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Agenda jaarvergadering 
Datum: 12 of 19 mei 2015
Plaats:  Gemeentehuis van Midden Delfland,   

Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden  
Kamer G.1.16 (in de hal van het Klant Contact Centrum)

Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.45 is er koffie of thee en koek)

1.  Opening en vaststelling van de agenda
2.  Mededelingen
3.  Verslag van de jaarvergadering van 15 april 2014
4.  Het jaarverslag 2014
5.  Het actieplan 2015-2016
6.  Het bestuur, mandaat voor komende periode

20.45-21.00 pauze

7.   Presentatie Recreatieve Fietsverbindingen (zie toelichting pag. 10) 
Spreker: Hans Heupink, werkzaam bij provincie Zuid Holland.

8.  Discussie
9.  Rondvraag en sluiting (om 22.00 uur)

Fietsexcursie 2e pinksterdag, 
maandag 25 mei 2015
De start is vanaf Delflandhoeve, Schieweg 166, 2627 AS Delft. 
De hoeve ligt tussen het Avalex overlaadstation en de 
Kandelaarbrug.
De lengte van de route zal ongeveer 25 kilometer zijn. 

De ontvangst is vanaf 10.00 met koffie.
Het vertrek is om 10.30 uur.
Neem een lunchpakket mee.
Onderweg pauzeren we en biedt de Fietsersbond een consumptie 
aan. De excursie beëindigen we tussen 15.00 en 16.00.

De fietsexcursie is in de directe omgeving, waar een aantal veranderingen in 
de (fiets-)infrastructuur gepland zijn, in constructie of al zijn uitgevoerd.  
Zo leidt deze excursie langs de Rotterdamseweg, Technopolis, 
Schoemakerstraat, via de Oostsingel naar de nieuwe fietsbrug over de vliet 
in Rijswijk. Vandaar fietsen we langs de A4 met een fietsoversteek op een 
viaduct, naar de (Rijswijkse) Beatrixlaan (bouw nieuw Rijswijk), naar de 
Zwethzone, langs het Woudt naar de N223, het deel in Midden Delfland 
dat de provincie wil reconstrueren en weer terug naar Delft, waar we 
eindigen op de gemeentegrens; daar wordt een nieuwe verbinding gepland 
(Hooipolderweg of Zuidhoornseweg) en de Reinier de Graafweg.

Graag uiterlijk zaterdag 23 mei aanmelden  
via e-mail delft@fietsersbond.nl  
of per telefoon naar Klaas Pauw, 015-2121621.

Oproep
We willen onderzoeken of we het komende najaar een begin 
kunnen maken met het uitbrengen van een nieuwsbrief. 
Daarin natuurlijk allerlei actuele berichten.
Omdat het duur en ondoenlijk is dat per post of met 
rondbrengen te doen, willen we dat digitaal gaan doen via 
een mailbericht.

Alleen..., we hebben lang niet van iedereen een mailadres.

Stuur een mail vanuit uw mailadres naar delft@fietsersbond.nl 
zodat wij in staat zijn alle leden die dat willen een nieuwsbrief 
te sturen.

Op de voorpagina:

Het viaduct over de A4 van het fietspad tussen de Delftse wijk Tanthof en 

Schipluiden is bijna klaar. De leuningen ontbreken nog. De ontwerpers hebben de 

breedte van het fietspad op de toekomst gemaakt.

Van de redactie
Een nieuwe Solutie, iets later dan u van ons gewend bent; de reden 
daarvan is de verschuiving van de jaarvergadering naar mei. 
In deze Solutie schenken we veel aandacht aan wat we het afgelopen jaar 
bereikt hebben en wat onze plannen zijn voor de komende periode. In de 
drie gemeenten zijn nieuwe colleges van B&W geïnstalleerd, die alle een 
positief fietsbeleid voeren. We hebben diverse kennismakingsgesprekken 
gevoerd, we geven adviezen en als het nodig is kritiek.  We proberen een 
serieuze gesprekspartner te zijn voor overheden en bedrijven.
De spoorzone vordert, maar de situatie wijzigt nu met de nieuwe stalling 
en de afbraak van de oude spoorlijn zo vaak, dat we in deze Solutie alleen 
maar achter de feiten aan zouden lopen. Alleen de ongemakken vanwege 
de werkzaamheden blijven een constante. In het jaarverslag kunt u een en 
ander lezen over onze inspanningen in het afgelopen jaar.
De jaarvergadering staat dit jaar in het teken van het recreatieve 
fietsnetwerk. Het knooppuntensysteem is nu een aantal jaren in gebruik 
en voert ons langs de mooiste routes. Maar de vraag is natuurlijk of 
het beter kan: daar is niet alleen beleving belangrijk of voldoende rust- 
en speelplaatsen, maar ook kwesties als paaltjes, oversteekbaarheid, 
sociale veiligheid, bewegwijzering, en dergelijke. We hebben op de 
jaarvergadering een spreker uitgenodigd die thuis is in recreatieve 
fietsroutes en meegewerkt heeft aan de nota van de Provincie Zuid 
Holland, getiteld “Recreatieve stad-landverbindingen”.
De jaarvergadering wordt dit keer gehouden in de gemeente Midden 
Delfland, in het nieuwe gemeentehuis in Schipluiden.  Als opwarmer 
hebben we in deze Solutie een artikel opgenomen over de manier waarop 
de Provincie Zuid Holland probeert te inspireren om de recreatieve 
fietsroutes verder te verbeteren.
Naast dit alles gaat dit nummer vooral over verkeersveiligheid: er zijn 
artikelen over fietsverlichting, gedrag en verbetering van onveilige 
situaties .
We kunnen wel nieuwe vrijwilligers gebruiken, want er is nog veel te doen. 
U vindt een oproep verder in dit blad. 
We wensen u veel leesplezier.

Oproep
De Fietsersbond zoekt actieve vrijwilligers voor:
•   We willen de fietscontroles bij meer scholen (voor het 

verkeersexamen) doen.
•   We willen in het najaar meer fietsverlichtingscontroles doen bij 

scholen.
•   We hebben moeite om de afdelingswebsite goed bij te houden, 

omdat we er weinig ervaring mee hebben sinds onze webmaster 
overleed.

•   We zouden graag ook actieve vrijwilligers willen hebben in de 
gemeente Midden Delfland.

•   We kunnen ook vrijwilligers gebruiken voor het rondbrengen van 
Solutie.

•   We willen een nieuwsbrief gaan maken.

Mail of bel met de voorzitter van de afdeling:
Marien Vermeer, telefoon 2141978 of 06-24655228
marienvermeer@hetnet.nl
delft@fietsersbond.nl

PM COLOFON
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Algemeen
In de zomer van 2014, op 23 augustus, 
ontviel ons het actieve lid Frans van Daalen, 
in de leeftijd van 78 jaar. Frans zette onze 
afdelingswebsite op, waarvoor wij hem veel 
dank verschuldigd zijn. Het beheer van de 
website wordt door ons intern voortgezet, 
maar ondersteuning is welkom. Hebt u erva-
ring met deze materie, neem dan contact op 
met de voorzitter van onze afdeling.

Een achttal actieve leden behartigt de 
belangen van de fietsers in de gemeenten 
Delft, Midden-Delfland (De Zweth, ’t Woud, 
Den Hoorn, Maasland en Schipluiden), en 
Pijnacker-Nootdorp (met Oude Leede en 
Delfgauw). Ook hier bent u als ervaringsdes-
kundige als fietser op het gebied van woon-
werk-school-winkel- en recreatief verkeer 
welkom om mee te denken in dit proces.

