet.''leJ in bet alekenhuil , 
cprenomen. 
De 10-jarige Elwin van A. van 

. de Papegaaienlaan werd op zijn 
fiets op de Nieboerweg aangere
den door een auto, die werd 
bestuurd door de 24-jarige J. L. · 
uit de Arnhemsestraat Het jon- · 
getje werd in het Julianakinder
:ziekenhuis opgenomen. 
Op de Stadhouderslaan werd de 
~i-jarige mevrouw J. W. uit de 
Tomatenstraat op haar fiets 
aangereden door een tram, die 
werd bestuurd door de 35-jarige 
N. A. van de Steinla~. Zij 
moest in het Rode-Kru1szieken
buis worden opgenomen. 

Rhf 12-10-lSWG 

Boksdoornstraat- De 83-jarige 
· heer N. S. van het Weigeliapleil'\· 

is gistermiddag in de Boks-. 
doornstraat in Den Haag met 
zijn fiets gevallen. Hij liep hier
bij een heupfractuur op. De be
jaarde man is in het Rode 
·Kruisziekenhuis opgenomen. 

Bhf 2G-l0-1976 

Liers kind (7) 
verongelukt 
DE LIER -De 7-jarige R Uul
driks uit De Lier is gisteren . bij 
een verkeersongeluk in zijn 
woonplaats om het leven geko
men. De jongen sloeg op zijn 
fiets links af en raakte daarbij 
onder een passerende auto .. Hij 
overleed gisteravond laat aan 
zijn verwondingen in een zie
kenhuis. 

Bhf 5-10-1976 

Omstreeks het middaguur viel de 70-jarige R.C.B. 
van de Gouverneurlaan door onbekende oorzaak 
op het fietspad tussen het Deltaplein en de De 
Sav. Lohmanlaan van zijn fiets. Hij is opgenomen 

; in het Rode Kruisziekenhuis. 
- ·-

Bhf 8-11-1976 

Ik geef me op/wij geven ons op als lid van de E.N.W.B. 

Naam 
Adres 

Woonplaats 

Provincie 

6 

Ik wil wel/niet aktief zijn b innen de E.N.W.B. 

Ik ben gespecialiseerd in/mijn beroep is: 

Als kontributie betaal ik fl. 

Ik wacht I,IW aksepigirokaart af. 

• 



Raadslid Bol: ;Plakkende 

• Maak tunnel bij Koekamplaan 
jf• tielsers 

I 

·Bouw VOOij de verbinding Kerk· 
, pad-Koekamplaan een tunnel in 
. plaats van een brug. Die sugge
' stie · heeft het CDA-geneente
:raadSlid B. Bol aan b. en w. van 
'Deri l{aag gedaan. In een brief 
i aan b. en w. zeet . de heer Bol, 
'dat een ,.vriendelijke, goed ver· 
lichte tunnel die ook onder de 
grond volledig te overzien is, 

· meer een gevoel van veiligheid 
; kan geven dan een yrij hoge 

. J Jolrlj 

Utrechtse 
baan op 20 
december 
in gebruik 

VOORBt.JilG - Op maan
dag 20 d~.-.moor :ttl de tlt· 
reeh~bau via bet z:Ga;e
na.am.de "pt-ovÎI"ri-;mr." in 
gebruik w~:rden s:;e~~allil'!'~ 

Van die datum af w het 
\roor het op de rij!u;.wee, 
komend uit de richtini Ut
recht, niet meer mogelijk 
zijn om rechL~f de Park
weg op te gaan. 
Verkeer met bestmuning 
Parkweg of oude cmtrum, 
~~ gebruilt moeten maken 
van de Prins. Bemhardl:aan, 
waarvan men op· die dottum 
eveneens de aansluiting 
klaar hoopt te hebben. 
Een en ander werd gister
avond tijdens een bijeen
komst op het gemeentehuis 
door wethouder drs. H. K. 
van Hasselt van openbare 
werken mede~:edeeld. Van 
het verminderde verkilers
aanbod op de Parkwec, zal 
gebruik worden gemaa.Xt, 
door daar weer parkeer
ruimte te scheppen, waar
schijnlijk al op korte ter
mijn, aldus de wethouder. 

