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1 Inleiding 
Om het fietsgebruik te stimuleren zijn behalve goede fietsroutes ook goede 
fietsparkeervoorzieningen belangrijk. In brief FBLL-20100316-02 van 16 maart 2010 heeft de 
Fietsersbond afd. Lansingerland hiervoor al aan de gemeenteraadsfracties aandacht gevraagd. 
In het Collegeprogramma 2010-2014 is in programma 8 ‘Mobiliteit’ onder actiepunt 8.13 het 
opstellen van een parkeernota vermeld in de periode 2010-2011. Hierbij zal het fietsparkeren 
worden betrokken. 
 
Het fietsparkeren in de centra van Lansingerland laat te wensen over. Toegegeven, er is een 
fors aantal voorwielklemmen en beugels aanwezig. Maar op woensdagen – de marktdag in 
Berkel – en op zaterdagen zijn op bepaalde plaatsen de fietsparkeervoorzieningen overvol en 
worden de fietsen buiten deze voorzieningen geparkeerd. Soms zelfs zodanig dat ze de 
doorgang voor voetgangers blokkeren. In Bergschenhoek is de situatie vergelijkbaar. 
 
Als fietsparkeervoorziening zijn beugels prima. De fiets wordt er tegen geparkeerd en indien 
gewenst aangebonden. Voorwielklemmen zijn minder in trek. Mensen plaatsen hun fiets 
meestal naast de klem, bang voor een krom voorwiel, want aluminium velgen van 
hedendaagse fietsen zijn niet echt bestand tegen dit soort klemmen. Bovendien moet voor het 
aanbinden van de fiets een diepe buiging worden gemaakt, als je al bij de voorwielklem kunt 
komen, hetgeen de meeste mensen niet doen. Hierdoor kunnen de fietsen gemakkelijker door 
een kwaadwillende onrechtmatig worden meegenomen. 
Al met al tijd voor een inventarisatie van de situatie en een plan om het fietsparkeren in het 
centrum waar nodig te verbeteren. 
 
In dit rapport wordt met de verkorting Berkel-Centrum het centrum van Berkel en Rodenrijs 
bedoeld. 
 
Vanuit de gemeente is de wens geuit om ook tellingen de doen in het centrum van 
Bergschenhoek. Die zijn aan dit rapport toegevoegd vanaf versie 2.0. Hierbij is tevens de titel 
van het rapport aangepast. 
Er zijn geen tellingen gehouden in het centrum van Bleiswijk, omdat daaraan momenteel 
groot onderhoud wordt gepleegd. De fietsparkeervoorzieningen zijn een onderdeel van dit 
project. 
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2 Inventarisatie van de fietsparkeervoorzieningen en het gebruik 
in Berkel-Centrum 

‘Meten is weten’ is een oud gezegde. In dit geval is ‘meten’ een kwestie van tellen: hoeveel 
fietsparkeervoorzieningen zijn er en van welke soort (beugel, voorwielklem, tulp, enz.), waar 
staan deze voorzieningen, en hoeveel fietsen en scooters staan er in of bij geparkeerd. 
Op de plattegrond van Berkel-Centrum die als losse bijlage is bijgevoegd, zijn de plaatsen van 
de huidige fietsparkeervoorzieningen in groen aangegeven. Rood gemarkeerd zijn de plaatsen 
die in aanmerking komen voor uitbreiding van deze voorzieningen. 

2.1 Fietsparkeervoorzieningen 
In Berkel-Centrum zijn verschillende typen fietsparkeervoorzieningen aanwezig: 
- voorwielklem in verschillende uitvoeringen: tegel, hoog-laag, rek, of aan de muur. Een 

bijzondere vorm is de tulp (hoog-laag), waarin twee fietsen kunnen worden geplaatst. 
- beugel. 
 
Ze zijn te vinden op de volgende plaatsen. 
 

