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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. 
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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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Oproep: Fietsverlichtingsacties (‘Ik wil je zien’) 
 
Omdat we een tekort aan reparateurs hebben, zijn we nu al op zoek naar 
man/vrouwkracht. Vind je het leuk om kleine reparaties aan fietsen te verrichten 
en met name aan fietsverlichting, en heb je op een zaterdag eind 
oktober/november een uurtje of dagdeel beschikbaar, mail dan naar 
leiden@fietsersbond.nl of schrijf een briefje naar Eikenlaan 5, 2231 XW 
Rijnsburg 
Zie ook de Fietsverlichtingsacties pag. 3 
 

 
 
www.fietsersbond.nl/leiden geheel vernieuwd! 
 
Onze geheel vernieuwde website is online 
 
De website is onderverdeeld in 5 hoofdrubrieken, nl: 
Wie zijn wij; Actueel; Fietsproblemen; Fietsen enzo en de Agenda 
 
Onder de rubriek: Wie zijn wij vind je de benodigde adressen van de afdeling 
Leiden e.o. 
 
Onder de rubriek: Actueel kun je al het nieuws vinden. 
Ook staan hier de pdf-files van Afdelingsblad Het Verzet. 
In het Archief komen nog de pdf-files van alle oude Verzetjes. 
 
Onder de rubriek: Fietsproblemen: zijn alle meldpunten verzameld 
 
Onder de rubriek: Fietsen enzo kun je de: Handige Fietsadressen, allerlei 
adressen betr.: Fietsen (in de buurt), de routes van de 
Literaire Fietstochten, en Fietsfun vinden 
 
Onder de rubriek: Agenda vind je al onze activiteiten.  
 
Reageren: leiden@fietserbond.nl 
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Fietsverlichtingsacties 2012 
 

       
 
Deze boodschap heeft een dubbele betekenis: ik vind je leuk/belangrijk én ik wil 
dat je veilig thuis komt. 
 
In het najaar, als het weer vroeger donker wordt, is het belangrijk dat je 
fietsverlichting goed werkt. 
Daarom organiseren wij ieder jaar fietsverlichtingsacties 
 
In Leiden op zaterdag 27 oktober staan wij van 11.00-16.00 op de Beestenmarkt.  
In Katwijk op zaterdag 3 november staan wij van 11.00-16.00 in de Badstraat bij 
het Kruidvat. Omdat het de 10e keer is komt wethouder Thijs Udo, 
portefeuillehouder verkeer rond 11 uur de aftrap doen.  
In Noordwijk: zaterdag 17 november staan wij van 11.00-16.00 waarschijnlijk bij 
de Digros 
In Oegstgeest: zaterdag 24 november staan wij van 13.00-17.00 op een nog 
onbekende plek. Let op de pers en de website! 
 
Bij aanvang om resp. 11 uur en 13 uur worden er volgnummers uitgedeeld. 
 
Voordat het volgnummer wordt afgegeven, controleren wij de fiets. Als voor- 
en/of achterlicht en/of de dynamo ontbreken, wordt er geen volgnummer 
afgegeven. Ook als de bedrading ontbreekt, is dit het geval. Wij willen namelijk 
bij zoveel mogelijk fietsen de verlichting kunnen repareren, dus doen we alleen 
kleine reparaties. Voor grote reparaties word je doorverwezen naar de 
fietsenmaker. 
 
De rest van onze checklist: 
-Koplamp, compleet, moet dus een lampje in geschroefd kunnen worden 
-Achterlicht, compleet, moet dus een lampje in kunnen. 
-Dynamo, moet redelijk soepel draaien. 
-Er moet wel enige bedrading aanwezig zijn. Volledige bedrading aanbrengen 
doen we niet. 
-In geval van twijfel kan één van de reparateurs beslissen. 
 
Dit is nog steeds géén garantie dat er gerepareerd kan worden!!! 
 
Wij doen dit belangeloos op onze vrije zaterdag en wij doen het graag! 

Als er rijen ontstaan, kunnen we aan het eind van de middag besluiten te 
stoppen met het afgeven van volgnummers, omdat we tot 16.00 uur een 
vergunning hebben en dus om 16.00 uur moeten vertrekken. 
 
De boetes voor het fietsen zonder licht zijn niet misselijk: 
-Geen licht voor- en/of achter in het donker, bij schemer of bij slecht zicht. € 45. 
-Knipperend, niet zichtbaar, een verkeerde kleur of verkeerd vastgemaakt: € 45. 
-Rijden zonder de verplichte reflectoren betekent een boete van € 30. 
 
En natuurlijk kun je ter plekke allerlei informatie verzamelen, niet alleen over 
fietsverlichting, maar ook over fietsdiefstal en het voorkomen daarvan, 
boodschappen op de fiets, etc, etc. 
 
Dus als je licht hapert, kom even langs! 
 
Voor tips over onderhoud kijk op www.fietsersbond.nl/verlichting 
 
'Ik wil je zien' is het motto van de landelijke fietsverlichtingscampagne die start op 
27 oktober. De campagne richt zich vooral op fietsers van 13 - 25 jaar. Juist deze 
groep fietst nog te vaak zonder licht.  
De campagne loopt tot medio december. Vanaf 27 oktober is ook de 
campagnewebsite www.ikwiljezien.nl online 
Met een speciale app kun je van je eigen foto een ‘ik wil je zien’ poster maken. 
Die kun je versturen per e-mail of posten op Facebook: 
http://www.facebook.com/ikwiljezien. Iedereen die zelf een poster maakt en 
instuurt maakt kans op gratis fietslampjes, kortingsbonnen en andere prijzen. 
 
Wettelijke regels voor fietsverlichting 
 
Wanneer moeten je lichten aan: 
’s Nachts (juridisch geformuleerd: tussen zonsondergang en zonsopgang) 
Bij ernstig belemmerd zicht overdag (bijvoorbeeld bij dichte mist) 
 
Verplichte verlichting en reflectoren 
-Één wit of geel licht voor, één rood licht achter 
-Licht mag niet knipperen,  
-Licht moet aan de fiets of bovenlichaam* of rugzak bevestigd zijn 
-Voorlicht moet goed zichtbaar zijn voor tegemoetkomende weggebruikers (de 
wet spreekt over ‘voortdurend’) 
-Achterlicht moet goed zichtbaar zijn voor van achteren naderende 
weggebruikers -(idem) 
-Reflectie achterop (rood), op de trappers (geel) en op de zijkant van de wielen is 
-verplicht 
Voor fietsen op drie of meer wielen gelden afwijkende regels 
*Licht mag niet op armen, benen, hoofd bevestigd worden.  
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Masterplan fietsparkeren Leiden vastgesteld voor 
inspraak 
 
Het Masterplan Fietsparkeren is door het college van b en w vastgesteld voor 
inspraak. Het plan legt de beleidskaders vast voor fietsparkeren in de binnenstad 
van Leiden: Het moet het fietsparkeren naar een hoger kwaliteitsniveau brengen. 
Niet alleen omdat er steeds meer fietsen bij komen die nu te vaak in de vrije 
ruimte worden neergezet, maar ook omdat de behoefte aan kwalitatief goede 
stallingen toeneemt. 
 
Voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de stad moeten er meer 
inpandige fietsparkeergelegenheden komen. Hiervoor worden er in het centrum 
en het stationsgebied grote nieuwe inpandige stallingen gerealiseerd. Met deze 
ambitie is een geschat investeringsvolume gemoeid van in totaal ongeveer 30 
miljoen euro. 
 
Gratis stallen blijft mogelijk 
Het betaald stallen in het stationsgebied wordt uitgebreid. In de omgeving van 
het station blijft de mogelijkheid om gratis te kunnen stallen. Maar voor het 
gebruik van een goede stalling die droog, windvrij en op korte afstand van het 
perron beschikbaar is zal een bijdrage worden gevraagd van de gebruikers. Door 
het gefaseerd invoeren van betaalde stallingen kunnen fietsers wennen aan het 
gaan betalen voor het gebruik van fietsparkeervoorzieningen. 
 
Inspraakreactie door Fietsersbond Leiden op beleidsnota 
‘Masterplan fietsparkeren’ 02sep12 
 

 
 
Aan: service.bowo@leiden.nl t.a.v. P. de Lorme van Rossem  
 
Betreft: Inspraakreactie door Fietsersbond op beleidsnota ‘Masterplan 
fietsparkeren’ (B en W. nr. 12.0689 d.d. 3-7-2012) van de gemeente Leiden.  
 
De Fietsersbond is blij dat de gemeente Leiden een integraal plan gemaakt heeft 
voor het fietsparkeren in zowel het centrum van de stad als het stationsgebied. 
Ook het opnemen van fietsparkeernormen in bouwregelgeving en 
bestemmingsplannen ziet de Fietsersbond als een goede ontwikkeling. 
 

In de beleidsnota ‘Masterplan fietsparkeren’ (B en W. nr. 12.0689 d.d. 3-7-2012) 
worden ook een aantal ambities/toekomstige ontwikkelingen beschreven waar de 
Fietsersbond met zorg kennis van neemt. Deze inspraakreactie is bedoeld om de 
gemeente Leiden op de hoogte te stellen van de vragen en bedenkingen die de 
Fietsersbond heeft bij deze plannen. De Fietsersbond wil met deze 
inspraakreactie de gemeente Leiden bewegen opnieuw naar deze plannen te 
kijken en waar mogelijk de plannen bij te stellen. 
 
Hieronder vindt u per onderwerp de zienswijze van de Fietserbond met daarbij 
argumenten om de voorgestelde plannen te verbeteren. 
 
