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Colofon 
 
VERZET (Van Dale): 1. verpozing, ontspanning; 2. tegenkanting, weerstand. Maar ook: 
afgelegde afstand per pedaalomwenteling. 
 
VERZET nummer 1, /36e jaargang, lente 2013 
 
Oplage: 1200 exemplaren (verschijnt vier maal per jaar) 
 
Ontwerp omslag: Quirijn Schuur 
Redactie, lay-out en stickeren: Eline Molijn 
Druk: Station Drukwerk, Scheepmakerstraat 5G, Katwijk, www.stationdrukwerk.nl 
Foto’s: Henk Huurneman, Martin Kroon, Pieter Schermers 
 
Voor advertenties: inlichtingen bij de redactie. 
 
Aan dit verzet werkten mee:, Gerard Bartels, Tini Beekenkamp, Laurens Beijen  Tom 
Boudewijns,  Aggie Brinkmann, Kees Broekhuizen,  René Dool, Michiel van Esch, Ton 
Evers, Henk Huurneman, Jos de Jong, Annemarie Klijnsmit, Martin Kroon, Frits van 
Oosten, Theo van der Poel, Peter Rumler, Pieter Schermers, Huub Schuurmans, Henk van 
der Valk, Jacco van Weele, Dirk Zweers 
 
Overname van artikelen of gedeelten daarvan is toegestaan onder uitdrukkelijke 
bronvermelding: Fietsersbond, afdeling Leiden e.o. 2013 
 
Kopij voor het volgende nummer van het Verzet vóór 1 juni 2013 naar Redactie Verzet, 
Fietsersbond Leiden e.o., Eikenlaan 5, 2231 XW Rijnsburg of leiden@fietsersbond.nl. 
 
De redactie heeft het recht om artikelen in te korten of geheel niet te plaatsen. 
 
Het Verzet digitaal ontvangen? Stuur een mailtje met je adresgegevens naar: 
leiden@fietsersbond.nl. 
 
Bij adreswijziging graag een kaartje sturen naar: De Fietsersbond, Postbus 2828, 3500 GV  
Utrecht of info@fietsersbond.nl en naar Eikenlaan 5, 2231 XW Rijnsburg of 
leiden@fietsersbond.nl (ook als je het digitale Verzet ontvangt!), graag met vermelding van 
oude en nieuwe adresgegevens. 
 
Opgave voor lidmaatschap: incl. 3-maandelijks de Vogelvrije Fietser (VVF): € 26 per jaar, 
(jongeren tot 25 jaar € 10). Zonder VVF: €13 per jaar. Cadeau-abonnement VVF € 15. 
 
Wil je meehelpen/meedenken met kleine en/of grote zaken? Schrijf een briefje naar 
Eikenlaan 5, 2231 XW Rijnsburg of mail naar leiden@fietsersbond.nl. Je bent van 
harte welkom! 
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Fietsersbond en politie verlichten Leiden 
 
Op 4 oktober heeft de politie in samenwerking met de afdeling Leiden van de Fietsersbond 
een actie gehouden tegen het fietsen zonder licht, hoewel het in dit geval beter is te 
spreken van een actie vóór het verlicht fietsen. De politie wilde namelijk aan het begin van 
het vroeg-donker-seizoen een publieksvriendelijke actie houden en vroeg de fietsersbond 
om hierbij overtreders gelijk van verlichting te voorzien. 
Zodra de politie iemand staande hield, werd haar/hem de keuze voorgelegd tussen een 
boete van € 45,00 of een lampensetje van € 5,00. Het zal geen verbazing wekken dat 
iedereen koos voor het laatste. Daardoor werd het aan de tafel van de Fietsersbond flink 
druk. Er werden in totaal 96 personen aangehouden. Veel mensen wilden de lampjes gelijk 
(laten) monteren, wat voor onze Peter een voortdurende stroom aan werk opleverde. 
De reacties van de tot dan toe 'onverlichte' personen waren over het algemeen zeer 
positief: 'goeie actie', 'veel beter dan een bon geven'. Verder viel op dat de aangehouden 
fietsers bijna allemaal tussen 20 en 30 jaar waren en de meesten bleken de Fietsersbond 
niet te kennen. De naamsbekendheid is dan ook flink toegenomen. 
De politie was zeer tevreden over de samenwerking, die volgend jaar hoogstwaarschijnlijk 
een vervolg krijgt. 
Tijdens de actie ontdekten we (en met name Peter) dat we te weinig menskracht hadden 
voor de montage van de lampjes. Bij deze dus een OPROEP: laat het weten als je volgend 
jaar mee wil helpen! 
 
René Dool 

                           
 

Landelijke Politiedag in Noordwijk groot succes! 
 
Politie Hollands Midden organiseerde zaterdag 20 oktober de Landelijke Politiedag. 
Wij waren daar aanwezig met een kraam vol met infomateriaal en de Fietsendief heeft 
weer een aantal optredens verzorgd. 
Op het terrein van de Brandweer werden diverse demonstraties gegeven: woninginbraak, 
ME/OE, overval en natuurlijk onze Fietsendief. 
Op het parkeerterrein en in de garages kreeg je over allerlei onderwerpen informatie: 
diefstal, inbraken, verkeersongevallen, etc., etc. 
Bureau Slachtofferhulp, het OM, bureau Halt, de Dierenpolitie en Burgernet waren ook 
aanwezig. VVN was aanwezig met een rijsimulator 
Kinderen konden een politie-uniform aanpassen en werden op een politiemotor op de foto 
gezet. 
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Fietsverlichtingsacties 2012:  
 

         
 
Fietsverlichtingsactie Leiden ruim 110 reparaties verricht! 
Zaterdag 27 oktober waren wij op de Beestenmarkt voor onze jaarlijkse 
Fietsverlichtingsactie 

Wij werden ondersteund door  van Hulst. Zij hadden een enorme tent neergezet 
waaronder gerepareerd kon worden. We begonnen in de regen, maar daarna ging het 
zonnetje schijnen. Onder de mooie tent van Bike Totaal van Hulst was het goed toeven. 
Ook de diverse materialen die werden meegebracht, waren erg welkom. Een medewerker 
van Bike Totaal van Hulst heeft zich de hele dag voor ons ingezet. Waarvoor onze dank! 
Als de reparatie te groot was kregen fietsers een bon, waarmee ze deze reparatie met 
korting in de winkel konden laten verrichten. Onze vrijwilligers: Peter, Frans Jos en Dirk 
waren afwisselend aan het repareren. Er is bij ruim 110 fietsen fietsverlichting gerepareerd. 
Een record voor ons! 
 
Het was gelukkig mooi weer zodat de rij wachtenden in het zonnetje stond.  
SBS6 (Hart van Nederland) kwam langs om een korte reportage te maken voor Hart van 
Nederland 
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Fietsverlichtingsactie Fietsersbond Katwijk weer succes.  
 
Op zaterdag 3 november hield de Fietsersbond, afdeling Katwijk haar jaarlijkse 
fietsverlichtingsactie van 11.00 uur tot 16.00 uur in de Badstraat te Katwijk. Dit keer alweer 
voor de 10de keer. 
Dit heuglijke feit werd extra glans gegeven door de aanwezigheid van katwijks 
burgervader, dhr. J. Wienen. Hij verving dhr. M. Udo, wethouder van Ruimtelijke ordening, 
Milieu en Infrastructuur, die helaas verhinderd was door de kabinetsperikelen in zijn partij, 
de VVD. (DZ: niet zo relevant, afwezig door omstandigheden wellicht beter) 
Het zo mooi uitgestippelde plan viel aldus jammerlijk in het water: enerzijds door de 
afwezigheid van dhr. Udo, anderzijds doordat er lange tijd na aanvang geen gegadigden 
voor reparatie waren door de regen die ons vanaf 11.00 uur flink parten speelde. 
 

  
 
Ondanks dit regenachtige weer zijn tijdens de actie toch nog 23 bezoekers geholpen met 
het weer brandend krijgen van hun fietsverlichting. Dit is door de stoere mannen in 
recordtijd klaargespeeld: vanaf 14.45 uur begon het ineens storm te lopen! Oorzaak: het 
was droog en een waterig zonnetje kwam zelfs door de wolken heen! Enkele fietsers met 
ingewikkelde problemen aan de verlichting zijn doorverwezen naar de vakman. 
Behalve het repareren van fietsverlichting werd ook informatie verstrekt over andere zaken 
waar de Fietsersbond zich voor inspant. 
Dankzij de inzet van de vrijwilligers, m/v, van de Fietsersbond uit Katwijk en regio is deze 
actie wederom geslaagd. Fietsersbond Katwijk is enkele Katwijkse fietsondernemers en de 
Gemeente Katwijk, met name dhr. J. Wienen,  bijzonder erkentelijk voor de geboden 
ondersteuning. 
Fietsersbond afdeling Katwijk, Tini Beekenkamp, Aggie Brinkmann en Dirk Zweers. 
 

Fietsverlichtingsactie Noordwijk  
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Zaterdag 17 november was een natte koude winderige dag. Gelukkig stonden we voor de 
Kringloopwinkel Noordwijk. Daar konden we regelmatig eventjes opwarmen. Ondanks de 
aankomst van Sint-Nicolaas was er toch veel belangstelling. Ruim 35 mensen hebben hun 
fietsverlichting weer op orde! 
 

Fietsverlichtingsactie Oegstgeest 
 
Op 24 november vond voor het eerst in de geschiedenis een fietsverlichting 
reparatiemiddag plaats in Oegstgeest op de Lange Voort.  
Ondanks het onaangename weer, kwamen er 35 mensen. Veel voorkomende problemen 
waren de batterijen en de bedrading. 
Dankzij drie vrijwilligers uit Leiden en vier uit Oegstgeest was het een geslaagde middag. 
Met dank aan Bike Totaal Van Hulst voor het lenen van de tent en diverse materialen, en 
Luyten in Katwijk voor het lenen van de bok. 
Annemarie Klijnsmit 
 

   
Jos Geurts heeft dit jaar voor het eerst meegewerkt en was aanwezig bij alle vier de 
Fietsverlichtingsacties! Wat een vrijwilliger! 
 

Nieuws uit Hillegom 
 
N208 
In de Werkgroep Verkeer hebben we overleg gevoerd over de concretisering van de 
plannen met de laatste fase: het traject naar het noorden tot Bennebroek. De inrichting 
wordt gelijk aan die van eerdere fasen, dus ook met asfalt fietspaden. Helaas had B&W de 
gemeenteraad al verleid tot een afwijking in de plannen: in plaats van een rotonde wordt 
toch weer gekozen voor een kruising met VRI op Weerestein X Pastsoorslaan/Weerlaan.  
 

   
 
De belangrijkste reden zou de toekomstige aanleg van de Duinpolderweg zijn, waardoor 
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de kruising te druk zou worden voor een rotonde. Over het tracé van die DPW is echter 
nog lang geen besluit genomen. We hebben ons daarom tegen verklaard en bij B&W en bij 
de raadsfracties protest aangetekend omdat de variant van een rotonde zelfs niet verder 
wordt uitgewerkt. Beloofd is namelijk dat er nog een heroverweging plaatsvindt voordat het 
Definitief ontwerp wordt vastgesteld. Zonder uitwerking van de rotondevariant kun je ook 
geen goede eindafweging maken, is ons argument. Verschillende fracties hebben beloofd 
alert te zijn op de mogelijkheid van heroverweging 
 
Duinpolderweg 
Vorig jaar heeft zich een werkgroepje gevormd van leden van de FB-afdelingen Hillegom, 
Haarlem, Bloemendaal-Bennebroek en Heemstede. Deze club zal in contact treden met de 
projectorganisatie zodra het traject van deze weg is vastgesteld, met het doel de 
fietsersbelangen op tafel te leggen. De DPW moet een oost-west verbinding vormen 
tussen de N 206, de Heereweg/Rijksstraatweg, de Driemerenweg en de A4. Vooral 
Hoofddorp heeft behoefte aan een dergelijke ontsluiting. De afdeling Hillegom denkt dat 
deze DPW er de eerste tientallen jaren niet komt: de kosten belopen nu al 200 miljoen. 
Minister Schultz wilde al niet bijdragen en nu zeker niet meer, nu ze allerlei vastgestelde 
plannen moet cancellen. 
 
Fietscursus voor volwassenen  
De achtste fietscursus is op 26 november afgerond met een happening waarbij de 
wethouder verkeer de certificaten weer uitreikte. Zes van de acht zijn geslaagd, twee gaan 
door in de volgende cursus, de negende. Die is inmiddels weer gestart met negen 
deelnemers. In november sprak een van de drie autochtone cursisten sprak een 
dankwoordje uit, daarbij meldde ze dat ze het een bijzondere ervaring had gevonden 
gedurende de lessen samen met allochtonen op te trekken: “Die ontmoet je anders niet…” 
Zo blijkt deze cursus dubbel en dwars te voldoen aan de opzet die de subsidiegevers voor 
ogen stond: maatschappelijke projecten die integratie bevorderen. 
 