brug". 
Als vdor~d van een in zijn 
ogen geslaagde tunnel noemt de 
heer Bol de tunnel aan het eind 
van bet Haagse Bos, ter hoogte 

aangehouden . 
Zes leden van de Eerste Enige 

Echte Nederlandse Wielrijders
bond zijn gisteravond op de 
Koekamplaan aangehouden, 
toen zij op heterdaad werden 
betrapt bij het opplakken van 
pamfletten op het wegdek. Bo
vendien waren zij juist bezig 
het hekwerk bij de Utrechtse 
Baan en het Kerkpad te verwij
deren. 

· van de Waalsdorperlaan. Een 
dergelijke tunnel kan volgens 
hem een goed alternatief zijn · 
voor de· fietsers- en voetgangers
brug waaraan tot nog toe ge
dacht is. 

Het plakwerk van de fietsers is 
in beslag genomen. De tekst 
van de pamfletten luidde: Voor
rang voor de fiets. Tegen het 
zestal is proces-verba.U opge- . 
maakt. 

fl( 8jul/ 
1f6 .. 

RIEF AAl - B El'J W 

1r.:"",N·' ... ~11. ~ 
.JU .. 

i 

In een brief aan het college van 
B en W schrijft de Eerste Enige 
Echte Wielrijders nond (ENW5) 
dll.t zij het niet eens is met de 
gang van zaken rc>n1 d~ open
stelling van de Utrechtsebaan. 
De vereniging is al geruime tijd 
Lo.eûg te voorkomen dat door de 
onenstemng van de Utrechtse
báan de f~etsverbinding Koe· 
kamplaan-Kerkpad wordt ver
broken. ~n haar brief schrijft de 
ENWB dat zij het .,onvoorstel
baar" ~;indt dat "twee goede 
functionerende fietsroutes wor· 
den afgesneden op 'hetzelflie 
moment dat er een vele miljoe· 
nen kostende fietsroute elders 
in !le tad •vordt a::.ngele~;c'.", 
De ENWB eist van de gemeente 

. dat de fietsverbinding Koe-
kamplaan-Kerkpad . 'gehand-
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haafd blijft. Dat moet dan ge
beuren. door middel van een 
tunnel, zo vindt de vereniging. 
Indien hiervoor inderdaad 
wordt gekozen dan is het duide
lijk dat deze niet vóór de open
stelling van de Utrechtsebaan 
(20 decembeer) gereed 7.ai zijn, 
In Ciat geval eist de ENWB een 
gelljkvloerse kruising als tijde
lijke oplossing. 
Voorts is de ENWB het niet eens 
met het plan van Staatsbosbe
heer om een deel van het Kerk
pad af te sluit1'!n voor fietsers . 
Verdere eisen van de vereniging 
zijn: handhaving van .de Boor
laan voor fietsers, aanleg fiet
spaden op de laan van Nieuw 
Oost Indië en .handhaving van , 
de verbinding Leidsestraatweg
Boorlaan. 



de begroting van Verkeer en vlaterstaat 

Na de begroting van 1976, waarin onge
woon veel aandacht was besteed aan het 
fietsverkeer (vanwege de prestigepro
jekten j,n Tilburg en Den Haag), kon de 
teleurstelli11g dit jaar niet uitblij ·· 
ven. Hiervoor waren niet slechts de 
bezuinigingen verantwoordelijk, maar 
veel meer de geringe aandacht die dit 
jaar in de toelichting op de begroting 
aan de fiets werd besteed: welgeteld 
één passage. Met slechts 29 miljoen 
zouden we het dit jaar moeten doen. 
De studiedag van de E.N.W.B. in Alners
faort ter gelegenheid van het eenjarig 
bestaan op 23 oktober j .l. kwam na een 
bijeenkomst van de Vaste Commissie van 
Verkeer en Waterstaat} waarin Kamerlid 
de Beer (VVD) aankondigde in een motie 
60 miljoen uit de werkgelegenheidspot 
te vragen voor de aanleg van wegen! 
Twee keer het totale bedrag voor fiets
voorzieningen dus. Op de studiedag trok 
Jan Wittenberg de verhoudingen 1.reer 
recht dJor een jaarlijks bedrag van 160 
miljoen voor fietsvoorzieningen te vra
gen (ruim 5 keer zo veel als nu). 

