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Foto’s: Rene Dool, Henk Huurneman, JN, Michel van Tongeren 
 
Voor advertenties: inlichtingen bij de redactie. 
 
Aan dit verzet werkten mee: De bewonersgroep Trix Terwindtstraat-Jan Mollstraat- 
Vliegeniersweg 34+36, Marieke van Cronenburg, Rene Dool, Henk Huurneman, 
Annemarie Klijnsmit, JN, Frieda Roeloffs, Stichting Recreatief Fietsen, Michel van 
Tongeren, Henk van der Valk. 
 
Overname van artikelen of gedeelten daarvan is toegestaan onder uitdrukkelijke 
bronvermelding: Fietsersbond, afdeling Leiden e.o. 2012 
 
Kopij voor het volgende nummer van het Verzet vóór 1 juni 2012 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. 2-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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Nieuws uit Leiden 
 
Verslechtering kruispunt Willem de Zwijgerlaan  
 
De gemeente (Leiden) is druk bezig met de grootschalige reconstructie van de 
Willem de Zwijgerlaan. Het kruispunt Sumatrastraat/IJsselmeerlaan is al klaar. Voor 
fietsers en voetgangers ziet de nieuwe situatie er wat vreemd uit: een van de 
oversteekplaatsen is geheel verdwenen. In het ergste geval betekent dat 3x i.p.v. 1x 
wachten op groen licht.  
Dat geval ontstaat als je vanuit de Merenwijk aan de oostzijde blijft fietsen tot aan de 
W. de Zwijgerlaan en je reisdoel aan de overzijde direct aan de rechterzijde van de 
Sumatrastraat ligt. 
 
Ook de gemeente zelf vindt de situatie niet voor zichzelf spreken, zoals blijkt uit de 
omleidingsbordjes die zijn opgehangen om de richting aan te geven naar de 
Kooilaan. De omleiding zal opgeheven worden zodra de nieuwe oversteek over de 
autotunnel, 200 meter oostelijk van het kruispunt, gereed is. De situatie voor mensen 
die de Sumatrastraat in willen, verandert daar mee echter niet.  
 
Hoe vervelend is de nieuwe situatie in de praktijk? Gevolgen zijn er vooral voor de 
fietsers uit de richting Merenwijk. Zij kunnen echter vrij eenvoudig, zonder 
verkeerslichten, al eerder naar de oostzijde van de IJsselmeerlaan. Vervolgens steek 
je aan die zijde de W. de Zwijgerlaan over, een oversteek die je anders ook had 
moeten maken. De verkeerslichten zijn uitgerust met wachtlichtjes, die het -in ieder 
geval op dit moment- ook echt doen. Aan de overzijde kan je op het 2-
richtingenfietspad aan de linkerzijde blijven fietsen tot aan de kruising 
Paramaribostraat/Surinamestraat, waar je zonder verkeerslicht over kunt steken. De 
verslechtering zit dus vooral in het tweemaal extra moeten oversteken, maar dan wel 
weer zonder verkeerslichten. 
 
De gevolgen voor fietsers vallen dus mee. Irritant is de nieuwe situatie echter wel 
voor de direct omwonenden, de bewoners van de Abraham Crijnssenstraat en de 
Sabastraat. Om recht naar de overkant te gaan, zullen zij in alle gevallen 3x moeten 
oversteken, met verkeerslicht. De grootste verslechtering geldt voor de voetgangers, 
zeker als ze op weg zijn naar de bushalte. De haltes in beide richtingen liggen aan de 
westzijde van het kruispunt, precies daar waar geen oversteek meer is. Aangezien 
de kortste weg van A naar B een streep is, zullen veel mensen hier een gevaarlijk 
sprintje gaan trekken.  
 
Rene Dool 
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einde fietspad 

 
omleiding 

 
verdwenen oversteek 
 
Terugschrijdende wijsheid 
 
Ooit werd in Leiden de Kippenbrug gebouwd. In die tijd vond bijna alle vracht- en 
personenvervoer over het water plaats, dus die brug werd flink "bol" gemaakt, zodat 
de schippers er mét hun vracht gemakkelijk onderdoor konden. 
In later jaren verdween langzaam het scheepvaartverkeer, het werd vervangen door 
auto's, bussen, trams, fietsen, rolstoelen en gewone voetgangers, mét of zonder 
boodschappen(kar). Maatschappelijk kreeg men langzamerhand meer oog voor de 
lastige kant van (o.a.) zo'n bolle brug: fietsers "halen" die helling vaak niet, oudere 
mensen lopend ook niet, laat staan wanneer je nog wat gebrekkiger bent/wordt en 
meer hulpmiddelen nodig hebt. 
 
Dus toen de Kippenbrug -de vorige keer- groot onderhoud nodig had, besloot het 
gemeentebestuur die brug te vervangen door een plattere ten behoeve van degenen 
die zich over de weg voortbewogen ipv over het water.  
Voortschrijdende wijsheid heet dat en dat is een goed ding. 
 
Wie beschrijft onze verbazing -en boosheid- toen onlangs de Kippenbrug, na een 
"restauratie" van een schier oneindige tijd, opnieuw flink "bol" werd opgeleverd. De 
vakantie- en rondvaartbootjes kunnen er vast gemakkelijker onderdoor, maar 
iedereen die zich op straat voortbeweegt, op welke manier dan ook, heeft dikke pech. 
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Het Is een niet te nemen helling geworden. Een kist zout is volstrekt overbodig want 
als je er toch al niet tegenop kunt, is dat bij gladheid niet minder.  
 
En dan moet ik in de krant lezen dat "men" hier zó tevreden over is, dat het 
Bruggenboek (een mooi, maar duur koffietafelboek) opnieuw uitgegeven gaat 
worden. Wie is hier nu precies tevreden over??? 
In plaats van met een terugtredende overheid hebben we nu te maken met 
terugschrijdende wijsheid. Of met voortschrijdende domheid. 
 