  
Slalommen        theorieles 

 
Fietsplan Hillegom 
Is in de Werkgroep Verkeer vastgesteld en wordt via B&W aan de Gemeenteraad. 
Aangeboden. Komt binnenkort op onze site, apart bestellen kan via onderstaand 
mailadres.  
 
Problemen met verkeerssituaties? 
Bericht het ons en wij maken er werk van in de Werkgroep Verkeer en eventueel bij de 
politiek! Tel 0252-520096 of h.huurneman@snelnet.net.  
Henk Huurneman  
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Fietsknelpunten Leiden 
Dinsdag 20 november was er een gesprek met de Gemeente Leiden over Fietsknelpunten. 
Helaas heb ik hier tot nu toe nog geen verslag van ontvangen 
 

Inspraakreactie Fietsparkeerplan door Jos de Jong 
namens de Fietsersbond, afdeling Leiden. 
 
Raadscommissievergadering Leefbaarheid en Bereikbaarheid, 22 november 2012 
Instellen klankbordgroep: gefaseerde invoering en tussentijdse evaluatie door 
klankbordgroep  
 
De Fietsersbond adviseerde gefaseerde invoer van de plannen. De gemeente geeft toe dat 
het goed kan zijn om tussentijds aan de knoppen te draaien. Fietsersbond dringt aan op de 
oprichting van een klankbordgroep met daarin gebruikers (waaronder ook de 
Fietsersbond), zodat deze klankbordgroep aan kan geven wanneer het tijd is om aan de 
knoppen te draaien, de plannen bij te stellen. 
 
De verhouding betaald/onbetaald 
Er wordt een ambitie neergelegd om per 2020 18.500 fietsparkeerplekken gerealiseerd te 
hebben. Er wordt aangegeven dat er op flinke afstand, maar binnen 250 meter van het 
station, nog gratis parkeerplekken overblijven. Maar hoeveel? 
- 8000 gratis / 10.500 betaald? 
- 4000 gratis / 14.500 betaald? 
- 100 gratis / 18.400 betaald? 
De gemeenteraadsleden die hierover moeten beslissen, de mensen die inspraak mogen 
leveren moeten voor een goede afweging in het masterplan kunnen lezen welke 
verhouding de gemeente Leiden precies voor ogen heeft. Waarom staan die getallen er 
niet in? 
Eerste dag gratis heel belangrijk voor draagvlak 
Het voorstel om de eerste 24 uur gratis te maken wordt door de gemeente afgeserveerd, 
omdat uit landelijke resultaten zou blijken dat dit te duur zou zijn. Welke landelijke 
resultaten zijn dit? 
Het masterplan fietsbroeken kan een succes worden als er voldoende draagvlak is. De 
eerste 24 uur gratis maken is een prima manier om fietsers over de streep te trekken. 
De gemeente Leiden kan ook kiezen voor een situatie met veel betaalde 
fietsparkeerplekken die massaal genegeerd gaan worden. 
En… het argument dat de gemeente gebruikt geldt kennelijk niet voor de ondergrondse 
stalling die bij de V&D gerealiseerd gaat worden en waar precies dit beleid (de eerste 24 
uur gratis) het project tot een succes zullen maken. 
 
OV-chip 
De Fietsersbond zet ook een vraagteken bij de opmerking van de gemeente dat het 
betalen met ov-chip of soortgelijk middel en het betaalgemak daarvan volgens onderzoek 
belangrijker is dan het betalen op zich. Wij vragen ons af welk onderzoek dit is. De 
Fietsersbond kent het niet.  
Nieuwbouw Rijnburgerblok afhankelijk van sluitende businesscase 
Ofwel: wel of geen bijdrage van het rijk. 
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Als er gebouwd gaat worden op de plek van het Rijnsburgerblok heeft de gemeente als eis 
dat er fietsenstallingen in de nieuwbouw worden opgenomen. Hiervoor is al een bedrag 
gereserveerd van 6,5 miljoen. Er is echter veel meer geld nodig en alles is afhankelijk 
gemaakt van een bijdrage van het rijk. 
In de businesscase (een soort begroting) van het masterplan wordt gewerkt met bedragen 
waarvan niet zeker is of die er ook zullen komen. Er staat bijvoorbeeld een bedrag van 3 
miljoen in van ‘de ontwikkelaars’. Ook is er een niet gedekt bedrag van € 2.440.000 
waarvoor de gemeente een schuld moet aangaan die in 20, 25 of 30 jaar terugbetaald 
moet worden uit de gehoopte inkomsten uit de exploitatie van de fietsenstallingen. 
Los daarvan zijn de kosten van de exploitatie buiten deze begroting, buiten deze 
businesscase gehouden. 
En… van een een sluitende business case is de bijdrage van het rijk afhankelijk, zij zal 
maximaal 50% bijdragen in de kosten. In deze businesscase is dat bedrag al ingevuld en is 
er ook van uitgegaan van deze rijksbijdrage inderdaad op het maximum van 50% zal 
uitkomen. 
Als de rijksbijdrage lager uitpakt of wegvalt, als andere bedragen in deze businesscase 
niet spijkerhard blijken te zijn, welke alternatieven heeft de gemeente dan om alsnog 
voldoende fietsparkeerplekken te realiseren?  
 
Correctie/aanvulling achteraf: een van de medewerkers van het projectbureau dat zich 
bezig houdt met het masterplan Fietsparkeren vertelde mij in de pauze van de 
commissievergadering en na de inspraakreactie dat er voor de nieuwbouwplannen 
Rijnsburgerblok een aparte, wel sluitende, begroting is. 
 
Creëer mogelijkheden voor extra capaciteit 
De Fietsersbond dringt aan op het creëren van mogelijkheden om extra capaciteit van 
fietsparkeerplekken rond het station te bouwen wanneer de vraag nog meer stijgt dan nu 
voorzien. Je moet dan niet helemaal klem zitten en kunnen reageren op de toenemende 
vraag. Daarbij vragen we de gemeente ook te denken aan het eventueel opheffen van 
autoparkeerplekken. We stellen dus nadrukkelijk ook het principe van de gemeente Leiden 
ter discussie dat er geen autoparkeerplekken mogen vervallen. Volgens het 
schaalsprongverhaal van de Fietsersbond zijn dat soort maatregelen juist wel nodig om 
een nieuwe stap in fietsinfrastructuur- en voorzieningen te zetten. 
 
Vanwege het feit dat het Meldpunt buiten werking is, plaatsen wij de ingezonden 
meldingen in het Verzet. 
 

Ingezonden emailwisseling:  
Regenwaterafvoer fietsenstalling station Leiden Centraal 
donderdag 26 juli 2012 0:22 
 
Beste Enny, 
Graag je aandacht voor het volgende: De fietsenstalling onder de taxistandplaats voor het 
station trekt in de loop van het jaar door zijn verdiepte ligging veel zand en bladeren, 
waardoor zich veel aarde en modder ophoopt in de waterafvoergoten. Die zijn al enige tijd 
nauwelijks meer te zien en op enkele plaatsen groeien al struiken van een halve meter 
hoog. Een goede waterafvoer zal zo niet lang meer mogelijk zijn, wat ook wel werd 
aangetoond tijdens de regenperiode in de eerste weken van juli. 
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Toen stond de in de noordoostelijke hoek van de stalling (richting Schuttersveld) al 
regelmatig meer dan 10 cm water. Water dat na een halve dag dan wel was verdwenen, 
maar dat tegelijkertijd ook de afvoer verder zal dichtslibben. Een grondige opschoning van 
de goten lijkt mij dan ook dringend nodig. Alleen de modder wegscheppen zal al een stuk 
helpen, al is het natuurlijk nog beter om de roosters open te schroeven en ook de goten 
daaronder leeg te scheppen. Het lijkt mij slim om dat juist nu te (laten) doen, want nu is het 
relatief rustig in de stalling, zeker als deze operatie bijvoorbeeld in de avonduren zou 
kunnen plaatsvinden. In september zal de stalling weer overvol staan en wordt een 
dergelijke klus veel moeilijker om te realiseren. 
Ik hoop dat je hier wat mee kunt, 
Met vriendelijke groeten, Pieter Schermers 
 
Thursday, July 26, 2012 7:33 AM 
Beste Pieter, Ik stuur je mail door naar de unitleider die Fiets Fout tegenwoordig behandelt. 
Ik doe tegenwoordig andere werkzaamheden. Je krijgt van hem antwoord. 
Met vriendelijke groeten, Enny Duivenvoorden, 
 
donderdag 26 juli 2012 9:14 
Da's mooi, maar het gaat dus niet over Fiets Fout, maar over 
schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Do, 26 juli, 2012 10:54 am schreef Duivenvoorden, Enny: 
Daar heb je gelijk in, maar ik heb eigenlijk niets meer met die afdeling te maken, de 
unitleider die het heeft overgenomen, stuurt het door naar het Servicepunt Woonomgeving. 
Je kan dat ook zelf doen door een mail te sturen naar 
ServicepuntWoonomgeving@leiden.nl 
Zij sturen het dan door naar de afdeling die het moet oplossen. Dat kan ook zo als je 
klachten hebt over de fietsenstalling of parkeren of welke klacht je hebt over Leiden. De 
klachten worden dan ook geregistreerd en er is controle op de afhandelingstermijn. 
Vriendelijke groeten, Enny Duivenvoorden 
 
Thursday, July 26, 2012 1:06 PM 
Hallo Enny en Pieter 
Ik heb deze melding door laten zetten naar stedelijk zodat die hun mensen daar op los 
kunnen laten. Ik ga hier de medewerkers die op fiets fout staan er ook even naar laten 
kijken om te proberen dat de goten vrij zijn van fietsen. 
Met vriendelijke groeten, 
Cees Goldenberg unitleider handhaving openbare ruimte, Gemeente Leiden 
 
woensdag 1 augustus 2012 0:15 
Dag Cees, 
Ik ben de laatste dagen na de ochtendspits in de stalling geweest en mijn indruk is dat het 
merendeel van de werkzaamheden, zoniet alles, best wel gedaan kan worden zonder 
fietsen te verwijderen. In deze zomerdagen zijn de fietsparkeerplaatsen aan de stadszijde 
van de stalling voor minder dan de helft bezet. Een deel van de regengoot loopt onder 
legale parkeerplaatsen door, maar de fietsen die daaroverheen staan, staan alleen met 
hun voorwiel vast en de goot loopt meer onder het achterwiel door, dat gemakkelijk heen 
en weer kan worden gezet. In het middendeel van de stalling zijn geen rekken – geen idee 
of fietsen daar legaal staan, maar in elk geval staan ze daar niemand in de weg. Deze 
plekken waren gister en vandaag nauwelijks bezet en de enkele fietsen kunnen 
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gemakkelijk even opzij gezet worden. Dan zijn er nog de minder legale plekken aan de 
uiteinden, wel wat hinderlijk voor mensen die de hellingbaan of de trap afkomen. Daar 
stond vandaag niemand.  
Hopelijk kun je iets met deze info. 
Veel succes, Pieter Schermers 
 
Sent: Wednesday, August 01, 2012 1:16 PM 
Hallo Pieter 
Ik zal dit door zetten naar de afdeling stedelijk om hen de gelegenheid te geven om de 
goten te schonen. 
Met vriendelijke groeten, Cees Goldenberg 
 
Er schijnt nu wel wat te gaan gebeuren met de stalling bij het station, er is flink gestickerd, 
dus het zal nu toch wel aan de meeste fietsers bekend zijn: van 10-14 december zal er 
elders geparkeerd moeten worden. Zie ook 
http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/300-extra-fietsplekken-en-grote-schoonmaak-
fietsenstallingen-stationsgebied-1/4472/ 
 

 
 
Ik neem aan dat dan ook de afwatering onder handen zal worden genomen, Groeten, 
Pieter 
 
September 24, 2012 11:28 PM 
Beste Cees, 
Het regenseizoen is begonnen en waar ik bang voor was is uitgekomen. De fietsenstalling 
voor het station staat op een dag als deze al aardig blank (zie foto) en voor bijvoorbeeld 
donderdag wordt de dubbele hoeveelheid regen verwacht. Intussen slibben de goten 
verder dicht en zoals je op de tweede foto kunt zien zit er zoveel modder in dat er aardige 
planten in kunnen groeien. En ja, nu het nieuwe studiejaar is begonnen, wordt 
schoonmaken wel wat moeilijker, want overdag staat de stalling erg vol. Maar misschien is 
er toch nog wel wat aan te doen... 
Met vriendelijke groeten, Pieter Schermers 
 
donderdag 6 oktober 2011 12:04 
Onderwerp: fietsenstalling station 
Dag Enny, 
Leuk dat 3 oktober dit jaar weer een groot succes is geworden. Volgens mij was er een 
record aantal bezoekers. Helaas gaat dat gepaard met een record aan rommel. Hoewel de 
gemeente de meeste rommel vlot heeft opgeruimd, wil ik nog wel graag uw aandacht 
vragen voor de verdiepte fietsenstalling onder de taxistandplaats bij het station. 
Die een keer schoonmaken zou geen overbodige luxe zijn, te meer daar er bij de 3 
oktoberviering nogal wat glaswerk in is gegooid. Niet erg prettig voor fietsers. Ook zijn er 
onderdelen terecht gekomen die volgens mij toebehoorden aan de fietsenrekken bij het gat 
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van Putten. Nu kunnen die mogelijk nog teruggeplaatst worden. Langer wachten leidt 
slechts tot verdere vernieling. Een ander punt van aandacht is dat in de waterafvoergoten 
van de verdiepte fietsenstalling allerlei zwerfvuil, zand en bladeren terecht komen. 
Inmiddels groeien daarin al de eerste planten/bomen. Die goten een keer grondig reinigen 
zal lastig zijn (vanwege de erop geparkeerde fietsen), maar lijkt me wel noodzakelijk, wil de 
stalling bij een flinke regenbui niet blank komen te staan. 
Met vriendelijke groeten, Pieter Schermers 
 