 
De inspraakreactie van de Fietserbond is opgedeeld in vier hoofdstukken: 
 
1. Vrees voor tekort aan gratis fietsparkeerplekken met wildparkeren als gevolg 
 
2. Zorg om haalbaarheid parkeerplekken in nog te realiseren 
nieuwbouwprojecten. 
 
3. Niveau van handhaving 
 
4. Tarieven  
 
1. Vrees voor tekort aan gratis fietsparkeerplekken met wildparkeren als gevolg 
 
De Fietsersbond is van mening dat er voldoende gratis parkeerplekken voor de 
fiets moeten blijven bestaan en dat deze niet te ver van de stationsingang af 
moeten liggen. Welk aantal hoort bij ‘voldoende’ is niet van tevoren vast te 
leggen maar is wel gedurende het veranderingstraject vast te stellen. De 
Fietsersbond vreest dat de plannen van de gemeente Leiden zoals geformuleerd 
in het masterplan fietsparkeren misschien te ambitieus zijn: als in de toekomst 
een beperkt deel van de fietsparkeerplaatsen gratis zal zijn en deze op flinke 
afstand van het station zullen zijn (op een afstand vergelijkbaar met de huidige 
Trafolocatie) dan zou het gevolg een grote toename van wildparkeren kunnen 
zijn. 
 
De uitkomsten van het Onderzoek naar stalgedrag onder gebruikers van 
fietsenstallingen in de omgeving van station Leiden Centraal door 
onderzoeksbureau NVNM in opdracht van de gemeente Leiden 
(onderzoeksperiode december 2010) doen vermoeden dat een groot deel van de 
fietsers die nu kiezen voor een plek in de vaak overvolle gratis stallingen niet 
bereid zal zijn om A) een grotere afstand te lopen van parkeerplek naar 
stationsingang en B) niet bereid/in staat zal zijn om op regelmatige basis (*) te 
betalen voor een fietsparkeerplek. 
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Uit het genoemde onderzoek blijkt dat de verderaf gelegen Trafolocatie als 
parkeergelegenheid matig tot slecht gebruikt wordt. De reden die in datzelfde 
onderzoek wordt aangevoerd is een te grote afstand tot de ingang van het 
station. Een deel van de fietsers kiest liever voor een overvolle stalling vlakbij 
dan de extra meters te moeten overbruggen. 
Ook kiest dit type fietser niet voor een plek in een betaalde stalling, men volhardt 
in stallen in gratis stallingen dichtbij de stationsingang, de nadelen daarvan 
wegen kennelijk niet zo zwaar dat deze fietsers een andere stalling met meer 
vrije parkeerplekken en/of comfort kiezen. 
 
* = veel reizigers maken op regelmatige basis gebruik van de fietsparkeerplekken 
in de buurt van het station Leiden Centraal, maar reizen niet dusdanig vaak dat 
de aanschaf van een jaarabonnement voor een fietsenstalling rendabel 
overwogen wordt en zijn dus aangewezen op dagkaarten die op dit moment € 
1,20 kosten, 
 
 
De Fietsersbond pleit daarom om een gefaseerde overgang van de situatie zoals 
die nu bestaat (2/3 deel gratis, 1/3 deel betaald, met grote aantal gratis 
parkeerplekken binnen 100 meter van de stationsingang) naar de door de 
gemeente Leiden voorgestelde situatie (waarin het grootste deel van de 
fietsparkeerplekken inpandig en betaald zal zijn en er een relatief klein deel gratis 
parkeerplekken overblijft op maximaal 250 meter van stationsingang). Zeer 
belangrijk bij deze fasering zouden tussentijdse evaluaties moeten zijn, met 
daaraan gekoppeld de bereidheid om de plannen aan te passen aan de realiteit 
van dat moment. In deze evaluaties moet enerzijds gekeken worden of het lukt 
de fietsers te bewegen over te stappen naar betaalde fietsenstallingen en/of de 
gratis parkeerplekken die verderaf zijn gelegen van de stationsingang. Anderzijds 
zouden dergelijke evaluatie ook bedoeld moeten zijn om te beoordelen of de 
handhaving (ten aanzien van weesfietsen en wildparkeren) op peil is en of deze 
handhaving op zo’n manier wordt uitgevoerd dat er voldoende steun voor is. 
Zoals gezegd, mocht blijken dat in een bepaalde fase van het veranderingstraject 
de fietsers die nu gratis parkeren in de nabijheid van de stationsingang in 
onvoldoende mate overstappen naar betaald parkeren/gratis parkeren verderop 
dan zou dat reden moeten zijn voor de gemeente Leiden om de plannen aan te 
passen aan deze realiteit. Dit geldt ook als zou blijken dat de nu toegezegde 
uitbreiding van de handhaving niet wordt gerealiseerd of onvoldoende resultaat 
oplevert. 
 
Samengevat: 
De Fietsersbond is niet tegen uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken 
waarvoor betaald moet worden. Wel bestaat de vrees bij de Fietsersbond dat bij 
het realiseren van de ambities van de gemeente Leiden er te weinig gratis 
parkeerplekken in de nabijheid van het station overblijven, en dat dit een 
toename van verkeerd geparkeerde fietsen tot gevolg zal hebben. 
 

2. Zorg om haalbaarheid parkeerplekken in nog te realiseren 
nieuwbouwprojecten. 
 
In de plannen gaat de gemeente Leiden uit van een aantal nieuwbouwprojecten 
aan het Stationsplein waarin grote inpandige fietsstallingen opgenomen zullen 
worden voor in totaal zo’n 5000 tot 7000 fietsparkeerplaatsen: het 
Rijnsburgerblok (op dit moment de tijdelijke fietsenstalling “Gat van v/d Putte”) en 
ter hoogte van de huidige stalling “Alphens perron”, 
Het uitgangspunt is dat een vastgoedontwikkelaar/toekomstige eigenaar akkoord 
zal gaan met het een fietsenstalling in het gebouw die niet bedoeld is voor de 
mensen die dit gebouw gaan gebruiken. Wellicht zijn daar afspraken over te 
maken met vastgoedontwikkelaar/toekomstige eigenaar. Maar wat als dat niet 
lukt? Wat wordt de situatie als een vastgoedontwikkelaar plannen heeft waarin 
de wensen van de gemeente niet in gehonoreerd worden? Is de financiële 
situatie van de gemeente Leiden dan robuust genoeg om deze 
vastgoedontwikkelaar/toekomstige eigenaar te kennen te geven dat de 
bouwplannen dan niet door kunnen gaan? Kan te gemeente Leiden zich dan 
permitteren te wachten op een andere vastgoedontwikkelaar die misschien wel 
akkoord gaat met het opnemen van een openbare stalling in de te realiseren 
nieuwbouw? Of kan een gebrek aan medewerking van de kant van 
vastgoedontwikkelaar/toekomstige eigenaar van de nieuwbouw tot gevolg 
hebben dat een belangrijk deel van het masterplan fietsparkeren geen doorgang 
kan vinden? 
 
De Fietsersbond begrijpt dat bij het formuleren van ambities niet alles tot ver 
achter de komma jarenlang van tevoren geregeld en vastgelegd kan worden, 
maar vraagt zich wel af of er voor dit deel van het masterplan voldoende 
rekening gehouden wordt met scenario’s waarin vastgoedontwikkelaar en 
toekomstige eigenaar niet heel enthousiast zijn over het opnemen van een 
openbare fietsenstalling in hun nieuwbouwproject. 
 
3. Niveau van handhaving 
 
De gemeente Leiden schrijft dat een nette stationsomgeving van groot belang is. 
Desondanks kiest de gemeente Leiden op dit moment voor een beleid waarin 
onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor handhaving. Voor handhaving ten 
aanzien van fietsparkeren (verwijderen fietswrakken/weesfietsen en verwijderen 
van fietsen die buiten de rekken geplaatst zijn) 
zet de gemeente Leiden Gemeentelijke Opsporingsambtenaren in. Er is hiervoor 
2 fte beschikbaar gesteld. In de door de gemeente opgestelde nota Informatie 
fietsparkeren omgeving centraal station Leiden wordt uitgelegd dat de eerste 
prioriteit van de handhaving ligt bij de halfondergrondse stalling onder de 
taxistandplaats. In deze nota wordt ook een beeld gegeven van het succes van 
de handhaving op basis van 2fte: “Ondanks deze intensieve handhaving heeft 
deze stalling dagelijks te kampen met overlast van verkeerd en hinderlijk 
geplaatste fietsen.” 



www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 6 

Er is een discrepantie tussen het belang dat de gemeente Leiden hecht aan een 
nette stationsomgeving en de bereidheid/mogelijkheid van de gemeente Leiden 
echt werk te maken van een schone en nette stationsomgeving. 
 
In het masterplan fietsparkeren wordt het belang van een nette stationsomgeving 
ook weer benoemd. Er wordt geschreven dat de handhaving uitgebreid zal 
worden. 
De Fietsersbond vraagt zich af of niet beter is de handhaving eerst op een niveau 
te brengen waarmee de netheid van de stationsomgeving (uitgaande van de 
huidige situatie) wel gegarandeerd kan worden, en pas daarna te spreken over 
de ambities ten aanzien van de toekomstige situatie. Het doet 
vertrouwenwekkender aan als er ambities voor de toekomst geformuleerd 
worden in een situatie waarin met tevredenheid naar het huidig niveau van 
handhaving gekeken kan worden dan wanneer de werkelijkheid van dit moment 
ver achterblijft bij eerdere ambities op het terrein van handhaving/netheid 
stationsomgeving. 
 
 
4. Tarieven 
 
De Fietsersbond vindt het van groot belang dat de hoogte van de tarieven voor 
de stallingen waar betaald parkeren ingevoerd gaat worden bepaald wordt door 
de gemeente Leiden. In dit verband is misschien ook beter om te spreken over 
stallingen in stationsgebied in plaats van stationsstallingen. 
 