JN Leiden, 16 januari 2012 
 
 
Nog een brug 
 
De mooie "punaises", die op de "Heen en Weer"-brug van de Mare naar de 
Rijnsburgersingel, die in plaats van witte markering zijn gebruikt, zijn erg glad, iets te 
hoog en als je er dus eentje raakt (met inhalen of als ze onder sneeuw liggen, enz.), 
glibber je een eindje weg:  
Je komt op de fiets vanaf de Rijnsburgersingel en wilt rechtsaf, de Korte 
Mare op. Het is schemering en het regent. Allereerst moet je in de bocht dat 
oprithoekje (foto1) niet raken (wat is er toch gebeurd met de ronde 
stoepranden?) , daarna moet je niet uitglijden over die fraaie punaise (foto 2), 
 

    
foto 1                                                                         foto 2 
  
die (kennelijk) het voetgangersgedeelte van het looppad moet scheiden. 
Misschien komt het ook niet door die punaise (al zijn ze echt te hoog), maar 
door de plaatsing van die grijze palen; iets is er in ieder geval op z'n 
minst suboptimaal. En blijkbaar zijn automobilisten dermate hardnekkige 
overtreders, dat ze alleen op die manier buitengehouden kunnen worden. 
Lastig is dat. Die fietser op de brug heeft helemaal geen last, maar die 
stak ook recht over vanaf de Haarlemmerweg.  
Een eindje verderop is het verboden in te rijden (foto 3) dat geldt, naar mijn mening, 
voor de auto's die uit het woonwijkje links komen, maar niet voor fietsers, 

want anders zouden zij aan de overkant van de Lange Gracht, de Lange Mare 
(foto 4)net zo goed niet mogen inrijden. Nee, dat onderbord is 
"wederrechtelijk verwijderd", al jaren geleden. Vraag ik me toch af: zijn 
fietsers nu al die jaren in overtreding?  
 

    
foto 3                                                                          foto4 
 
JN 
 
Gedeputeerde De Bondt: RijnGouwelijn niet door centrum 
van Leiden 
 
Eindelijk weer nieuws over de RGL. Gedeputeerde de Bondt heeft op de bijeenkomst 
voor gemeenteraads- en Statenleden bekend gemaakt dat lightrail door het centrum 
van Leiden van de baan is. Hoe het verder gaat is nog niet bekend. Zie ook 
sleutelstad: www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/02/gedeputeerde-de-bondt-
rijngouwelijn-niet-door-centrum-van-leiden 
 
Kaartenactie PvdA rotondes Stevenshof 
 
De PvdA in Leiden haalt deze week handtekeningen op om te protesteren tegen de 
nieuwe rotondes aan de Stevenshofdreef. Het doel was de gebruikelijke files terug te 
dringen en de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten. De auto’s staan meer in 
de file, maar voor de fietsers is het lange wachten bij de verkeerslichten gelukkig 
voorbij… zie ook: www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/02/kaartenactie-pvda-
rotondes-stevenshof  
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Melding ongemak in Fietspoint-stalling door nieuwe 
stallingvoorwaarden NS station Leiden CS (centrumzijde) 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij wil ik graag melding maken van een nadelige situatie in de Fietspoint-stalling 
op Leiden CS (in het bijzonder de kleine stalling aan de centrumzijde), ten gevolge 
van de door NS gewijzigde stallingvoorwaarden welke gelden per 1 januari 2012.  
 
Wat is het probleem?  
Het probleem betreft de jaarstalling aan de centrumzijde, deze bevindt zich onderin. 
Deze stalling is op de drukste werkdagen in de week, te weten dinsdag, donderdag 
en maandag in de ochtendspits propvol sinds de tariefwijziging*: wanneer je je fiets 
probeert te stallen tussen 8:00-9:00, ben je lang aan het zoeken naar een geschikte 
plek. De rekken op grondniveau zijn dan al vol, er zit dan niets anders op dan je fiets 
in het bovenrek te plaatsen, of 'illegaal' een plekje te zoeken in de dagstalling als je 
daar niet sterk genoeg voor bent.  Wanneer je eigenlijk niet de kracht en de lengte 
hebt om de fiets in de bovenste rekken te plaatsen, kost het stallen van je fiets je 
meer kracht en tijd dan voorheen.  
 
Wat is de oorzaak? 
*Per 1 januari 2012 zijn de stallingvoorwaarden veranderd door NS. Mensen met een 
standaardmodel fiets betalen nog altijd 99 euro per jaar. Zelf heb ik zo'n 
standaardmodel fiets. 
Mensen met een groter model fiets (met kinderzitjes of kratjes/rekken erop) moeten 
meer gaan betalen, namelijk het (m.i. exorbitante) tarief voor een buitenmodelplaats, 
215 euro per jaar.  
De beheerder van Fietspoint Leiden heeft er echter voor gekozen de bezitters van 
buitenmodelfietsen de keuze te laten: of je propt je fiets in de rekken en betaalt het 
goedkope fietstarief, of je stalt je robuuste ros op de oranje gemarkeerde vrije 
plaatsen maar betaalt dan wel het hoge tarief. 
Drie maal raden wat er dan gebeurt: de buitenmodelfietsers stallen hun fiets nu (ook) 
in de fietsenrekken. Hierdoor is er dus significant minder plek voor de gewone smalle 
stadsfiets - eerder werden deze robuuste modellen immers steevast op de vrije 
plekken geparkeerd. Deze fietsen zijn veel breder, waardoor je je fiets moeilijker kwijt 
kan in de grondrekken; fietsen met kinderzitjes achterop belemmeren het gebruik van 
de bovenliggende schuifrekken, tenzij je er geen bezwaar tegen hebt met het 
schuifrek het kinderzitje te doen breken... 
 
Het nadeel? 
a)Bezitters van buitenmodelplaatsfietsen zijn fiks duurder uit met deze maatregel. 
b)Bezitters van standaardmodelfietsen zijn gedwongen hun fiets in het bovenrek te 
plaatsen (dit is eigenlijk ondoenlijk voor mensen die klein van stuk zijn en van nature 
minder spiermassa hebben, het geeft fysiek ongemak), riskeren dientengevolge meer  
 

beschadigingen aan hun fiets (door het in de rekken moeten proppen van hun fiets) 
en zijn vooral veel meer tijd kwijt aan het stallen (wat vervelend is als je de trein wilt 
halen 's ochtends) dan voorheen. 
 
Een persoonlijk punt van irritatie is dan nog dat in de grotere stalling van Fietspoint 
aan de zeezijde, de oranje gemarkeerde vlakken afgezet zijn met rode linten, al sinds 
de fraaie opknapbeurt in juli 2011. Deze zones zijn altijd leeg - je staat dus te 
'klooien' met je fiets terwijl er nota bene voldoende plaats is! Absurdisme of niet? 
 