October 06, 2011 1:42 PM 
Beste Pieter, 
Ik heb je mail doorgestuurd naar het Servicepunt Woonomgeving. 
Wij zorgen er voor dat de doorgang voor fietsers vrij is van fietsen, de afdeling Vegen en 
Prullenbakken zorgt voor het schoonhouden van de fietsenstalling. Daar moet ik wel bij 
aantekenen dat dit doorgaans een paar keer per jaar gebeurt, omdat er moeilijk doorheen 
te  komen is met schoonmaakmateriaal. 
Mogelijk zit het wel in de planning van de komende weken, dat weet ik niet. 
Vriendelijke groeten, Enny Duivenvoorden-van der Zeeuw 
 

Ingezonden email: zienswijze verkeersbesluit Bargelaan 
Aan burgemeester en wethouders van Leiden  
Leiden, 12 november 2012 
 
Geacht college, 
In de Gemeenteberichten in het Leids Nieuwsblad van 2 november 2012 wordt 
meegedeeld dat het ontwerp-verkeersbesluit 'Bargelaan' is vastgesteld en dat het met 
ingang van 2 november voor zienswijzen is vrijgegeven.  
Naar aanleiding daarvan dien ik de volgende zienswijze in. 
Tien jaar geleden is er bij de aanleg van de Bargelaan om onbegrijpelijke redenen voor 
gekozen om uitsluitend een fietspad langs de zeezijde te leggen. Dat heeft voor veel 
fietsers enorme nadelen. Als je vanuit de stad (inclusief de Merenwijk) naar een van de 
fietsenstallingen aan de zeezijde van het station wilt, moet je twee keer de Bargelaan 
oversteken. Aan de kant van de Rijnsburgerweg heb je dan ook nog te maken met een 
verkeerslichteninstallatie. Veel fietsers laten zich niet dwingen om die omweg te maken en 
fietsen van de Rijnsburgerweg naar de fietsenstallingen over de stoep. Dat is hinderlijk en 
soms gevaarlijk voor de voetgangers.  
Hierna een kleine greep uit wat er in de jaren 2004-2009 over het ontbreken van dit 
fietspad gezegd en geschreven is. 
 
4 juli 2004  
In een zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied 
Zeezijde wees ik op de ongewenste situatie en deed ik tekstvoorstellen om in de 
voorschriften en de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan duidelijker te maken dat 
het fietspad aan de stationskant moet worden aangelegd zonder dat dit ten koste zou 
moeten gaan van het fietspad aan de zeezijde. 
 
20 december 2005 
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast. In het raadsvoorstel van het college 
werd positief op mijn zienswijze gereageerd: "Het fietspad aan de Stationszijde zal naar 
verwachting binnen een termijn van 2,5 jaar worden aangelegd. Er blijft daarnaast ook een 
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fietspad aan de andere zijde van de Bargelaan gehandhaafd. Deze fietsverbinding staat 
aangegeven op de overzichtstekening van de verkeersstructuur." 
Naar aanleiding van mijn zienswijze is in de toelichting van het bestemmingsplan de 
volgende passage toegevoegd: "Vanwege de bereikbaarheid van de bestaande 
stationsfietsenstalling en de toekomstige ondergrondse fietsenstalling wordt er tenminste 
tussen de Rijnsburgerweg en het Station een fietspad aan de stationskant aangelegd." 
Verder is in de voorschriften van het bestemmingsplan aan artikel 12 (verkeersdoeleinden) 
de volgende bepaling toegevoegd; De Bargelaan wordt tenminste tussen de 
Rijnsburgerweg en het Station voorzien van een fietspad aan de Stationszijde." 
 
9 september 2008 
In de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid vroeg de heer Holla naar de planning van 
de aanleg van het fietspad. Hij had gehoord dat de Bargelaan opnieuw zou worden 
ingericht na de bouw van de fietsenstalling en het ROC en dat dan ook de ontbrekende 
fietspaden zouden worden aangelegd. Hij voorzag dat deze situatie nog jaren kon duren 
en vroeg wethouder Van Woensel of hij bereid was zo snel mogelijk na het gereedkomen 
van de fietsenstalling een fietspad aan de stationszijde van de Bargelaan aan te leggen.  
De wethouder antwoordde dat hij het een goede suggestie vond de aanleg van het 
fietspad naar voren te halen. Hij zegde toe dit met de ambtenaren en met name met de 
projectleider van het Leiden Centraal Project op te nemen.  
 
19 november 2008 
Wethouder Van Woensel schreef in een brief van aan de commissie Ruimte en 
Bereikbaarheid dat het mogelijk was gebleken om het fietspad eerder aan te leggen: "Een 
voorlopige planning voorziet nu in een oplevering in mei 2009 en dat is rond de datum van 
de geplande oplevering van de fietsenstalling."  
 
26 maart 2009 
Wethouder Van Woensel deelde in een brief mee dat de aanleg van het fietspad was 
uitgesteld naar het najaar van 2009.  
Het fietspad is echter nog steeds niet aangelegd. De reden daarvan is niet duidelijk. 
In de publicatie in Gemeenteberichten van 2 november staat: "Het stationsplein aan de 
zijde van de Bargelaan zal worden heringericht evenals de westelijke zijde van de 
Bargelaan. De inrichting van het oostelijk deel van de Bargelaan blijft vooralsnog 
ongewijzigd." Met andere woorden: nog steeds geen fietspad aan de stationskant van de 
Bargelaan vanaf de Rijnsburgerweg. 
Aan het ontwerp-verkeersbesluit ligt, als ik het goed begrijp, de 'Verkeersstudie 
ontwikkelingen Bargelaan' van het bureau Goudappel Coffeng van 27 april 2012 ten 
grondslag. Daarin wordt met geen woord gerept over wat er in het bestemmingsplan staat 
over het fietspad aan de stationszijde. Volstrekt ten onrechte wordt gesuggereerd dat het 
fietspad aan de overkant van de Bargelaan een toereikende voorziening voor de fietsers is. 
In de overwegingen van het ontwerp-verkeersbesluit staat onder andere: "dat de fietsers 
van de centrumzijde voornamelijk gebruik zullen maken van de fietstunnel om de 
verkeerslichten rond de Rijnsburgerweg te mijden. Hooguit de fietsers vanuit de Merenwijk, 
goed voor grofweg 150 ritten, rijden via de Rijnsburgerweg en belasten de 
verkeersregelinstallatie op de kruising Bargelaan – Rijnsburgerweg;". Ook dit is volstrekt 
onjuist. Voor een groot deel van de fietsers uit de stad is de grote tunnel in het verlengde 
van de Rijnsburgerweg veel dichterbij en veel handiger dan de Joop Walenkamptunnel. 
Handhaven van de huidige situatie betekent dat de bezoekers van het ROC en de 
gebruikers van de fietsenstallingen aan de zeezijde van het station ook in de toekomst 
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twee keer onnodig de Bargelaan zullen moeten oversteken. Het gereed komen van het 
ROC betekent dat nog veel meer fietsers dan nu het geval is over de stoep bij het gebouw 
'De Kijker' zullen gaan rijden. 
Ik doe een dringend beroep op u om het fietspad, conform het bestemmingsplan, nu snel 
aan te leggen. 
Met vriendelijke groet, Laurens Beijen 
 

Ingezonden email: software voor verkeersregelautomaten 
 
Aan burgemeester en wethouders van Leiden, Leiden, 12 november 2012 
 
Geacht college, 
 
In de collegebesluiten van 23 oktober 2012 las ik de volgende tekst: 
Aanbesteding bij aanschaf van software voor verkeersregelautomaten 12.0954 
Om verkeersregelautomaten goed te kunnen laten functioneren is specifieke software 
nodig. Met deze software worden zowel technische-  als verkeerskundige gegevens 
geanalyseerd zoals rijden door rood, verliestijden bij verkeerslichten, wachttijden bij 
verkeerslichten etc. Op deze manier worden verkeerslichtenregelingen beter afgestemd op 
de te verwerken verkeersstromen. Omdat er slechts één fabrikant / leverancier is, heeft het 
college van B en W besloten tot rechtstreekse – en enkelvoudige gunning van de levering 
van deze software. Het is erg belangrijk wat de uitgangspunten zijn die worden gehanteerd 
bij het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen. Wegen bijvoorbeeld de wachttijden van 
alle verkeers- deelnemers even zwaar, wordt voorrang gegeven aan de doorstroming van 
het autoverkeer of wordt juist extra prioriteit gegeven aan de fietsers? Dat laatste zou 
logisch zijn, gelet op datgene wat tot dusverre altijd als officieel uitgangspunt in het Leidse 
verkeersbeleid gold. 
Ik ben erg benieuwd welke beleidsuitgangspunten zijn meegegeven aan de leverancier 
van de nieuwe software. Wilt u mij daarover informeren? 
Met vriendelijke groet, Laurens Beijen 
 

Ingezonden email: bladermassa’s op fietspaden 
 
donderdag 15 november 2012 16:26 
Onderwerp: verzoek om gemeenten op te jutten om nu die gladde bladermassa's  
weg te vegen van doorgaande fietspaden 
 
L.S., 
 
Elke herfst constateer ik dat die mooie dure fietspaden die de provincie en gemeenten 
hebben aangelegd rond dit tijdstip (na de grootste bladval) met nat weer spiegelglad 
worden door ophoping van afgevallen bladeren. Een voorbeeld is de nieuwe snelfietsroute 
langs het spoor door Voorschoten, waar je in enkele bochten onderuit kunt gaan als je 
daar remt op het bladerrijke wegdek. Typische praktijk: wel veel geld in infra stoppen, niets 
doen aan onderhoud! 
 
Hetzelfde doet zich elke winter ook voor met sneeuw, waar de bond centraal steeds 
aandacht voor vraagt. 
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Ik verzoek hierbij de Leidse en Voorschotense afdeling om de gemeente op te roepen 
direct een veegwagen te sturen om deze gevaarlijke plekken schoon te maken. De 
gemeente is ook aansprakelijk als ze niet optreedt en er iemand ten val komt. Hopelijk 
helpt het als een afdeling aan de bel trekt hierover; mijn telefoontjes privé blijken namelijk 
niet veel te helpen. 
 
Dit lijkt me landelijk ook een zaak die nu aandacht vergt op veel plekken, dus dit verzoek 
ook CC ter attentie van de bond centraal! 
 
Hart. groet, Martin Kroon, lid/fietstoeristengids 
 

   
 
Beste Martin, 
we zullen jouw verzoek meenemen bij het knelpunten overleg dat we deze week 
(november 2012) met de Gemeente Leiden hebben. 
 
Ik heb gisteren zelf moeten meemaken hoe makkelijk je op een nat wegdek met bladeren 
onderuit kunt gaan. Op de Broekweg (Merenwijk) zag ik 50m voor mij mijn buurvrouw met 
haar jongetje van rond 7 jaar fietsen, toen het kind op bladeren onderuit ging en de moeder 
daarachter ternauwernood nog kon remmen; en een fietser achter haar ook nog onderuit 
ging toen hij plotseling moest remmen. Gelukkig is behalve de schrik en een kleine buil bij 
het jongetje niks gebeurd, maar het laat toch zien hoe verraderlijk een glad 
wegdek met bladeren kan zijn. 
 
We gaan de gemeente erop wijzen dat het hun taak is de fietspaden schoon te 
houden, als volgt: Ruimen van bladeren en takken zou onderdeel moeten zijn van het 
onderhoud net als gladheidbestrijding. Nadat in december de laatste reut aan bladeren 
is opgeruimd is de gemeente in principe klaar met de bladeren tot de volgende herfst, 
maar soms brengen stormen ook in andere jaargetijden erg veel takken op wegen en 
paden. Dan de fietspaden ook weer ruimen. Naast preventie van valpartijen door gladheid 
dient het ruimen van bladeren het zicht op het wegdek, waar allerlei verborgen kuilen en 
rondslingerende scherpe voorwerpen in/op kunnen zitten. Het ruimen is dus voor de 
preventie van enkelvoudige ongevallen en van ongevallen onderling door plotseling 
uitwijkende fietsers. 
 
