Gemeente De Bilt
t.a.v. Drs. A.J. Ditewig
Postbus 300
3721 AB Bilthoven
Utrecht, 27 oktober 2010
Betreft: stallen van fietsen bij bushalte “Tunneltje De Bilt” aan de Utrechtseweg.
Geachte heer Ditewig,
Door middel van deze brief willen wij u adviseren extra stallingsmogelijkheden voor fietsen te
realiseren bij bushalte “Tunneltje De Bilt”.
Eén van de belangrijkste bushaltes in De Bilt is de halte “Tunneltje De Bilt”. Aan de
noordzijde passeren bussen richting Utrecht en verder, aan de zuidzijde bussen richting
Zeist, Driebergen en verder, tot Wageningen aan toe. Daarmee kent deze bushalte een zeer
goede bediening van reisrelaties die voor De Bilt en Bilthoven van groot belang zijn. De
bushalte ligt voor veel reizigers echter ver van herkomst of bestemming; in veel gevallen te
ver om te voet af te leggen. Vanwege de excentrische ligging komen veel reizigers per fiets
naar deze bushalte, hetgeen blijkt uit het grote aantal fietsen dat dagelijks geparkeerd staat
bij deze halte.
Het stallen van fietsen wordt momenteel gefaciliteerd via twee overdekte fietsenrekken, waar
plaats is voor in totaal ruim 30 fietsen. Dit aantal blijkt onvoldoende gezien de vele fietsen die
her en der zijn neergezet. Bij de halte richting Zeist zijn momenteel zelfs geen fietsenrekken
geplaatst.
Vanwege het belang van deze halte, het comfort van de reizigers en het belang van een
goede vervoersketen, adviseert ROCOV-Utrecht u daarom een uitbreiding van het aantal
stallingsplaatsen voor fietsen te realiseren, ook aan de zuidzijde van de Utrechtseweg.
Mogelijk kan hierbij het fietsenrek dienst doen dat thans nog naast de rotonde aan de
Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk staat en nauwelijks meer in gebruik is sinds de
verlegging van buslijn 138 naar de dorpskern.
Tevens adviseren wij u een K+R-plaats in de omgeving van de halte in te richten. Ook dat
draagt bij aan een betere inrichting van de vervoerketen en het gebruik van openbaar
vervoer op deze belangrijke relatie.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op ons advies.
Met vriendelijke groet,

Ir. M. Fleer
Voorzitter ROCOV Utrecht
C.c. Dhr. Mette Corsèl, Verkeerskundige
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