De mogelijke oplossing? 
óf Fietspoint stopt met het 'matsen' van buitenmodelplaatsfietsers en dwingt deze 
toch het hogere tarief te betalen, zodat zij hun fiets op de oranje vlakken stallen. 
Hierdoor komt meer plaats vrij in de rekken voor gewone stadsfietsen. Deze optie is 
natuurlijk niet erg klantvriendelijk voor deze groeiende groep fietsbezitters. Hoewel ik 
zelf zo'n type fiets niet bezit, vind ik zo'n tarief buitensporig, ieder jaar bij Halfords 
een nieuwe fiets kopen is voor deze groep dan welhaast goedkoper dan hem stallen 
in de stationsstalling! 
 
óf Fietspoint stelt zich soepeler op en laat de laatkomers van de groep 
standaardmodelfietsers met jaarkaart in de spits hun fiets voortaan ook stallen in het 
daggedeelte van de stalling (bovenin). Vrije plaatskeuze zou het probleem al voor 
een groot deel oplossen. Het probleem speelt namelijk vooral op de drukste 
werkdagen van de week (dinsdag, donderdag en maandag) en in veel mindere mate 
op vrijdag en ook woensdag. Na 9:00 komen er echt niet zoveel fietsen meer bij in de 
dagstalling. De dagstalling wordt dan beter benut (deze is nu slechts voor 2/3e 
gevuld op drukke dagen). Verder zou Fietspoint er m.i. beter dan nu gebeurt op 
kunnen toezien dat er geen fietsen staan te 'verwezen' in de stalling of maandenlang 
blijven staan in de jaarstalling. En er zouden mogelijk stewards (bv mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt die graag werkervaring opdoen) ingezet kunnen worden, 
die mensen in de spits helpen met het stallen van fietsen in de bovenrekken. Dat 
scheelt de fietser tijd en ook zo wordt de stalling beter benut.  
 
Ik ben benieuwd of Fietsersbond Leiden meer van dergelijke klachten binnenkrijgt en 
zo ja, of de Fietsersbond Leiden de behoefte voelt dan wel kans ziet in gesprek te 
gaan met de beheerder over een compromisvolle verbetering van de situatie. Ik ben 
overigens niet de enige die zich hieraan ergert, er wordt veel gemopperd door 
medefietsers, zo ervaar ik haast dagelijks. 
 
Alvast dank voor uw aandacht! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marieke van Cronenburg 
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Heeft iemand soortgelijke ervaringen? Mail deze dan naar leiden@fietsersbond.nl 
 
(Inmiddels is er begin maart een afspraak met de gemeente over fietsparkeren in het 
stationsgebied. Deze melding zal zeker aangekaart worden)  
 
Fietsverlichtingsacties (IK VAL OP!) 
 
Zaterdag 29 oktober, Leiden:  
 
45 Fietsers zijn met goed werkende verlichting de weg opgegaan. Ondanks het feit, 
dat we, terwijl we een vergunning hadden voor de Garenmarkt, op het laatste 
moment (vrijdagavond) op zoek moesten gaan naar een ander locatie, omdat de 
gemeente een muziekevenement had gepland, zonder ons medeweten! We stonden 
op de Beestenmarkt. Relaxte plek, en veel mensen hebben ons kunnen vinden 
doordat wij posters op de Garenmarkt hadden opgehangen, en de bewakers van het 
muziekevenement mensen naar de Beestenmarkt hebben doorgestuurd. 
Vanaf dit jaar zijn we elk jaar op de laatste zaterdag van oktober op de Beestenmarkt 
te vinden! 
 
Zaterdag 5 november, Katwijk: 
 
Waarschijnlijk vanwege het mooie weer weinig animo om aan fietsverlichting te 
denken. Dus helaas maar 7 mensen verlicht naar huis gestuurd. 
 
Zaterdag 19 november, Noordwijk: 
 
Wij stonden weer onder de overkapping bij de Digros. Het was koud, maar het 
zonnetje scheen. 32 mensen zijn verlicht naar huis gestuurd. Volgend jaar meer 
animo hopen we! 
 
Dit jaar wil Oegstgeest een FVA organiseren. Ook de Gemeente Leiderdorp heeft 
interesse…  
 
Oproep 
 
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 in het najaar een uurtje of 
dagdeel beschikbaar, mail dan naar leiden@fietsersbond.nl of schrijf een briefje naar 
Eikenlaan 5, 2231 XW Rijnsburg 
(Wij zijn van plan om een gratis opfriscursus te geven bij een fietsenmaker) 
 
Ook dit jaar waren de Smiley-stickers verstrekt door de ROVH weer erg in trek! 
 
 

Nieuws uit Teijlingen: 
 
Waarom de Fietsersbond adviseert om een fietspad niet aan te leggen. 
 
Fietspad tussen Voorhout en Sassenheim door Roodemolenpolder 
 
De gemeente Teijlingen heeft als voornemen een fietspad aan te leggen vanaf de 
rotonde aan de Zuidelijke Randweg/kruising Snoeklaan te Voorhout rechtdoor naar 
de Jan Mollstraat in Sassenheim waarbij aansluiting komt op de Vliegeniersweg in 
Sassenheim.  
 
1400 fietsbewegingen per dag 
Momenteel gaan veel fietsers vanuit Voorhout vanaf de rotonde Snoeklaan/zuidelijke 
randweg over de Eikenhorstlaan en de Zandslootkade richting Sassenheim. Dit is 
ook een veel gereden route voor scholieren richting Rijnlands Lyceum. Uit een 
schatting van het fietsverkeer blijkt dat het gaat om ruim 1400 fietsbewegingen per 
dag. 
 
Doel nieuw aan te leggen fietspad 
Het nieuwe fietspad heeft als doel de bereikbaarheid van het nieuwe station te 
Sassenheim vanuit Noordwijk te verbeteren, de bereikbaarheid van het Rijnlands 
Lyceum vanuit Voorhout te verbeteren en daarnaast de veiligheid voor fietsers te 
verhogen.  
 
Fietsers richting Rijnlands Lyceum 
De kortste route voor fietsers richting het Rijnlands Lyceum bij aanleg van het 
fietspad door de Roodemolenpolder loopt door de Jan Mollstraat naar de 
Smirnoffstraat (alleen fietspad), over de Hofstraweg en over de Pelikaan naar de 
Hoofdstraat. Bij de Pelikaan is momenteel geen oversteekplaats waarbij de vraag is 
of hier überhaupt nog een oversteekplaats gerealiseerd kan worden. Er is immers al 
een oversteekplaats vanaf de Vliegeniersweg en deze zal wel worden gebruikt door 
de fietsers richting station. Te verwachten valt dat de scholieren richting Rijnlands 
Lyceum deze oversteekplaats niet zullen gaan gebruiken omdat deze veel te ver 
naar het westen ligt. De gemeente verwacht dat de fietsers ook bij de Vliegeniersweg 
gaan oversteken als ze deze kruising verbeteren. Of dit een oplossing is, is moeilijk 
te voorspellen.  
 