In de ambitie 2.2 uit het masterplan fietsparkeren wordt gesproken over een 
introductietarief van de nieuwe stallingen, dat ligt op 60% van het tarief van de 
NS-stalling, met een stapsgewijze verhoging naar 80% van het tarief van de NS-
stalling. 
Wil de doelstelling van het masterplan fietsparkeren kans van slagen hebben zal 
er gekozen moeten worden voor een tarief dat voor de meeste fietsers 
betaalbaar is/redelijk lijkt. De tarieven van de NS-stallingen worden door een 
groot deel van de fietsers als te hoog beoordeeld en worden als reden 
aangevoerd om niet te kiezen voor een dergelijke stalling (ook als het alternatief 
is: lang zoeken naar een parkeerplek in een overvolle gratis stalling, en 
desnoods verkeerd parkeren). 
 
De Fietsersbond is van mening dat het huidige tarief van de 
binnenstadsstallingen (€ 0,50 voor fiets; € 0,65 voor brommer) wel kansen biedt 
om de fietser te verleiden de fiets voortaan betaald te parkeren. De inschatting 
van de Fietsersbond is dat een prijs die zich in de buurt van € 0,50 bevindt veel 
fietsers over de streep zal trekken. Op het moment dat de prijs richting € 1,00 
gaat zal dat naar alle waarschijnlijkheid een flink deel van de fietsers doen uitzien 
naar andere (niet gewenste) parkeerplekken dichtbij de stationsingang.  
 
 

In zijn algemeenheid: De Fietsersbond is van mening dat de verantwoordelijkheid 
voor de tarieven in de (toekomstige betaalde) fietsstallingen in het stationsgebied 
bij de gemeente Leiden moet liggen en dat deze tarieven op geen enkele manier 
afhankelijk moeten zijn van de tarieven die de NS binnen haar fietsenstallingen 
hanteert. 
 
Een alternatief dat ook goed zou kunnen werken is volgens de Fietsersbond: 
stallingen waarin de eerste 24 uur gratis zijn en pas na 24 uur een tarief per dag 
berekend wordt. Dit alternatief is een van de voorstellen in de, in opdracht van de 
gemeente Leiden uitgevoerde, inventarisatie van de fietsparkeerproblematiek 
door VINU en Decisio (Fietsparkeren Centraal Station Leiden, 4 november 2011). 
In het masterplan fietsparkeren wordt dit alternatief helaas niet verder uitgewerkt. 
 
Namens de Fietsersbond.  
 
Jos de Jong, 
afdeling Leiden van de Fietsersbond. 
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De Leidse Bijenmarkt 
 
Zaterdag 9 juni werd de Leidse bijenmarkt georganiseerd in het park (naast 
sportpark Trigon) aan de Zoeterwoudse Singel. 
 
Het weer was koud en winderig, maar ondanks dat toch veel aanloop. 
 
Wij deelden onze kraam met Rene Dool, die stond voor zijn eigen winkeltje: 
Dobry Den Reizen (een reisorganisatie voor duurzaam toerisme, organiseert 
wandel en fietsvakanties naar Oost-Europa, www.dobryden.nl), en ook een 
beetje voor ons. 
De grote uitverkoop van Fietsrouteboekjes was erg in trek en de grote 
boodschappenkrat werd binnen de kortste keren leger en leger 

Volgend jaar hopelijk beter weer! 

 

Nieuws uit Hillegom 
 
N208 
 

 
De renovatie van de N208, 
die dwars door ons dorp 
loopt, is in volle gang.  
 
Daarin wordt een aantal 
rotondes aangelegd, de weg 
wordt daarvoor tijdelijk 
helemaal afgesloten (foto).  
 
De Nutsbedrijven leggen 
tegelijkertijd nieuwe 
leidingen. Een en ander 
zorgt natuurlijk voor forse 
overlast. Maar te zien is al, 
dat het mooi wordt!  
 

Samen met de plaatselijke afdeling van de VVN zijn we nauw betrokken bij het 
overleg over omleidingsroutes en signaleren we gevaarlijke situaties (foto).  
 
Binnenkort voeren we in de 
Werkgroep Verkeer overleg 
over de concretisering van 
de plannen met de laatste 
fase: het traject naar het 
noorden tot Bennebroek. 
We verwachten geen strijd 
meer over asfalt fietspaden, 
die is beslecht. Wel zal nog 
over de inrichting van het 
belangrijkste kruispunt in 
die route gediscussieerd 
worden (afslag naar 
Weerlaan en Pastoorslaan). 
De laatste berichten zijn dat 
de gemeente het idee van 
een rotonde daar wil laten varen. We houden de vinger aan de pols!  
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Fietscursus voor volwassenen  
De achtste fietscursus is op 10 september weer van start gegaan. Nog steeds kunnen 
we gebruik maken van het erf en de kapschuur van de voormalige bollenfirma 
Veldhuyzen van Zanten. Daar zijn we erg blij mee, zo kunnen beginners zonder 
pottenkijkers hun eerste meters proberen te fietsen – op de echtgenoten na, die nog 
wel eens willen blijven kijken (en dat niet alleen). Na de eerste les zijn zij niet meer 
welkom. Deze keer bestaat de groep uit drie Somaliërs, een Irakese, een Chinese en 
drie Nederlanders. De Nederlandse dames doen mee omdat ze het fietsen verleerd 
zijn, na een operatie of na lang verblijf in het buitenland. We verwachten dat de 
meesten na enkele lessen al de straat op kunnen. Dat is het moment om met de vier 
lessen theorie te beginnen, die standaard bij deze cursus horen. 
Eind november delen we weer de certificaten uit, vast weer aan allemaal. 
 
Lisse 
Helaas heeft Peter van Denzen zich weer moeten terugtrekken, het plan om onze 
afdeling uit te breiden is daarmee weer van de baan – tot zich opnieuw 
belangstellende zuiderburen melden. Bij deze roepen we fietsbonders uit Lisse op om 
voor hun dorp actief te worden, meld je bij ondergetekende.  
Fietsplan Hillegom 
In de Werkgroep Verkeer is een fietsplan, vervolg op het HVVP (Hillegoms Verkeers 
en Vervoersplan) besproken. Beleid ten aanzien van de verbetering van 
hoofdfietsroutes, plannen van nieuwe routes, doorsteken, bewijzering, enz. Nadat 
daarin een fasering van uitvoering is aangebracht wordt het plan ter kennis gebracht 
van de Gemeenteraad, als deelplan van het totale HVVP.  
 
Problemen met verkeerssituaties? 
Bericht het ons en wij maken er werk van in de Werkgroep Verkeer! Tel 0252-520096 
of h.huurneman@snelnet.net.  
Henk Huurneman  
 
Geen RijnGouweLijn in Leiden 
Uit het LeidschDagblad 27juni 2012 
 
Leiden krijgt geen RijnGouweLijn. Na jaren gesteggel heeft de provincie nu 
gekozen voor zogenaamd Hoogwaardig Openbaar Vervoer, snellere 
busverbindingen door het noorden van Zuid-Holland. 
Met het aannemen van de plannen komen er snelle en comfortabele 
busverbindingen tussen de belangrijke knooppunten in de regio en naar Schiphol 
en zullen er meer en snellere treinen gaan rijden tussen Leiden en Utrecht. 
Daarnaast komen er tussen Leiden en Alphen extra stations. In eerste instantie 
bij Hazerswoude-Koudekerk en bij voldoende reizigersaanbod ook bij 
Zoeterwoude-Meerburg. Op het traject Alphen-Gouda komen extra stations in 
Boskoop en Waddinxveen. 

       
RGTT collectors items 
 
 
Nieuws uit Oegstgeest 
 
Namens de fietsersbond Oegstgeest was Peter van Boxtel aanwezig bij een 
Ambtelijk overleg Verkeer op 6 december. Daarin zitten ook de brandweer, 
politie, VVN en twee ambtenaren. 
 
Een fietsbalans is in 2011 uitgevoerd. Aandachtpunten zijn met name de 
hoeveelheid paaltjes op fietspaden, verzakte tegels en drempels.  
 
Een verbetering die is doorgevoerd is het plaatsen van fietsklemmen bij een 
hockeyclub. Deze worden goed gebruikt. De gemeente wil maatregelen 
opsplitsen in drie categorieën: snel realiseerbaar en goedkoop, minder snel, en 
oplossingen op lange termijn. 
 
Bekeken wordt op welke plaatsen fietsers die rechts afslaan een rood stoplicht 
mogen negeren. 
 
Annemarie Klijnsmit 
 
Eerste Fietsverlichtingsactie Oegstgeest 
 
De allereerste Fietsverlichtingsactie in Oegstgeest zal plaatsvinden: 
Zaterdag 24 november op een nog onbekende plek van 13.00-15.00 uur. 
 
In Memoriam Gery van Nieuwkoop 
 
De voorzitter van afdeling Voorschoten, Gery van Nieuwkoop, is helaas deze 
zomer overleden. In het komende Verzet gaan we hier nader op in. 
Willem Nieuwenhuijs neemt voorlopig haar taken over. 
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Fietsproblemen? 
 
Het meldpunt van de Fietsersbond is tot nader order buiten werking. 
 
Om toch je klacht kwijt te kunnen zijn hieronder alle meldpunten van Leiden en 
omgeving verzameld: 
 
Meldingen openbare ruimte per gemeente: 
 
Gemeente Hillegom, Melding openbare ruimte  
https://www.hillegom.nl/secure/digitaalloket/Wonenenleefomgeving/Meldingopen
bareruimte/Meldingopenbaargebied 
  
Gemeente Leiden: http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/meldingen-
woonomgeving-en-openbare-ruimte/ 
  
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 
https://online.regelen.oegstgeest.nl/formulier/e751c1bb8293d450fa1c6ca453e0e
0d9 
 
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 
 
 
 
 
 
 

Diverse meldpunten: 
 
Het landelijke meldsysteem voor de bewegwijzering van LF-routes en 
knooppuntroutes. 
http://meldsysteem.nederlandfietsland.nl/ 
 
http://www.buitenbeter.nl/ 
met de buitenbeter app meld je snel en makkelijk een probleem bij je gemeente 
meteen op de plek en het moment dat je het signaleert 
 
Verbeterdebuurt! 
Dé site om problemen en ideeën over je buurt aan te kaarten bij je gemeente. 
Hier kun je simpel en snel je meldingen betreffende de openbare ruimte doen. 
Problemen sturen we meteen door naar je gemeente, voor ideeën moet je eerst 
tien stemmen verzamelen. Ook kun je stemmen en reageren op de meldingen 
van andere Buurtverbeteraars. 
http://www.verbeterdebuurt.nl/ 
 
http://www.vriendelijkverkeer.nl/ jouw ergernis telt! 
 
