
 

Verslag Jaarvergadering Fietsersbond  

Afdeling Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland 

op donderdag 25 april 2013 

in De Papaver, Korftlaan 6, Delft 
 

Aanwezig:  

Henk van Bergen, Wiebe Boonstra (vz.), Etienne Bral, Henk Karlas, Bart-Jan Kouwenhoven (spreker), Klaas Pauw 

(verslag), Teko Salverda, Arjan Schrijver, Marien Vermeer, Ferenc v.d. Vlist, Anton Wachters. 

 

1 OPENING 

Scheidend voorzitter Wiebe Boonstra opent de vergadering en stelt de agenda vast. Agendapunten 5 en 6 worden in 

omgekeerde volgorde behandeld. 

 

2 ONTWIKKELING SPOORZONE  

Na welkom te zijn geheten presenteert Bart-Jan Kouwenhoven, directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone b.v. de 

ontwikkelingen van de spoorzone, waar de trein ondergronds zal rijden. Op het projectiescherm wordt aan de hand van 

een virtuele fietstocht van zuid naar noord zichtbaar gemaakt hoe de openbare ruimte eruit komt te zien. 

Nog voor de huidige Abtswoudse fietstunnel gaat de trein ondergronds. De Engelsestraat wordt een 30 km/h-straat, 

passend bij de aangrenzende woonwijk. 

Het autoverkeer gaat via een kruispunt bij Gamma over de tunnel naar (het verlengde van) de Coenderstraat, dus 

achter het bestaande stationsgebouw. 

De Abtswoudseweg wordt een belangrijke fietsverbinding tussen Poptahof en TU-wijk, en wordt gecombineerd met 

een ecologische verbinding. 

Vanuit de TU-wijk fietst men via de Abtswoudse(fiets)brug, Zuideinde en Hooikade onder de Constructiebrug (tussen 

Westlandseweg en Zuidwal) door naar de ondergrondse stationsrijwielstalling onder het busplatform. 

De vraag is welke verharding de fietspaden langs de Westlandseweg en de Westsingelgracht krijgen, gebakken tegels 

(zoals Zuidwal) of het door de Fietsersbond (FB) gewenste (rode) asfalt. Het worden 3 m brede 

tweerichtingfietspaden. De FB vindt dit te smal, gelet op het groeiende aantal fietsers naar en van het station. Verder 

vraagt men zich af of ook brom- en snorscooters van de fietspaden gebruik mogen maken, wat nog meer drukte en dus 

gevaar zou meebrengen. 

De tram 1 naar Tanthof blijft op de Westvest rijden. Lijn 19 naar de TU-wijk komt erbij, waardoor de frequentie 

toeneemt. Daarom wordt de Westvest geen autoverbinding maar moeten de auto’s, na een gelijkvloerse kruising met 

de Westlandseweg, over de (verlengde) Coenderstraat. 

Doordat de fietsers onder het maaiveld langs de Westsingelgracht de stationsrijwielstalling bereiken, vervalt de 

verbinding hiervan met de Barbarasteeg. Vanuit het Westerkwartier komt eveneens een laaggelegen verbinding met de 

ondergrondse rijwielstalling. Helaas vervalt een officiële fietsverbinding Westerkwartier – Stationsplein – 

Barbarasteeg – Breestraat – winkelcentrum In de Veste. Wel zou men vanuit het Westerkwartier kunnen fietsen via de 

stationsrijwielstalling naar de Binnenwatersloot of naar de Hooikade en TU-wijk. Mogelijk wordt er toch illegaal 

gefietst over het stationsplein. 

Vanaf het Bolwerk komen hellingbanen naar de stationsrijwielstalling. Daar de Barbabarasteeg vervalt als fietsroute, 

zal de belangrijkheid van de Binnenwatersloot voor het oost-west fietsverkeer toenemen. 

De Westvest en de Phoenixstaart vormen een belangrijke noord-zuid fietsroute. Ook tram en bus volgen deze route. 

Fietspaden langs de Coenderstraat gaan in noordelijke richting over in de als woonstraat in te richten Spoorsingel. 

Autoverkeer gaat van de Coenderstraat over het huidige spoortracé naar de Phoenixstraat tussen de verlengde 

Westsingelgracht en Begijntoren/Molen De Roos. Onder deze gracht is een parkeergarage gepland. Erover komen 

platte bruggen, waarvan de doorvaarthoogte zelfs te gering zal zijn voor roeiboten. 

Vanuit Ruys de Beerenbrouckstraat en –plein komt een tweerichtingfietspad langs DSM Gist richting Kalverbos, 

zodat spookrijden wordt voorkomen. 

De FB vraagt aandacht voor de vraag of brom- en snorfietsen wel of niet langs het verlaagde fietspad de 

stationsrijwielstalling gaan bereiken. Snorders mogen wel over over het fietspad langs de Zuidwal, maar hoe zit het 

met brommers? 

Wiebe bedankt Bart-Jan voor zijn duidelijke en interessante presentatie. 