Plaats Voorziening Aantal 
Waarvan 

defect 
Aantal 

plaatsen 
AH-zijde     
AH links beugel 4 0 8 
AH rechts beugel 21 0 42 
AH hoek voorwielklem 13 6 13 
Naast parkeerplaats hoek ING voorwielklem 13 0 13 
Versplein / keurslagerij voorwielklem 39 0 39 
Naast viszaak (achterzijde) Voorwielklem 14 6 14 
Hans Textiel (vervallen 2012) voorwielklem 30 0 30 
Hoek lingeriezaak / Blue Wave voorwielklem 4 0 4 
subtotaal AH-zijde  108 6 133 
     
C1000-zijde     
Randstad voorwielklem Tulp 2 0 4 
Vierkantje omgeving voorwielklem (rek) 7 0 7 
Kruidvat beugel 6 0 12 
Kiekiek kleding / apotheek voorwielklem Tulp 4 0 8 
Intersport / snackbar voorwielklem 5 0 5 
Gemeentehuis (Spil) voorwielklem (kunstwerk) 20 0 20 
Bushalte Ds Van Koetsveldstraat beugel 15 0 30 
Primera voorwielklem 15 3 15 
Wilhelminastraat bij nr 8 voorwielklem 4 0 4 
Wilhelminastraat bij winkels voorwielklem 19 0 19 
C1000 parkeerdek voorwielklem (hoog/laag) 14 0 14 
Nieuwstraat / Bibliotheek / C1000 voorwielklem (hoog/laag) 34 0 34 
Nieuwstraat t.o. Griek voorwielklem 12 0 12 
subtotaal C1000-zijde  157 3 184 
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Plaats Voorziening Aantal 
Waarvan 

defect 
Aantal 

plaatsen 
     
Totaal (AH- en C1000-zijde)  265 15 317 
     
Buiten winkelgebied     
Kinderdagverblijf Raadhuislaan voorwielklem (hoog/laag) 6 0 6 
Op kerkterrein voorwielklem (hoog/laag) 61 0 61 
 

2.2 Tellingen 
Zijn de inwoners van Berkel en Rodenrijs fietsers die hun boodschappen met dit 
vervoermiddel halen? Tellen dus, op verschillende dagen en tijden, en zowel op zonnige als 
koude dagen. 
 
Een Excel-bestand met detailgegevens van de  tellingen is als losse bijlage bijgevoegd.  
In warmere maanden wordt bij goed weer de fiets veel meer gebruikt en neemt de 
fietsparkeerdruk alleen maar toe. Dat bleek al op zaterdag 19 maart om 16:30 uur toen bij 
mooi zonnig weer het aantal geparkeerde fietsen bij AH zo fors was toegenomen, dat er geen 
vrije plaats meer in de voorzieningen was en er veel fietsen buiten geparkeerd stonden. 
 
Voor beide zijden van het centrum met de Herenstraat als scheidslijn – hierna te noemen AH-
zijde en C1000-zijde – zijn de totalen vermeld en is een gemiddelde over de 11 tellingen 
berekend. 
De kolom ‘Aantal in voorziening’ geeft het aantal fietsen aan dat in de voorziening is 
geplaatst. De kolom ‘Aantal buiten voorziening’ geeft het aantal fietsen aan dat in de 
voorziening is geplaatst maar naast de voorwielklem of in de buurt van de voorziening. 
 
AH-zijde 
Datum Aantal in 

voorziening 
Aantal buiten 
voorziening 

Aantal 
scooters 

17-02-2011 14:45 74 78 9 
19-02-2011 15:00 64 125 14 
23-02-2011 13:00 57 59 7 
02-03-2011 11:00 44 57 11 
07-03-2011 14:30 55 50 4 
09-03-2011 10:20 61 37 6 
20-04-2011 15:45 68 180 10 
23-04-2011 14:30 71 252 17 
25-05-2011 15:15 86 152 11 
28-05-2011 15:00 65 241 18 
17-05-2012 14:00 70 145 17 
gemiddeld 65 125 11 
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C1000-zijde 
Datum Aantal in 

voorziening 
Aantal buiten 
voorziening 

Aantal 
scooters 

17-02-2011 14:45 25 83 1 
19-02-2011 15:00 24 142 6 
23-02-2011 13:00 32 131 7 
02-03-2011 11:00 23 170 7 
07-03-2011 14:30 21 83 4 
09-03-2011 10:20 19 61 5 
20-04-2011 15:45 36 243 14 
23-04-2011 14:30 23 200 18 
25-05-2011 15:15 35 218 14 
28-05-2011 15:00 32 247 16 
17-05-2012 14:00 29 152 10 
gemiddeld 27 157 9 
 
Buiten winkelgebied 
Datum Aantal in 

voorziening 
Aantal buiten 
voorziening 

Aantal 
scooters 

17-02-2011 14:45 1 2 0 
19-02-2011 15:00 1 2 0 
23-02-2011 13:00 0 1 0 
02-03-2011 11:00 2 0 0 
07-03-2011 14:30 1 0 2 
09-03-2011 10:20 1 0 0 
20-04-2011 15:45 0 0 1 
23-04-2011 14:30 0 0 0 
25-05-2011 15:15 0 1 0 
28-05-2011 15:00 2 2 0 
17-05-2012 14:00 0 2 0 
gemiddeld 1 1 1 
 
Tijdens de tellingen is er steeds slechts een paar bakfietsen waargenomen. 