Het landelijke meldsysteem voor de bewegwijzering van LF-routes en 
knooppuntroutes: 
http://meldsysteem.nederlandfietsland.nl 
Leiden: Fiets Fout = Fiets Weg 
Zoek je fiets: http://www.leiden.nl/fietsen 
 
op onze nieuwe website zijn Onder de rubriek Fietsproblemen: alle meldpunten 
verzameld en direct aanklikbaar! 
 

Roodemolenpolder 
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Nieuws uit Teijlingen: 
 
Fietspad 446 het vervolg 
 

 
Fietsersbond  
De heer M. van Esch  
Postbus 2828  
3500GV Utrecht 
 
onderwerp Advies fietspad Oosthout ¬Postwijk  
behandeld door Gabrielle Preenen¬de Rooij 
 
Geachte heer Van Esch,  
 
Op 24 april hebben wij uw advies inzake de fietsverbinding tussen Oosthout en 
Postwijk ontvangen. Wij willen u hartelijk danken voor het uitbrengen van dit 
advies. 
U geeft in uw advies aan dat een fietsverbinding op of in de buurt van de nu 
geprojecteerde een goede aanvulling op het fietsnet is maar dat er in de 
vervolgroutering zoveel veiligheidsknelpunten zitten dat een meer integrale 
aanpak nodig is: fietspad en vervolg over bestaande wegen en straten. U geeft 
aan dat na totstandkoming van het bewuste fietspad de dan ontstane nieuwe 
route een onvoldoende niveau van samenhang en verkeersveiligheid in 
bestaande straten biedt. U wijst daarbij met name op de rotonde Snoeklaan, de 
route Vliegeniersweg-Hoofdstraat,-Wasbeekerlaan en de oversteek van de 
Hoofdstraat. 
 
U geeft aan dat in het kader van de in 2013 en 2014 geplande inrichting van de 
groene ruimte tussen Sassenheim en Voorhout gezocht kan worden naar een 
extra fietsverbinding tussen beide kernen. 
 
Het college onderschrijft de noodzaak om het fietspad op een zorgvuldige wijze 
aan te sluiten op de huidige infrastructuur. Het college ziet realisatie van de 
verbinding ook nadrukkelijk als een kans om bestaande knelpunten op te lossen. 
De door u gesignaleerde knelpunten met betrekking tot de rotonde Snoeklaan, 
oversteek Hoofdstraat en de Wasbeekerlaan doen zich immers voor op delen 
van het traject die ook onderdeel zijn van de huidige route. 
 

Het college zal de provincie Zuid-Holland vragen bij het opstellen van het 
ontwerp voor de fietsverbinding tevens voorstellen te doen voor: 
- een aanpassing van de rotonde Snoeklaan; 
- de aansluiting bij de Jan Mollstraat; 
- het voorkomen van een potentieel verkeersveiligheidknelpunt bij de aansluiting 
Pelikaan/Hoofdstraat; 
- eventuele aanvullende mogelijkheden om gebruik van de route via de 
Vliegeniersweg, Palfreniersweg en de Koetsiersweg door scholieren van het 
Rijnlands Lyceum te stimuleren. 
 
In het bestaande project inzake de reconstructie van de Wasbeekerlaan worden 
voorstellen gedaan voor aanpassingen op de Wasbeekerlaan en de kruising 
Vliegeniersweg-Hoofdstraat- Wasbeekerlaan. 
 
Op dit moment wordt nagedacht over de toekomstige ontwikkeling van de polder. 
Logische toegangspunten voor de polder zijn, bij elke ontwikkeling, de 
aansluitpunten van het fietspad op de bestaande infrastructuur. Het college heeft 
bij de keuze voor het voorkeurstracé gevraagd bij het ontwerp rekening te 
houden met toekomstige ontwikkelingen. Het fietspad kan gezien worden als een 
eerste fase in de ontwikkeling van de polder. Door bij de inrichting van het 
fietspad op zorgvuldige wijze rekening te houden met de omgeving, krijgt het 
fietspad bovendien een recreatieve waarde. 
 
Wij hebben besloten de procedure rond de aanleg van deze fietsverbinding voort 
te zetten met inachtneming van de bovenstaande aandachtspunten. De 
gemeente gaat met de provincie en bureau Oranjewoud in overleg over het 
vervolg van het project. Wij zullen daarbij nadrukkelijk aandacht vragen voor het 
oplossen van de mede door u ingebrachte verkeersveiligheidsaspecten en voor 
de recreatieve waarde en toekomstvastheid van het fietspad. Wij hopen dat wij 
bij het opstellen van het ontwerp een beroep mogen doen op uw expertise over 
het onderwerp, om goede oplossingen te realiseren voor de door u 
gesignaleerde knelpunten. 

 



www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 11

Ingezonden mail: valpartij Zijldijk bij Spanjaardbrug  
(kruising Valkbouwmanweg/lage Rijndijk-Splinterlaan) 
 
Mailwisseling met de Gemeente Leiderdorp: 
 
8 augustus 2012:  
 
Geachte mevrouw, meneer, 
  
Vanmiddag ben ik met mijn fiets onderuit gegaan toen ik de Spanjaardsbrug af 
reed richting de bussluis naar de Splinterlaan. Ik was net de auto’s van rechts 
voorbij (stonden keurig stil achter de haaientanden) toen ik moest remmen voor 
fietstoeristen die op de kaart stonden te kijken en het kruispunt versperden. 
Ineens gleed ik onderuit, alsof de weg bevroren was. Dikke knie, zere pols, stuur 
scheef. Veel behulpzame mensen die me hielpen. Fietsenmaker op de Baanderij 
heeft naar de fiets gekeken, daar lijkt de oorzaak niet te liggen. Wellicht is het 
rode asfalt glad, hoewel het op dat moment niet regende. Hoe dan ook is dit een 
onoverzichtelijke situatie waar ik al vaker bijna-ongelukken meemaakte. Kunt u er 
eens goed naar kijken?  
  
Jessica Haisma-Langenhoff 
 
 
15 augustus 2012: 
  
Geachte mevrouw Haisma-Langenhoff, 
  
Op 8 augustus 2012 stuurde u ons een e-mail waarin u aandacht vraagt voor de 
onoverzichtelijke verkeerssituatie op het kruispunt bij de Spanjaardbrug. Met 
deze e-mail wil ik daar graag op reageren.  
  
Enige jaren geleden is de verkeerssituatie op het kruispunt Van der Valk 
Boumanweg - Splinterlaan - Zijldijk - Lage Rijndijk door een 
verkeersadviesbureau uitvoerig onder de loop genomen. De verkeerssituatie op 
het kruispunt was al verbeterd door de instelling van eenrichtingsverkeer op de 
Van der Valk Boumanweg. Om de verkeerssituatie nog verder te optimaliseren is 
in nauw overleg met de bewoners en de politie een nieuw kruispunt ontworpen. 
  
De voorrangssituatie is verduidelijkt en de fietsstroken zijn uitgevoerd in 
roodasfalt en doorgetrokken over het kruispunt. Tevens is er duidelijke bebording 
en markering aangebracht. Het blijft echter een complex kruispunt maar als alle 
weggebruikers zich aan de geldende regels houden, met name de 
voorrangsregels, dan kunnen er weinig verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. 
  

De situatie die u beschrijft betreuren wij maar kunnen hier helaas weinig aan 
doen. In principe is het wegdek, rode asfalt, niet glad maar valt ook niet uit te 
sluiten. De rede van uw slippartij kan veroorzaakt zijn door; nat wegdek, 
zwerfvuil, bladeren, olie of zand. Het wegdek van alle wegen wordt regelmatig 
geveegd. Dat uw doorgang werd versperd door stilstaande fietstoeristen kunnen 
wij helaas weinig aan doen. Het is de verantwoordelijkheid van de weggebruiker 
om de kruising met zodanige snelheid te benaderen en daarbij ver genoeg 
vooruit te kijken zodat bij onverwachte situaties tijdig en op een veilige manier 
gestopt kan worden. 
  
Gelet op het gegeven dat het kruispunt enige jaren geleden volledig is 
gereconstrueerd met inbreng van de politie en bewoners zien wij geen reden om 
extra maatregelen te treffen dan wel de kruising aan te passen.  
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij 
opnemen via telefoonnummer 071-5458553. 
  
Met vriendelijke groet, 
Hans Scheffers 
Senior Medewerker Verkeer, Afd. Beleid 
gemeente Leiderdorp 
 
16 augustus 2012:  
  
Geachte meneer Scheffers, 
  
Uw reactie komt me erg formeel en weinig begripvol voor. Onder normale 
omstandigheden valt een ervaren veertigjarige fietser met een technisch goede 
fiets niet.  Mijn fiets is een moederfiets die in uitstekende staat is.Ik reed absoluut 
met een verantwoorde snelheid. Veel harder dan 15 km /uur gaat het meestal 
niet. Door de trommelremmen remt mijn fiets onder alle omstandigheden goed.  
  