Fietsers richting Station Sassenheim 
De verwachte route voor de fietsers richting station Sassenheim loopt over de 
Vliegeniersweg waarbij daar de Hoofdstraat moet worden overgestoken en men 
richting de Wasbeekerlaan gaat om bij het Station te komen. Zowel het kruispunt op 
de Vliegeniersweg (oversteekplaats ligt te veel naar het oosten) als het kruispunt van  
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de Wasbeekerlaan (oversteekplaats ligt te ver naar het westen) zou hierbij moeten 
worden aangepast. Dit om de oversteekplaatsen veilig te maken.  
 
Huidig advies over verbetering kruising Vliegeniersweg/Hoofdstraat 
Bureau Oranjewoud die bij dit fietspad de gemeente adviseert, stelt voor de 
linksafstrook vanuit Sassenheim richting de Wasbeekerlaan op te heffen en hiervan 
een middenberm te maken die ook doorloopt naar de oversteekplaats van de 
Vliegeniersweg. En ook al zijn we een Fietsersbond: de verwachte file die dit gaat 
opleveren om Sassenheim te verlaten, moeten we ook niet willen. Deze file wordt 
veroorzaakt door de bussen en auto’s die daar linksaf slaan richting station en het 
autoverkeer dat naar het industrieterrein Jagtlust op weg is waar in de nabije 
toekomst ook een bouwmarkt wordt gevestigd. Dit kruispunt wordt echter snel 
aangepast en in een andere klankbordgroep besproken omdat dit met de opening 
van Station Sassenheim nu niet veilig genoeg is. 
 
Tegenstanders van dit fietspad 
Tegen het aan te leggen traject is veel weerstand vanuit de bewoners die in de 
Postwijk in Sassenheim wonen en vanuit het MODP, de organisatie die zich o.a. 
bezighoudt met de bescherming van de weidevogels. De bewoners hebben 25 
argumenten geformuleerd tegen dit traject en hoewel in het Leidsch Dagblad (zie 
bijgaand artikel) staat dat ik het eens ben met alle 25 argumenten, is dat niet het 
geval aangezien ik er pas later bij ben gekomen en van een heel aantal argumenten 
onvoldoende weet. Mochten er mensen zijn die dit lezen, die hier wel een mening 
over hebben, dan hoor ik dat graag. 
 
Nieuwe ontwikkelingen sinds besluit voor fietspad is genomen 
Op het moment dat de gemeente heeft besloten dat er een fietspad moest worden 
aangelegd door de Roodemolenpolder waren een aantal zaken nog niet geheel 
duidelijk.  

• Er zijn inmiddels recente studies bekend naar de Roodemolenpolder als 
weidevogelgebied waarbij geconcludeerd wordt dat zich hier door agrarisch 
natuurbeheer in dit deel van de polder een gevarieerde broedvogelbevolking 
van grutto, tureluur, kievit en scholekster kunnen handhaven; 

• Uit reacties van de klankbordgroep blijkt dat er bij aanleg van dit fietspad 
onzekerheid is over de verkeersveiligheid in de Postwijk en bij de oversteek 
van de Hoofdstraat te Sassenheim; 

• De Zandslootkade is inmiddels eenrichtingverkeer wat de route van en naar 
het Rijnlands Lyceum veel veiliger heeft gemaakt. 

• De komst van de fietstunnel onder de A44 naar station Sassenheim langs de 
Zandsloot is definitief waardoor straks veel fietsers ook via de Zandslootkade 
en de Van Alkemadelaan snel en veilig bij station Sassenheim kunnen 
komen. 

 
 
 
 

Motivatie standpunt Fietsersbond 
Van de oorspronkelijke aanleiding voor dit fietspad: “het verbeteren van de 
bereikbaarheid door het versterken van het fietsnetwerk” is geen sprake meer. De 
bereikbaarheid van en naar het Rijnlands Lyceum en station Sassenheim is door 
bovenstaande maatregelen veiliger en beter geworden. Het nieuw aan te leggen 
fietspad betekent voor de fietsers naar het Rijnlands Lyceum een verkorting van 
misschien 400m. Fietsers vanuit Noordwijk kunnen de bestaande route over de 
Oosthoutlaan blijven fietsen, voor hen wordt de route met het nieuwe fietspad ook 
niet korter, en fietsers vanuit Noordwijkerhout kunnen via de nieuw aan te leggen 
tunnel langs de Zandsloot station Sassenheim ook prima bereiken. 
 
Het budget voor dit fietspad bedraagt een half miljoen euro. Het lijkt mij dat de 
gemeente dit geld in deze tijden beter kan besteden. 
 
Frieda Roeloffs 
f.roeloffs@kpnmail.nl  
 
25 Argumenten tegen een fietspad door de 
Roodemolenpolder? 
 
B&W van de gem. Teylingen hebben plannen voor de aanleg van fietspad F446.00 
door de Roodemolenpolder. Waarom moet dit plan niet doorgaan?  
 