Met beste groeten, Peter Rumler 
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Ingezonden email: BOR; Brommers op de Rijbaan 
 
Beste Fietsersbond 
Ik kom regelmatig in Leiden en vraag me af waarom het fietspad langs de Engelendaal nog 
niet brommervrij is. 
Volgens de nieuwe regels moeten brommers op de rijbaan. (BOR) 
Dan kan natuurlijk wel want op de rijbaan is de max. snelheid 50 km/u 
Volgens de regels moeten brommers op de rijbaan rijden als daar een max. snelheid is 
ingesteld van 60 km/u of minder. 
Ton Evers 
 
Reactie: 
Een stukje uit: 
http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Verkeersborden%20en%20Verkeersregels%20in%20

Nederland_tcm174-266884.pdf: 
Tabel: Maximum snelheden bromfiets bebouwde kom buiten gebied: Rijbaan 45 45 
Fiets/bromfietspad 30 40 
Maar hier staat niet dat de gemeente de regel aan zou moeten passen, en dus dan ook de 
borden aanpassen. 

Op: http://www.cbr.nl/334.pp: 
Sinds 15 december 1999 rijdt de bromfiets op de rijbaan. Door deze regel is het aantal 
ongevallen waar een bromfiets bij is betrokken, sterk afgenomen. 
....... 
Bromfietsers moeten het verplichte fiets-/bromfietspad volgen. De bromfietser hoort dus 
niet overal binnen de bebouwde kom op de rijbaan thuis. 
Theo van der Poel 
 

Ingezonden email: slecht onderhouden fietspaden. 
 
Beste afdeling Leiden van de Fietsersbond, 
Ik heb vanavond onderstaande 3 vragen/klachten ingediend bij het Servicepunt 
woonomgeving van de gemeente Leiden. Ik heb dat gedaan via een zgn. DigiD-
contactformulier, blijkbaar de enige manier om een e-mail aan deze afdeling van de 
gemeente Leiden te sturen. Ik hoop dat het op de juiste plaats terecht komt en ook dat ik 
reactie krijg... Of weten jullie een beter loket om dit soort dingen naartoe te sturen? In ieder 
geval stuur ik jullie mijn vragen ter info, omdat ik weet dat jullie graag horen waarover 
Leidse fietsers klachten of vragen hebben. 
Begin 2012 (als ik het me goed herinner) zijn er op de Oude Vest wekenlang 
werkzaamheden geweest, die zo te zien te maken hadden met ondergrondse bekabeling. 
Dat was aan de zuidzijde, het gedeelte tussen grofweg de Marebrug en de Haven. Zoals 
altijd hebben de bekabelaars de opgebroken straat niet al te best teruggelegd. Inmiddels 
zijn de meeste klinkers al een aardig eind verzakt. Erover fietsen wordt steeds lastiger en 
gevaarlijker, zeker nu de straten in de winter vaak nat, donker en glibberig zijn. En dit is 
een weg waar veel wordt gefietst, dus die zou volgens mij dan ook op een behoorlijke 
manier berijdbaar moeten zijn. Kunt u hier binnenkort iets aan doen?  
Het fietspad aan beide zijden langs de Langegracht en in het verlengde richting 
Schuttersveld (incl. de houten 'noodbrug' die er al 10 jaar ligt) is op heel veel plaatsen 
ontzettend slecht: grote kuilen, hobbels vanwege boomwortels en stukken die opgebroken 
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zijn geweest en slecht zijn dichtgemaakt. Dit is denk ik een van de drukst bereden 
fietspaden van Leiden, o.a. voor veel mensen de snelste route naar het NS-station. Een 
paar jaar geleden is een stukje ervan (langs de Digros) prachtig opgeknapt. Wanneer volgt 
de rest? Het is echt hard nodig! 
  
Kunt u alle kinderkopjes in Leiden weghalen en vervangen door fatsoenlijke bestrating? 
Kinderkopjes zijn keien die stammen uit de tijd dat er niks beters aan straatverharding 
voorhanden was. Anno nu zijn ze voor fietsers een hel: je rammelt van je zadel af, je 
bagage schudt stuk en het is ontzettend slecht voor je fiets. Die slijt vijftig keer zo hard als 
normaal door al het gebonk en gestuiter dat wielen en frame voor de kiezen krijgen. Ook 
voor voetgangers zijn ze een hel: naaldhakken blijven steken, kinderwagens worden 
onbestuurbaar, voor oude mensen met of zonder rollator zijn het onneembare passages. 
En stelt u zich al die mensen eens voor bij regen, sneeuw en vorst. Bovendien: veel 
stukken zijn schandalig slecht gelegd, bijvoorbeeld het pleintje bij het Gerecht: grote kieren 
en gaten tussen vrijwel alle stenen. Als u ze niet weghaalt, laat ze dan opnieuw leggen 
door een bedrijf dat weet wat het doet, in plaats van de broddelaars die het jaren geleden 
zo lekker goedkoop hebben opgeknapt. 
Met vriendelijke groet, Jacco van Weele 
 

Ingezonden email: klacht wegdek Roomburgereiland 5 
 
Geachte gemeente, 
 
Het wegdek bij de Roomburgereiland 5, Leiden is erg slecht. Fietsers hebben hiervan 
vooral in het donker als je er niet op bedacht bent last van. Ongelukken door verliezen van 
balans of uitwijkmanoeuvres zijn niet uit te sluiten. 
Deze situatie bestaat al jaren. Is dit bekend en is bekend of en zo ja wanneer dit wordt 
opgelost? 
Met vriendelijke groet, Kees Broekhuizen 
 

Meldpunt Gladheidbestrijding 
 
November 2012 heb ik op onze website een meldpunt geopend vanwege het winterse 
weer. De gemeenten hadden wederom beterschap beloofd betreffende de 
gladheidbestrijding op fietspaden. Helaas zijn er niet veel reacties binnengekomen. 
Ondanks het feit dat de ongevallen van fietsers door gladheid toch erg hoog waren. 
Op de landelijke website was ook een meldpunt gladheidbestrijding, ook daar niet veel 
reacties uit Leiden en omstreken. Zo kunnen we helaas de gemeenten ook niet aansporen 
om verbeteringen aan te brengen. 
 

Aansprakelijkheid gemeente Gladheidbestrijding 
Mocht je onverhoopt gevallen zijn doordat gemeente in gebreke is gebleven, dan is er altijd 
de mogelijkheid om de gemeente aansprakelijk proberen te stellen voor schade of letsel. 
Dat kan op grond van Burgerlijk Wetboek 6:162. 
 

Strooibeleid 2012/2013 
December 2012: 
Bij het vorige sneeuwbuitje viel het mij op dat je in Den Haag meteen platgereden werd 
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door strooiwagens. In Loosduinen reden er twee achter elkaar. 
Vanmorgen ben ik via de Ir Driessenstraat, Haarlemmerstraat en Witte Singel naar mijn 
werk gereden en heb nergens strooiwagens gezien. Ook heb ik niet gezien dat er 
gestrooid was: waar de sneeuw "weg" was, hadden auto's gereden. (Leiden) 
 
Rijnsburg: niet gestrooid: Valkenburgerweg tussen Waterboslaan en Oegstgeest, Fietspad 
einde Oranjelaan wordt nooit gestrooid of geschoven! 
 
Januari 2013 
week 3: 
 
Rijnsburg: Niet gestrooid: Valkenburgerweg tussen Waterboslaan en Oegstgeest, Fietspad 
einde Oranjelaan wordt nooit gestrooid of geschoven! Andere zijde Oranjelaan: alle 
sneeuw is op de fietsstrook geschoven zodat de fietsers noodgedwongen op de rijbaan 
moeten fietsen 
 
Leiden: Het is mij opgevallen dat de vastgestelde strooiroutes voor fietspaden op enkele 
stukken niet overeenstemmen met de door de Kadernota Bereikbaarheid vastgestelde 
hoofdfietsroutes: Strooiroutes 2012-2013: 
http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/gladheidbestrijding/ 
Kadernota Bereikbaarheid (2009): 
http://gemeente.leiden.nl/projecten/bereikbaarheid-portal/leiden-bereikb... 
-Bij mij in de buurt ontbreekt o.a. de schakel Damlaantunnel en de route over het LUMC 
terrein (Plesmanlaan-station). Daar is dus ook niet gestrooid. 
-Daarnaast is het nieuwe fietspad Diamantlaan niet gestrooid terwijl dit wel een strooiroute 
is. De tunnel en de fietsroute Diamantlaan heb ik reeds gemeld bij de gemeente. 
-Een hoofdfietsroute in Leiden in oost-west richting loopt langs de Hoge Rijndijk en de 
Hoge Woerd. Ik wijs u er op dat de gladheidsbestrijding niet of onvoldoende plaatsvond: 
op de Hogewoerd, daar lijkt niets of heel weinig gebeurd te zijn. Woensdag 16-2 was het 
daar nog ploeteren. 
-Het fietspad langs de Rijndijk van oost naar west tussen de watertoren en de Hogewoerd 
is onvoldoende schoon. Woensdag waren maar een paar decimeter vrij zodat je 
angstvallig in de spoor moest blijven. 
-NB De fietsers rijden tussen de Leiderdorpse brug en de watertoren allemaal langs het 
water op het Utrechts Jaagpad. Dat schijnt bij u niet bekend te zijn, het wordt niet 
schoongehouden. 
 
Noordwijkerhout/Sassenheim: Vanmorgen waren de fietspaden lang een doorgaande weg 
in de gemeente Noordwijkerhout geschoven. Het fietspad langs de provincialeweg N443 
was om 8 uur niet geschoven.  
In Sassenheim, gemeente Teijlingen, waren de fietspaden ook nog niet geschoven. 
 
Week 4: 
 
Rijnsburg: Niet gestrooid: Fietspad einde Oranjelaan wordt nooit gestrooid of geschoven! 
Andere zijde Oranjelaan: alle sneeuw is op de fietsstrook geschoven zodat de fietsers 
noodgedwongen op de rijbaan moeten fietsen. 
Positief punt: zondagavond werd er op het fietspad van de Oegstgeesterweg al geschoven 
cq gestrooid. 
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Leiden: -Op het gehele pad naast 'de Stinksloot', haaks op Ravenhorst, is niets gestrooid 
en het is dan ook erg glad en gevaarlijk. 
-Heb op 15-1+17-1-2013 gebeld met de gemeente leiden over het fietspad Sis Heijsterpad 
nog steeds niet gestrooid. kreeg te horen staat in de planning 23-1-2013 nog steeds niet 
gestrooid! 
 
Oegstgeest, Leiden; Een compliment voor alle mensen die de afgelopen weken de 
gladheid hebben bestreden. De fietspaden tussen Oegstgeest en Leiden, Merenwijk, 
waren prima te befietsen! Dank jullie wel! 

maart 2013: Hierbij mijn melding van onze bijna dood ervaring  
In de bocht bij het Pesthuis (kruising Plesmanlaan/ Darwinweg) lag vanmorgen 22 maart 
een strook ijs van +/- 50 cm in de bocht over de gehele breedte van het fietspad. Gelukkig 
konden we overeind blijven, maar het is knap link! 
Tevens ligt er heel vaak in de winter voor het viaduct op de Plesmanlaan/Stationsweg een 
dikke brij sneeuw/ ijs, dit is ook linke soep. 
Tot nu toe (27 maart) is de situatie nog steeds hetzelfde…. 
 

Breestraat 2022 
Stadslab Leiden - Nieuwsbrief februari 
 
25 mei gaat de stad ontdekken wat de Breestraat nu tot zo’n inspirerende straat maakt. We 
heroveren de straat letterlijk terug op de bus en geven ‘m voor één dag terug. Terug aan 
Leiden, terug aan de inwoners. 
 
In de gesprekken tot nu toe valt op dat iedereen in Leiden zijn eigen verhaal heeft bij de 
Breestraat. Heb jij dat ook? Verliefd op de monumenten? Ben je graag gids in je eigen 
stad? Of erger je je wild aan de rondrazende bussen? Loop je al tijden rond met een 
creatief idee voor de stad? Meld je dan bij ons aan. Wij kunnen je verder helpen. 
 
Graag willen we jou de kans bieden om jouw idee te realiseren. 
Voorwaarden? Je houdt van de stad (maar dat deed je natuurlijk al…) en je ziet 
mogelijkheden om iets gaafs met de Breestraat te doen. Met verschillende partijen zijn we 
al mooie activiteiten aan het opbouwen, maar we zoeken nog naar meer input. 
 
*Wil je gewoon je hulp aanbieden?* Graag, we kunnen je capaciteiten als projectleider, 
sponsorwerver, videokunstenaar goed gebruiken. Of, ook heel fijn, gewoon een paar 
uurtjes van jouw tijd gebruiken in de aanloop naar de 25e ! 
 
Sowieso wordt het een weekend waarin Leiden zich toont. Niet alleen toveren we de 
Breestraat om tot voetgangersgebied, het is ook nog eens Verrassend Winkelweekend met 
veel theater op spannende locaties, Museumnacht, Schemerstad en natuurlijk op zondag 
de mooiste marathon van Nederland: de Leiden Marathon. Wil je dit niet missen en een 
bijdrage leveren, neem dan contact met ons op via breestraat2022@gmail.com 
 
Hou ook vooral onze website www.breestraat2022.nl in de gaten! 
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Breestraat voetgangersgebied!?!?!  
 