Zoals u al aangeeft, is de situatie ter plekke nogal complex. Op deze plek moet je 
bijna per definitie remmen, niet alleen vanwege drukte maar ook omdat het hier 
helling af gaat. Het is echt ondoenlijk om hier 
-enigszins door te rijden zodat het kruispunt niet nodeloos lang versperd is voor 
de wachtende auto’s en 
-te zien wat er zich achter die auto’s/bestelbusjes/… bevindt (het 
knooppuntenbord en fietsers die daar op kijken/ gekeken hebben) 
-rekening te houden met fietsers die remmen omdat ze linksaf gaan slaan 
richting Baanderij 
-rekening te houden met alle mogelijke onverwachte acties van collega-fietsers 
(vandaag een groep voetgangers op precies dezelfde plek) die niet hun 
verantwoordelijkheid nemen voor eigen en andermans veiligheid.  
-rekening te houden met mogelijk gladde wegmarkeringen 
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Nu ik weer in staat ben om te fietsen, heb ik ontdekt dat ik uitgegleden ben over 
de witte verf waarmee het fietssymbool op de fietsstrook is aangebracht. Dit 
symbool bevindt zich ook nog in een bocht. Van diverse mensen heb ik gehoord 
dat witte verf van wegmarkeringen spekglad wordt bij regen. Op het moment van 
de val was het weer droog, maar even eerder had het wel geregend. De 
Fietsersbond geeft aan: ‘Veel markering is van thermoplast, dat is het meest 
duurzaam. En het gladst. Er zijn objectieve gladheidnormen, men zou kunnen 
onderzoeken of deze markering hieraan voldoet. Dat is dan aan de 
wegbeheerder, lijkt me.’ Ik neem aan dat de gemeente hier de wegbeheerder is. 
  
Op de onderste foto ziet u het fietssymbool waarover ik uitgleed. Op de bovenste 
foto het knooppuntenbord met daar tegenaan mijn fiets. Waarschijnlijk was het 
fietsknooppuntenbord er nog niet toen de situatie destijds opnieuw ontworpen is. 
Als het knooppuntenbord verder naar achteren zou staan, bij de dikke boom bij 
het brede trottoir, zou dat al heel wat verschil maken. De stoeprand is daar al 
verlaagd en er is ruimte genoeg. Dan gaan de fietsers daar staan en niet meer 
op of bijna op het fietspad. Op het knooppuntenbord zag ik de logo’s van de 
ANWB en de Provincie Zuid-Holland.  
  
Mocht u de aanvechting hebben mij voor het verplaatsen van het bord van het 
kastje (gemeente Leiderdorp) naar de muur (de Provincie) te sturen: ik verzoek u 
dringend om dit zelf op te nemen met de Provincie en mij op de hoogte te 
houden van hun reactie. Verder hoor ik graag van u of u onderzoek gaat laten 
doen naar de gladheid van de fietsmarkering.  
  
Hoogachtend, 
  
Jessica Haisma 

 

 
 
 
21 August 2012:  
 
Geachte mevrouw Haisma-Langenhoff, 
  
Op 16 augustus 2012 ontvingen wij uw reactie op ons antwoord op uw mail van 8 
augustus 2012. Met deze e-mail wil ik daar graag op reageren. 
  
Ten aanzien van u verzoek om een onderzoek te laten doen naar de gladheid 
van de markering kan ik u het volgende melden. Aan markeringen worden hoge 
eisen gesteld. Deze eisen hebben betrekking op de stroefheid, reflectie, 
slijtvastheid, kleurvastheid en verwering. De markeringen moeten voldoen aan 
diversen richtlijnen, normen en bepalingen. De markeringen worden conform 
deze eisen door een gecertificeerd bedrijf aangebracht. Wij zien dan ook geen 
redenen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de gladheid van de 
markering. 
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Ten aanzien van u verzoek om het fietsknooppuntenbord te verplaatsen delen wij 
u het volgende mede. Naar aanleiding van uw mail zijn wij ter plaatse gaan 
kijken. Het fietsknooppuntenbord is bestemd voor fietsers en is daarom 
gesitueerd langs het fietspad. Wij zijn van mening dat een fietser vanaf het 
fietspad op het bord moet kunnen kijken. Het fietspad ter plaatse van het 
fietsknooppuntenbord is voldoende breed om even stil te staan om op het 
fietsknooppuntenbord te kijken. Wij zien daarom geen enkele reden om het 
fietsknooppuntenbord te verplaatsen en zullen hierover dus geen contact 
opnemen met de Provincie. 
  
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij 
opnemen via telefoonnummer 071-5458553. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Hans Scheffers 
Senior Medewerker Verkeer, Afd. Beleid 
gemeente Leiderdorp 
  
  
Intussen is de Fietsersbond bezig met een schouw van het 
fietsknooppuntennetwerk hier in de regio. Dit knooppuntenknelpunt (85) gaan wij 
ook meenemen. 
 
Diverse mensen hebben inmiddels gereageerd. Het zijn het fitte mensen van in 
de zestig, die veel fietsen en ook auto rijden. Ze hebben herhaaldelijk gevaarlijke 
situaties meegemaakt rond dit kruispunt.  
 
De aanleiding voor de reconstructie van het kruispunt, nu ca 4-5 jaar geleden 
was een dodelijk ongeluk. Later (3-4 jaar geleden) is het knooppuntenbord 
geplaatst.  
 
 
Ononderbroken fietsroute naar zee 
 
Afdeling Oegstgeest en afdeling Katwijk ondersteunen het pleidooi voor een 
ononderbroken fietsroute van Oegstgeest naar zee. Het voorstel is afkomstig van 
het BiodiversiteitsActiePlan Leiden en omgeving (zie 
http://beekterf.home.xs4all.nl/BioDivers/verslag.html ).  
 
Het betreft de brugverbinding bij de Maandagse Wetering en doortrekken van de 
fietsroute langs het water (Oegstgeester kanaal – De Rijn), waardoor het 
omrijden over het industrieterrein tot het verleden behoort.  
  

 
 
Autovrije Zondag Leiden 
 
Met dank aan de enige echte Fietsendief (Marc van Beek) was de kraam van de 
Fietsersbond op de Autovrije Zondag een van de meest opvallende. Vooraf was 
er door de aangekondigde komst van de dief al meer dan de gebruikelijke 
publiciteit. Zo noemde de organisatie van de dag de Fietsendief op haar site als 
een van 5 niet te missen onderdelen en Unity FM had een interview met Marc. 
 
Het Leidsch Dagblad plaatste op de maandag een artikel over Autovrije Zondag, 
met een foto van de Fietsendief, die samen met de Kinderboerderij werd gezien 
als een van de populairste attracties. En zo was het ook: aangelokt door een hele 
rij opengeknipte sloten en de trotse uitleg van de dief ("Dit is nog echt 
handwerk"), bleven veel van de bezoekers even bij de kraam staan. Zeker toen 
ook de politie eraan kwam en het 'heterdaadje' werd afgesloten met handboeien. 
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Politie en Fietsendief gooiden het daarna op een akkoordje en bleken elkaar 
goed aan te vullen. Zo vroeg de agent aan eigenaren van duur uitziende fietsen 
of ze thuis het framenummer genoteerd hadden (vrijwel niemand) en kon de dief 
er gelijk een slotadvies bij geven. 
 
Helaas moeten we ondanks de op zich geslaagde fiets- en diefstalactie, ook 
melden dat de belangstelling voor de Autovrije Zondag tegen viel. In Leiden 
wordt er al een aantal jaren voor gekozen om de dag te combineren met het altijd 
populaire Open Monumentenweekend.  
Uiteraard is het dan drukker in de stad, maar het autovrije karakter van de dag 
komt nauwelijks uit de verf. De conclusie is dan ook dat Leiden volgend jaar 
gewoon weer mee moet doen met de landelijke autovrije zondag (een week later) 
en dan met aansprekende luchtverfrissende en ruimtescheppende activiteiten! 
 
René Dool 
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Zoeterwoude: kruising Ommedijkseweg/Nassaulaan 
 
Voor wie wel eens langs het spoor en via het bedrijventerrein Grote Polder naar 
Zoeterwoude-Rijndijk fietst, zal het een bekende plek zijn: aan het einde van de 
Nassaulaan, met vóór je Heineken, kan je links een ventweg annex fietspad naar 
de Rijndijk op of rechts een fietspad richting Weipoort. Dit heet de 
Ommedijkseweg. 
 
Wij ontvingen een melding van iemand die dagelijks vanaf de Rijndijk over de 
Ommedijkseweg fietst, rechtdoor langs de kruising met de Nassaulaan. Op dat 
punt heeft deze fietser al tweemaal een ongeluk zien gebeuren. Zijn verzoek aan 
de gemeente Zoeterwoude om iets aan de gevaarlijke situatie te doen, heeft tot 
dusver geen antwoord opgeleverd.  
 
Op de foto is te zien waarom de kruising gevaarlijk is. Fietsers hebben hier 
voorrang, maar de automobilisten vanuit de Nassaulaan zien de fietsers pas heel 
laat aankomen, door een robuuste coniferenhaag van een particuliere tuin op de 
hoek. Andersom zien uiteraard ook fietsers de auto's heel laat. Bovendien zijn de 
autobestuurders al voor de kruising bezig met de situatie daarachter, waar ze zelf 
af gaan slaan. 
 
Er is echter verbetering op komst, de gemeente gaat de Nassaulaan herinrichten, 
waarbij de weg versmald wordt en voor de kruising een plateau komt. Hopelijk 
wordt dan ook de zichtbaarheid verbeterd. Tot die tijd blijft het een gevaarlijke 
kruising. 
 
René Dool 
 

 

Meldingen 
 
Vanwege het feit dat het Meldpunt nog steeds buiten werking is, plaatsen wij de 
ingezonden meldingen voorlopig ook in het Verzet. 
 
-Snelfietsroute Via 44 (N44): schermen 
 
Snelfietsroutes zijn een fantastisch idee. Mits goed uitgevoerd.  
Ik ben niet enthousiast over de Via 44. Het is pal langs de snelweg, dus een 
enorme herrie en permanent uitlaatgassen om je heen.  
 
Bovendien zijn de werkzaamheden tot nu toe in feite niet meer dan achterstallig 
onderhoud; een fietssnelweg ziet er echt heel anders uit. 
 