1. De Roodemolenpolder is een waardevol weidevogelgebied, de groene zone 
tussen 2 dorpskernen. 
2. In de Prov. Structuurvisie 2010 is de Roodemolenpolder aangegeven als 
“Belangrijk weidevogelgebied”. 
3. Met agrarisch natuurbeheer zal een gevarieerde broedvogelbevolking met o.a. 
Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster zich kunnen handhaven in de 
Roodemolenpolder. 
4. In 1998 verbood de provincie Zuid Holland de gemeente Voorhout ditzelfde plan 
ten uitvoer te brengen. 
5. De aanleg van een verbreed fietspad over de Eikenhorstlaan naar de v.d. Berch 
van Heemstedeweg. 
6. Het voorkeurstracé (variant 3) loopt eerst door de historische grond naast 
Hofstede Hoogh Teijlingen. 
7. Dit tracé was niet opgenomen in het Fietsplan 2008 PZH noch vastgesteld in de 
raad in 2009.  
8. Het nut en noodzaak voor de aanleg van dit fietspad is vooralsnog niet 
aangetoond.  
9. B&W neemt een beslissing over een voorkeurstracé zonder enig voorafgaand 
onderzoek met betrekking tot landschappelijke waarden, ecologie, grondverwerving 
en verkeersveiligheid. 
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10. Omwonenden noch belanghebbenden hebben enige inspraak gehad bij keuze 
van het voorkeurstracé. 
11. De meerderheid van de bezoekers op de informatieavond van 25.10.2010 
hebben in hun schriftelijke reacties aangegeven de bestaande situatie te behouden 
(Variant 0) of deze te verbeteren (Variant 0+).  
12. Zowel Milieu Organisatie Duin- en Bollenstreek als Vereniging Betrokken 
Teylingers hebben hun bezwaren tegen het fietspad zowel mondeling als schriftelijk 
kenbaar gemaakt. 
13. De Fietsersbond Leiden e.o heeft zich uitgesproken tegen de aanleg van het 
fietspad .     
14. Het fietspad wordt aangelegd als onderdeel van een verbeterde fietsverbinding 
tussen Sassenheim en Noordwijk, terwijl het tracé Voorhout – Noordwijk langs de 
wijk Hooghkamer nog niet is vastgesteld. 
15. De informatie in de rapporten van bureau Oranjewoud is tendentieus en veel 
gegevens onjuist.  
16. Het voorkeurstracé loopt gedeeltelijk over weiland in 2009 door de gemeente 
Teylingen voor € 725.000, -aangekocht als compensatie voor de bouw in de wijk 
Hooghkamer. 
17, De rotonde op de Zuidelijke Randweg is voor fietsers onoverzichtelijk met een 
lastige oversteek. 
18, De v.d. Berch van Heemstedeweg en Zandslootkade zijn nu autoluw en 
fietsvriendelijk gemaakt. 
19, Voor 50% van de geschatte fietspopulatie (= >500 RLS scholieren uit Voorhout) 
is de afstand 
naar school via de Zandsloot gelijk aan het tracé via de Roodemolenpolder. 
20, Voor fietsers vanuit Oosthout is het verschil in afstand 400 m ofwel 90 seconden 
omfietsen. 
21. De hoge kosten voor de aanleg € 500.000,-- (budget PZH) passen niet in deze 
tijd van bezuinigingen. 
22. Extra verkeersveilige maatregelen, o.a. de onveilige oversteek van de 
Hoofdstraat, met name voor scholieren uit Voorhout naar het RLS , zullen de 
gemeente grote bedragen kosten.  
23. De route vanaf de Jan Mollstraat ligt in de directe nabijheid van een basisschool 
met circa 230 leerlingen. 
24. Voor de aanleg van het fietspad zal nog ong. € 90.000,-- aan compensatie 
moeten worden betaald. 
25. Er komt een nieuwe fietspad langs de Zandsloot via het  tunneltje onder de A44 
naar het NS station Sassenheim.  Dit nieuwe tracé betekent ook een verkorte route 
voor fietsers vanuit Voorhout over de bestaande route.  
 
Sassenheim, 16 januari 2012 -  De bewonersgroep Trix Terwindtstraat-Jan 
Mollstraat- Vliegeniersweg 34+36 
 
 
 

Opening NS-station Sassenheim 9 december 2011 
 
Minister Schultz van Haegen en wethouder Van der Zon openden het nieuwe station 
liggend naast de snelweg A44 en aan de belangrijke spoorverbinding Leiden–
Schiphol-Amsterdam. Er is een parkeerterrein voor 300 auto’s gekomen en een paar 
buslijnen doen nu deze nieuwe locatie aan.  
Voor de fietsers zijn vele overdekte stallingplaatsen gekomen en zijn heel wat 
fietskluizen aangelegd. 
M.i. is het een aanwinst voor de treinreiziger die van de fiets gebruik maakt. De 
fietsstallingsvoorziening is een compliment waard. 
 
Henk van der Valk 
  
Opening fietsenwarenhuis 1 februari 2012  
 
Teylings fietsspecialist Profile-Warmerdam met vestigingen in Warmond, 
Sassenheim en Voorhout is doende met bedrijfsverandering. 
De winkel in Sassenheim aan de Hortuslaan (t.o. de kerk) is per dec. 2011 
opgeheven. Per 1 februari is een nieuwe winkel geopend aan de rand van een 
bedrijvenwijk, de Wattstraat 62 in Sassenheim, zijnde een nevenweg van de 
Rijksstraatweg. 
De nieuwe vestiging zal meer als webwinkel gaan 
fungeren: www.fietsenwarenhuis.nl of www.profilewarmerdam.nl  
De werkplaats van de winkel in Warmond (bij spoorwegviaduct) is nu vergroot. De 
winkel in Voorhout (bij spoorwegovergang) is ongewijzigd. 
´t Is maar dat u het weet. Als u in het voorjaar naar de bollenvelden fietst, moet u 
beslist een kijkje nemen in het nieuwe fietsenwarenhuis. 
 
Henk van der Valk 
 
Snelfietsroutes 
 
Tussen Leiden en Den Haag werkt de provincie Zuid-Holland samen met een aantal 
partners (Stadsgewest Haaglanden, de Fietsersbond, ANWB en de gemeenten Den 
Haag, Wassenaar, Katwijk, Leiden, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg) aan 
twee snelle en comfortabele fietsroutes. Het geld voor de verbetering van de twee 
snelfietsroute wordt beschikbaar gesteld door de provincie Zuid-Holland, 
Stadsgewest Haaglanden en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het gaat om 
bestaande routes, die bijna overal verbreed en geasfalteerd worden. Ook worden 
onnodige bochten rechtgetrokken en bewegwijzering en verlichting waar nodig 
verbeterd. Het resultaat: twee snelle, veilige en comfortabele fietsroutes, de 
Velostrada en de Via 44. Zie ook: www.zuid-holland.nl; zoeken: snelfietsroutes. 
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De Velostrada 
 
De Velostrada (parallel aan de spoorlijn) loopt parallel aan de spoorlijn Leiden - Den 
Haag en is ca. 10 km lang. De route loopt oostelijk van het spoor van NS-station De 
Vink naar NS-station Den Haag Mariahoeve via Voorschoten en Leidschendam. Het 
is een route langs woonwijkgrenzen, door landelijk gebied en met een recreatieve 
uitstraling. Fietsers komen hier geen regionale autowegen tegen.  
 