Beste fietsactivisten, 
Ik maak me ernstig ongerust over de plannen die gesmeed worden rond de Breestraat. Ik 
kom nergens het woord fiets tegen, ook de afbeeldingen laten alleen wandelaars zien. 
Na het effectief blokkeren van de doorgang noord-zuid door het centrum komt nu ook oost-
west aan de beurt??? 
Uit de laatste nieuwsbrief van Stadslab: .... Niet alleen toveren we de Breestraat om tot 
voetgangersgebied......  
 
Tijd voor actie, misschien is de happening die op stapel staat voor 25 mei een mooie 
gelegenheid? 
Groeten, Huub 
 
Meld je aan: leiden@fietsersbond.nl, bij voldoende deelname organiseren wij een actie! 
 

OV in Leiden en OV door Leiden  
 
Inleiding 
De Leidse agglomaratie, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten Centrum heeft 
min of meer de vorm van een uit zijn voegen gegroeid vierkant, ingeklemd tussen twee 
snelwegen. Een vierkant kun je in vier stukken van ongeveer gelijke grootte verdelen. Dat 
betekent dat de Leidse agglomeratie in vier sectoren verdeeld kan worden, de Russische, 
Franse, Engelse en Amerikaanse sector. Deze sectoren worden ieder exclusief, dat wil 
zeggen met uitsluiting van andere sectoren, steeds vanuit één hub (verdeelstation) 
bediend door het OV. Een hub kan een bescheiden overstapstation zijn, zonder dat de 
inrichting er van veel geld hoeft te kosten. Ook kan een hub gecombineerd worden met 
een parkeergarage. 
Lijndiensten die géén passagiers afleveren binnen de gemeentegrenzen van de stad 
Leiden, het transitoverkeer, worden via de bestaande hoofdroutes, Plesmanlaan, 
Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan zo snel en efficiënt mogelijk de stad uitgeleid: dit is 
‘OV doorleiden’, in tegenstelling tot het ‘OV in Leiden’ dat zich binnen vaste en exclusieve 
sectoren door de Leidse agglomeratie voortbeweegt. Er zullen geen bussen meer rijden 
door de Breestraat, via Hooigracht en Stationsweg. Dit voorstel vergt geen infrastructurele 
ingrepen -behalve de snelbus van Roomburg- of grote financiële investeringen, echter wèl 
mentale investeringen.  
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OV binnen Leiden 
Bussen die één sector bestrijken, mijden ten principale een andere sector, met 
uitzondering van bussen die vanuit een bepaalde hub Leiden CS (moeten) aandoen. Hubs 
zijn gesitueerd op de Garenmarkt, Kaasmarkt, Beestenmarkt en de Boommarkt/Kort 
Rapenburg. Deze indeling heeft tot gevolg dat er geen bussen meer op de Hooigracht, St. 
Jorissteeg en Geregracht zullen rijden, zolang op die route personenauto’s rijden: dat is 
een keuze voor de ene of de andere vorm van vervoer. Ook op de Singels zullen geen 
bussen meer rijden, een enkele uitzondering daargelaten. Bussen zullen ook niet meer 
door de Stationsweg en de Steenstraat rijden, en vanzelfsprekend ook niet meer door de 
Breestraat (zie de Breestraat als verbindende factor: de Breestraat als cultuurboulevard). 
De Breestraat wordt verkeersvrij, uitgezonderd eventueel fietsers en electrisch 
aangedreven pendelbusjes, die vanuit de hubs hun passagiers afleveren op de precieze 
plaats van bestemming in de stad, bijvoorbeeld een winkel in het centrum van Leiden. De 
bevoorrading van winkels en horeca gebeurt via de Breestraat voor de daaraan gelegen 
winkel- en horecavestigingen.  
 
De stadsbussen van Arriva, die lijndiensten binnen de gemeentegrenzen van Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten centrum exploiteren, rijden exclusief binnen één 
van de vier sectoren. Dat kan als volgt geschieden: 
De bussen die exclusief de hub Beestenmarkt aandoen bedienen de Vogelwijk, 
Leeuwenhoek, het Houtkwartier en Oegstgeest; 
De bussen die exclusief de hub Kaasmarkt aandoen nemen Leiden Noord, de Kooi, 
Groenoord en de Merenwijk voor hun rekening; 
De bussen die exclusief de hub Boommarkt/Kort Rapenburg aandoen, bedienen Leiden 
Zuid-West, Cronesteijn, de Morswijk, Stevenshof en Voorschoten Centrum; 
De bussen die exclusief de hub Garenmarkt aandoen, bedienen Tuinstad, Professoren- en 
Burgemeesterswijk, Rijndijkbuurt, Roomburg en Leiderdorp. 
Als primaire en ruime aan- en doorvoerroutes naar de hubs, die het mogelijk maken om 
het busvervoer snel en efficiënt af te wikkelen, worden de volgende verbindingswegen 
benut: 
Hub Beestenmarkt:  Schuttersveld, Rijnsburgerweg en Warmonderweg, Lange Voort, 
Haaswijklaan, Oegstgeesterweg; 
Hub Kaasmarkt:  Pelikaanstraat, Klokpoort, Langegracht, Herensingel, Kooilaan, 
Ijsselmeerlaan, Veluwemeerlaan, Schuttersveld, Rijnsburgersingel, Haarlemmerweg, en 
Gooimeerlaan; 
Hub Boommarkt/Kort Rapenburg:  Steenstraat, Stationsstraat, Station, Vondelllaan, 
Damlaan, Diamantlaan, Smaragdlaan, Stevenshofdreef, Trompweg, Admiraal de 
Ruijtersingel, Leidseweg, Vijf Meilaan, Noordeinde, Haagweg, Churchilllaan;  
Hub Garenmarkt:  Lammenschansweg, De Sitterlaan, Burggravenlaan, Levendaal en Hoge 
Rijndijk, Stierenbrug, Persant Snoepweg en Engelendaal; 
Drie hubs staan in verbinding met station Leiden CS: hub Boommarkt (via de 
Beestenmarkt, Molenwerf, Schuttersveld en tunnel), hub Beestenmarkt (idem) en hub 
Kaasmarkt (via Pelikaanstraat, Langegracht, Lammermarkt, Molenwerf, Schuttersveld en 
tunnel) en één hub niet, namelijk de Garenmarkt, die georiënteerd is op het station 
Lammenschans. Tussen het NS-station Lammenschans en Leiden CS zou een frequente 
dienst via het spoor ingezet kunnen worden. Dit is hoogstwaarschijnlijk niet snel mogelijk. 
Een alternatief is een vrije busbaan voor een snelbus van Station Lammenschans naar 
station Leiden Centraal. Deze snelbus start bij station Lammenschans en gaat langs de 
noordelijke zijde (stadskant) van de spoorbaan Leiden – Utrecht, via de Kastanjekade, 
Herenstraat en Telderskade kruisend, langs het parkeerterrein Haagweg naar het 
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Noordeinde en vandaar via Kort Rapenburg, Turfmarkt, Beestenmarkt en Stationsweg naar 
station Leiden Centraal. De vrije busbaan voor de snelbus kan eventueel van het station 
Lammenschans parallel aan de spoorlijn Leiden – Utrecht doorgetrokken worden naar de 
nieuwe wijk Roomburg, via de Melchior Treublaan, door het industrieterrein, en de Willem 
van de Madeweg als eindpunt de wijk Roomburg aandoen. Deze wijk wordt hierdoor met 
een snelbus verbonden met Leiden CS, zonder dat het centrum doorkruist hoeft te worden 
(mogelijk door te trekken naar Heineken, via het industrieterrein Zoeterwoude Rijndijk: de 
Heineken lijn van en naar station Leiden Centraal. 
 
Van de hub in de pendelbus 
Vanuit iedere hub wordt kleinschalig, milieuvriendelijk en op maat gesneden openbaar 
vervoer aangeboden om het winkelcentrum van Leiden naar behoefte van bezoekers te 
kunnen bedienen. Hoe de routering van dit kleinschalige vervoer zal zijn, valt nog te 
bezien. Het moet in ieder geval mogelijk zijn om passagiers voor de ingang een winkel in 
de Breestraat of de Haarlemmerstraat af te leveren. Dit type OV kan eventueel gebruik 
maken van de Hooigracht, dan wel de Middelweg. Het ongemak dat een overstap naar een 
pendelbus bij een hub voor passagiers oplevert, wordt voor hen gecompenseerd wanneer 
de pendelbusjes (met hostess) de overstappende passagiers op de juiste plek van 
bestemming kunnen afleveren. Dit is maatwerk OV in de Leidse binnenstad. Mensen die 
geen gebruik maken van pendelbusjes en in een hub uit de bus stappen kunnen te voet 
eenvoudig het winkelcentrum van Leiden bereiken. De afstanden van een hub tot de kern 
van het winkelgebied zijn voor de meeste mensen gemakkelijk te belopen. Ook 
automobilisten die hun auto bij een hub in een parkeergarage stallen, kunnen van 
pendelbusjes, evenals nu het geval is, gebruik maken. Parkeergarages worden gepland op 
de Garen- en Lammermarkt. 
 
OV doorleiden 
Deze notitie heeft als titel ‘OV in Leiden en OV doorleiden’. Deze titel verwijst naar het 
transitoverkeer dat de stad nog steeds op een ongelukkige manier doorkruist. Leiden 
Centraal is het op één na grootste overstapstation van Nederland. Vanuit station Leiden 
CS moeten heel veel passagiers met de bus naar omliggende gemeentes buiten de Leidse 
agglomaratie, bijvoorbeeld Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Voorhout, Warmond, Wassenaar, 
Noordwijkerhout, de Zilk, Hillegom, , Alphen aan de Rijn, Koudekerk, Hazerswoude, 
Zoeterwoude, Roelofarendsveen en Zoetermeer. Passagiers die van oost naar west v.v., 
van west naar oost v.v. of van west naar noord v.v. vervoerd moeten worden en niet 
binnen de gemeentegrenzen van Leiden hoeven uit te stappen, kunnen op een snelle en 
efficiënte manier, ongehinderd door files of een overvloed aan bushaltes vanuit Leiden CS 
rechtstreeks via de Plesmanlaan, via de Schipholweg en de Willem de Zwijgerlaan, de 
Provincialeweg, Engelendaal en Persant Snoepweg hun bestemming buiten de Leidse 
agglomeratie bereiken.  
 
Buurtbus Bioscience park 
De Leeuwenhoek en het Biosciencepark krijgen/behouden in de spitsuren een exclusieve 
verbinding met Leiden CS, die loopt via de Wassenaarseweg, Max Planckweg, 
Einsteinweg en de Sylviusweg en zo mogelijk de Haagse Schouwweg aandoet, in verband 
met de daar gevestigde hotels. Deze buurtbus stopt alleen aan de westzijde van Leiden 
Centraal. 
 
Gerard Bartels    10-01-2012                        
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De Breestraat als verbindende factor: de Breestraat als 
cultuurboulevard  
 
De traditionele functie van de binnenstad als winkelcentrum staat onder druk. Leegstand 
van winkelpanden neemt toe en een afnemend aantal mensen bezoekt de binnenstad van 
Leiden. Oorzaken daarvan zijn de vergrijzing en het kopen via internet. Ook de 
bereikbaarheid van de binnenstad kan een rol spelen, ondanks het feit dat er dagelijks zo’n 
zes- tot zevenhonderd bussen door de Breestraat rijden. De Breestraat is in verval en 
verpaupert langzaam door verkeersdruk en leegstand. De Breestraat moet weer opleven 
en in sociale en economische zin weer levensvatbaar zijn. Het functieverlies van de 
binnenstad kan opgevangen worden door een functieverandering van het stadscentrum te 
bepleiten. Niet door te mikken op een uitbreiding van het winkelbestand, maar door in het 
stadscentrum te zoeken naar een evenwicht tussen winkels, cultuur, informatietechnologie 
en ontmoeting. En dat betekent in eerste instantie geen uitbreiding van het bestaande 
winkelbestand (uitgezonderd de Aalmarkt) maar wel een versterking en waar nodig een re-
allocatie. Een functieverandering is meer dan een facelift: het is een transformatie van een 
tijdperk dat teneinde loopt, naar een nieuwe fase waarin het stadscentrum een andere rol 
kan gaan vervullen voor de inwoners van Leiden, ondernemers en toeristen. Horeca 
ondernemers gaan duurzaam thematiseren. Het Stadslab heeft de handschoen opgepakt 
door het plan te lanceren om van de Breestraat de mooiste straat van Nederland te maken: 
‘Breestraat 2022’. Deze ambitie kan mooi aansluiten op een ander initiatief het Singelpark, 
waarvoor de Leidse gemeenteraad onlangs €9 miljoen reserveerde.  
De Breestraat is momenteel de belangrijkste doorgaande route in Leiden voor het 
openbaar vervoer en de fiets. De huidige doorgangsroute moet in de nabije toekomst een 
verbindingsroute worden die het winkelcentrum van Leiden verbindt met de historische 
kern in de Pieterswijk en de diagonaal van het Singelpark. Als diagonaal kan de Breestraat 
een verbinding gaan vormen tussen de verschillende wijken van Leiden en niet langer als 
sluis fungeren voor verkeersstromen die in het westen de stad binnenkomen en aan de 
oostelijke kant de stad weer uitgaan. De Breestraat is te mooi om als een verkeersriool 
dienst te doen. De gemeenteraad heeft op 30 november 2012 aan het College van B&W 
de volgende opdracht gegeven: ‘Zorg er voor dat de beloofde herinrichting van de 
Breestraat, inclusief het verminderen van het aantal bussen in deze straat, in 2015 wordt 
voltooid’. Terecht, want de Breestraat heeft de vorm van een boemerang en loopt van laag 
naar hoog. Precies middenin ligt het hoogste punt. Zo’n vorm verraadt verrassing, maakt 
nieuwsgierig en werkt zinnenprikkelend. En dat heeft weer een stimulerende uitwerking op 
het vestigings- en ondernemingsklimaat in Leiden.  
 