In 2014 hebben we flink aan de weg getim-
merd. Dat gebeurde door nieuwe contacten 
te maken (onder andere met de VSSD) en ons 
te laten horen via pers en stadsradio. Het 
resultaat is dat er beter naar ons geluisterd 
wordt en dat we eerder betrokken worden 
bij nieuwe plannen dan onder het vorige 
college.

Politieke beïnvloeding
In de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen 2014 zijn de politieke partijen 
benaderd over het onderwerp ‘fiets’ in hun 
verkiezingsprogramma. Ter voorbereiding 
ervan hebben wij gebruik gemaakt van de 
uitkomsten van een in eigen beheer uitge-
voerd fietsnetwerkonderzoek, gepresen-
teerd op de jaarvergadering 2014.
Belemmerende factoren voor het fietsge-
bruik zijn onveilig oversteken, paaltjes, 

scherpe bochten, gevaarlijke wegbermen, 
overhangend groen, slecht wegdek, lange 
wachttijden, slecht werkende straatverlich-
ting, en onjuiste of onvolledige fietsbeweg-
wijzering.
Een voorbeeld van slechte bewegwijzering is 
dat langs de drukke Van Miereveltlaan-Stal-
paert vd Wieleweg wordt verwezen, in plaats 
van langs de Oostsingel (zonder verkeers-
lichten, en met een fietsoversteek in de voor-
rang bij de Koepoortbrug). En dan wijzen de 
bordjes richting centrum bij de Bieslandse-
kade ook nog via de Oostpoortbrug.
Ook het onderhoud is belangrijk voor het 
fietsnetwerk. Onlangs is een deel van de Bui-
tenwatersloot, brede kant, herbestraat. Bij 
de oprichting van onze afdeling in 1996 werd 

dit knelpunt al onderkend. Ook het Virylypad 
is verbeterd, met betonplaten, daar waar het 
asfalt scheurde. In de toekomst moet er een 
structurele oplossing worden gevonden. Bij 
veel fietsbruggen verzakt het aansluitende 
wegdek.
Het gaat hier om structureel en planmatig 
onderhoud, maar ook om de constructie van 
de ondergrond van de fietspaden.
Wie tijdens zijn dagelijkse of wekelijkse fiet-
stochten mankementen heeft ervaren, kan 
dit melden bij het meldpunt van de Fietsers-
bond: http://meldpunt.fietsersbond.nl.

Duurzaam veilig
Mede door onze acties naar aanleiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen werden wij 
betrokken bij de voorbereiding en het ont-
werp van verkeerskundige plannen. 
In Midden-Delfland betreft dit de Woudse-
weg, die in beheer is bij de provincie Zuid-
Holland. Het deel van de N223, gelegen in 
de gemeente Westland, wordt al gerecon-
strueerd. Het bestaand, vrijliggend (brom)
fietspad wordt een parallelle rijbaan voor 
bestemmingsverkeer en voor (brom)fietsers. 
Deze reconstructie vindt plaats onder de 
noemer Duurzaam veilig. Hierover wordt 
onzerzijds anders gedacht dan bij de pro-
vincie, die de opdrachtgever hiervan is.  De 
Woudseweg (tussen de A4 en de grens met 
Westland) heeft nu aan weerszijden vrijlig-
gende tweerichtingen(brom)fietspaden. De 
bedoeling is deze situatie te veranderen in 
een parallelle rijbaanstructuur. Het gevaar 
bestaat dat fietsers, waaronder veel scholie-
ren, geconfronteerd worden met vracht- en 
landbouwverkeer. Naar ons oordeel moeten 
de vrijliggende fietspaden gehandhaafd 
worden. Komen er toch parallelle rijbanen, 
dan moeten deze zo kort mogelijk worden 

Jaarverslag 2014 Fietsersbond afdeling Delft e.o. gehouden en ingericht als fietsstraat.
Een ander veiligheidsprobleem is het 
afslaande verkeer op de hoofdrijbaan. Dit 
moet opgelost worden via rotondes en paral-
lelle rijbanen naar zijwegen en boerenerven.

In Pijnacker-Nootdorp is de Fietsersbond 
betrokken bij de voorbereidingsplannen van 
de Komkommerweg, een nieuwe verbinding 
tussen de Delftsestraatweg en de N470 bij 
Delfgauw, die onderdeel zal uitmaken van de 
zuidelijke rondweg.
De N470 kent ongelijkvloerse kruisingen 
van (brom)fietspaden met autorijbanen. De 
gemeente wil nu uit financieel oogpunt over-
gaan op gelijkvloerse kruisingen, waarbij de 
fietsers uit de voorrang worden gehaald. Dit 
is voor ons onaanvaardbaar.
De vernieuwing van de driehoek Oostlaan-
Klapwijkseweg-Vlielandseweg oftewel 
“Pijnackerse Poort” is met de gemeente 
besproken en zou voor de fietsers veiligere 
oversteken garanderen en meer ruimte 
bieden. Vooral de oversteek op de Oostlaan 
vlakbij station Pijnacker Centrum zal veiliger 
worden. 
Het bruggetje bij de Zuidweg bij het com-
plex of multifunctionele accommodatie 
“Het Nest” met daarin enkele basischolen 
is vernieuwd en zorgt voor een veiligere 
schoolroute. Verder blijken directe meldin-
gen via het Meldpunt van de gemeentesite 
snelle en positieve reacties op te leveren: 
wateroverlast werd snel verholpen (een 
campagne “Droge Voeten”zit in de pijplijn), 
gladde bruggetjes werden alsnog gestrooid 
en geparkeerde vrachtwagens werden van de 
fietsstroken (schoolroute) gehaald met af en 
toe een herhaling van zetten. De bromfiets-

drempels op het Gildepad bij de Zuidpolder-
singel waren aanleiding tot discussie met de 
gemeente: op een pad waar 30 km/u mag 
worden gereden zonder enige aanduiding 
is (levens)gevaarlijk. Na overleg werden er 
waarschuwingsborden geplaatst en snel-
heidsadviesborden. Volgend jaar zullen de 
drempels aangepakt worden. Het Virulypad 
is in 2014 verschillende keren aangepakt 
vanwege scheurvorming. Het verstevigen 
van de bermen en het plaatsen van stel-
conplaten heeft gezorgd voor een veiliger 
fietspad, maar op de Noordkade dienen zich 
alweer nieuwe scheuren aan, tijd voor een 
nieuw fietspad. In Delfgauw zijn er als proef 
een heleboel paaltjes weggehaald en wordt 
er gekeken of ze permanent weggelaten kun-
nen worden.
Deze winter lagen de fietspaden er niet zo 
goed bij als vorig jaar, vooral bij rotondes 
bleven er hinderlijke ijswalletjes liggen 
en ook de veegbreedte was niet optimaal 
gezien veel vrijliggende fietspaden in onze 
gemeente tweerichtingsfietspaden zijn met 
een beperkte breedte, met ook nog eens 
wandelaars die hun toevlucht zoeken op de 
beter begaanbare fietspaden. In Nootdorp is 
de Industrieweg éénrichtingsverkeer (uitge-
zonderd fietsers) gemaakt zodat de fietsers 
op de Kruisweg (30 km-zone) geen last meer 
hebben van onoverzichtelijke situaties. 
Het tunneltje bij de Veenweg onder de A12 
ondergaat regelmatig veranderingen o.a. het 
weghalen van één van de twee paaltjes in het 
midden en het aanpassen van het middenei-
landje, deze tunnel valt onder de gemeente 
Den Haag. 