2.3 Analyse van de tellingen 
Volgens de tellingen zijn er onvoldoende fietsparkeervoorzieningen. Zelfs bij het gemiddelde 
aantal geparkeerde fietsen: AH-zijde 190 terwijl er slechts 133 plaatsen zijn. Toevallig zijn er 
aan de C1000-zijde evenveel fietsparkeerplaatsen als het gemiddeld aantal geparkeerde 
fietsen, te weten 184. 
Maar gemiddelden zeggen niet alles. In de wintermaanden en bij slecht weer wordt er minder 
gefietst. De gemiddelden in de maand mei laten een ander beeld zien: AH-zijde 252 
geparkeerde fietsen tegenover 133 fietsparkeerplaatsen, en C1000-zijde 237 fietsen tegenover 
184 plaatsen.  
Bovendien staan de fietsparkeervoorzieningen op de verkeerde plaats. De fiets wordt niet in 
de Wilhelminastraat geparkeerd, als er boodschappen gedaan worden bij AH. 
 
Volgens de normen van het Fietsberaad zijn zelfs bij de meest behoudende berekeningen extra 
fietsparkeervoorzieningen nodig. Volgens deze norm zouden 360 fietsparkeervoorzieningen 
aan de AH-zijde moeten zijn waar er nu 133 staan, en 300 aan de C1000-zijde waar er 
momenteel 184 staan. Een ruim tekort van 230 aan de AH-zijde en 120 aan de C1000-zijde. 
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Beugels voldoen als fietsparkeervoorziening. Ze zijn gemakkelijk in het gebruik: de fiets kan 
er zonder tillen tegen geparkeerd worden en ze bieden de mogelijkheid van aanbinden. 
Bovendien zijn ze robuust en bestand tegen vandalisme. 
 
Voorwielklemmen, ook tulpen, voldoen niet als fietsparkeervoorziening. De mensen parkeren 
hun fiets bijna altijd naast de klem, bang voor een slag in het voorwiel. En voor het aanbinden 
moeten ze te diep door hun knieën, waardoor dit achterwege blijft. Soms zijn de klemmen zo 
geplaatst, dat je er zelfs niet bij kunt. Het risico van diefstal wordt daardoor verhoogd. 
Door vandalen zijn voorwielklemmen gemakkelijk krom te buigen. 
 
Veel gebruikte voorzieningen/plaatsen zijn:  
- de beugels, de poort en de hoek bij AH (vaak overvol), 
- de voorwielklemmen op het Versplein, 
- kunstwerk ‘De Vis’, 
- hoek lingeriezaak – Blue Wave, 
- omgeving Turkse broodjeszaak, Randstad en Vierkantje, 
- hoek op het plein bij de Chinees, 
- strook naast het fietspad op de Kerkstraat, 
- Kiekiek kleding / apotheek (zeker op marktdag), 
- Intersport / snackbar (zeker op marktdag), 
- C1000 parkeerdek, 
- Nieuwstraat bij C1000/bibliotheek 
 
Opmerkelijk is het af en toe grote aantal vrijgeparkeerde fietsen voor de orthodontiepraktijk 
op de Herenstraat. 
 
Weinig of niet gebruikte fietsparkeervoorzieningen zijn: 
- Wilhelminastraat bij nr 8, 
- Wilhelminastraat bij winkels 
 

2.4 Conclusies en aanbevelingen 
Er is een groot tekort aan het aantal fietsparkeervoorzieningen: aan de AH-zijde 230 en aan de 
C1000-zijde 120 plaatsen. De Fietsersbond zou het aantal voorzieningen dan ook drastisch 
uitgebreid zien worden en beveelt aan alleen beugels en zeker geen voorwielklemmen te 
plaatsen. Voorwielklemmen worden nauwelijks gebruikt. Bovendien voldoen ze  absoluut niet 
voor een fiets met boodschappen- of fietstassen. 
Geef met belijning aan waar fietsen geparkeerd mogen worden. Dat blijkt heel goed te 
werken. Zie de ‘Vogelvrije Fietser’ van jan-feb 2010 en het fietsparkeren bij Rotterdam-CS. 
 