Voorstel 
De functieverandering van de Breestraat kan gestalte krijgen door in de eerste plaats van 
de Breestraat -in ieder geval overdag- een wandelgebied te maken en na zessen –
eventueel- fietsers toe te laten tot de volgende morgen tien uur, mocht dat praktisch 
haalbaar en politiek opportuun zijn. Ook de bevoorrading van winkels en horeca dient goed 
geregeld te zijn en efficiënt te verlopen.  
De functieverandering van de Breestraat kan vervolgens gestalte krijgen door activiteiten in 
de Breestraat te vestigen die recht doen aan de betiteling ‘cultuur- en infoboulevard’. In de 
Breestraat zijn momenteel al een aantal op cultureel aanbod gerichte activiteiten 
gevestigd, zoals de Stadsgehoorzaal, de Trianon bioscoop en het Leidse filmfestival, het 
LVC, een aantal boekhandels en de Waalse kerk. En een platenzaak die gespecialiseerd 
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is in klassieke muziek. Dit cultuuraanbod is al vanouds in de Breestraat gevestigd. De 
afgelopen vijftien jaar hebben zich nauwelijks nieuwe ontwik-kelingen voorgedaan, 
behoudens de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal aan de Aalmarkt. En stilstand is 
achteruitgang. Nieuwe innovatieve initiatieven zijn nodig om de Breestraat te revitalise-ren. 
Zeker nu het Aalmarktplan langzamerhand gestalte krijgt, kan de Breestraat niet achter 
blijven. In termen van het Stadslab zal de functieverandering van de Breestraat gericht 
kunnen zijn op autenticiteit, beleven en verblijven in een verkeersvrije openbare ruimte die 
rust uitstraalt. Een aantrekkelijke cultuurboulevard, als diagonaal tussen de oost- en de 
westpool van het Singelpark en als verbindende factor het leven in de stad Leiden een 
impuls geeft. In Leiden valt wat te beleven. 
De transformatie van de Breestraat naar een cultuur- en infoboulevard houdt in concreto in 
een versterking van het bestaande cultuuraanbod, een vernieuwing van het cultuuraanbod 
en een vervlechting met de informatietechnologie. Te denken valt daarbij aan een 
tentoonstellingsruimte, een museum voor moderne kunst, bijvoorbeeld het Jan Wolkers 
museum, een sportmuseum, een oldtimer museum, als initiatief van de gezamenlijke 
Leidse autodealers, het Rijnlandhuis, bijvoor-beeld als Leids historisch museum op te 
nemen in het concept ‘Breestraat cultuurboulevard’, exposities, congres faciliteiten, in 
samenwerking met Leidse onderwijsinstellingen, de Melkfabriek, als centrum voor lezingen 
en discussies, plekken waar muziek gespeeld wordt: zoals een café waar regelmatig 
klassieke muziek ten gehore gebracht wordt, en locaties met andere muziekgenres, zoals 
een smartlappen café, een blues café, een country and western café analoog aan het 
succesvolle jazzcafé de Twee Spiegels, een stand-up comedian café, een literair en een 
sportcafé, een plek voor een jazzclub. Kortom, de horeca kan meer thematiseren. 
Tenslotte kan gedacht worden aan het (gedeeltelijk) verplaatsen van de openbare 
bibliotheek van de Nieuwstraat naar de Breestraat. Al deze initiatieven kunnen op een of 
andere manier vervlochten worden met informatie technologie. Door een toename van het 
cultuuraanbod kan de Breestraat een ontmoetingsplaats worden voor alle bewoners van 
Leiden en aantrekkelijk worden voor toeristen. De Breestraat als verbindende factor. De 
Breestraat als cultuurboulevard wordt ook Leidens festivalstraat. Naast het Leidse 
filmfestival, het Leidse jazzfestival en het Leidse cabaret festival, kan gedacht worden een 
klassiek muziek festival, een festival voor stand-up comedians, een festival voor 
wereldmuziek en een informatietechnologie festival. In de Breestraat is namelijk een flink 
aantal it-georiënteerde winkels gevestigd. Deze winkels hebben vooralsnog geen extra 
toegevoegde waarde voor de Breestraat als cultuurboulevard. Informatietechnologie en 
cultuur zouden in de Breestraat met elkaar verknoopt kunnen worden: de Breestraat als 
cultuur- en infoboulevard. In Leiden kun je slagen en valt nog wat te ontdekken! 
 
Bereikbaarheid en verkeer 
Hoe de transformatie van de Breestraat -ook in politieke zin- gestalte kan krijgen, alles 
staat of valt met het verkeersvrij maken van de Breestraat, teneinde de Breestraat te 
transformeren in een cultuur- en infoboulevard, die een verbindende rol kan spelen in het 
leven van iedere Leidenaar. Bereikbaarheid vervult een dienende rol. Vervoermiddelen zijn 
middelen om een doel of een bestemming te bereiken, ongeacht of dat verbinden, 
winkelen, museumbezoek of uitgaan is.  
De busroutes staan momenteel ter discussie. In recente plannen van de gemeente wordt 
het aantal bussen dat door de Breestraat rijdt, gehalveerd en via Lange- en Hooigracht 
geleid. Als Langegracht en Hooigracht belangrijker routes worden voor het busvervoer, 
zouden voor de bereikbaarheid van het winkelcentrum, zogenoemde ‘hubs’ gecreëerd 
kunnen worden.  
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Een ‘hub’ is een station waar passagiersstromen herverdeeld worden over andere 
vervoersvormen: ‘vervoer op maat’ voor iedereen: dat gebeurd nu al met de pendelbusjes 
door de Breestraat. Als ‘hubs’ zouden kunnen fungeren, Kort Rapenburg/Boommarkt, 
Beestenmarkt, Kaasmarkt en Garenmarkt. Deze plekken zijn rond de Leidse binnenstad 
zodanig gepositioneerd dat het winkelcentrum simpel te bereiken valt, met vervoer op 
maat. Ook de Langebrug, die parallel loopt aan de Breestraat kan als fietsroute gaan 
fungeren. Om de Breestraat ook aantrekkelijk te houden voor ouderen zou halverwege de 
Breestraat een plaswinkel kunnen komen, zoals in het station Leiden. In Leiden kun je 
slagen…..en wat beleven! 
Leiden, 25 december 2012,      Gerard Bartels 

  
 

De plannen voor de Breestraat 
verslag van een bijeenkomst op 31 januari met medewerkers van het Projectbureau en de 
stedenbouwkundig ontwerper van de gemeente Leiden. Namens de Fietsersbond 
aanwezig: Piet Schuur en Jos de Jong.. 
 
Om welke plannen het gaat kun je zelf hier 
(http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/nieuwe-inrichting-breestraat/6680) nakijken en 
nalezen. 
In deze samenvatting komt het hierop neer: 
 
De gemeente Leiden wil van de Breestraat een straat van allure maken: 
- de gevels mogen mooi worden uitgelicht 
- er wordt gedacht aan nieuwe oud uitziende lantaarns 
- er mogen weer een aantal bomen komen 
- de bakken met boompjes en groen moeten juist weer weg 
- de straat moet leger (minder reclameborden, minder gestalde fietsen, minder overige 
attributen 
 
Uitgangspunten daarbij zijn: 
- dat het aantal bussen door de Breestraat teruggebracht moet worden van ± 750 naar ± 
250. 
- dat er rekening wordt gehouden met het feit dat de Breestraat geldt als verbindingsroute 
voor fietsers 
 
Er wordt gedacht aan (de voorkeur van de gemeente gaat duidelijk uit naar) een Breestraat 
zonder hoogteverschillen: trottoir en rijgedeelte zijn niet meer te onderscheiden door 
stoepranden. 
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Men zou graag willen dat de bussen die er nog rijden maximaal 15 km. per uur rijden 
(maar men geeft gelijk toe dat er geen mogelijkheden zijn om dat af te dwingen/te 
handhaven). Het schijnt zelfs zo te zijn dat er eerder al afspraken waren met het busbedrijf 
om in de Breestraat de snelheid terug te brengen naar 15 km/uur (waar inderdaad niets 
van terecht is gekomen). Als optie werd nu genoemd het weer in gesprek gaan met het 
busbedrijf...  
 
Ander probleem dat men ziet maar waar vrij gemakkelijk omheen werd gepraat: men wil 
liever geen scooters meer in de Breestraat. "Scooters, dat kan dan natuurlijk niet meer", 
maar hoe de scooters buiten de Breestraat zullen worden gehouden? 
Piet en ik hebben met interesse kennis genomen van de plannen, en op een aantal punten 
onze bedenkingen geuit. 
 
Denk aan (het al genoemde) niet kunnen handhaven van maximum snelheden voor 
bussen en het weren van scooters 
 
Maar ook aan de pretentie om een lege Breestraat te willen, geen of zo min mogelijk 
fietsenrekken op straat. Er komt een grote fietsenstalling onder de V&D. Mensen die een 
dagje Leiden komen doen zijn vast wel bereid om de fiets in die stalling te zetten, maar 
iemand die even snel naar de markt wil en misschien verderop nog een boodschap wil 
doen zet zijn fiets daarvoor niet in een ondergrondse stalling, maar zet hem ergens op de 
stoep of misschien tegen een gevel. Fietsparkeercoaches (niet gezegd, dat die er komen, 
maar het was een van de 'oplossingen' die langs kwamen) kunnen dat wellicht nog een 
beetje stroomlijnen. 
 
Piet heeft nog gepleit voor een gezamenlijke bijeenkomst met de ondernemers. Nu nodigt 
de gemeente verschillende belanghebbenden ('stakeholders' worden die tegenwoordig 
genoemd) uit om van gedachten te wisselen in allemaal aparte bijeenkomsten. Piet denkt 
dat het goed is om met de ondernemers uit de Breestraat aan één tafel te zitten: gestalde 
fietsen voor de etalage worden al snel als probleem neergezet, terwijl diezelfde fietsers 
ook zorgen voor de flink deel van de omzet. 
 
De Breestraat 'gelijkvloers' maken is in mijn optiek vragen om moeilijkheden. Met op de 
drukkere uren meer dan 1000 fietsers per uur en op de piekuren op zaterdag rond de 1500 
fietsers per uur moet je niet willen mengen met het idee dat dat zichzelf wel regelt. 
Voetgangers blijven zonder stoepranden niet meer aan weerszijden van de straat maar 
gaan zich ook op het middendeel wagen, fietsers willen snel rechtdoor of snel, linksaf, 
rechtsaf, even een steegje in en hoeven daarvoor nu niet meer af te stappen maar kunnen 
zonder veel vaart te minderen willekeurig welke steeg in karren (ja, er loopt een 
voetganger in de weg, maar ja, ach... als je hard genoeg rijdt springt die wel opzij) 
 
Om de verkeersstromen toch nog enigszins gescheiden te houden denkt men wel aan 
visuele 'afscheidingen', lijnen op de weg, of een andere kleur asfalt/een andere kleur 
klinkers. 
 
Wat klinkers/asfalt betreft: voorkeur gemeente gaat uit naar een straat vol prachtige 
klinkers, zo authentiek mogelijk, met zo min mogelijk kleurverschil (rode steentjes). Asfalt 
in het middendeel wordt ook overwogen, maar komt toch pas als tweede mogelijkheid aan 
bod. Als klinkers teveel lawaai opleveren, of als duidelijk wordt dat het te 
gevaarlijk/onduidelijk wordt zo'n hele straat vol klinkers dan is asfalt ook een mogelijkheid. 
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Ik heb naar voren gebracht dat als de hoogteverschillen echt verdwijnen (waar ik vanwege 
veiligheid geen voorstander van ben) het mij een vereiste lijkt om zo een duidelijk mogelijk 
verschil tussen rijgedeelte en loopgedeelte te maken, met misschien juist wel asfalt in een 
ander kleur. Zoals dat gaat bij zo'n bijeenkomst: je krijgt niet te horen of men je inbreng 
gaat verwerken in de verdere uitwerking van de plannen. Dat is afwachten. 
 