 

 

PAUZE 

  



3 MEDEDELINGEN 

De excursie van de afdeling Delft is op 20 mei 2013 (2
de

 pinksterdag). 

Op 23 mei vindt een 3d-presentatie plaats over het ontwerp Spoorzone van de Spaanse architect Joan Busquet. 

In Zwolle wordt op 25 mei een fietsexcursie gehouden van de landelijke FB. 

 

4 VERSLAG JAARVERGADERING 24 APRIL 2012 

Tekstueel: In agendapunt 7 dient Henk van Bergen in plaats van Henk Karlas te staan in verband met het rapport 

fietsparkeren binnenstad, dat kan dienen als bijdrage van Delft als fietsstad van het jaar. 

Naar aanleiding van: Henk van Bergen merkt op (agendapunt 2) dat treinforenzen, veelal studenten, hun fiets tot in de 

Brabantse Turfmarkt aan hekken vastzetten en vandaar naar het station lopen. Dit verklaart mede dat op zomerse 

dagen tot 6.000 (inmiddels 7.500) fietsen richting binnenstad worden geteld. 

Fietsparkeren bij stations is een landelijk probleem dat volgens de FB geagendeerd moet worden bij 

gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt ook voor het fietsparkeren in binnensteden en bij winkelcentra. 

Het voorstel voor een buurtfietsstalling in de kelder van het voormalige postkantoor aan de Hippolytusbuurt s is door 

een verkeerde vraagstelling omtrent €7,50 per maand, gesneuveld. Het gaat om veilig stallen tegen betaling versus 

onveilig parkeren op straat (diefstal, vandalisme). De gemeente wordt verweten geen visie noch geld te hebben met 

betrekking tot fietsparkeren.  

 

6 BENOEMING BESTUUR 
Marien Vermeer volgt Wiebe Boonstra op als afdelingsvoorzitter. Wiebe heeft deze functie 12 jaar vervuld in twee 

perioden. Marien bedankt Wiebe voor zijn grote inzet als zodanig. Wiebe blijft actief lid. 

Henk Karlas en Klaas Pauw blijven aan als algemeen bestuurslid. 

 

5 VOORUITBLIK NAAR DE PLANNEN VOOR 2013 - 2014 
Marien heeft een beleidsplan opgesteld met als hoofdthema:  

-Het hoofdfietspadennetwerk in Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Delft. Hierbij wordt geanalyseerd welke de 

belemmeringen zijn: obstakels (paaltjes), staat van het wegdek, breedte enz. Voorts: 

-Onze eigen knelpuntenlijst laten aansluiten op het vernieuwde meldpunt van de landelijke FB. 

-Verlichtingsacties; bij meerdere scholen? Samenwerken met Veilig Verkeer NL? 

-Onderhoud bestaande fietsinfrastructuur; asfalt i.p.v. elementenverharding (tegels). 

-Gladheidbestrijding, sneeuwruimen. 

-Gemeenteraadverkiezingen; onderwerp ‘fiets’ in partijprogramma’s. 

-Landelijke ondersteuning vanuit landelijke FB: 30 aandachtspunten van Hugo van Steenhoven, directeur FB. 

-E-mailadressen verzamelen van plaatselijke FB-leden ten behoeve van een snellere communicatie. 

-Henk van Bergen stelt voor als aanvulling: Samenwerking met bewonersorganisaties en winkeliers. 

 

7 RONDVRAAG 
Henk Karlas, die de financiën beheert, meldt dat de afdeling dit jaar de beschikking heeft over €3.000,- . Aan Solutie 

wordt €1.000,- besteed. Voor andere doelen is € 1.500,- begroot, zodat er een reserve is van €500,-. 

De vergaderkosten en de huur van ‘De Papaver’ zijn laag dankzij zelfbeheer. 

 

Als antwoord op de vraag van Henk van Bergen over het fietsparkeren in Den Bosch als fietsstad van het jaar, wordt 

geantwoord dat het beste de gemeentepagina’s van Den Bosch op internet geraadpleegd kunnen worden. 

 

Anton Wachters zal contact onderhouden met Etienne over fietsaangelegenheden in Pijnacker e.o. 

 

Teko stelt voor om de actuele punten van onze knelpuntenlijst door te nemen met de fietsambtenaren. Marien denkt 

aan een kennismakingsgesprek als nieuwe voorzitter. 

 

Wiebe meldt dat mevrouw Schenk uit Schipluiden graag zou willen spreken over het haakse autoparkeren op eigen 

erf. De Afdeling zal alsnog reageren. 

 

Er is een klacht binnengekomen over onduidelijkheid in de Muskenstraat (achter Jaffa). Auto’s mogen niet doorrijden, 

maar er staat alleen een verkeersbord dat de weg na enige meters een fietspad wordt. Dit wordt geagendeerd voor de 

volgende fietsinloop. 

 

8 SLUITING 
Hierna sluit Marien onder dankzegging de vergadering 

 