CONTINUE FIETSVERLICHTING 
Sinds een maand ongeveer is een lid van 
onze afdeling bezig met een probeersel, 
dat hij Continue Fietsverlichting heeft 
gedoopt. Wat i s namehjk het bez,.,aar én 
gevaar van de huidige verlichting ? Kort 
gezegd: als je stil staat heb je geen 
licht. Ook bij een fikse regenbui kan 
het gebeuren dat de dynamo gaat slippen, 
met hetzelfde effekt. 
Onze fietsde skundoloog dacht diep na (1) 
en kwam tot de gedachte dat een altijd 
brandende verlichting met oplaadbare 
batterijen en 1...ra.t elektronika mogelijk 
moest zijiï. Van elektronika weet hij 
echter niets, dus stak hij zijn licht 
op (sic!) bij een goede kennis, die erg 
enthousiast werd. In korte tijd 1..rerd · 
een schema bedacht; vervolgens werd het 
vele malen gewijzigd en zelfs werden 
een aantal essentiële onderdelen gratis 

en ... ,, d.e fiets 

Het antwoord hierop van Van der Doef 
(l'VDA) stelde menigeen teleur: hi,i leg·- _. 
de zich al bij voorbaat neer bij het nu 
uitgetrokken, geringe. bedrag. Gornelis
sen (CDA), een partij gerwot van Tjerk, 
Zo~ het echter nog eens proberen - en 
hield woordl Tijdens de begrotingsbe
handeling in de Kamer, waarbij vanuit 
vrij"rel iedere partij kritiek kwam op 
het beleid van Wasterterp voor de fiets 
(mevr. Smit-Kroes (VVD) sprak van 
11Fietspadengebroddeln), vroeg Gornelis
sen als .enige een konkreet te0r ag: vi jf 
miljoen méér (een verhoging van 17%) 
en, o mirakel , hij kreeg het nog ooki 
Vier miljoen daarvan komt uit het Rijks
wegenfonds, één miljoen wordt onttrokken 
uit de begrotingspost voor de aanleg van 
Rijksweg 19 door Hidden-Delfland tussen 
Schiedam en Delft, v1aarvan de aanleg nu, 
in afvrachting van een nadere studie naar 
de tracér ing, tijdelijk stil komt te 
liggen. Helaas gaat de voorbereiding van 
het deel tussen Delft en Rijswijk gewoon 
door, zodat het slechts uitstel van exe
cutie lijkt. 

Stephan v. d. Hoven 

door hem geleverd. Nu werd op snelle 
wijze een testapparaat in elkaar gezet. 
Wat is nu de grap? 1>Janneer je normaal 
fietst zorgt de dynamo voor de voeding 
van het voor- en achterlicht. ])alt nu 
de snelheid, dan brandt de verlichting 
zwakker, maar tot een zekere grenA: bij 
een te lage spanning wordt automatisch 
op de ingebouwde opla.adbare bat te rij en 
overgeschakeld . Als je stilftaat blijft. 
de verlichting 7JO ge1..roon branden. Ook om
gekeerd gaat het zo: eerst brandt de ver
lj_chting op bat te rij voeding; bij een be-
paalde . snelheid wordt weer op de dynamo 
overgeschakeld. Het nu gebruikte apparaat 
is nog niet de definitieve versie. Het 
ligt in de bedoeling de dynamo ook te la
ten zorgen voor het opladen van de bat
terijen. Dat gebeurt op dit moment nog 
met het oplaadapparaat van een elektro-



nische rekenmachine. 
De eerste ervaringen met de:z.e simpele 
veilighe:i.ds'roorziening voor de fiets zi .in 
erg leuk:. zo toonde de bemanning van een 
politieauto DEtv!ONSTRATIEF zijn belang-
stelling ( S T 0 P - P 0 L I T IE ). 