In Delft en Midden-Delfland moet de 
Westlandseweg na een gereconstrueerde 
Reinier de Graafweg aangesloten worden 
op de A4 via de Zuidhoornseweg. Langs het 
ziekenhuis komt een tweerichtingenfietspad. 

De Fietsersbond wil dat dit pad vier meter 
breed wordt in verband met onder andere 
scootmobielen. Het fietspad langs de flats 
vervalt. Bij het begin en eind van de flats, 
het Revalidatiecentrum en Jan Thoméel-
aan, komen met verkeerslichten beveiligde 
oversteken.
Tussen de Gaag en de A4 ligt al een zandli-
chaam, maar er komt geen fietspad. Langs 
de Zuidhoornseweg tussen Delft en de Gaag 
ligt een vrijliggend fietspad dat aansluit 
op het fietspad langs de Tramkade naar 
Schipluiden. Fietsers die de Gaag willen 
oversteken, moeten dit doen via de be-
staande autorijbaan. Dit geeft nu nog geen 
probleem, maar als genoemde verbinding 
gereed is, zullen naar verwachting meer dan 
20.000 auto’s per dag passeren. Nu is het 
aan de Delftse kant een busbaan. Hier ligt 
dus nog een onopgelost fietsknelpunt!

In Delft kent het spoorzonetraject de nodige 
fietsknelpunten. De fietsverbinding Wester-
kwartier-Barbarasteeg (uit het fietsactieplan 
van de jaren ’80!) komt niet terug. De ver-
binding Buitenwatersloot-Binnenwatersloot 
over het Bolwerk moet mede gebruik maken 
van het nog aan te leggen fietspad van en 
naar het station langs de Coenderstraat. 
Verwacht wordt dat veel fietsstromen elkaar 
gaan kruisen. 
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Over de nog aan te leggen Spoorsingelgracht 
komen bruggen die niet aansluiten op de 
Kloksteeg en de Schoolstraat. Alleen langs 
molen De Roos komt de fietsverbinding 
terug. Dit betekent dat de maaswijdte van 
deze verbindingen te groot blijft ondanks dat 
het spoor ondergronds gaat; het was de be-

doeling de twee stadsdelen beter met elkaar 
te verbinden, maar uit de inrichtingsplannen 
blijkt eerder het tegendeel. In het plan is 
opgenomen dat de trambaan hoger wordt 
aangelegd dan de weg ernaast, zodat je als 
fietser (of scootmobieler) niet erg gemakke-
lijk naar de andere kant kan.
De Gelatinebrug is wegbezuinigd, dus ook 
hier blijft de maaswijdte tussen Kruithuis-
brug en Abtswoudsebrug onveranderd. 
Wegens de spoorverdubbeling komt er onder 
Delft Zuid een fiets-voetgangerstunnel, 
aansluitende op de structuur van de Kruit-
huisweg. Dit levert nog weinig verbetering 
op voor fietsers zolang de Gelatinebrug er 
nog niet is.
Langs de Beatrixlaan (ex-Provincialeweg) 
is evenals in Rijswijk aan weerszijden een 
tweerichtingfietspad. De kruising met de 
weg Sion-’t Haantje komt ook voor fietsers 
te vervallen, evenals de spooroverweg bij ’t 
Haantje wegens de viersporigheid. Op 250 m 

noordelijk hiervan komt een fiets-autotunnel 
onder het spoor.
Wegens verminderde financiën zullen nieuwe 
fietsverbindingen in genoemde drie gemeen-
ten uitblijven. Wel zal er financiering komen 
voor kleine en kortere verbeteringen. 

De Rotterdamseweg is in 2014 verbeterd, 
maar er waren wel enkele knelpunten die 
nog niet alle zijn opgelost. Zo werd er 
een soort chicane aangelegd bij één van 
de dwarswegen, die voor fietsers ronduit 
gevaarlijk was. Na druk vanuit de Fietsers-
bond is deze chicane rechter getrokken. De 
kampeersupermarkt van Duijndam is nog 
steeds niet bereikbaar voor fietsers; je moet 
namelijk 50 meter over de rijweg om er te 
komen. En verder blijven er grote plassen 
staan, omdat ze het afschot verkeerd hebben 
gelegd. Mooi en goed is de aansluiting bij de 
kruising met de Julianalaan.

Overleg
Er is afgesproken dat onze afdeling in een 
vroeger stadium zal worden betrokken 
bij plannen van de drie gemeenten en de 
provincie op het gebied van nieuwe wegen 
en reconstructies die invloed hebben op 
fietsverbindingen.
In Delft is met gemeente en ouderenbonden 
overlegd over de beleidsimpuls verkeers-
veiligheid. Dat plan moet een programma 
bevatten waarmee het aantal slachtoffers 
onder fietsers en vooral oudere verkeers-
deelnemers wordt teruggedrongen. Het 
aantal verkeersslachtoffers daalt weliswaar, 
maar niet onder fietsers. Het programma 
kent drie componenten: verbetering van de 
infrastructuur, verandering van gedrag en 
betere handhaving. Als eerste werden enkele 
plaatsen in Delft onder de loep genomen. 
Dit resulteerde in een veranderde voorrangs-
regeling bij de Hambrug/Kanaalweg en bij 

het sportpark Tanthof Zuid, waar fietsers 
voortaan voorrang hebben bij de oversteek 
met de autorijweg.

Fietsverlichtingsacties
Een nieuwe actie, samen met gemeente en 
politie, betrof acties op straat eind no-
vember, op de Kanaalweg bij de Hambrug, 
respectievelijk in De Veste. De politie hield 
fietsers zonder licht (veelal studenten) 
staande die om een boete (€55,-) te ontlopen 
bij ons een noodverlichtingssetje van €3,- 
konden kopen. In totaal zijn ruim 200 setjes 
verkocht.

Gedrag
Nieuw is de aandacht voor het gedrag van 
fietsers. Een melder is uitgenodigd voor een 
fietsinloop en heeft zijn klachten toegelicht, 
waaronder natuurlijk ook het vaak ontbreken 
van fietsverlichting.
Ook de gemeente en de TU hebben ons be-
naderd over het gedrag van fietsers. Wegens 
de constante stroom fietsers is het voor de 
bewoners van de wijk tussen het kanaal, 
Michiel de Ruyterweg en de Julianalaan in 
de spits moeilijk om met hun auto de voor-
rangsfietspaden over te steken. De grote 
stroom fietsers geeft hier geen gelegenheid 
toe. Daarom zet de TU verkeersregelaars in. 
Het plan is de verkeersstromen te beïnvloe-
den door studenten te wijzen op alternatieve 
routes, kruispunten opnieuw te beoordelen 
op mogelijke verbeteringen en verkeersdeel-
nemers meer bewust te maken van het feit 
dat ze niet alleen op de weg zijn.

Elektrische bezorgkarren
Deze voertuigen zijn een nieuw verschijnsel 
op de fietspaden. Post.nl en Stadsdistributie 
bezorgen vanaf de Staalweg pakketten in de 
binnenstad. Zij mogen gebruik maken van de 
fietsinfrastructuur. 
Onze vraag luidt welke uw ervaringen met 
deze karren op het fietspad zijn. Is dit veilig 
voor de fietsers? Mail het naar delft@fiet-
sersbond.nl of schrijf naar de afdelingsvoor-
zitter, Harmenskokslaan 47, 2611 TP Delft.