Maar a la, een gegeven paard etc. Nu dit toch de route is gebleven, mankeert er 
nog echt wel één cruciaal element. Op het gedeelte tussen Wassenaar en het 
begin van Den Haag (Het gaat om het gedeelte – direct langs de N44 - tussen de 
Burgemeester Geertsemalaan en de Houtlaan) zijn geen schermen tussen weg 
en fietspad geplaatst. Ik meen mij te herinneren dat dit wel in de planning zat 
ooit, maar het is in elk geval niet aanwezig. Het is cruciaal, omdat: 
 
- Overdag de ergste herrie en zuigende werking van de auto’s wordt 
tegengehouden; 
 
- Maar minstens zo belangrijk: als het donker is – en zeker fietsend van Den 
Haag richting Leiden – word je sterk verblind door de koplampen van de 
onafgebroken stroom auto’s, waar je tegenin rijdt. 
 
Zouden jullie hier iets mee en aan kunnen doen? 
 
-Fietsonvriendelijk afgestelde stoplichten 
 
Graag zou ik (namens velen) mijn beklag willen doen over de zeer 
fietsonvriendelijk afgestelde stoplichten op het kruispunt Engelendaal / 
Rietschans - Van der Havelaan. 
 
Als fietser ben je pas als allerlaatste aan de beurt. De verkeerslichten 
lopen eerste alle zijwegen af. Alleen als er geen autoverkeer is 
(zaterdagochtend vroeg), ben je eerder aan de beurt. 
 
Gevolg van deze slechte afstelling is dat veel fietsers alvast naar de brede 
middenberm oversteken en daar opnieuw op de knop drukken. 
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Ik meen dat de gemeente Leiderdorp een groen en duurzaam verkeersbeleid 
nastreeft. Een fietsonvriendelijk stoplicht als boven genoemd, draagt hier 
absoluut niet aan bij. 
 
Mensen die de moeite nemen om met de fiets naar het werk of de school te 
gaan zouden juist op handen moeten worden gedragen. Nu echter staan velen 
met ergernis te wachten tot ze aan de beurt zijn. Ergernis om het lawaai en 
de stank van de vele snel optrekkende auto's en ergernis om het feit dat 
e.e.a. nodeloos lang duurt. 
 
Ik verzoek u de afstelling van het stoplicht na te lopen en daarbij "langzaam 
verkeer" op waarde te schatten. 
 

 
 
-Situatie voor fietsers bij station Leiden CS 
 
De beschreven situaties in het Verzet deden me bedenken dat het hoog tijd is dat 
er ook aandacht wordt besteed aan de situatie voor fietsers bij het station Leiden. 
Wellicht heeft het al de aandacht, maar het is de plek waaraan ik me geloof ik het 
meeste erger.  
 
Het gaat om de oversteekplaatsen over de parallelweg Schipholweg en 
Schuttersveld. Als je vanuit de Merenwijk of Oegstgeest (zoals ikzelf) komt, staan 
hier altijd aan beide kanten veel fietsers. Soms zoveel dat het niet lukt om de 
berg overstekers in een keer een kans te geven veilig over te steken. De 
stoplichten bij beide oversteekplaatsen zijn niet op elkaar afgestemd en staan 
onvoldoende lang op groen. Voor auto’s staat een licht daarentegen soms 
tweemaal op groen in de periode dat je voor een van beide lichten staat te 
wachten. 
Ik ben benieuwd of jullie hier al eens aandacht aan hebben gegeven?  

-Bereikbaarheid van station Leiden CS 
 
Na de herinrichting van de Schipholweg is de bereikbaarheid van het station, per 
fiets (en te voet) komend uit de Merenwijk, uitermate verslechterd.  
 
- Het fietspad aan de westzijde van de Schipholweg is niet meegenomen bij de 
asfaltering. Er blijven veel plassen staan en er zitten vervelende kuilen. 
 
- Voor de oversteek van het Schuttersveld naar het station (centrumzijde) moet 
eerst de Schipholweg worden overgestoken voordat het Schuttersveld 
overgestoken kan worden. Dit geldt ook voor voetgangers (als zij zich netjes 
houden aan de oversteekplaats). Vervelend want het duurt erg lang voor het licht 
op groen gaat. 
 
- De bereikbaarheid van de LUMC-zijde van het station per fiets (daar is namelijk 
de stalling) is nog slechter. Het fietserslicht om de Rijnsburgerweg over te steken 
werkt slecht. Autoverkeer krijgt altijd voorrang. Vervolgens moet de Bargelaan 
overgestoken worden om het station te bereiken. 
 
- De terugweg richting Merenwijk is nog lastiger. Eerst de Bargelaan oversteken 
naar het fietspad, dan weer de Bargelaan oversteken (verkeerslichten) richting 
het Schuttersveld. Daar bij verkeerslichten wachten om naar de Schipholweg 
over te steken (als het druk is een enorme warboel!). Om de Merenwijk te 
bereiken kun je kiezen: links of rechts van de Schipholweg, maar sowieso moet 
je die weer een keer oversteken. 
 
Graag kom ik dan ook met de volgende suggesties: 
 
- Het fietspad langs de westzijde van de Schipholweg, dat toch al 
tweerichtingsverkeer is, direct doortrekken naar het station.  
 
- Een fietsstrook langs de oostzijde van de Bargelaan. Dit zal zeker moeten 
gebeuren als het ROC betrokken wordt, het scheelt namelijk 2 keer oversteken 
en dat is wel zo veilig. 
 
- Eventueel de tunnelbuis (noord) geschikt maken voor tweerichtingsverkeer voor 
fietsers. Het trottoir is breed genoeg! 
 
Bij de herinrichting van de voormalige kruispunten Marnixstraat en Gooimeerlaan 
is weinig rekening gehouden met voetgangers en fietsers. Vooral de Marnixstraat 
was een doorgaande route voor fietsers richting het centrum (Marnixstraat, 
Huigbrug, Lange Gracht). Wil je deze route blijven fietsen dan moet je een 
enorme bult over en (op het ogenblik in ieder geval nog wel) de Gooimeerlaan 
oversteken om die een paar honderd meter verder nogmaals over te steken.  
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Goed zo kan ik nog wel even doorgaan. Bij de planologische dienst van de 
gemeente Leiden zitten waarschijnlijk geen fietsende Leidenaren. 
 
Onveilige situatie voor fietsers op de Boomgaardlaan in 
Leiderdorp 
 
De gemeente Leiderdorp heeft het definitieve plan van de inrichting van de weg 
(Boomgaardlaan) naar het Sportpark Weteringpark vastgesteld. Op de weg 
moeten zowel fietsers als auto's rijden. Dit levert gezien de regelmatig 
optredende verkeersintensiteit gevaar op voor de jeugdige fietsers (leden van 
de verenigingen in het Weteringpark). Hierover is in eerste instantie door de 
gemeente in zowel de plannen als via mondelinge toezeggingen niet vanuit 
gegaan. De bedoeling was een vrijliggend fietspad aan te leggen. 
In de bijgevoegde brief aan het college van B&W en aan de Raad  zijn de 
argumenten weergegeven die ons als bestuurders van de verenigingen doen 
ageren tegen het nu definitieve plan van de gemeente . Doel is de gemeente te 
overtuigen de beslissing te herzien voordat tot aanbesteding van de inrichting 
van de toegangsweg naar het Weteringpark wordt overgegaan. 
 
Gezien de doelstellingen van uw organisatie en de bij uw organisatie aanwezige 
expertise stellen wij het bijzonder op prijs uw advies over de definitieve plannen 
te mogen vernemen en uw advies over hoe hier met succes tegen te kunnen 
ageren. Waarbij we bijzonder veel prijs stellen op uw hulp en ondersteuning bij 
het ageren tegen het definitieve plan. De plannen zijn in ons bezit en we maken 
gaarne een afspraak met u om deze plannen toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, Peter van Arkel 
-voorzitter-WSV Doeshaven 

 

Brief aan de Gemeente Leiderdorp dd. 8 maart 2012 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
en de leden van de raad van de gemeente Leiderdorp  
Postbus 35  
2350 AA Leiderdorp  
 
Betreft: weginrichting Boomgaardlaan, de toegangsweg naar de 
Munnikkenpolder / Weteringpark  
 
Leiderdorp, 8 maart 2012  
 
Geacht College en leden van de Raad  
 
Op 12 december 2011 waren de verenigingen uit het Weteringpark uitgenodigd 
om kennis te nemen van het definitieve plan voor de weginrichting van de 
Boomgaardlaan. Het plan werd toegelicht door de heren Spijkerman en van 
Roijen van de gemeente Leiderdorp.  
 
Slechts kleine wijzigingen waren mogelijk. Tot grote verrassing van alÍe 
verenigingen moesten wij constateren dat in tegenstelling tot meerdere eerdere 
plannen en ook herhaalde mondelinge toezeggingen er geen vrijliggend fietspad 
meer is opgenomen in de plannen. Alleen een weg voor zowel auto's als fietsen. 
Langs de weg zijn 150 parkeerplaatsen gepland voor het haaks parkeren van 
auto's.  
 
Punt van ernstige zorg is het plan om langs deze 30 km zone haak parkeren 
mogelijk te maken. Dit vinden wij een onverantwoord besluit en volgens ons op 
geen enkele manier recht doend aan de 30 km zone. Volgens ons is het risico op 
letsel het grootst bij het in-en uit parkeren van auto's, met daarbij een grote 
hoeveelheid fietsers. Het niet aanleggen van een vrijliggend fietspad geeft ons 
grote zorgen  
Van jeugdige fietsers weten wij allemaal dat de verkeersdiscipline en het zich 
bewust zijn van gevaren in het verkeer, zaken zijn die zich nog verder moeten 
ontwikkelen. Voor ons als verantwoordelijke bestuurders van de 
sportverenigingen is het van het hoogste belang dat onze jeugd gezond en veilig 
hun fietsrit kunnen navertellen. Wij achten de door de gemeente gepresenteerde 
definítieve plannen een groot gevaar voor de vele jeugdige fietsers. 
  