De werkzaamheden aan de Velostrada tussen het Zijdepad in Leidschendam en de 
Stevenshofdreef in Leiden zijn bijna afgerond. Op enkele locaties worden de 
komende weken nog (rest)werkzaamheden uitgevoerd. 
Het deel van de Velostrada bestaande uit de Zijdesingel, de Kastelenring en het 
Waterspoorpark wordt door de gemeente Leidschendam-Voorburg gerealiseerd. 
Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2012 
 
De Via 44 
 
De Via 44 loopt parallel aan de A44 - Rijksstraatweg (N44), door de gemeente 
Wassenaar, Katwijk en Leiden en is ca.  11 kilometer lang. De route loopt ten westen 
van de autoweg tussen Den Haag en Leiden via Wassenaar. Het kruispunt 
Stevenshofdreef / Haagse Schouwweg en in Den Haag / Wassenaar bij het kruispunt 
Leidsestraatweg / Waalsdorperlaan. Deze route is vooral bedoeld voor woon-
werkverkeer en scholieren.  
 
Het provinciale deel van de snelfietsroute Via 44 tussen Den Haag en Leiden is 
opengesteld voor (brom)fietsers. Het deel van de Via 44 dat wordt uitgevoerd door de 
gemeente Wassenaar, is in de zomer van 2012 klaar.  
 
 
Nieuws van stichting recreatief fietsen 
www.recreatief-fietsen.nl  
 
Binnenkort verschijnen twee nieuwe fietsgidsen: 
   
Fietsen langs de frontlijn  
 
van de Eerste Wereldoorlog € 19,50 
- van Nieuwpoort in België naar Bazel in Zwitserland -  
 
Deze fietsroute loopt door het gebied waar tijdens de Eerste Wereldoorlog het 
westfront lag. Vier jaar lang deelde dit vastgelopen front België en Frankrijk in 
tweeën. Nu, bijna 100 jaar later, zijn in het landschap nog resten van de frontlinie 
zichtbaar. Ook heeft elke plek er zijn eigen monumenten, herinneringen en verhalen.  
 
 

De verscheidenheid aan cultuur en natuur is hier groot: polders en belforten in 
Vlaanderen, kathedralen in Picardië, wijngaarden en koolzaadvelden in de 
Champagne, bossen en bergpassen in de Vogezen, vakwerkhuizen en nog meer 
wijngaarden in de Elzas. Dit alles maakt het fietsen beslist de moeite waard.  
 
De hoofdroute is 1050 km lang en voert over rustige wegen en paden. Zo’n 150 km is 
helemaal autovrij. Lange steile hellingen worden vermeden. In de Vogezen is er de 
keuze tussen een pittige route met veel cols en een lichter alternatief. 
 
Meer informatie is te vinden op www.frontlijnroute.nl 
 

 
 
 
Fietsen in Bourgondië  
 
een rondrit langs kanalen en door wijngaarden € 19,50 
- met startplaatsen in Dijon, Auxerre en Mâcon - 
 
De jaagpaden langs de kanalen van Bourgondië vormen aangename, vlakke wegen 
door een groen heuvellandschap. Honderden kilometers autovrije fietsroute is over 
deze paden aangelegd en ook zijn enkele oude spoorbanen tot gladde fietspaden 
getransformeerd. In de Côte d’Or zijn verkeersluwe weggetjes door de wijngaarden 
tot een mooie wijnroute aan elkaar geknoopt.  
   
De kanalen wijzen als vanzelf de weg langs het rijke erfgoed van Bourgondië. Al 
fietsend passeren fraaie historische binnensteden en talloze kastelen, romaanse 
abdijen en kerken de revue.  
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De hoofdroute uit deze gids is een grote rondrit door alle windstreken van 
Bourgondië van bijna 650 km. Daarnaast is er nog eens 200 km aan aanvullende 
route beschreven. Omdat driekwart van de trajecten autovrij is en vrijwel vlak 
verloopt, is deze fietsroute geschikt voor iedereen, jong of oud, getraind of niet.  
 
Meer informatie is te vinden op www.fietseninbourgondie.nl 
   

 
 
 
Nieuws uit Oegstgeest 
 
Fietsbalans  
 
Op 1 december 2011 heeft Piet van de Linden de Fietsbalans gepresenteerd bij de 
betreffende raadscommissie. 
De wethouder gaf in de wandelgangen aan dat de slechte voorzieningen voor fietsen 
bij sportaccommodaties hem ter harte gaan. Er zou echter geen animo zijn om een 
nieuwe fietsnota te maken. Met een meerderheid is een motie om betaald parkeren 
in te voeren helaas afgestemd.  
 
Kerngroep Oegstgeest opgericht 
 
Inmiddels is de kerngroep Oegstgeest opgericht bestaande uit: Annemarie Klijnsmit, 
Lex Muskens, en Peter van Boxtel, zodat wij in het vervolg de ambtenaar en politiek 
systematisch blijven volgen.  
Meer info: oegstgeest@fietsersbond.nl. 

 

 

Inspirerende bijeenkomst van Jan Bijlsma met de 
onderafdeling Oegstgeest 

Aanwezig waren: Annemarie Klijnsmit, Lex Muskens, Mieke Verloren, Peter van 
Boxtel, Berend Verloren, Frank ter Beek, Jan Bijlsma (Landelijk bureau Utrecht) 

Na de presentatie van het landelijk bureau hebben we meerdere onderwerpen 
besproken waar de afdeling Oegstgeest aan kan gaan werken de komende periode.  

Rond elk onderwerp is een groepje geformeerd die voor dat onderwerp de 
mogelijkheden inventariseert en een plan maakt.  

 1) Lobby bij politieke partijen en wethouder/ambtenaar voor meer 
fietsparkeervoorzieningen in Oegstgeest (binnenstad, sportvoorzieningen, etc) 
Aanleiding is Fietsbalansrapport en het feit dat de betreffende wethouder zowel 
fietsbeleid als sport in zijn portefeuille heeft. (Annemarie, Lex en Peter) 

 2) Promotie van de fiets en het fietsen bij senioren, inventariseren kontakten met 
relevante (ouderen) clubs. (Berend en Mieke)  

Inmiddels heeft Jan Bijlsma geïnformeerd bij Fietsschool: Dit jaar kan de Fietsschool 
een complete Fietsinformatiedag voor senioren geven in Oegstgeest wanneer de 
gemeente een kleine bijdrage daaraan wil geven. De rest wordt gesubsidieerd door 
de provincie. Annemarie is getipt en heeft de ambtenaar van Oegstgeest getipt. Zij 
beslist binnenkort.  