Tweerichtingfietspaden op rotondes en 
andere kruisingen
Er bestaat een terugkerende discussie over 
fietsers in de voorrang. Dit wordt door 
automobilisten onveilig gevonden, ondanks 
de bebording en de pijlen op de fietspaden. 
Daarnaast steken ook voetgangers in twee 
richtingen over. Nieuw is de LED-verlichting 
in de bestrating bij de kruising Voorhofdreef 
– Bosboom Toussaintplein, waar automobi-
listen door middel van deze lichtjes gewaar-
schuwd worden voor naderende fietsers. Ook 
hier zijn wij zeer benieuwd naar uw bevindin-
gen. Geef ze door aan bovenstaand adres.

Fietsexcursie
Op de tweede pinksterdag hebben negen 
leden deelgenomen aan de jaarlijkse fietsex-
cursie. Gestart werd bij Hoeve Delfland, een 
camping aan de Schieweg. Het ging langs 
een gerestaureerde keersluis in de doodlo-
pende poldervaart aan de Schie. Voorts via 
een bijzondere fietsonderdoorgang onder de 
spoorbrug in dezelfde vaart. Daarna voerde 
de tocht langs Kethel, over de bovengrondse 
tunnel van de A4 naar de Vlaardingsevaart, 
over een fietsbrug met een speciale kooi-
constructie, en over het slechtste fietspad 
van Nederland van een aantal jaren geleden. 
Dit is inmiddels verbeterd met fietsstroken 
in rood asfalt naast een klinkerweg voor de 
auto’s. Ten slotte ging het langs de A20.
Na een pauze in Maasland reden we over een 
door Midden-Delfland aangelegde fietsstraat 
over de Westgaag, waar alleen bestem-
mingsautoverkeer mag rijden (geen onthef-
fing kan worden beboet met €90,-). Hierna 
over het Kralingerpad (oude WSM-trambaan) 
naar De Lier, waar een gerestaureerde tuin-
dersschoorsteen staat. Door De Lier en over 
de Oostbuurtseweg moest worden omge-
fietst, daar de N223 wordt gereconstrueerd 
(fietspad wordt parallelle rijbaan). De ex-

cursie eindigde bij de Molenlaan in Midden-
Delfland, langs dezelfde N223. De Molenlaan 
is een smalle tuindersweg waar ruimte is om 
een fietspad aan te leggen als onderdeel van 
de route ’t Woud-De Lier. Dit komt ook voor 
in de reconstructieplannen.

Vergaderlocatie fietsinlopen
Vele jaren heeft de afdeling Delft vanaf haar 
heroprichting gebruikgemaakt van De Papa-
ver. Deze wordt geprivatiseerd waardoor het 
onzeker is of wij daar langer terecht kunnen. 
Daarom zijn wij verhuisd naar De Plataan, 
Doelenplein 10, dat bovendien voor de mees-
ten beter bereikbaar is.
U bent daar welkom tijdens onze fietsinlo-
pen op de laatste dinsdag van de maand 
(januari-juni en september-november) van 
20:00 – 22:00 uur. 
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Papa, waarom fietsen wij?
Jong zoontje gaat mee fietsen en er is veel tegenwind. Dan vraagt hij: 
“Papa, waarom fietsen wij?”. Flashbacks naar de jeugd. Elke school-
dag 4x2km wandelen vanaf mijn 4de jaar. Door metershoge sneeuw, 
regen en onweer. Pas op mijn 9de kreeg ik een “volwassen” fiets die 
ik zelf opkalefaterde. Toen vroeg ik niet “Papa, waarom fietsen wij?”. 
Nu is het moeilijker om uit te leggen waarom en de redenen kun-
nen nu heel verschillend zijn. Vroeger waren de redenen: goedkoop, 
makkelijk, snel en veel wegen waren ongeschikt voor auto’s. Nu: het 
is gezond, milieuvriendelijk (geen lawaai of uitlaatgassen, lage CO2 
productie per km, gering ruimtebeslag dus minder verhard oppper-
vlak) en je hoeft geen of weinig parkeergeld te betalen. De overheid 
schreeuwt de voordelen van de daken en zegt dat ze de fietsers 
enorm helpen, in hun achterhoofd de slinkende files op de autowe-
gen, maar toch…
Daarnaast zijn er technologische ontwikkelingen zoals elektrische 
motoren die de fietser helpen: de pedelec abusievelijk de e-bike 
genoemd en de nu oprukkende S-pedelec die 45 km/u kan. 
Maar als het regent lijken de fietsers weggespoeld of als het meer dan 
windkracht 4 is lijken ze weggewaaid. Ondanks al die steuntjes is het 
moeilijk om mensen inspanning te laten doen. De manieren waarop 
mensen zich verplaatsen is in de loop van de tijd van spierkracht naar 
motorkracht verschoven. Apostelpaarden, echte paarden en ijzeren 
paarden (fietsen) zijn veranderd in pk’s van verbrandingsmotoren. 
Toch zien we dat vooral in steden het besef is ontstaan dat die pk’s 

de leefomgeving verpesten en dat we nu op een punt zijn gekomen 
om eens goed achter onze oren te krabben en te kiezen voor een 
verandering.
Ik wil met dit stukje inzicht geven in de dagelijkse gedachtenspinsels 
van een actief lid van de Fietsersbondafdeling Delft, Pijnacker-Noot-
dorp en Midden Delfland. Iemand die m.b.v. zeer verschillende fietsen 
zich over grote afstanden verplaatst in en rond Pijnacker-Nootdorp 
en op allerlei manieren mensen en wegbeheerders probeert te wijzen 
op goede punten, verbeterpunten en vooral gevaarlijke punten. Foto 
1 en 2 geven aan wat eeen melding bij de gemeente kan doen.

We kennen allemaal de klassieke fiets waarop je rechtop zit, daar-
naast ook de racefiets. Soms zie je weleens een ligfiets, 1 op de 
40.000 fietsen is een ligfiets. Ze worden vooral gebruikt voor lange af-
standen (o.a. woon-werkverkeer) van ca. 15 km of véél verder. En nog 
zeldzamer zijn de ingekapselde ligfietsen of velomobielen, bedacht 
door de Belgische ingenieur Bart Verhees die in Breda studeerde. 
Deze zijn zwaarder, ca 30 kg, maar door hun stroomlijn hebben ze 
een veel lagere luchtweerstand (ca 1/5 tot 1/10 van een gewone fiets). 
Ook op de ligfiets heb je een veel geringere luchtweerstand, zodat je 
tegenwind bij windkracht 5 nog makkelijk 25 tot 30 km/u kunt fietsen. 
Waarom fietsen er dan niet meer mensen op of in deze fietsen? Veel 
mensen kennen de ligfiets niet goed: er zijn weinig fietsenmakers 
die ze verkopen en afhankelijk van het model kost het tijd, moeite en 
geld om ze goed te berijden. Zoals altijd moet je de factoren afwegen 
en kijken of je je laat leiden door normen, vooroordelen en tradities Foto 1 Wateroverlast Europalaan (21-10-2013)

Foto2 Weer droge voeten (10-11-2013) door de sleuf bij de lantaarnpaal.