Door de Schaats- en Skeelervereniging worden meerdere keren per jaar 
competities georganiseerd met omliggende schaats- en skeelerverenigingen. Dit 
levert meerdere malen een grote verkeersintensiteit op die samen gaat met 
activiteiten van en de Scouting en Kano vereniging Rijnland en de 
Watersportvereniging. Voorgaande geldt ook voor landelijke wedstrijden van de 
KNSB, zoals bijvoorbeeld de KPN competitie voor skeeleraars. Op alle avonden  
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door de week, vanaf half april tot eind september, wordt de skeelerbaan gebruikt 
door verenigingen uit de omgeving, die door gebrek aan een eigen baan, op de 
Leiderdorpse baan komen trainen en hun wedstrijden houden. Ook dit levert 
verkeersintensiteit op 
 
Wij wijzen op het eerste ijsweekend van deze winter. Doordat het buitenijs 
onbetrouwbaar was vanwege de sneeuwval werd de Schaatsvereniging 
overlopen door zeer hoge bezoekersaantallen. Bijgevoegde foto geeft een beeld 
van de auto's van een deel van de bezoekers. De Schaatsvereniging heeft op 
meerdere dagdelen tot 800 jeugdigen per keer van scholen uit Leiderdorp en uit 
Leiden mogen begroeten. Dit gaf een zeer hoge verkeersintensiteit.  
 
Een groot parkeerterrein is reeds aangelegd ter hoogte van de Scouting. Dit 
laatste geeft al voldoende aan dat er ook door de gemeente veel verkeer wordt 
verwacht over de Boomgaardlaan, naar zowel de Scouting als Kano vereniging 
Rijnland als naar de Schaats-en Skeelervereniging en vooral niet te vergeten 
naar de nog in te richten recreatiepark in de Munnikkenpolder. Ook zal de 
Boomgaardlaan in de zomermaanden door veel fietsers gebruikt gaan worden 
om naar het poldergebied achter de Munnikkenpolder te Saan  
 
Over het plan is twee keer met de verantwoordelijke wethouder overlegd. Dit 
heeft helaas niet mogen resulteren in een wijziging van het plan. De gemeente 
heeft ook overleg gehad met de Politie (afdeling verkeersadvisering) en hen om 
advies gevraagd. De verenigingen hebben duidelijk twijfels over het door de  
Politie gegeven advies en kunnen zich In een aantal punten niet vinden.  
Gemiddeld genomen is de verkeersintensiteit op de Boomgaardlaan niet hoog.  
Bij evenementen is dit wel het geval en bij activiteiten die door meerdere 
verenigingen tegelijkertijd worden uitgevoerd is dit ook het geval.  
 
Met de komst van de vele recreanten na 2014 en de grote en nog groeiende 
ledenaantallen van SSVI-de Scouting en de Kano vereniging en de zomerse 
drukte bij de Jachthaven zijn wij van mening dat de  
Boomgaardlaan:  
a.  een 30 KM zone zal moeten zijn  
b.  met schuin op de rijrichting geplaatste parkeervakken  
c.  en met een vrijliggend fietspad voor onze jeugdige, soms qua 

verkeersdiscipline nog wat onbezonnen, leden. 
 

Het Sportpark Weteringpark en het nog in te richten recreatiegebied moet veilig 
bereikbaar zijn. Wij vragen op dit punt nadrukkelijk uw aandacht. 
 
lnmiddels hebben we contact gelegd met en Veilig Verkeer Nederland en de 
Fietsersbond. Wij vragen hen hun visie en commentaren op de definitieve 
plannen te geven. 
 

Wij doen nogmaals een dringend beroep op u allen, om voordat de aanbesteding 
plaats zal vinden, dit plan met alle partijen nog eens nader te bekijken in het 
belang van alle bezoekers die zich veilig fietsend naar het Weteringpark en naar 
onze verenigingen moet kunnen begeven. 
 
Wij zien uw reactie met interesse en genoegen tegemoet,  
Namens de verenigingen,  
Gert Hogervorst  
Voorzitter SSCW  
Schaats en Skeelervereniging Leiderdorp  
Scouting Leiderdorp  
Kanovereniging Rijnland  
Watersportvereniging Doeshaven  
covs  

 
Brief aan de Gemeente Leiderdorp 23 maart 2012  
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
en de leden van de raad van de gemeente Leiderdorp  
Postbus 35  
2350 AA Leiderdorp  
Betreft: weginrichting Boomgaardlaan,  
 
Leiderdorp, 23 maart 2012  
 
Aan de raadsleden van de Gemeente Leiderdorp  
 
N.a.v. ons schrijven betreft het ontwerp en aanleg van de Boomgaardlaan willen 
wij nogmaals uw aandacht vragen. 
 
Op dinsdag 20 mrt j l. zijn door een tweetal fracties aandacht gevraagd naar 
aanleiding van ons gezamenlijk schrijven aan college en raad d.d. 8 maart jl. 
 
Tijdens de commissie vergadering heeft de wethouder mededeling gedaan dat 
de weg wordt ingericht volgens definitief ontwerp en geen reden had dit te 
veranderen Als gebruikers van het Weteringpark zijn wij met deze opstelling zeer 
teleurgesteld en dus niet aanvaardbaar. Wij zijn er vast van overtuigd dat met dit 
ontwerp grote risico's worden genomen Dit ontwerp zal stellig leiden tot 
ongelukken zeker omdat vele weggebruikers bestaan uit zeer jeugdige fietsers  
 
Mogelijk dat velen niet goed weten hoe het ontwerp in elkaar zit, daarom is het 
nodig dit nog eens nader door u te bekijken. Wij nodigen u hierbij uit dit te komen 
doen op maandag 16 april om 1930 uur in het clubgebouw van de Schaats en 
Skeeler vereniging Alle verenigingen zullen u overtuigen aan de hand van alle 
tekeningen,dat het niet aanleggen van een gescheiden fietspad onverantwoord 
is.  
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Wij hebben Ver.Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond uitgenodigd 
aanwezig te zijn. Nogmaals doen wij een dringend verzoek kennis te nemen van 
deze zaak en zich in te spannen om een onveilige verkeers situatie te 
voorkomen. Ook de plaatselijke pers zal worden uitgenodigd.  
 
Met vriendelijke groeten, Gert Hogervorst  
Scouting 
Kano vereniging 
Schaats en Skeeler vereniging 
Stichting Schaats en Skeelercentrum Weteringpark 
Watersportvereniging 
COVS 
 
Ontwerp Boomgaardlaan Leiderdorp 
Verslag van de bijeenkomst van 16 april 2012  
 
Aanwezig waren de besturen van de diverse clubs, zoals scouting, 
kanovereniging, schaatsclub, skeelervereniging, COVS en jachthaven. Diverse 
politieke partijen, Leids dagblad en Leiderdorper. Mijn aanwezigheid werd erg op 
prijs gesteld.  
 
In het oorspronkelijk plan, door alle partijen goedgekeurd, zou er een apart 
fietspad komen naast een voetpad en rijbaan. Een klein stukje, aan het einde, is 
al zo aangelegd. 
In het nu gepresenteerde plan is er nog wel een apart voetpad, maar verder een 
rijbaan voor fietsers en auto’s die op deze weg dan haaks moet parkeren. 
 
Er wordt nu actie gevoerd omdat dit een verslechtering is van de veiligheid. Er 
komen veel jeugdige bezoekers en bij festiviteiten, sportevenementen, mooi weer 
en dergelijke kan het erg druk worden. Er was al een foto meegestuurd van de 
winterdrukte bij de ijsbaan. 
 
Motivatie van de gemeente is dat het een 30km gebied wordt en daarin maken 
auto’s en fietsers gebruik van dezelfde weg. Als de weg een vrijliggend fietspad 
zou krijgen, voldoet het niet meer aan de 30km zone?? Volgens de aanwezigen 
is het gewoon een bezuiniging. 
 
De weg is circa 3 km lang. In het gebied komen meerdere fietsroutes. (nog in 
ontwikkeling) Het is mij onduidelijk of de provincie daarin nog meedoet. 
Definitief wordt de weg pas in 2014 als de A4 helemaal klaar is. Dan zou dit 
vallen in een fietsverbinding van Zoeterwoude langs de A4, over de nieuwe 
fietsbrug over de Rijn, naar Hoogmade en verder. Ook nog dwarsverbindingen 
zoals de brug over de A4 naar de polder.  
 

De politieke partijen waren niet bekend met een wijziging van het goedgekeurde 
ontwerp uit 2007. 
 
Ik ben niet op de hoogte van de regels en voorschriften die gelden voor 
hoofdfietsroutes, 30km zones e.d.  
 
Ik heb uiteraard geen toezeggingen kunnen doen. Naar mijn mening moet het 
oude plan gevolgd worden, dus een vrijliggend fietspad. Het wordt een lange 
rechte weg waar zeker ook harder dan de 30km gereden gaat worden. 
 
Klaas Huiberts 
Fietsersbond Leiden e.o 
 
Leiden Fietst! Fiets je mee? 
 
De nieuwe stichting Leiden Fietst behartigt de belangen van alle fietsers die in 
Leiden wonen, werken, studeren en met vakantie zijn. Leiden Fietst gaat alle 
fietsers een platform bieden met tips & tricks, informatie, fietskaarten en leuke 
arrangementen voor fietsers. 
 
Waarom Leiden Fietst? 
Leiden Fietst wil het fietsen in Leiden en omgeving nog aantrekkelijker maken 
dan het al is, omdat fietsen gezond is en goed voor het milieu. Bovendien biedt 
het commerciële kansen voor instellingen, horeca en andere ondernemers in 
Leiden en omgeving. 
 