~ 
We willen deze proef echter graag veTde 
uitbreiden. \üe interes e heeft kan dit 
melden aan G.e redaktie (postbus 46Q,8). 
De kosten bedragen ongeveer f 35,- per 
apparaat; bij grotere aantallen :z.al dit 
belangrijk goedkoper k·unnen. 

(\ 
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f Afdeling 
'I I pF~ L<''YLIN~-~~OG ~TEEDS ~ ~T~EVE~ J 

Veel leden hebben zich opgegeven als aktief lid, zond·er precies te weten wat dat 
inhoudt. Wel, wie aktief \-lil zijn kan zelf uitzoeken op w'Blk gebied . Hieronder 
volgt een opnieUvi uitgebreid lijstje met verschillende mogelijkheden. 
Als er nu (plotseling) mankracht nodig is (bijvoorbeeld in verband met een aktie ), 
dan kan die worden gevonden door het 1üc~l-!3velingenregi ster t e r aadpl egen. 

-- -- - - -- --- -- ~itknippën-en ~p~t~ren-aän-ENwB-DenHäag,-PB 4638~ 

Ik geef me op al s aktief lid en wil graa.g helpen bij: 

o st raatakties 
o op sporen van knelpunten voor fietsers 
o het behartigen van de belangen van fietsers in wijkorganisaties 
o helpen adresseren cm nieten/vouven van de FIETSBEL 
o typewerk 
o redaktioneel i:erlc 
o fotograferen: t ekenen, t0ksten maken, enz . voor tentoonstell ingsmater iaa l 
o kri ti se ren van -verkeersplannen 
o op ander-e wij ze 5 nml. . e • • ~ • • • • • • "' • • • 

11 ' 



GROTER GROEIEN .. .. 

Jullie hebben het al in De Vogelvrije fietser kunnen lezen: de kritieke flnaucïél.e 
grens voor de E.N.1tl.B. en haar blad is 15.000 leden. Met zo'n ledental '\.JOrdt de 
druk van het blad veel goedkoper en zijn de vaste kosten voor de vereniging lager. 
Het betekent dat vrarmeer ieder lid van de E.N.W.B. anderhalf nieuw lid aanbrengt 
(hoe verzinnen ze betl), die grens van 15.000 leden kan worden overschreden. 
Dat is broodnodig, 11iet alleen vamJege de financiën , maar veel méér nog omdat we 
dan één grote vuist . h.-unnen maken • .Autoriteiten zijn nu eenmaal gevoeliger voor een 
grote vuist, die af en toe dreigend in hu richting komt, d9.n voor een slap wuivend 
handje. 
Waarom we er in onze eigen FIETSBEL nu veer over schrijven? ? Nogal logisch, hè? 
Als de E.N.W.B. moet groeien, dan zullen ook de afdelingen groter moeten worden 
(in ledental ui tera.'ird). De afdeling Den Haag e.o. telt momenteel ongeveer 450 
leden. Uitgaande van de ve rmenigvuldigingsfaktor 1,5 betekent dit dat de afdeling 
binnen afzienbare tijd 675 nieuwe leden moet tellen . Dit moet en kan, maar dan wel 
met mede\.J"erking van alle leden. 
Hij stellen geen lepeltjes in het vooruitzicht, wij bieden geen gratis abonnement 
tot 29 :februari 1977 en geven zelfs geen premie; hooguit een eervolle vermelding! 
Het enige wat wij aan kunnen bieden aan de leden is een grote, sterke E.N.\~.B. 
met een vuist als een moker. 
Nieu1-re leden kunnen worden aangemeld door middel van de folder, die in deze FIETS
BEL is opgenomen. Op naar de 1250 leden! We houden jullie op de hoogte. 

