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Aan: Het college van B&W van Den Haag

Betreft: Reactie op ontwerp Fietsflat bij station CS

Den Haag, 16 april 2014 

Geachte college,

De Fietsersbond is blij verrast met het voornemen van de gemeente Den Haag de tijdelijke 
‘Fietsflat’ aan de Rijnstraat om te bouwen tot een goed functionerende, definitieve ‘Fietsflat’.

Ook wij zien graag dat de fietsflat een succes wordt. Daarom geven wij u graag een aantal 
aanbevelingen en vragen mee om de stalling optimaal te laten functioneren. Wij gaan daarbij uit 
van de fietsers en hun wensen.

1. Een stalling voor ruim 4000 fietsen in allerlei soorten en maten en die ook uit 
verschillende verdiepingen bestaat, vraagt om een goede inrichting. Dat betekent dat het 
straks voor elke fietser duidelijk moet zijn wat van hem of haar verwacht wordt. Daarbij is 
goed toezicht noodzakelijk.

2. Een goed fietsregistratiesysteem helpt hierbij enorm. Dit systeem dat elders al wordt 
toegepast, o.a. in Rotterdam en Haarlem, houdt in de gaten welke plaatsen in de stalling 
zijn bezet en welke niet, zodat fietsers snel kunnen zien waar ze nog terecht kunnen. Ook 
houdt het systeem bij hoe lang een fiets gestald staat, zodat de stalling goed is te 
beheren.

3. Een beheersplan zoals indertijd is overeengekomen voor de stalling onder het KJ-plein 
kan hier toegepast worden (gratis bewaakt).

4. Voor de fietsers moet heel duidelijk zijn hoe zij snel en veilig de stalling kunnen bereiken. 
Het fietsen over tramrails en tussen voetgangers door in de Rijnstraat wordt door beide 
partijen niet als prettig ervaren. Een duidelijke route met een niet te hoog liggende 
afbakening is wenselijk tussen het tweerichtingenfietspad in de Rijnstraat en de stalling. 
Zo’n verbinding ligt er al jaren naar de bewaakte kelderstalling van de NS. Een verbinding 
naar de Fietsflat dient ten minste vier meter breed te zijn en ruime boogstralen te hebben. 
De bloemenkiosk staat daarvoor in de weg en dient verplaatst te worden richting 
voetgangers of naar elders. 

5. Voor het comfort bevelen wij aan een overkapping aan te brengen tussen de entree (trap) 
van de stalling en de entree naar de stationshal.

6. Het is zinvol om in de buurt van de entree en vanaf de eerste verdieping een trap aan te 
brengen naar de begane grond voor die fietsers die in de stationshal moeten zijn. De 
omweg wordt in het voorstel wel erg lang.

7. Biedt de luie trap naar de eerste verdieping wel voldoende ruimte voor drie bewegingen 
naast elkaar?

8. Een tapis roulant naar de eerste verdieping wordt ook zeer gewaardeerd. Over deze 
voorziening bij Rotterdam CS, waar een stalling is gerealiseerd voor ruim 5000 fietsen, 
zijn de fietsers in hun nopjes (elders waar deze voorziening is aangebracht trouwens 
ook). Goed aangelegd kan deze de lift vervangen.

9. Een grote wens van veel fietsers is om ook vanaf het Prins Bernhardviaduct direct mét de 
fiets toegang te krijgen tot de fietsflat. De ruime in-/uitgang op de tweede verdieping 



(boven de entree) naar het busplatform biedt deze fietsers nu al de mogelijkheid om 
vanaf het Prins Bernhardviaduct fietsend over het busplatform comfortabel de fietsflat 
binnen te komen en te verlaten. 

10. Het volgende hoort niet bij dit project, maar heeft er veel mee te maken: Al vele jaren 
ontvangt de Fietsersbond klachten over de oversteeksituatie Bezuidenhoutseweg ter 
hoogte van de Rijnstraat. Die luiden van onoverzichtelijk en rommelig tot te weinig 
verlichting ’s avonds.

11. Vraag: Wat wordt er voor stallingsmogelijkheid gecreëerd tijdens het bouwproces? Of blijft 
de fietsflat dan (deels) in gebruik?

De Fietsersbond stemt verder in met wat in het concept Voorontwerp aan voorstellen staat.

Wij hopen dat u onze aanbevelingen betrekt in uw besluitvorming.

Rest ons u succes te wensen bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van dit plan.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Daan Goedhart, voorzitter 