Plaats de beugels bij : 

• Van Vianen 
• op de hoek bij AH (is er mogelijkheid i.p.v. de bossage- zie bijlage 9.2) 
• onder de poort bij AH 
• bij kunstwerk de Vis 
• bij de lingeriezaak 
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• Turkse broodjeszaak / Randstad 
• op het plein – hoek Chinees 
• Intersport / snackbar 
• Rehoboth ipv bossage 

 
Betrek de winkeliersvereniging en de marktmeester in de discussie over fietsparkeren in het 
centrum van Berkel en Rodenrijs. 
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3 Inventarisatie van de fietsparkeervoorzieningen en het gebruik 
in Bergschenhoek-Centrum 

Ook in het centrum van Bergschenhoek is een inventarisatie gedaan van de 
fietsparkeervoorzieningen.  
Op de plattegrond van Bergschenhoek-Centrum die als bijlage is bijgevoegd, zijn de plaatsen 
van de huidige fietsparkeervoorzieningen in groen aangegeven. Rood gemarkeerd zijn de 
plaatsen die in aanmerking komen voor uitbreiding van deze voorzieningen. 
 

3.1 Fietsparkeervoorzieningen 
In Bergschenhoek-Centrum zijn verschillende typen fietsparkeervoorzieningen aanwezig: 
- voorwielklem in verschillende uitvoeringen: tegel en tulp, waarin twee fietsen kunnen 

worden geplaatst. 
 
Ze zijn te vinden op de volgende plaatsen. 
 

Nummer Plaats Voorziening Aantal 
Waarvan 

defect 
Aantal 

plaatsen 
1 Wijnhuys voorwielklem 6 0 6 
2 Dierenzaak voorwielklem 6 0 6 
3 Brillenzaak voorwielklem 2 1 0 
4 Bon Chef voorwielklem Tulp 7 0 14 
5 Viszaak voorwielklem Tulp 7 0 14 
6 DA-drogist geen 0 0 0 
        
7 Voormalige bank voorwielklem Tulp 3 0 6 
8 Modezaak Evert voorwielklem Tulp 6 0 12 
9 Kring apotheek voorwielklem Tulp 4 0 8 
10 Blokker voorwielklem Tulp 8 0 16 
11 Zeeman voorwielklem Tulp 10 0 20 
12 Plusmarkt voorwielklem Tulp 9 1 18 
13 Kruidvat voorwielklem Tulp 3 0 6 
14 Blue Wave voorwielklem Tulp 6 0 12 
15 Café Braaf voorwielklem Tulp 12 0 24 
        

16 Modezaak (Julianalaan) voorwielklem 7 0 0 
17 Bruna boekwinkel voorwielklem Tulp 4 0 8 
18 C1000 (Dorpsstraat) voorwielklem Tulp 6 0 12 
19 C1000 (Rondom) voorwielklem Tulp 9 0 18 
20 ABN/AMRO - kapper geen 0 0 0 

Totaal     115 2 200 
        

21 Hervormde Kerk voorwielklem Tulp 48 6 96 
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3.2 Tellingen 
Er is geteld op de volgende dagen: 
- wo. 25-05-2011 tussen 14:15 en 14:45 uur op zonovergoten dag. 
- za. 28-05-2011 tussen 14:30 en 14:45 uur op winderige dag. 
- vr. 01-07-2011 tussen 11:00 en 11:20 uur mooi weer. 
- di. 05-07-2011 tussen 13:30 en 13:50 uur (markt) mooi weer (schoolvakantie). 
- wo. 23-05-2012 tussen 13:30 en 13:50 uur mooi weer. 
 
Op dinsdagmiddag is er markt op het plein van Bergschenhoek. De kramen staan vanaf de 
zijde van de Plusmarkt tot grofweg de hoogte van het water opgesteld. 
 
Een Excel-bestand met detailgegevens van de  tellingen is als losse bijlage bijgevoegd.  
 