of kies je voor het meest efficiënte.
Zijn ligfietsen minder zichtbaar? Tsja, dan krijg je de klassieke anek-
dotes. “Meneer u bent niet zichtbaar!”. Ik:”Maar meneer/mevrouw, 
hoe kunt u tegen mij spreken als ik onzichtbaar ben?”. Of ouder 
die schoolkinderen op de fiets begeleidt: Ïk zag u niet, u ligt ook zo 
laag!”. Ik:”Mevrouw ik ben even hoog als de kinderen die achter u 
rijden, ziet u die ook niet?”. De meest markante reactie is niet van 
mezelf, maar van een velomobielrijder uit Noorwegen. “Meneer u 
bent zo laag dat ik u niet zag!”. Velomobielrijder: “Meneer ziet u die 
streep op de weg en weet u hoe dik die is? Ca. 2cm! Ik ben ca. 80 
cm hoog dus 40 keer hoger dan die streep, dus als u die streep kunt 
zien…”.Het is gewoon een regel bij observeren dat we de dingen zien 
die we verwachten te zien, tenzij ze recht op ons afkomen. Een gorilla 
(verkleed) op het veld tijdens een basketballgame wordt gewoonweg 
over het hoofd gezien. Of die voetbalwed-strijden waarbij streakers 
voor het eerst over het veld liepen, ik zag ze niet totdat de officials 
naar ze toe liepen. Het is ook iets wat we terugvinden in een gevleu-
gelde uitdrukking van verkeersdeskundigen: safety in numbers. Als er 
meer fietsers zichtbaar zijn, zullen er paradoxaal minder ongelukken 
met fietsers plaatsvinden. De automobilist zal dan eerder een fietser 
verwachten bij een kruising of op de weg. Dit kweken van een ver-
wachtingspatroon is ook de reden dat kinderen het best leren op de 
weg en niet op oefenveldjes. In de praktijk leren ze hoe of soms juist 
hoe de wegdeelnemers niet met elkaar communiceren en dat op de 
rare infrastructuur die er soms is. Markant zijn dan de “verkeersbor-

den” in Delfgauw met erop een oog en de leuze “Matig uw snelheid 
zoek oogcontact” aan de fietsroute waar fietsers voorrrang hebben, 
helaas voor de andere partij, de automobilisten, staat er niet zo’n 
bord. Of moet er voor hen op staan: “leg uw smartphone even weg 
en kijk naar de fietsers” of ”draai uw raampjes naar beneden want 
de fietsers kunnen u niet zien door uw donkere ruiten”. Door de twee 
partijen aan te spreken op hun gedrag beschouw je ze als gelijkwaar-
dige partijen en zie je de fietser niet als subcultuur. Bij de kruising zijn 
in het fietspad nu ook nog eens irritant drempels aangelegd, omdat 
automobilisten niet verwachten dat bromfietsers wettelijk (30 km/u) 
en snorfietsers (wettelijk 25 km/u dus mooi sneller) daar zeer snel 
kruisen hoewel de rechtbank vaak heel anders over dit soort zaken 
denkt: “U wist dat iedereen daar te hard reed dus u kon verwachten 
dat dit weer zou gebeuren en moest u daar rekening mee houden”.

Wanneer dit zich bij kruisingen van gewone wegen afspeelt zien we 
gewone verkeersborden: de ene krijgt voorrang en de ander wordt 
gewaarschuwd om voorrang te verlenen simpel, gelijkwaardig.Om 
fietsers te beschermen moeten we onze toevlucht nemen tot allerlei 
speciale maatregelen. Gelukkig bestaan ze maar eigenlijk zou het 
niet hoeven. Op veel plaatsen zie je dat minimale maatregelen ook 
kunnen, maar in Delfgauw blijkt weer hoe hardnekkig het ontkennen 
van de rechten van de fietser kan zijn. Dus gedragsopvoeding moet 
gelijkwaardig gebeuren anders ziet de betroffen partij zich als de 
schuldige, underdog, verschoppeling of hoe je het ook wil noemen. 
En laat ons veilig en vrolijk 24/7/365 of 366 fietsen. 

Foto 3 en 4. Fietsers in de voorrang, aanblik door de bril van een fietser op 
een regenachtige dag.

Foto 5 Zo zien automobilisten de kruising, geen oogcontact nodig dus
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Recreatieve fietsverbindingen
De fiets wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt als middel 
om te recreëren. De fietsroutes in de buitengebieden zijn in 
de weekends en op mooie dagen steeds drukker geworden. De 
opmars van de e-bike, de mogelijkheden met het knooppunten 
netwerk, investeringen in nieuwe routes en het wegnemen van 
barrières maken het steeds aantrekkelijker er op uit te trekken.
Omdat we dit jaar het thema Recreatieve fietsroutes op de agenda 
van de jaarvergadering hebben gezet schenken we eerst aandacht 
aan het beleid. Ruim twee jaar geleden heeft de Provincie Zuid 
Holland een nota uitgebracht onder de titel “Recreatieve stad-
landverbindingen”, op weg naar een bereikbaar buitengebied. 
De nota is geschreven met de bedoeling de gemeenten te 
stimuleren de verbindingen tussen stad en land aantrekkelijk te 
maken. De achterliggende gedacht is het dichtbevolkte gebied zo 
aantrekkelijker te maken als woon- en vestigingsklimaat.
In de nota presenteert de provincie een aantal voorbeelden van 
maatregelen om de routes beter en aantrekkelijker te maken. Er 
wordt geconstateerd dat er nog de nodige verbeteringen mogelijk 
zijn en worden vragen geformuleerd als: weten de inwoners de 
fietsroutes goed te vinden? Een goede kwaliteit van verharding 
is belangrijk, maar betekent dat per definitie ook dat de route 
aantrekkelijk is? Als de aantrekkelijkheid te wensen overlaat zullen 
velen teleurgesteld afhaken. Het gaat dan niet alleen over de 
fietsroutes zelf, maar ook over de inrichting van het buitengebied. 
Welke voorbeelden worden genoemd?
1.   Beplanting in de stad: zorg dat de fietser al in de stad ‘het 

buitengevoel’ krijgt, weg van files en verharding; daarbij wordt 
nadrukkelijk de aanplant van bomen genoemd, maar ook het 
maken van groene lobben in de stad en het karakter van groen 
(wilde bloemen, al of niet maaien).

2.   Informatiepanelen: zorg dat de fietser onderweg informatie 
krijgt over de route, de omgeving, de historie, de natuur, 
waardevol landschap, bruggen en gebouwen (molens).

3.   Speelvoorzieningen: belangrijk voor gezinnen met kinderen.
4.   Rustplaatsen: belangrijk voor gezinnen, maar ook voor 

diegenen die minder uithoudingsvermogen hebben of minder 
getraind zijn.

5.   Minder paaltjes: ze zijn in veel gevallen niet nodig en 
bovendien gebeuren er veel eenzijdige ongelukken juist door 
deze paaltjes; aanbevolen wordt ze alleen toe te passen als ze 
echt noodzakelijk zijn.

6.   Sociale veiligheid: het is belangrijk dat je je veilig voelt op de 
route en dat wordt bevorderd door betere verlichting, het 
open maken van dicht struikgewas en vergroten van zicht, met 
name bij kruisingen.

7.   Meer kunst, door onaantrekkelijke plekken (lelijke gebouwen, 
onderdoorgangen) op te fleuren en herkenbaarheid te 
vergroten.

8.   Oversteekbaarheid van wegen: verbetering van de 
oversteekbaarheid vergroot de bereidheid de geplande route 
te nemen.

9.   Routeplanner: advies om op de gemeentelijke website een link 
te plaatsen naar de routeplanner van de Fietsersbond, om 
een stadsrecreatiekaart met een uitloop van 15 km te maken, 
verbindingen met het knooppuntennetwerk te faciliteren en 
om gebruik te maken van apps voor smartphones.