Leiden Fietst werkt zonder winstoogmerk en wil samenwerken met alle 
organisaties en instellingen – commercieel en niet-commercieel - die van belang 
zijn om Leiden als fietsstad op de kaart te zetten. Denk aan gemeente Leiden, 
ProKwadraat, Swift, Koninklijke Horeca Leiden, Centrummanagement, 
Fietsersbond Leiden, Visitor Centre Leiden, horeca, winkeliers en musea. 
 
Wil je meer weten? Heb je vragen of suggesties? Kijk op www.leidenfietst.nl. 
 
Fiets en Diefstalshow op Politiedag Hollands-Midden: 
zaterdag 20 oktober 
 
Op zaterdag 20 oktober 2012 van 10.00 – 16.00 uur bij het  
Districtsbureau Duin-en Bollenstreek, Duinwetering 101 in Noordwijk wordt de 
Politiedag georganiseerd. 
 
De Fietsendief geeft een aantal demonstraties en wij staan natuurlijk met een 
kraam vol met infomateriaal. 
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Op zoek naar nutteloze paaltjes en andere barrières in de 
gemeente Noordwijk: 
 
Nadat in augustus een noodlottig ongeval heeft plaatsgevonden op het fietspad 
langs de Van de Mortelstraat hebben wij een actie op touw gezet om alle 
overbodige paaltjes en andere barrières in de gemeente te inventariseren. We 
hebben via persberichten de Noordwijkse inwoners opgeroepen mee te denken 
en e.e.a. bij ons te melden. We hebben tot nu toe zo'n 12 reacties 
binnengekregen. Ook jullie reacties zijn welkom. Peter en ik hebben veel 
meldingen al ter plekke bekeken en daar notities van gemaakt. Wij zijn van plan 
alle punten door te nemen op gemeentelijk niveau met de desbetreffende 
wethouder en ambtenaar van de gemeente Noordwijk. 
 
Een interessant artikel is afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Minister Schultz van Haegen heeft daarin afspraken gemaakt met de 
lokale overheden en maatschappelijke instanties om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Nederland is een van de meest verkeersveilige landen ter wereld. 
Toch is het aantal verkeersdoden in 2011 voor het eerst in 10 jaar weer licht 
gestegen en stijgt het aantal verkeersgewonden, vooral onder ouderen en 
fietsers. Gemeentes gaan aan de slag om fietsonveilige situaties op te lossen. In 
2013 brengen zij lokale fietsknelpunten in kaart en komen met een plan van 
aanpak. Verkeerd geplaatste fietspaaltjes of slecht verlichte fietspaden moeten 
dan tot het verleden behoren. De doelstelling is om in 2020 maximaal 500 
verkeersdoden en 10.600 verkeersgewonden te bereiken. Met aanvullende 
maatregelen kan dat zorgen voor een afname van 50 verkeersdoden en 1000-
2500 ernstig gewonden in 2020. 
 
Mocht je een of meerdere situaties kennen in Noordwijk waarbij de fietsveiligheid 
ernstig in het geding is, meld dit dan bij ons. Samen staan we sterker naar de 
gemeente toe voor een fietsveiliger Noordwijk. 
U kunt u fietsknelpunten doorgeven op e-mail: noordwijk@fietsersbond.nl of 
bellen met 071-3620255. 
 
Namens de Fietsersbond Noordwijk,  

Jan van der Linde en Peter van de Berg. 

 
 
Oproep: Fietsbegeleiders gezocht bij scootmobieltochten 
ScootActief  
 
ScootActief is een actieve Leidse vrijwilligersclub die zich inspant jaarlijks 
verschillende tochten te bedenken voor scootmobielrijders uit de regio. Ieder jaar 
worden er diverse tochten georganiseerd. Voor deze tochten zoeken we 
meefietsers ter begeleiding. Wie wil, wie kan?  
  
Inge Prevoo 
PR en communicatie ScootActief 
scootactief@gmail.com; www.scootactief.org  
 
Ingezonden mail 
 
Geachte Fietsersbond Leiden, 
 
Bij de bijna opgeleverde Morspoort parkeergarage is een nieuw vrijliggend 
fietspad aangelegd. Als je er eenmaal op rijdt is het een fantastisch stukje rode 
loper, maar bij de op- en afritten is er iets grondig mis gegaan. Het ontwerp zag 
er op de tekentafel ongetwijfeld prachtig uit. Maar het lijkt alsof niemand ook de 
fietspraktijk hierbij in het oog heeft gehouden. 
 
Onderstaand mijn dringend verzoek zoals ik dat aan de gemeente (Dienst 
Bouwen en Wonen) heb gestuurd. 
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Ik heb nog even gezocht of ik het kon onderbouwen met Richtlijnen van SWOV 
of CROW of Theo Zeegers (FB), maar ik kon niets vinden over opstelplaatsen en 
inrichting van op- en afritten. 
Dus beroep ik mij maar op het boerenverstand van de dagelijkse spitsurenfietser.  
 
Vriendelijke groet van  
 
José W.M. Plevier 
 
Geachte medewerkers weginrichting, 
 
Betreft: Aanleg en inrichting fietspad naast Morspoortgarage 
 
Naast de nieuwe Morspoortgarage is een prachtig vrijliggend fietspad aangelegd. 
Het is geweldig om daarover te rijden, maar de op- en afrit is beslist niet goed 
ontworpen. We constateren afgedwongen bochten, meer dan haaks, op smalle 
stukjes, te ondiepe opstelplaats voor fietsen die wachten om te kunnen 
oversteken en te smalle zone voor twee richtingen verkeer. Ook wil men 
afdwingen dat tegemoet komende fietsers elkaar op een smalle strook 
achterlangs kruisen, terwijl voorlangs kruisen hier praktisch en logisch is. 
 
Midden op de noordelijke op- en afrit ter hoogte van het voormalig 
Belastinggebouw is een vluchtheuvel met paal geplaatst. Dit is een obstakel dat 
oprijdend verkeer wil dwingen achterlangs afrijdend verkeer te kruisen, en wel 
met een meer dan haakse bocht. Gevolg: om deze gevaarlijke manoeuvre te 
vermijden zal oprijdend verkeer via het zebrapad het fietspad oprijden. 
 
De op- en afrit ter hoogte van de oversteek naar de Morspoort is te ondiep: 
fietsers wachtend om te kunnen oversteken naar de Morspoort steken met de 
achterkant van de fiets uit over het fietspad en belemmeren het doorgaande 
fietsverkeer. Het lijkt alsof de wegbeheerder dit ook beseft, want er zijn hier 
minihaaientanden aangebracht, omdat haaientanden in normale maat ook al 
teveel zouden uitsteken. De op-en afrit is bovendien te smal om in twee 
richtingen wachtende en rijdende fietsers ruimte te geven. Oprijdende fietsers 
zouden achterlangs de afrijdende moeten kruisen en dan tevens invoegen met 
doorgaand verkeer. Gevolg: om deze gevaarlijke manoeuvre te vermijden zal 
oprijdend verkeer via het zebrapad het fietspad oprijden. 
 
Bij deze het dringend verzoek namens meerdere medefietsers die dit traject 
dagelijks in de spitsuren gebruiken:  

- verwijder de vluchtheuvel met paal op de noordelijke op- en afrit  
- verdiep de zuidelijke op- en afrit 
- verbreed de zuidelijke op- en afrit  
 

In de hoop op uw begrip en medewerking, 
Vriendelijke groet van José Plevier 

Agenda 
 
Politiedag 2012; zaterdag 20 oktober 2012; districtsbureau Duin-en Bollenstreek, 
Duinwetering 101 in Noordwijk van 10.00 – 16.00 uur 
Met diverse demonstraties van de Fietsendief! 
 
Fietsverlichtingsacties: 
Leiden: zaterdag 27 oktober, Beestenmarkt, 11.00-16.00h 
Katwijk: zaterdag 3 november, Badstraat voor het Kruidvat, 11.00-16.00h 
Noordwijk: zaterdag 17 november, ws bij de Digros, 11.00-16.00h 
Oegstgeest: zaterdag 24 november, ws bij Winkelcentrum Langevoort, 13.00-
17.00h. Let op de pers en de website! 
 
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 
 
Vraag en Aanbod 
 
Zoek je iets of heb je iets aan te bieden omtrent fietsen, maak een berichtje en 
stuur het op naar leiden@fietsersbond.nl of Eikenlaan 5 2231 XW  Rijnsburg. In 
het eerstvolgende Verzet wordt dit berichtje geplaatst in de Vraag en Aanbod 
rubriek. 
 
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 
www.vriendelijkverkeer.nl/ 
 
Fietsles: 
www.fietsersbond.nl/fietsschool 
www.ikfiets.nu 
 
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: 
www.iohotspots.nl/ 
www.oplaadpunten.org/ 
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 
 
Fietstoertochten: 
www.swift-leiden.nl 
www.happenentrappen.nl 
www.meimaandfietsmaand.nl 
www.ntfu.nl/ 
www.bakkiefietsen.nl/ 
www.prokwadraat-groepswijzer.nl/ 
 
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 
 
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 
 
Reisverslagen 
www.europesefietstochten.nl 
www.bartlinssen.nl/ 
www.bike-xp.com/nl/ 
www.andersreizen.nl/perland/ 
fietsvakantie.html 
reisverhalen.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 
 
Verkeersveiligheid en educatie: 
www.rovzh.nl/ 
www.schoolopseef.nl/ 
www.totallytraffic.nl/ 
 
Verkeersborden en verkeersregels 
in Nederland: 
www.rijksoverheid.nl/documenten-
en-
publicaties/brochures/2012/02/28/v
erkeersborden-en-verkeersregels-
in-nederland.html 
 
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? 

 
 



www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 2 

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:  
Annemarie Klijnsmit, Duinzichtstraat 31, 2341 BW Oegstgeest,  
071-5230526, oegstgeest@fietsersbond.nl 
 
Voorschoten: 
Interim-voorzitter: Willem Nieuwenhuijs, Bizetlaan 26, 2253 CN 
Voorschoten, 071-5616729, voorschoten@fietsersbond.nl  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