In de tabel zijn de totalen vermeld en is een gemiddelde over de vier tellingen berekend. 
De kolom ‘Aantal in voorziening’ geeft het aantal fietsen aan dat in de voorziening is 
geplaatst. De kolom ‘Aantal buiten voorziening’ geeft het aantal fietsen aan dat in de 
voorziening is geplaatst maar naast de voorwielklem of in de buurt van de voorziening. 
 
Datum Aantal in 

voorziening 
Aantal buiten 
voorziening 

Aantal 
scooters 

25-05-2011 14:15 29 108 10 
28-05-2011 14:30 36 136 13 
01-07-2011 11:00 23 75 4 
05-07-2011 13:30 29 55 11 
23-05-2012 13:30 22 98 9 
gemiddeld 28 94 9 
 

3.3 Analyse van de tellingen 
Het aantal fietsparkeerplaatsen van 200 in het centrum van Bergschenhoek lijkt voldoende ( 
de laagste norm is 210), zeker als de tulpen bij de kerk worden meegeteld. Er zijn tijdens de 
tellingen maximaal 172 fietsen geteld. De hoek bij de Plusmarkt zorgt echter voor een groot 
probleem. Daar staan 10 tulpen (20 plaatsen) en zijn tussen 20 en 50 fietsen geteld. Ook op de 
hoek bij Blokker en bij Bruna staan veel fietsen. 
 
Volgens de normen van het Fietsberaad is het aantal fietsparkeervoorzieningen voldoende. 
 
Zoals al eerder bij de analyse van Berkel-Centrum gesteld is, blijken ook in het centrum van 
Bergschenhoek voorwielklemmen niet te voldoen. Slechts een derde van de mensen plaatst 
hun fiets in deze voorziening, de overigen plaatsen hun fiets naast de klem in de voorziening 
of in de nabijheid van de voorziening. 

3.4 Conclusies en aanbevelingen 
Voorwielklemmen ook tulpen voldoen niet als fietsparkeervoorziening. Plaats waar mogelijk 
beugels. Wellicht is dit ook een (deel)oplossing voor het fietsparkeerprobleem bij de 
Plusmarkt. 
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Betrek de winkeliersvereniging en de marktmeester in de discussie over fietsparkeren in het 
centrum van Bergschenhoek. 
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4 Kencijfers voor fietsparkeervoorzieningen (Fietsberaad) 
Het Fietsberaad heeft in samenwerking met adviesbureau Goudappel Coffeng een notitie 
uitgebracht over fietsparkeren en kencijfers. Op www.fietsberaad.nl is hiervoor zelfs de 
Fietsparkeertool te vinden. 
 
Van belang voor Berkel-Centrum zijn de kencijfers voor ‘Winkelen en boodschappen doen’. 
 
locatie kencijfer spreiding per 
winkelcentrum binnen kom 2,7 1,5 - 4 100 m2 bvo 
supermarkt 2,9 1,6 – 4,3 100 m2 bvo 
apotheek (bezoekers)  7 4 – 10 locatie 
bibliotheek 3 2 - 5 100 m2 bvo 
 
bvo = bruto vloeroppervlak 
 
Uitgaande van het kencijfer 2,7 voor een winkelcentrum zouden er in Berkel-Centrum het 
volgende aantal fietsparkeervoorzieningen moeten zijn. 
 
zijde bvo in m2 norm fietsparkeer-

voorzieningen 
spreiding 

AH 24.000 648 360 - 960 
C1000 20.000 540 300 - 800 
 
 
Uitgaande van het kencijfer 2,7 voor een winkelcentrum zouden er in Bergschenhoek het 
volgende aantal fietsparkeervoorzieningen moeten zijn. 
 

bvo in m2 norm fietsparkeer-
voorzieningen 

spreiding 

14.000 378 210 - 560 
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5 Fietsparkeren bij Rotterdam-CS 
Fietsen moeten niet in de weg staan of tegen winkelruiten geparkeerd. Op de Stationssingel 
aan de noordzijde van het Centraal Station in Rotterdam heeft de gemeente een afdoende 
maatregel verzonnen om dit wildparkeren tegen te gaan. Er zijn vakken rond de 

fietsparkeervoorzieningen getekend en een bord geeft 
de spelregels aan. Deze luiden: ‘Fietsen uitsluitend 
parkeren in de fietsparkeerzones. Fout geparkeerde 
fietsen, snor- en bromfietsen worden zonder 
waarschuwing verwijderd. Fiets weg? Kosten 
terughalen fout geparkeerde fiets, snor- of bromfiets: 
20 Euro.’ Duidelijker kan niet. 
En het werkt! Alle fietsen staan keurig in de vakken. 
Waar het voorheen een chaos was, zijn nu geen 
hinderlijk in de weg staande fietsen meer. In andere 
steden blijkt dat het aangeven van de vakken alleen al 
voldoende is. 
Dit zou ook een idee kunnen zijn voor de centra in 
Lansingerland. 
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6 Bijlagen Berkel en Rodenrijs 