10.  Naamsbekendheid: geef routes een naam, zodat ze 
blijven hangen bij fietsers; organiseer bij activiteiten de 
naamsbekendheid van die routes.

11.  Digitale informatie: maak zoveel mogelijk gebruik van digitale 
mogelijkheden om de bekendheid van routes te vergroten.

12.  Groene bewegwijzering: bewegwijzering via “groene 
fietsbordjes” naar recreatieve bestemmingen, zoals Midden 
Delfland, Balije bos, Rottemeren.

13.  Kleur of logo: gebruik van een specifieke kleur of logo voor een 
route vergroot de herkenbaarheid.

14.  Beheer en controle: goed beheer en controle van de 
bewegwijzering draagt bij aan de vindbaarheid van de routes; 
praktische controle door gebruikers kun je organiseren.

Al deze voorbeelden geven aan dat er nog veel verbeteringen 
mogelijk zijn.  

Punaises en plakkers
Onder deze prikkelende titel melden 
we een aantal verbeteringen van de 
fietsinfrastructuur. 
Sommige van deze verbeteringen zijn een 
gevolg van planmatig onderhoud van de 
gemeente, maar er zijn er ook, die dankzij 
onze inbreng zo zijn gerealiseerd. 

Hof van Delftlaan
De Hof van Delftlaan is vernieuwd: er zijn 
brede fietsstroken aangebracht.

Korftlaan
Het fietsstraat gedeelte tussen de camping 
en de Noordeindseweg is volledig vernieuwd; 
het asfalt was bijzonder slecht en de 
grasstenen aan de zijkant zijn onderdeel van 
de wegbreedte geworden.

Oostsingel onder Reineveldbrug
Een nieuwe toplaag met zwarte fietsstroken.
(zie foto volgende kolom)

Voorrang bij Hambrug
De hoofdstroom van fietsers bij de Hambrug 
krijgt nu voorrang. Voor de wijziging 
moesten fietsers die van de brug kwamen 
voorrang geven aan alle verkeer op de 
Kanaalweg.

Schoemakerstraat – Watermanweg 
Via het meldpunt en mail waren veel 
klachten binnengekomen over de 
onduidelijke situatie bij de kruising 
Schoemakerstraat – Watermanweg, waar 
het bovendien drukker wordt door de 
ontwikkeling van Technopolis. Gemeente 
en TU hebben samengewerkt: de rijbaan is 

versmald tot 1 rijstrook waardoor fietsers 
nu gemakkelijker kunnen oversteken; 
bovendien heeft de Watermanweg nu geen 
voorrang meer. In de toekomst gaan ze dit 
kruispunt nog verbouwen.

Paaltjes
Veel paaltjes zijn weggehaald, omdat vaak 
gebleken is dat die een gevaarlijk obstakel 
zijn voor fietsers. Veelal raken ze door een 
val vanwege een paaltje gewond. Soms 
leidt het weghalen tot ongewenst gedrag 
van automobilisten. Meld het als er vaak 
sluipverkeer is.

Ikea
De vestiging van Ikea wordt weer 
verbouwd en dat levert veel ongemak op 
voor fietsers.  Na onze rapportage heeft 
Ikea de bewegwijzering aangepast en 
waarschuwingsborden geplaatst dat fietsers 
op de rijbaan rijden. Ikea heeft toegezegd 
ons advies te vragen voor het nieuwe 
inrichtingsplan dat ze gaan maken.
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Al enkele jaren zien we een trend dat het aantal dodelijke 
slachtoffers in het verkeer daalt. Als je de cijfers goed bekijkt is 
dat vooral een gevolg van veiliger auto’s en door de maatregelen 
van duurzaam veilig. Maar we zien ook een trend dat het aantal 
gewonden onder fietsers niet afneemt. De fiets beleeft een 
ongekende populariteit dankzij allerlei nieuwe ontwikkelingen 
waarvan de e-bike de belangrijkste. Maar dat heeft dus ook een 
keerzijde. De minister heeft enige tijd geleden in reactie op de 
cijfers een afspraak gemaakt met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten om een beleidsimpuls verkeersveiligheid op te stellen, 
in samenwerking met maatschappelijke partijen.

De Fietsersbond heeft samen met de gemeente Delft, de politie en 
de Anbo op een rij gezet welke plekken door kleine investeringen 
zo verbeterd kunnen worden dat het veiliger wordt voor fietsers in 
Delft. Dat heeft geleid tot een actieplan. Centraal staan enkele kleine 
verbeteringen in de infrastructuur; enkele daarvan worden genoemd 
in het artikel Punaises en Plakkers. Daarnaast hebben we enkele 
acties op het gebied van gedrag gevoerd. Zie hiervoor ook het artikel 
over de fietsverlichting. 

Gedrag of ontwerp?
Verkeersveiligheid begint veelal bij jezelf. En verkeersveiligheid heeft 
alles te maken met het je houden aan de afspraken die we daarvoor 
hebben. Maar soms nemen we het recht in eigen hand, omdat de 
ontwerper het misschien wel veilig heeft willen maken, maar geen 

rekening heeft gehouden met de drukte en de menselijke geest: we 
hebben namelijk meestal haast en als je te lang moet wachten werkt 
dat onveilig gedrag in de hand. Een paar voorbeelden:
Op sommige tijden is het heel druk op het fietspad langs de Michiel 
de Ruijterweg. Een automobilist die wil afslaan vanaf de Michiel de 
Ruijterweg wacht voor het fietspad en geeft voorrang aan fietsers, 
zoals het daar is geregeld. Veel fietsers, dus hij moet enig geduld 
hebben. Soms is de stroom fietsers ook zo groot en wel van twee 
kanten dat de automobilist heel lang moet wachten. Maar als fietsers 
afslaan krijgt hij de kans om ook door te rijden. Tot zover de regel. 
Maar als fietsers massaal verzuimen om hun hand uit te steken, kan 
die automobilist soms wel lang staan wachten, terwijl hij steeds 
verdrietiger wordt omdat hij steeds zijn kans mist… Dus de kans is 
aanwezig dat hij gaat doordrukken: langzaam het fietspad oprijden 
tot de fietsers inhouden. En dan een dot gas om over te steken. Dat 
gaat vaak goed, maar soms niet met ernstige gevolgen. Dit is een 
verhaal met twee kanten: ontwerp van het fietspad en gedrag van de 
gebruiker.
De kruising Westlandseweg met de Papsouwselaan en 
de Krakeelpolderweg is druk door de grote hoeveelheid 
verkeersbewegingen: naast auto’s en fietsen hebben we te maken 
met het openbaar vervoer dat daar voorrang krijgt, net als alle 
hulpdiensten die daar hun kazerne hebben en uitrukken. Dat 
betekent dan lang wachten. Daar door rood rijden is wel heel 
link, maar de kruising er vlak bij, bij de Industriestraat heeft 
verkeerslichten die aan deze kruising gekoppeld zijn. Ook daar  dus 
heel lang wachten, voor een plek waar nauwelijks kruisend verkeer is. 
Er wordt daar dus massaal door rood gereden.
De kruising van de Westlandseweg met de Buitenhofdreef is een heel 
bijzondere. Stel dat je fietst vanaf de Buitenhofdreef en je wil naar het 
ziekenhuis of erger nog naar de Rabobank of het revalidatiecentrum. 
In dat laatste geval moet je drie maal oversteken en dus drie maal 
wachten op een groen licht. Het kost ruim drie minuten om zo de 
kruising over te steken. Logisch dat er nogal wat ongeduldige mensen 
door rood rijden of tegen de richting in oversteken.
Het lange wachten kan worden verbeterd, door fietsers in de cyclus 
van verkeerslichten vaker groen te geven; ook een mogelijkheid is 
op een kruising alle fietsers tegelijk groen te geven, waardoor je 
gemakkelijk in een keer de kruising kan passeren als je linksaf moet. 
In een aantal steden wordt dat al toegepast en we bepleiten dat ook 
in Delft te gaan toepassen.