3) Ontbrekende brug in nieuwe makkelijke fietsroute naar het strand. Dit onderwerp 
zou samen met betreffende omringende afdelingen opgenomen moeten worden. 
(Frank)  

4) Knelpuntenrapport fietsroutes Oegstgeest. Tegelijk met de Fietsbalans hebben 
Peter en Lex voor Oegstgeest een knelpuntenrapport gemaakt waarin een schat aan 
informatie en ideeën die op korte termijn aangekaart en opgepakt zouden kunnen 
worden. (Peter en Lex)  

Annemarie Klijnsmit, oegstgeest@fietsersbond.nl 
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Nieuws uit Hillegom 
 
Asfalt fietspaden langs de N208 
 
Twee maanden geleden heeft ondergetekende op een trainingsdag van de landelijke 
Fietsersbond over lobbyen een verhaal gehouden over het onderwerp “Hoe de 
afdeling Hillegom tegels veranderde in asfalt”. Het gelijknamige artikel in de “Ketting” 
had iedere deelnemer tevoren gelezen. Veel vragen over onze werkwijze werden 
gesteld. Wie het artikel wil lezen kan dat per mail bestellen bij 
h.huurneman@snelnet.net BAM start overigens met de renovatie van de N208 in 
deze maand – als er tenminste geen archeologische vondsten van belang boven het 
zand komen….! 
 
Fietscursus voor volwassenen 
  
Op 5 december hebben we de zesde fietscursus na 10 lessen praktijk en 4 lessen 
theorie afgesloten met het uitreiken van de certificaten door de wethouder. Ook nu 
bood de tweedehands winkel de “Meerlanden” uit Hoofddorp gereviseerde fietsen 
gratis aan de geslaagden aan. Deze actie zal zich beperken tot dit jaar. De 
Meerlanden heeft normaliter deze fietsen te koop staan voor gemiddeld € 50. Dat kan 
praktisch iedere cursist wel betalen, vooral ook omdat onze cursus gratis is. De 
volgende cursus start op 27 februari. De eerste aanmeldingen voor de tweede cursus 
in dit jaar, in september, zijn alweer binnen. Zie je iemand in je buurt stuntelen, laat 
die zich melden bij marian@matmar.nl  
 

    
hellinkje af                                                     lastige theorievragen 
 
Vacaturelijstje 
 
De vorige keer drukten we een lijstje af met activiteiten waarmee vrijwilligers ons als 
Fietsersbond afdeling Hillegom kunnen ondersteunen. Daarvoor meldde zich tot onze 
verrassing een Lisser, Peter van Denzen. Hij heeft na een eerste vergadering 
besloten definitief te gaan deelnemen en zoekt nog een of twee Lissese FB-ers om 
onze club te versterken. We zijn daar blij mee, vooral omdat eerdere pogingen om 

ons werkgebied over Hillegom en Lisse uit te breiden mislukten. Dat lijkt nu toch te 
gaan gebeuren. Daarmee is de oproep niet voor niets geweest! De Lisser die dit leest 
en belangstelling heeft kan zich melden bij Peter: pentfietsen@gmail.com 
 

    
op weg in de mist                                                       Vereisten van een goede fiets 
 
Fietsplan Hillegom 
 
In het HVVP (Hillegoms Verkeers en Vervoersplan) dat enkele jaren geleden is 
vastgesteld wordt aangekondigd dat een Fietsplan zal worden geformuleerd. Dat is 
de gemeente momenteel aan het opstellen in samenspraak met ons als FB H’gom. 
Het gaat dan om zaken als verbetering van hoofdfietsroutes, plannen van nieuwe 
routes, doorsteken realiseren, voetgangersdoorsteken ook voor fietsers openstellen, 
bewijzering verbeteren, enz. Wie interesse heeft in de voorstellen van onze kant 
richting gemeente kan die opvragen bij h.huurneman@snelnet.net Er zijn vast 
aanvullingen op te maken! 
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  
 
 
Forensroute van Michel 
 
Ligfietsen doe ik al vanaf 1984 op een Rouland, na drie Roulands in tweeën gefietst 
te hebben was de liefde wel over. Echter je weet hoe het gaat met oude liefde, die 
roest niet. 
Zo’n zes jaar geleden tijdens een kennismakingsdag van de Fietsersbond met de 
ligfiets kreeg ik de beschikking over een Challenge Focus. Dat beviel goed en de 
oude liefde was terug, binnen een maand een tweedehandsje gekocht. Nu deed het 
feit zich voor dat ik via mijn werk gebruik kon maken van het Nationaal Fietsenplan 
en een mooie Optima Orca kon aanschaffen en mijn oude Challenge Focus in de  
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schuur kon parkeren. Als leenfiets doet de Focus goed werk want er zijn toch 
regelmatig kennissen die een keer mee willen rijden en liggend een heel leuke dag 
hebben. Dat ze dat dan meestal niet voortzetten in gewoon woon-werkverkeer is wel 
jammer want ze weten niet wat ze missen.  
 
De route die ik dagelijks vanuit Noordwijk rijd naar mijn kantoorlocatie is slechts 6 km 
dus na een kwartiertje sta ik alweer voor de deur in Noordwijkerhout. Dat is nou niet 
echt een prestatie waarmee ik zo nodig in de Ligfiets& moet komen. Het leuke aan 
mijn baan is dat ik vaak op locatie wordt verwacht om mijn werk te doen, deze liggen 
in de Bollenstreek tussen Hillegom en Katwijk aan zee. Dit betekent lekker fietsen 
met een actieradius van 20 km vanuit Noordwijkerhout. 
 
De keus om op de fiets te gaan was snel gemaakt, ik ben altijd binnen het uur op de 
plaats van bestemming, dit is natuurlijk iets langer dan met de auto maar wel met een 
fris hoofd. Daarbij komt dat we in een erg toeristische regio wonen en werken dus het 
hoeft maar even mooi weer te zijn of de bollen komen uit de grond en de weg is 
dichtgeslibd. Dan doe je er met de auto net zo lang over als op de fiets. 
  