6.1 Bijlage 1 – Plaats van fietsparkeervoorzieningen Berkel-Centrum 
Op de plattegrond van Berkel-Centrum die als losse bijlage (Fietsparkeervoorzieningen 
Berkel-Centrum.jpg) is bijgevoegd, zijn de plaatsen van de huidige fietsparkeervoorzieningen 
in groen aangegeven. Rood gemarkeerd zijn de plaatsen die in aanmerking komen voor 
uitbreiding van deze voorzieningen. 

6.2 Bijlage 2 – Tellingen Berkel-Centrum 
In het Excel-bestand Fietsparkeervoorzieningen Berkel-Centrum.xls dat als losse bijlage is 
bijgevoegd, zijn de details van de tellingen opgenomen. 

6.3 Bijlage 3 – Foto’s Berkel-Centrum 
 

    
            Versplein voor slagerij                                             AH rechts van ingang 
 

    
                           AH poort                                                Hoek AH / parkeerplaats 
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                           Hoek ING                                                       Kunstwerk de Vis 
 

       
                   Trap naar Passage                                  Voor Hans Textiel (vervallen 2012) 
 

    
                       Zeeman (2012)                                                      Wibra (2012) 
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                   Hoek Linde Lingerie                     en                           Blue Wave 
 

    
           Randstad en Quinto kapper                             Herenstraat - orthodontiepraktijk 
 

    
                       Kerkstraat                                                      Plein – hoek bij Chinees 
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            Kiekiek kleding / apotheek                                                   Intersport 
 

    
                      Gemeentehuis                                       Bushalte Ds. Van Koetsveldstraat 
 

    
                         Kerkterrein                                               Wilhelminastraat – Primera 
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                  Wilhelminastraat nr 8                                Wilhelminastraat - voor winkels 
 

    
                C1000 parkeerdek                                             Nieuwstraat t.o. C1000 
 

 
                Nieuwstraat t.o. Griek 
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6.4 Contouren van de markt 
 

    
             Bij Informatique / Multicopy                                      Fietspad Kerkstraat 
 

     
                     Kerkstraat achter de marktkramen 
 

    
              Herenstraat bij ’t Vierkantje                          Tussen ’t Vierkantje en Randstad 
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             Plein voor ’t Vierkantje 
 

    
                                                    Plein - hoek bij de Chinees 
 

    
                                  Kerksingel tussen de snackbar en Intersport 
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                  Kerksingel bij C1000 
 
 

6.5 Bossage nabij AH 
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7 Bijlagen Bergschenhoek 

7.1 Bijlage 1 – Plaats van fietsparkeervoorzieningen centrum 
Bergschenhoek 

Op de plattegrond van het centrum van Bergschenhoek de plaatsen van de huidige 
fietsparkeervoorzieningen in groen aangegeven. Rood gemarkeerd zijn de plaatsen die in 
aanmerking komen voor uitbreiding van deze voorzieningen. 
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7.2 Bijlage 2 – Tellingen centrum Bergschenhoek 
In het Excel-bestand Fietsparkeervoorzieningen Bergschenhoek-Centrum.xls dat als losse 
bijlage is bijgevoegd, zijn de details van de tellingen opgenomen. 

7.3 Bijlage 3 – Foto’s centrum Bergschenhoek 
 
Kerkstraat 
 

    
                          Wijnhuys                                                              Dierenzaak 
 

    
                        Brillenzaak                                                              Bon Chef 
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                           Viszaak 
 
Dorpsstraat 
 

    
                      Modehuis Evert                                                    Kring apotheek 
 

    
                            C1000                                                                     C1000 
 
Plein 
 

    
                          Blokker                                                                   Zeeman 
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                           Plusmarkt                                                    Blue Wave / Kruidvat 
 

 
                        Café Braaf 
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Julianalaan 
 

    
                           Bruna                                                                 Modezaak 
 
Kerkplein  
 

     