Aantal verkeersslachtoffers daalt, maar niet onder fietsers

Een actie voor beter gedrag in het verkeer is heel lastig. Samen met 
de TU en de gemeente Delft hebben we een eerste poging gedaan. 
Daarbij is gebruik gemaakt van de netwerken onder studenten zelf, 
via sociale media. De actie werd ondersteund door een slim spandoek 
op te hangen bij de Zuidwal, waardoor een poging werd gedaan de 
verkeersstroom te beïnvloeden. Je zag ook wel dat veel fietsers daar 
kozen voor de route langs de Hooikade en de Abtswoudsebrug in 
plaats van de Hambrug. Maar de grootste stroom fietsers vanaf het 
station bleef de route langs Kethelstraat, Achterom en Hambrug 
volgen. 
De bewonersorganisatie van de Wippolder vindt het een groot 
probleem dat de grote stromen fietsers van twee kanten komen 
op de tweerichtingenfietspaden. De Fietsersbond heeft in het 
verleden vaak gepleit voor tweerichtingenpaden aan beide zijden als 
de hoofdweg waarlangs ze liggen heel druk is, te druk om vaak te 
moeten oversteken. Hier is de hoofdstroom vooral een stroom van 
fietsers en minder van auto’s, dus de bewoners hebben wel een punt.
En lijkt de wens nu de vader van de gedacht: je ziet tegenwoordig 
vaker mensen hun hand uitsteken. Dat is een kwestie van veiligheid 
en respect voor andere weggebruikers.
Maar we zijn hier nog niet klaar mee.

Beleidsactieplan Fietsersbond 
afd. Delft e.o. voor het jaar 
2015-2016

a. Waar staan we voor
b. Welke middelen zetten we in
c. Wat doen we in 2015-2016
d. Ten slotte: we bewaren ook punten voor een langere termijn

De inspanningen van de afdeling zijn gericht op de verbetering van 
het fietsklimaat in Delft, Pijnacker - Nootdorp en Midden - Delfland. 
Doel is dat meer mensen er eerder voor kiezen de fiets te nemen 
bij verplaatsingen en dat zij dat op een veilige en comfortabele 
manier kunnen doen. We streven hiernaar door middel van allerlei 
activiteiten binnen de drie gemeenten. Dit beleidsactieplan betreft 
de periode 2015-2016.

De middelen zijn:
1. Verbetering van de fietsinfrastructuur
2. Vergroting van de veiligheid
3. Fietspromotie
4. Voorlichting en educatie
5. Communicatie en betrekken leden en vrijwilligers

Fietsinfrastructuur: 
In de periode die dit derde beleidsactieplan bestrijkt zullen rond 
het station Delft veel veranderingen plaatsvinden. Tegelijkertijd is 
de gemeente Delft verarmd door tegenvallers in de spoorzone. Er 
is weinig ruimte voor grote nieuwe investeringen; de gemeenten 
Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp doen eveneens zuinig 
aan. De komende periode zullen we vooral letten op de volgende 
kwesties:

In 2015-2016: 
•   De maaswijdte van het netwerk in het zuidelijk deel van Delft 

en in de richting van Rijswijk  te beperken tot 400 meter door 
voorstellen te doen voor nieuwe infrastructuur. Hiertoe gaan 
we intensiever met de afdeling Rijswijk samenwerken. De 
Gelatinebrug dient weer in de planvorming opgenomen te worden.

•  Voortzetting van deelname aan het meldpunt van de landelijke 
Fietsersbond, de naar voren gebrachte ideeën en knelpunten 
signaleren, controleren en bespreken bij de betreffende 
gemeente. 
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•  Het bepleiten van experimenten bij het instellen van 
verkeerslichteninstallaties (VRI’s) met alle richtingen groen voor 
fietsers. Belangrijkste verbeterpunt is het geheel rond de kruising 
Westlandseweg – Krakeelpolderweg – Papsouwselaan en de 
daaraan gekoppelde VRI’s.

•  Het fietsparkeren in de binnenstad, bij het station en overige 
belangrijke bestemmingen op orde zien te krijgen. Het door de 
afdeling gepresenteerde 10-puntenplan uitgevoerd zien te krijgen. 
Grote aandacht is nodig voor een dreigend groot tekort bij het 
nieuwe station.

•  Bij grote instellingen en bedrijven zullen goede fietsenstallingen 
aanwezig moeten zijn. Speerpunten zijn Ikea en het nieuwe 
ziekenhuis.

Veiligheid 
Inrichting routes, verlichting fietspaden, breedte van fietspaden, 
fietsverlichting op orde, paaltjes, bewust weggebruik bij 
verkeersdeelnemers, bij 50-kilometerwegen altijd een goede 
fietsvoorziening, geven van fietslessen, verkeersexamen.

In 2015-2016:
•  De fietscontroleacties en de fietsverlichtingsacties bij scholen doen 

houden en waar mogelijk meer aandacht voor de controles vragen, 
in samenwerking met andere organisaties, zoals VVN..

•  Meer veiligheid voor oudere fietsers en onervaren fietsers door 
fietslessen. Speciale aandacht voor het fietsen met snellere fietsen 
(e-bikes).

•  Het aan de orde stellen van de aanwezigheid van elektrische 
bezorgkarren en dergelijke, die de veiligheid op de fietspaden 
negatief beïnvloedt.

•  Veel aandacht voor veiligheid door gedragsacties te voeren in 
samenwerking met gemeenten, politie, TU en zoeken naar meer 
samenwerking zoals met de VSSD.

Bevordering fietsgebruik
Comfort, directheid routes, wegdek, afstelling verkeerslichten, 
bewaakte stallingen, stalling winkelgebieden, vermijding 
inademing van stank en vervuiling, fietspaden naar bestemmingen, 
gatenherstel, kabel- en leidingleggers, beheer, sneeuwruimen.

In 2015-2016:
•  Voortgaande beïnvloeding van de politieke partijen, met als doel 

een blijvende rol als adviseur van de gemeentelijke en provinciale 
overheden.

•  Bepleiten van experimenten met vaker groen voor fietsers.
•  Wegbeheerders aanspreken op onderhoud (vooral gaten in en 

slijtage aan de toplaag van fietspaden, en verzakkingen bij opritten 
van bruggetjes; dit is ook vaak een kwestie van veiligheid)

•  Bewegwijzering verbeteren. 
•  Overleg met wegbeheerders over het sneeuwvrij maken van routes.

Voorlichting en communicatie 
Naar verschillende doelgroepen: actieve en lerende fietsers, scholen 
en ouderen, e-bike gebruikers, aanstaande raadsleden.

In 2015-2016:
•  Bij discutabele kwesties persberichten uit laten gaan om onze 

mening duidelijk te maken.
•  De website benutten voor het geven van tips.
•  Website onder de aandacht van leden brengen: zorg dat die 

interactief wordt.
•  Reclame maken voor het meldpunt.
•  Het afdelingsblad Solutie uitbrengen.
•  Werving van vrijwilligers en nieuwe leden. 
•  Alle relaties in beeld brengen en verder uitbouwen.
•  Samenwerking onderzoeken met belangengroepen.