Wat me verbaasde was het tempo waar dit conceptplan nu besproken wordt: kijk de data 
zelf even na als het je interesseert, maar ik dacht dat op 7 februari een commissie-
vergadering gepland staat waarin de Breestraatplannen aan bod komen en 14 maart is de 
gemeenteraad aan de beurt om het goed te keuren. 
 
Wat er dan wel of niet goedgekeurd kan worden (wel geen hoogteverschil, wel/geen asfalt) 
is mij niet helemaal duidelijk geworden. Een aantal dingen werden tot nu nadrukkelijk open 
gehouden. 
 
De mensen van het Projectbureau/de stedenbouwkundige waarmee we nu gesproken 
hebben gaven aan open te staan voor verdere inbreng. Mocht je ideeën hebben, je er ook 
mee willen bemoeien meld je dan even bij Piet en mij. Of we nog een keer uitgenodigd 
zullen worden weet ik niet (we hebben ons verder goed gedragen, hoor) maar wie weet 
kunnen we met een klein groepje nog een geweldig plan uitdokteren. 
 
NB: tegelijk met de gemeente is ook het Stadslab plannen ontwikkelen voor de Breestraat. 
Stadslab en gemeente Leiden is niet hetzelfde, zo stelden onze gesprekspartners. Het is 
echter wel zo dat in dezelfde vergadering waarin de gemeente haar plannen straks 
presenteert het Stadslab ook haar plannen presenteert. 
Jos de Jong 
 

Ingezonden mail: de Breestraat 
Aan de (voorzitter van de) gemeenteraad van Leiden, Leiden, 18 februari 2013 
 
Geachte Raad,   
De Breestraat is voor u een belangrijk onderwerp, terecht. Het is de immers de 
belangrijkste fietsroute én de belangrijkste ov-route, voor Leiden en de regio.  Al 40 jaar is 
de Breestraat een prachtig onderwerp voor iedereen die zichzelf van meer of minder 
belang acht in Leiden. Het lijkt er soms op dat de Breestraat ook in sociaal-economisch 
opzicht erg belangrijk is voor de stad, maar is dat ook echt zo? Het gaat in alle plannen 
grappig genoeg altijd maar om een klein deel van de Breestraat, het deel tussen Gangetje 
en het pand van V. en D. De rest van de straat is al helemaal niet interessant.  
 
Toenemende leegstand door de opkomst van internet-winkels 
Ook in de Breestraat is al lange tijd zichtbaar wat in elke stad zichtbaar is: het aantal 
leegstaande winkels wordt steeds groter. De leegstand kan niet alleen verklaard worden 
door de komst van winkelcentra in de regio, maar heeft vooral te maken met de opkomst 
van internet-winkels. Niemand gelooft dat internetwinkelen een tijdelijk verschijnsel is, er 
zullen steeds meer winkelruimten in steden overbodig worden. Leiden is hierin beslist niet 
uniek. In de vorige eeuw zijn er, door schaalvergroting, al honderden winkels gesneuveld, 
inmiddels geheel of gedeeltelijk omgebouwd tot woonruimte. Het is te zien op de Hoge 
Woerd, het Noordeinde, de Morsstraat en in alle oudere stadswijken. De politiek heeft zich 
daar vrijwel nooit echt druk om gemaakt. Nu komt de leegstand, door andere 
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maatschappelijke ontwikkelingen, naar de kern van het stadscentrum en zou één van de 
minst aantrekkelijke winkelstraten in het centrum van Leiden, de helft van de Breestraat, 
ineens gered moeten worden door een miljoeneninvestering?  
 
Geen alternatief voorhanden voor fiets en OV 
De voorstanders lijken wel blind voor het feit dat de Breestraat de drukst bereden fietsroute 
van de regio is en bovendien een noodzakelijke busverbinding vormt tussen stadswijken 
en centrum. Niemand heeft tot nu toe een goed alternatief voor de fiets- en busroutes. 
Heeft Leiden dan geen mooiere winkelstraten? Jazeker!  
Wél alternatief voor wandel-winkelgebied 
Parallel aan de Breestraat loopt een prachtroute: de Nieuwe Rijn met de Botermarkt en de 
Aalmarkt. Dit gebied langs het brede water kan gerust de mooiste winkel-
wandelpromenade van héél Zuid-Holland worden genoemd. De Nieuwe 
Rijn/Botermarkt/Aalmarkt heeft, in tegenstelling tot de Breestraat, wél allure én vooral een 
veel hoogwaardiger winkelbestand. Er is nog meer van te maken, maar er zijn langs de 
Nieuwe Rijn inmiddels prima terrassen, het stadshuisplein is eindelijk een aantrekkelijk 
plein aan het worden, de Hoogstraat kan nog een stuk beter, maar is wel al een prachtig 
toeristisch punt. De onvolprezen weekmarkt is terecht hier, rondom de brede gracht, 
geconcentreerd. Als het aantal winkels dan toch afneemt in de komende jaren, laat het dan 
niet op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn gebeuren. Aan de andere kant van de Breestraat 
loopt de Langebrug parallel. Samen met enkele stegen is de Langebrug een mooie 
toegangspoort tot de Academiewijk. Ook hier valt nog wel iets te verbeteren.  
Waarom zou Leiden nu juist de minst aantrekkelijke Breestraat, in zijn laatste fase als 
winkelstraat, nog overeind moeten houden terwijl we zó blij moeten zijn dat we zulke 
prachtige alternatieven hebben, parallel aan de Breestraat? Laat de Breestraat een prima 
eeuwenoude verbindingsweg zijn en investeer voor Leidenaren en voor toeristen, voor 
iedereen die wil flaneren en wil genieten van de mooiste plekken van Leiden: langs het 
water van de Nieuwe Rijn en verfraai de toegang tot de Academiewijk. Investeer op 
locaties waar toekomst is, dan kan het specifieke van Leiden duurzaam mooier worden.  
 
Nóg een wandelgebied is teveel van het goede 
Maak dan van de Breestraat niet een tweede Haarlemmerstraat, waar de fiets tot een last 
wordt ervaren. En die handvol klagende winkeliers van de Breestraat? Geef een 
compensatie voor alle eerder gedane beloften en ondersteun elke winkelier die zich wil 
verplaatsen naar een hoogwaardiger omgeving dan de Breestraat. Het bespaart de stad 
niet alleen een mislukte investering, maar geeft ook een grotere kans op een compacter, 
veel fraaier winkelgebied, geconcentreerd langs de Nieuwe Rijn, een winkelgebied dat dan 
ook nog duurzaam kan zijn. De bereikbaarheid van de stad wordt er geen cent minder om, 
bussen en fietsers zijn juist onmisbaar voor de gehele binnenstad.  
Het is nu alleen nog te hopen dat u als verantwoordelijke politici de toekomst onder ogen 
wil zien: Red de Breestraat voor fiets en OV: niet door te investeren in de Breestraat, maar 
vooral door te investeren in de parallelroutes van de straat. Leiden kan er nóg beter en 
mooier van worden.  
Met gevoelens van hoogachting, Frits van Oosten 
               

Fietsbalans Leiderdorp 
Dit jaar wordt er in Leiderdorp een Fietsbalans gehouden. Als je als Leiderdorper interesse 
hebt om hieraan mee te werken: Let op je brievenbus! 
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Ingezonden email: Fietspad Polderpark Cronestein-Grote 
Polder 
 
Reactie van Rijkswaterstaat op een vraag over de wenselijke heropening van het fietspad 
onder de A4 aan de zuidkant van de spoorbaan Leiden-Alphen. 
 
Melding: Het fietspad aan de zuidzijde spoor (het Grote Polderpad) is afgesloten vanwege 
de werkzaamheden aan de A4. Omdat de werkzaamheden nog steeds in volle gang zijn is 
het niet mogelijk om het fietspad nu weer open te stellen.  
Reactie: Na overleg en afspraken tussen de Provincie (beheerder van het fietspad) en 
Projectbureau A4/Combinatie A4 Burgerveen-Leiden is het fietspad ter hoogte van het 
spoorviaduct in verband met de ruimtereservering voor een 2e extra spoor voor de Rijn-
Gouwelijn helemaal verwijderd. Nu de RijnGouwelijn voorlopig van de baan is, is de 
Combinatie A4 Burgerveen-Leiden met de Provincie in overleg gegaan over wat er moet 
gebeuren met de ruimtereservering. Uit dat overleg is naar voren gekomen dat BAM het 
fietspad weer herstelt nadat de werkzaamheden van BAM ter hoogte van het spoor zijn 
afgerond. Dit is naar verwachting in het najaar van 2013. Uiterlijk eind 2013 kan het Grote 
Polderpad daarmee weer worden opengesteld voor wandelaars en fietsers. 
Wij danken u hartelijk voor uw melding en bieden onze excuses voor de tussentijdse 
overlast aan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, Dhr. S. Scherff Medewerker Landelijke Informatielijn, 
Rijkswaterstaat 
 

E-Bike testdag 
 
Op de winkelpromenade van Winkelcentrum Stevensbloem wordt op zaterdag 6 april een 
E-bike testdag in Leiden georganiseerd door Bike Totaal van Hulst. 
Tijdens deze testdagen presenteren de belangrijkste topmerken van Nederland zich met 
de nieuwste modellen elektrische fietsen. Op een speciaal uitgezet testparcours kan men 
tussen 9.00 uur en 17.00 uur een testrit maken en kennismaken met de verschillende 
merken elektrische fietsen. U kunt zich vrijblijvend laten voorlichten door adviseurs van de 
verschillende merken en Bike Totaal Van Hulst Fietsen. 
De E-bike testdagen in Oegstgeest en Leiden zijn een initiatief van Bike Totaal Van Hulst 
Fietsen in samenwerking met verschillende fietsfabrikanten. 
Ook de Fietsersbond is aanwezig met veel info omtrent fietsen! 
 

De Leidse Bijenmarkt 
 
Dit jaar wordt de Leidse bijenmarkt georganiseerd op zaterdag 8 juni 2013 van 10.00 tot 
17.00 uur in het park (naast sportpark Trigon tegenover de fietsbrug door het Plantsoen) 
aan de Zoeterwoudse Singel.En wij staan er natuurlijk weer met een goedgevulde kraam 
volop informatie!Wie heeft er tijd en zin op deze gezellige dag, in het zonnetje (meestal), 
om een dagdeel/uurtje/…. mee te helpen met het uitdelen van foldermateriaal, het geven 
van informatie, ballonnen (opblazen) en stickers uitdelen, etc, etc. Heb je tijd en zin meld je 
dan aan: leiden@fietsersbond.nl of Eikenlaan 5, 2231 XW Rijnsburg, of 071-5894333 (de 
voicemail wordt altijd afgeluisterd). 
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Fietspad Roodemolenpolder  
 
Vorig jaar heeft Frieda Roeloffs voor de Fietsersbond in de Klankbordgroep gezeten. 
Dit is een reactie van Michiel van Esch (landelijk bureau op de planstudie en het 
schetsontwerp van de Gemeente Teijlingen 
 
De Fietsersbond heeft de recente gemeentelijke plannen en de brief aan de 
klankbordgroep bekeken. Er is weinig veranderd aan de standpunten van de gemeente 
sinds april 2012, op de rotonde na. 
 
Nog steeds is onduidelijk voor grote delen van de vervolgroute, of die voor doorgaand 
fietsverkeer snel, comfortabel en veilig wordt. Knelpunten zijn de passage van de 
Hoofdstraat en de bedrijventerreinenweg Wasbeekerlaan: die moet je allemaal wel over 
van en naar het nieuwe station. In april 2012 waren dat toen ook al zwaar wegende 
punten. De rotonde Snoeklaan krijgt in het kader van het ontwerp van het fietspad een 
oversteek bij. In de voorrang en mogelijk staat/gaat de hele rotonde met fiets mee in de 
voorrang. 
 
Hoofdlijn in het Fietsersbond advies: wij waarderen de routenetwerk verdichting in het 
voorstel voor het fietspad. De ligging is goed aansluitend op de gemeentelijke 
fietsroutestructuur. Het ontwerp voor de rotonde Snoeklaan is een duidelijke verbetering 
ten opzichte van de eerdere voorstellen. Van de overige eerder door ons en de gemeente 
Teylingen genoemde knelpunten in de inpassing moeten de voorstellen nog worden 
uitgewerkt. 
Voor de vervolgroute aan Sassenheimse kant richting station (ook gelegen op de 
gemeentelijke fietsroute kaart) geven we graag aandachtspunten mee. 
 