De route die ik rij is ‘s morgens meestal dezelfde en voert van Noordwijk via een B-
weg achter het bos van landgoed Leeuwenhorst en onverharde weg naar mijn 
kantoor in Noordwijkerhout dat tegen de duinen aan ligt. 
Daar vandaan ga ik zeker eenmaal per week naar Katwijk dat een klein uurtje fietsen 
is en waar ik graag even gebruik van maak. Meestal combineer ik dit aan het eind of 
begin van de dag zodat ik een van de routes kan verkorten tot Noordwijk, dat scheelt 
de helft. Ik moet tenslotte ook nog een beetje aan mijn werkgever denken die betaalt 
me niet om liggend door de Bollenstreek te fietsen. De andere dagen komt het voor 
dat ik naar Sassenheim, Lisse of Hillegom rijd dit is allemaal ruim binnen het uur te 
doen en geeft net de lucht die je tijdens een werkdag met veel praten en binnen 
zitten nodig hebt.  
 
Dagelijks maak ik gebruik van kleine klimmetjes in het Hollandse duingebied en de 
vlakke laantjes tussen de bollenvelden door. Er ligt een scala aan mogelijkheden om 
van A naar B te gaan met bijna altijd, heen of terug, een windje uit zee. Hier ben ik 
ondertussen van gaan houden en geeft juist de kick om dan op een ligfiets te rijden 
want je haalt nog eens wat in. Iets meer moeite kosten de fanatieke wielrenners die 
het smalle fietspad door de duinen als geasfalteerde racebaan gebruiken. Daar mag 
ik niet over klagen want ik mag ook graag over dit zelfde pad net zo hard scheuren. 
Wat me steeds in verwarring brengt met tegenwind zijn personen op hun e-bike, want 
de accu en de motornaaf worden steeds beter geïntegreerd in de fiets zodat je niet 
meer van achter kan zien of ze ‘echt’ fietsen. Dus de twijfel over mijn conditie en 
staat van onderhoud van mijn fiets komt eerst gevolgd door een gelukgevoel als ik er 
dan voorbij ben en het daar niet aan lag. 
 
 
 
 

’s Avonds tegen de schemer zijn er ook mooie ritjes te maken in het duingebied om 
wild te spotten. Dit zijn natuurlijk geen forenstochtjes maar ik wil het toch als laatste 
even benoemen. Regelmatig kom ik een haas, vos of damherten tegen, door de 
grote populatie aan herten lukt dit regelmatig en blijft het een spannende ontmoeting 
als zo’n springend beest je voor de wielen loopt. 

 
Michel van Tongeren 
 
De Leidse Bijenmarkt 
 
Op zaterdag 9 juni 2012 van 10.00 tot 17.00 uur  wordt de Leidse bijenmarkt 
georganiseerd in het park (naast sportpark Trigon) aan de Zoeterwoudse Singel. 
 
Als het goed is hebben we een kraam, die we delen met Rene Dool, die staat 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. 
 
Heb je tijd en zin om een uurtje of een dagdeel te helpen? Mail dan naar 
leiden@fietsersbond.nl of schrijf een briefje naar Eikenlaan 5, 2231 XW  Rijnsburg. 
Bellen mag ook: 071-5894333, de voicemail wordt altijd afgeluisterd. 
 
www.deleidsebijenmarkt.nl 
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Grote uitverkoop Routeboekjes: 
 
Wij houden op de Bijenmarkt een grote uitverkoop van oudere versies van 
routeboekjes,  
o.a. veel fietsrouteboekjes uit Leiden en omstreken, die we toentertijd 
wat te massaal hebben ingekocht.  
Vanaf 1 euro kom je in het bezit van deze boekjes. 
Dus sla je slag op de Bijenmarkt! 
 

 
Leuke, vreemde, etc fietsfoto’s? leiden@fietsersbond.nl 
 

 
zoek de verschillen…. 

Agenda 
 
De Leidse Bijenmarkt: zaterdag 9 juni, 10.00 tot 17.00 uur  in het park (naast 
sportpark Trigon) aan de Zoeterwoudse Singel. www.deleidsebijenmarkt.nl 
 
Vaste data: 
 
Autovrije dag 2e zondag in september (Open Monumentenweekend) 
 
Fietsverlichtingsacties: 
Leiden: laatste zaterdag in oktober Beestenmarkt  
Katwijk: eerste zaterdag in november 
Noordwijk: tweede zaterdag in november  
 
 
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 
www.fietsersbond.nl/meldpunt 
 
http://fiets.startpagina.nl 
 
Fietsvakantie: 
www.fietsvakantiewinkel.nl 
www.zandvlietleiden.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 
www.fietssnelwegen.nl 
 
Fietstochten: 
www.swift-leiden.nl 
http://www.happenentrappen.nl 
www.europesefietstochten.nl 
 
Fietslogeeradressen: 
www.vriendenopdefiets.nl 
Ereprijshof 7, 3991 GV Houten  
tel. (030) 267 90 70  
administratie@vriendenopdefiets.nl 
 
Fiets huren: 
www.ov-fiets.nl 
http://fietsverhuur.goedbegin.nl 
 
Aangepaste Fietsen: 
www.tmannetje.nl 
www.wegwijzerloket.nl 
 
 
 
 

 
Elektrische Fietsen: 
www.elektrischefietsen.com 
www.elektrischefiets.com 
 
Ligfietsen: 
www.ligfiets.net 
 
Mobiele Fietsenmaker: 
www.fietsned.nl 
 
Fietsen in het woon/werk verkeer: 
www.fietsfilevrij.nl 
www.vananaarf.nl  
www.nationalefietsprojecten.nl 
site.trappers.net 
 
Fietsbeleid: 
www.fietsberaad.nl 
 
Campagnes: 
 
www.heelnederlandfietst.nl  
www.fietsenscoort.nl 
 
Diversen: 
www.rondjepontje.nl 
www.voetveren.nl 
www.veiligverkeernederland.nl 
 
Verkeersborden en verkeersregels in Nederland: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-
pb51/verkeersborden-en-verkeersregels-in-nederland-nederlands.html 
 
 
Heb je aanvullingen en/of wijzigingen: 
Mail naar leiden@fietsersbond.nl of 
schrijf een briefje naar Eikenlaan 5, 2231 XW Rijnsburg 
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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:  
Annemarie Klijnsmit, Duinzichtstraat 31, 2341 BW Oegstgeest,  
071-51704067, oegstgeest@fietsersbond.nl 
 
Sassenheim:  
Jan Matze, J.P. Gouverneurlaan 42, 2171 ES Sassenheim, 0252-210196, 
j.g.m.matze@wxs.nl 
 
Voorschoten: 
Gery van Nieuwkoop, Papelaan-West 160, 2254 AJ  Voorschoten,  
071-5613039, voorschoten@fietsersbond.nl 
 
 
 