Enkele suggesties voor ledenwerving: 
- Geef die eeuwige twijfelaar als verjaardag- of Sinterklaascadeau op als lid 

van de E.N.1rJ . B. Hij krijgt dan een jaar lang De Vogelvrije Fietser gestuurd; 
2 tegen 1 dat bij daarna niet durft op te zeggen. 
Neem wat folders eH/of stickers mee naar het bedrijf waar de werkt en prik 
en/of plak ze op publikatieborden. Leg desnoods een stapeltje neer. 
Je zit nog op school? Schrijf dan een stuJ.::;je in de schoolkranti De redaktie 
van de FIETSBEL wil hier graag bij adviseren. 

Heel fijn 
Blij dat ik rij? .' 
Stóm dat ik brom, 
Knus dat ik bus 
Fijn dàt ik trein 
Knap dat ik trap 
Goedkoop dat lk loop. 

~----~---------~~ 
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Afdeling Den Haag 
Postbus 4638 
Telefoon 450537 

Geachte kollega - fietsers, 

Wij van de E.N.W.B. willen u oproepen om met ons t e protesteren tegen een 

ni euw onrecht dat ons wordt aangedaan . Op 20 december wordt namelijk de 

Utrechtsebaan geopend zonder dat er voor f ietsers, v oetgangers en 

invaliden een normale oversteek naar het f i etspad in het Haagse Boe is 

gerealiseerd. 

Wij willen vanaf de Koekamplaan een gel ijkvloerse kruising of een 

t unnel onder de Utrechtsebaan naar het Haagse Boe; vanaf de Boor laan een 

ge l ijkvloerse kruising; handhaving van het Kerkpad a l s fietspad en 

handhaving van de Boorlaan voor fietsers . 

Wij vragen u ons daarbij te steunen; u kunt aan deze slechte situatie 

iet s trachten te veranderen door: 

1- Onderstaande protestbrief te sturen aan de Haagse gemeenteraad . 

2- Mee te doen aan onze proteet-fietstocht (van hoogui t één uurtje) 
op zaterd~ 18 december om 13 uur (2 dagen voor 
de opening) • 
Vertrekplaats: Boorlaan I hoek Utrechtsebaan. 

Wij sijn het volledig eens met een van onze leden - moeder van zes 
kinderen- die onderstaande limerick schreef (aan de heren vanBen W): 

Mijne heren , wij voelen ons ver plicht u te laten weten 
Dat u de zwakkeren in het verkeer totaal bent vergeten 
U bleef namelijk i n gebreke 
Hen veilig te lat en overst eken 
Zoudt u alsnog ni e t gauw een zebra I stoplicht willen uitmeten? 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD , Burgemeester de Monchypl ein 14, Den Haag 
------------------- - ---------------- ---
Den Haag, (datum) 

Onder getekende protesteert tegen het verbreken van de verbindingen 
Koekamplaan - Kerkpad en Boorlaan - Leidsest raat weg en eist van de gemeente 
he=stel hiervan in de vorm van een gel i j kvloerse kruising, bevei l igd met 
s topl i cht en, of in de vorm van een t unnel zoals bij de Leidsestraatweg I 
Benoordenhoutseweg. Als de Utrecht sebaan wordt geopend moet er op z 'n minst 
een tijdelijke oplossing voor deze oversteken worden gemaakt. 
Ook wenst ondergèt~kende handhaving van het Kerkpad a ls fie t spad, hand
having van de Boorlaan voor fietsers en de aanleg van fietspaden l angs de 
Laan van Nieuw Oost Indi8. 

Hoogachtend, (naam) 
(adres) · 
(handtekening) 

• • • . 