Fietsverlichting
Toen we in november een verlichtingsactie bij de Hambrug hielden 
(de Fietsersbond werkte samen met de politie en de gemeente) 
bleek dat zo’n 30% van de fietsers zonder licht reed. En als je in 
gesprek gaat met deze fietsers hoor en zie je allerlei opvallende 
dingen.

Fietsverlichting is tegenwoordig overal te koop. En dat is wel nodig 
ook, want niet iedereen is gericht op het tijdig kopen van een nieuw 
lampje of een nieuwe batterij. En veel mensen beseffen niet hoe 
gevaarlijk dat is. Het aantal verkeersslachtoffers daalt, maar niet 
onder fietsers. Fietsen hebben ook geen kreukelzone. Een jonge 
fietser zei me: “je ziet pas als je je rijbewijs gehaald hebt en auto rijdt 
hoe gevaarlijk het altijd was om zonder licht te fietsen”. Vaak zien 
automobilisten een fietser zonder licht pas op het laatste moment en 
soms te laat. En veel fietsers zeggen dat ze het risico van een boete 
wel nemen, omdat ze nauwelijks gecontroleerd worden. Een boete 
kost tegenwoordig €55,-. Daar kun je heel veel lampjes en batterijen 
voor kopen.

Maar: hoe goed is welke verlichting? 
Vroeger moest je altijd de draadjes controleren als je fiets gevallen 
was; dat was het meest kwetsbare deel van je verlichting. En met 
regen slipte de dynamo door. Nu is geen dynamo meer te koop en 
ook lampen zonder batterij is amper te vinden als je op zoek gaat om 
een kapotte lamp te vervangen. Maar er is veel verbeterd. Er zijn twee 
principes: met batterijtjes of met een naafdynamo en je kunt ook nog 
een gemengd systeem hebben. 
We verkochten lampensetjes (de zogenaamde druppeltjes) aan 
degenen die geen licht hadden. Veel (jonge) fietsers hebben geen 
geld bij zich. Soms gingen ze naar een pinautomaat, en kochten 
daarna een lampensetje. Ook kwam voor dat ze geld leenden en 
direct (mobiel) overmaakten op de rekening van degene van wie ze 
geld leenden.
Druppeltjes zijn echt een noodvoorziening. Na een aantal weken is 
het batterijtje op en moet je weer een nieuw lampje of setje kopen. 
En het is helemaal slordig als je vergeet het lampje uit te doen. 
Bovendien komt het nog wel eens voor dat het lampje verscholen zit 
achter een tas, een deel van de jas of een stuk bagage; dan heb je 
wel een lampje, maar niemand die het ziet. Omdat je ze vaak met een 
elastiekje aan je fiets hangt, worden ze er ook nog wel eens afgejat. 
Dat dat ook nog gebeurt, is te gek voor woorden. In de bibliotheek 

van de Technische Universiteit staat tegenwoordig een automaat 
waar je dit soort druppeltjes kunt aanschaffen. Een goed initiatief 
van de VSSD (Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen in Delft). 
Maar ja, als je geen geld bij je hebt…. We zagen fietsers die er een 
stuk of tien aan hun stuur hadden hangen. Geen van die tien deed 
het op dat moment blijkbaar. Ze verklaarden dan dat ze altijd even 
moesten kijken welke het ook al weer was en ze vonden het een soort 
diefstalbeveiliging, omdat de kans dat de goeie er afgejat werd per 
lampje klein was. Toch duur als je uitrekent dat je voor 10 maal drie 
euro een veel betere lampenset kunt kopen, die je bovendien zo kan 
bevestigen dat die niet gejat wordt.
Beter zijn dus de lampjes die je aan je fiets schroeft, maar die zijn 
dan ook duurder. Maar hoe bevestig je die? Steeds vaker ontbreekt de 
bagagedrager achter het zadel en daar zit dan dus ook niet meer een 
reflector gecombineerd met een achterlicht. Voor het ontbreken van 
een reflector krijg je nauwelijks een boete en zo worden er nieuwe 
fietsen zelfs zonder reflector verkocht, terwijl deze wel een wettelijke 
verplichting is. Ook aan de voorkant van de fiets is het bevestigen van 
een voorlicht vaak moeilijk bij een voordrager.  We kwamen ook een 
lampje tegen dat bevestigd was aan een krat. 

Helaas, fietsverlichting is voor velen maar bijzaak.             
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Afdelingsbestuur
E mail: delft@fietsersbond.nl 

Marien Vermeer ( voorzitter)
Harmenkokslaan 47, 2611 TP Delft
015-2141978 en 06-24655228
marienvermeer@hetnet.nl

Klaas Pauw (algemeen bestuurslid)
Mozartlaan 78, 2615 CJ Delft
015-2121621 en 06-23527012
klaaspauw@hotmail.com 
Vertegenwoordiger in het duurzaamheidplatform 
en onze expert op het gebied van onderhoud van 
het fietsnetwerk.

Henk Karlas (algemeen bestuurslid)
Oostpoort 13, 2611RZ Delft
015-2141871
karlasvanbroekhoven@casema.nl 
Onderhoudt het contact met het landelijk bureau 
inzake de financiën.

Contactpersonen / werkgroepen

Solutie
Marien Vermeer, marienvermeer@hetnet.nl
Etienne Bral, leohart@kabelfoon.nl

Verkeersambtenarenoverleg Delft
Teko Salverda, t.salverda@hetnet.nl
Marien Vermeer, marienvermeer@hetnet.nl

Verkeersambtenarenoverleg Pijnacker-
Nootdorp
Etienne Bral, leohart@kabelfoon.nl 
Klaas Pauw, klaaspauw@hotmail.com

Contactpersoon voor Midden Delfland
Klaas Pauw, klaaspauw@hotmail.com

Platform Spoorzone
Ferenc van der Vlist, fvdvlist@outlook.com
Henk Karlas,  
karlasvanbroekhoven@casema.nl 

Fietsknooppuntennetwerk
Henk Karlas,  
karlasvanbroekhoven@casema.nl

Regionaal, Provincie, Landelijk

Fietsersbond landelijk bureau
www.fietsersbond.nl 
Kanaalweg 50, 3526 KM Utrecht
Postbus 2828, 3500 GV Utrecht
Tel. 030-2918171

Kaderondersteuning: 
Jan Bijlsma J.Bijlsma@fietsersbond.nl    
Wim Bot W.Bot@fietsersbond.nl 

Internet

Landelijk:
www.fietsersbond.nl

afdeling Delft:
www.fietsersbond.nl/delft 

Haagse regio:
www.fietsersbond.nl/fietsersbond-
haagseregio

Meldpunt Fietsersbond:
http://meldpunt.fietsersbond.nl
Voor alle meldingen over slecht wegdek, niet goed 
afgestelde verkeerslichten, hindernissen, slecht 
geregelde werkzaamheden of gewoon goede 
ideeën over verbeteringen voor fietsers.

Biesieklette:
www.biesieklette.nl
Voor alle stallingen in de buurt.

ZOEF-route:
(route van Zoetermeer naar De Lier)
www.zoefroute.nl

SWOV:
(Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid)
www.swov.nl 

Veilig Verkeer Nederland:
www.veiligverkeernederland.nl

Samenstelling afdelingsbestuur en andere nuttige adressen