Op onderdelen/ aandachtspunten is ons oordeel: 
 
* Het fietspad zelf is ook qua ontwerp akkoord. 
* De rotonde Snoeklaan krijgt als onderdeel van het fietspadproject een  
extra oversteek aan de zuidwestzijde. De toevoeging is op zich juist maar er blijft ook een 
punt van zorg. De extra oversteek oogt op de tekening als een oversteek in 1 richting in de 
voorrang. De Fietsersbond kan de gemeente adviseren om, als straks er aan beide kanten 
kan worden overgestoken te maken: een rotonde met fiets mee in de voorrang met 
verplicht rechts houdend fietsen, dus met eenrichting oversteken. Fietsers kunnen het 
veiligst rechts om de rotonde rijden, dat sluit ook prima aan op de vervolgroute Snoeklaan. 
Oversteken in twee richtingen zijn onveiliger en hier niet nodig, misschien met uitzondering 
van de oversteek voorlangs de Snoeklaan zelf. Wil de gemeente toch tweerichtingen 
fietsoversteken, dan is bij fiets mee in de voorrang verhoogde ligging nodig. 
* De Vliegeniersweg oogt op Street View nog als een informele 50 km weg  
met middenstrepen zonder fietsvoorzieningen. Maak er in het deel dat de gemeentelijke 
hoofdfietsroute draagt een fietsstraat van. 
* De Hoofdstraat vraagt in de bebouwde kom om inrichting als traverse-erftoegangsweg, 
waardoor de gemeentelijke hoofdfietsroute Vliegeniersweg – Hoofdstraat – Wasbeekerlaan 
gemakkelijker de Hoofdstraat op en af kan. 
* De Wasbeekerlaan vraagt om een heldere keuze: 50 km met fietspaden of 
erftoegangsweg 30 km met 30 drempels. 
* Er zijn mogelijk extra fietsers te verwachten op de relatie nieuw fietspad met 
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Sassenheim-centrum. De gemeente is voornemens om de route via de Pelikaan te 
ontmoedigen. Beter zou zijn deze of een andere route juist te faciliteren met name in het 
kader van het streven naar ontvlechting fiets/auto (nl de Hoofdstraat zo lang mogelijk 
mijden). Een suggestie is: als de Pelikaan niet gewenst is, benoem dan een route tussen 
de Jan Mollstraat en de Koetsierweg, b.v. over het Veldhuijzen van Zantenpad, tot 
fietsroute en richt die in. Zorg dan ook voor een snelle afwikkeling van fietsverkeer bij de 
verkeerslichten op de kruising Koetsiersweg – Hoofdstraat 

 
Tip van Tom Boudewijns 
Op veler verzoek brengen wij onze 1e fiets Cd-rom uit met de titel: 
"Fietsen met Tom Boudewijns" Noord-Brabant 
http://www.vtotc.nl cdrom algemeen 
Alle 70 toertochten zijn gemaakt om met de fiets te rijden. 
Deze unieke cd-rom is voor € 16,95 excl. verzendkosten te koop. Met de cd-rom haalt u 
vele jaren fietsplezier en hele mooie vakanties in huis. 
 

Tip van Henk van der Valk 
Lunchadres liggend op en tussen drukbefietste routes: 
Family Vitaria Eeterij, Wassenaarseweg 1, Leiden,  www.daarblijfjeeten.nl (=vh de Posthof) 
 

Agenda 
 
De Leidse Bijenmarkt: zaterdag 8 juni 2013, 10.00 tot 17.00 uur in het park (naast 
sportpark Trigon) aan de Zoeterwoudse Singel. http://www.deleidsebijenmarkt.nl 
 
Autovrije Zondag: 2e zondag in september (Open Monumentenweekend), binnenstad 
Leiden 
 
Fietsverlichtingsacties: 
Leiden: laatste zaterdag oktober, Beestenmarkt, 11.00-16.00h 
Katwijk: eerste zaterdag van november, Badstraat bij de Halfords, 12.00-16.00h 
Noordwijk: een zaterdag  november, voor de kringloopwinkel, 12.00-16.00h 
Oegstgeest:een   zaterdag in november, WC Langevoort, 13.00-16.00h. 
 

Bezuinigingen betreffende Het Verzet 
 
In de vorige Verzetten heb ik jullie aandacht gevraagd voor bezuinigingen betreffende het 
papieren Verzet. Hierop hebben wij vele reacties ontvangen. Maar het kan altijd nog beter. 
Dus blijft de vraag staan:  
 
Er zijn drie mogelijkheden:  
- het papieren Verzet blijven ontvangen.  
- het Verzet digitaal ontvangen (incl. pdf-file) 
- het Verzet helemaal niet meer ontvangen 
Mail uw keuze naar leiden@fietsersbond.nl of stuur een briefje naar Eikenlaan 5, 2231 XW 
Rijnsburg. Graag altijd uw adresgegevens vermelden, want wij ontvangen de adresstickers 
op postcodevolgorde. 
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Handige Fietsadressen 
 
www.fietsersbond.nl 

http://fiets.startpagina.nl 
 
Fietsbeleid: 
 
www.fietsberaad.nl 
 
Campagnes: 
 
www.heelnederlandfietst.nl  
www.fietsenscoort.nl 
http://www.vriendelijkverkeer.nl/ 
 
Fietsles: 
 
http://www.fietsersbond.nl/fietsschool 
http://www.ikfiets.nu 
 
Verkeersveiligheid en educatie: 
 
http://www.rovzh.nl/ 
http://www.schoolopseef.nl/ 
http://www.totallytraffic.nl/ 
 
Aangepaste Fietsen: 
 
www.tmannetje.nl 
www.wegwijzerloket.nl 
 
Ligfietsen: 
 
www.ligfiets.net 
 
Elektrische Fietsen: 
 
http://elektrische-fiets.startpagina.nl 
www.elektrischefietsen.com 
www.elektrischefiets.com 
www.elektrischenfietsen.nl 
 
Oplaadpunten: 
 
http://www.iohotspots.nl/ 
http://www.oplaadpunten.org/ 
http://www.oplaadpunten.nl/ 
oplaadpunten.startpagina.nl 

Mobiele Fietsenmaker: 
 
www.fietsned.nl 
 
Fietsen in het woon/werk verkeer: 
 
www.fietsfilevrij.nl 
www.vananaarf.nl  
www.nationalefietsprojecten.nl 
site.trappers.net 
www.fietssnelwegen.nl 
 
Fietsverhuur: 
 
www.fietspoint.net 
rent a bike Leiden: 06-39394999 
Langegracht 85 
www.nicosfietsplus.nl/ 
www.henkzwaantweewielers.nl/ 
www.mooijekind-fietsen.nl/ 
www.hetgeertje.nl/ 
www.vesparent.nl/vespaenfiets 
www.ov-fiets.nl 
fietsverhuur.goedbegin.nl 
www.groenfietsen.nl 
 
Fietslogeeradressen: 
 
www.vriendenopdefiets.nl 
Ereprijshof 7, 3991 GV Houten  
tel. (030) 267 90 70  
administratie@vriendenopdefiets.nl 
www.stayokay.com 
 
Fietsroutes: 
 
www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner 
www.recreatief-fietsen.nl 
www.fietspad.nl 
www.fietsen.123.nl  
www.ontrack.nl 
www.fietsplatform.nl 
www.fietsroutenetwerk.net 
http://fietsroute-planner.startpagina.nl 
www.fietspad.nl 
www.anwb.nl/fietsen/fietsroutes 
fietsroutes.startpagina.nl 
www.fietsapp.nl 
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Handige Fietsadressen 
 
Fietstoertochten: 
 
www.swift-leiden.nl 
http://www.happenentrappen.nl 
www.meimaandfietsmaand.nl 
http://www.ntfu.nl/ 
http://www.bakkiefietsen.nl/ 
http://www.prokwadraat-groepswijzer.nl/ 
 
Fietsvakanties: 
 
www.zandvlietleiden.nl 
www.dobryden.nl 
www.cycletours.nl 
www.fietsvakantiewinkel.nl 
www.fietsen.123.nl 
www.eigenwijzereizen.nl 
www.fietsvakanties.nl 
www.fietsvakantie-frankrijk.com 
www.vliegenfiets.nl 
www.fiets-fun.nl 
www.snp.nl 
fietsvakantie.startpagina.nl 
fietsvakanties.startkabel.nl 
fietsvakantie.jouwweb.nl 
www.fietsvakantiepagina.nl 
http://fiets-vakantie.startze.nl/ 
fietsvakantie-europa.startpagina.nl 
 
Diversen: 
www.metdefietsopstap.nl/ 
www.fietsvoordeelpas.nl 
www.allefietserswelkom.nl 
www.rondjepontje.nl 
www.voetveren.nl 
www.veiligverkeernederland.nl 
www.allefietserswelkom.nl 
www.hetregentbijnanooit.nl 
Leiden Bereikbaar: 
http://www.elkedagdichterbij.nl/ 

Leiden Bereikbaar: 
http://www.elkedagdichterbij.nl/ 
 
Reisverslagen 
 
www.europesefietstochten.nl 
http://www.bartlinssen.nl/ 
http://www.bike-xp.com/nl/  
http://www.andersreizen.nl/perland/fietsv
akantie.html 
reisverhalen.startpagina.nl 
 
Verkeersborden en verkeersregels 
in Nederland: 
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-
en-
publicaties/brochures/2012/02/28/verkee
rsborden-en-verkeersregels-in-
nederland.html 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/
Opschrift/geldigheidsdatum_18-01-2013 

 
Deze adressen kun je ook vinden op 
onze website 
www.fietsersbond.nl/leiden: fietsen enzo. 
 
Heb je aanvullingen en/of wijzigingen: 
Mail naar leiden@fietsersbond.nl of 
schrijf een briefje naar Eikenlaan 5, 2231 
XW Rijnsburg 
 
 
Wij zijn op zoek naar 
adressen, waar je ouderwetse 
bakfietsen kan huren, voor 
bijvoorbeeld een verhuizing. 
Iemand enig idee? 
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Handige Fietsadressen 
 
Klachten: 
 
www.fietsersbond.nl/meldpunt (tot nader order buiten werking) 
http://www.fietsersbond.nl/ergerlijkeverkeerslichten 
http://www.fietsersbond.nl/meldpunt-gladheidsbestrijding 
http://www.verbeterdebuurt.nl/ 
http://www.buitenbeter.nl/ 
Het landelijke meldsysteem voor de bewegwijzering van LF-routes en knooppunt- routes: 
http://meldsysteem.nederlandfietsland.nl/ 
 
Melding klachten leefomgeving per plaats: 
 
Gemeente Hillegom, Melding openbare ruimte  
https://www.hillegom.nl/secure/digitaalloket/Wonenenleefomgeving/Meldingopenbareruimt
e/Meldingopenbaargebied 
  
Gemeente Leiden: http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/meldingen-
woonomgeving-en-openbare-ruimte/, of mail naar: ServicepuntWoonomgeving@leiden.nl 
  
Gemeente Leiderdorp: meldingen&klachten nummer: 071-54 58 500 
  
Gemeente Lisse: (0252) 433 222; http://www.lisse.nl/Def/Inwoners/Buurt-en-
veiligheid/Buurt-en-veiligheid-Meldpunt-openbare-ruimte.html 
 
Gemeente Noordwijk: De gemeentelijke Infolijn, telefoonnummer (071) 36 60 400 
gemeente@noordwijk.nl.  
 
Gemeente Noordwijkerhout (en de Zilk): 0252) 343 
737. https://www.noordwijkerhout.nl/smartsite.shtml?id=53798&ch=DEF 
 
Gemeente Oegstgeest:https://online.regelen.Oegstgeest.nl/producten/melding 
 
Gemeente Katwijk: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-
leefomgeving/leefomgeving/melding-buitenruimte/ 
 
Gemeente Teijlingen: 0252 – 783 300; 
https://www.teylingen.nl/content.jsp?objectid=gured2:66682 
 
Gemeente Voorschoten: (0800) 235 82 48 (gratis) / servicepunt@voorschoten.nl  
 
Gemeente Zoeterwoude: gemeente@zoeterwoude.nl 
 
Leiden: Fiets Fout = Fiets Weg;  
Zoek je fiets: http://www.leiden.nl/fietsen 
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Adressen 
 
Voorzitter en contactpersoon Leiden e.o.+ verkoopmateriaal:  Peter 
Rumler, Satijnvlinder 8, 2317 KJ Leiden, 071-5224421, 
leiden@fietserbond.nl 
 
Fietsersbond, Postbus 2828, 3500 GV Utrecht, tel.: 030-2918171; 
fax: 030-2918188, www.fietsersbond.nl, info@fietsersbond.nl 
 
Contactpersonen van de diverse afdelingen in Leiden e.o. 
 
Hillegom:  
Henk Huurneman, Heemskerklaan 42, 2181 XR Hillegom, 0252-
520096, h.huurneman@snelnet.net. 
 
Katwijk:  
Tini Beekenkamp, Populierenlaan 1, 2224 EK Katwijk, 071-
4017072, katwijk@fietsersbond.nl 
 
Leiden: 
Eline Molijn (infomateriaal Leiden e.o.),  Eikenlaan 5, 2231 XW 
Rijnsburg, 071-5894333, leiden@fietsersbond.nl 
 
Noordwijk:  
Jan van de Linde, Jan Kloosstraat 46, 2201 PX  Noordwijk, 071-
3620255 
noordwijk@fietsersbond.nl 
 
Oegstgeest:  
Peter van Boxtel, Eli Heimanshof 52, 2341 PH Oegstgeest, tel 071-
5173497  
oegstgeest@fietsersbond.nl 
 
Voorschoten: 
Interim-voorzitter: Willem Nieuwenhuijs, Bizetlaan 26, 2253 CN 
Voorschoten, 071-5616729, voorschoten@fietsersbond.nl 


