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Agenda jaarvergadering 
Datum:  dinsdag 24 april 2018
Plaats:  De Hoornbloem, Kon. Julianaplein, Den Hoorn 
Aanvang:  20.00 uur (vanaf 19.45 uur is er koffie of thee en koek)

1.  Opening en vaststelling van de agenda
2.  Mededelingen
3.  Verslag van de jaarvergadering van 25 april 2017
4.  Het jaarverslag 2017
5.  Het actieplan 2018-2019
6.  Het bestuur

20.45 - 21.00 uur pauze

7.   Presentatie Fietsverbindingen Den Hoorn en westzijde 
van Delft, door Dominik van Lankeren (gemeente Midden-
Delfland); zie hiervoor ook het artikel over het centrumplan 
en het verkeersplan Den Hoorn.

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

Colofon
Solutie is een uitgave van de Fietsersbond afdeling Delft 
Redactie: Marien Vermeer
Opmaak: Ton van de Nieuwenhuijzen
Drukwerk: Druk. Tan Heck Delft
April 2018
Solutie wordt bezorgd door leden van de Fietsersbond bij alle leden 
in de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland.

Digitale Nieuwsbrief
Onregelmatig verschijnt er een digitale nieuwsbrief van de afdeling; 
deze versturen we naar alle leden van wie we een mailadres kenden. 
We zetten de nieuwsbrieven ook op de website van de afdeling  
(www.fietsersbond.nl/delft). Ook de landelijke fietsersbond heeft 
een digitale nieuwsbrief waarop je je kunt abonneren via de website  
www.fietsersbond.nl 

Geef je mailadres door
We hebben van veel leden het mailadres, maar niet van iedereen. We 
roepen iedereen die geen nieuwsbrief heeft gekregen en deze in het 
vervolg toch wil ontvangen op om het mailadres door te geven aan 
delft@fietsersbond.nl 

Vrijwilliger worden?
Ook afgelopen jaar hebben we met onze vrijwilligers veel kunnen 
aanpakken en ook afgelopen jaar zijn er weer nieuwe vrijwilligers 
actief geworden. Kom naar onze inloop (elke derde dinsdag van de 
maand in hotel de Plataan aan het Doelenplein) of geef je op bij de 
voorzitter (015-2141978) of mail naar delft@fietsersbond.nl 

Oproep
We weten nog niet zo goed om te gaan met de nieuwe media. De 
voorzitter heeft onlangs een eigen twitter account geopend. Maar we 
weten dat er veel meer mogelijk is met de sociale media en we zou-
den veel meer met sociale media willen doen. We zoeken één of meer 
enthousiastelingen die ons daarbij willen helpen. Heb je interesse? 
Benader ons via delft@fietsersbond.nl 

Bij de voorplaat
Een foto van de vernieuwde Overgaagbrug, die naast de weg voor 
auto’s vanuit Delft naar de A4 ook een tweerichtingen fietspad heeft 
gekregen aan de zuidzijde. Bij het ter perse gaan was de planning dat 
de brug in april 2018 open gaat voor verkeer.
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Van de redactie

De verkiezingen voor de gemeenteraden zijn geweest en de 
nieuwe coalitieprogramma’s kunnen worden gemaakt. Vooral 
voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zal de fiets een belangrijke 
rol moeten spelen. De rol die de fossiele brandstoffen spelen en 
de klimaatdoelstellingen nopen tot ingrijpende maatregelen. De 
vraag is in welk tempo dat mogelijk is, maar het is onontkoombaar. 
Kortom, we moeten nog meer gaan fietsen. Het wordt dus nog veel 
drukker op de fietspaden, die op sommige plaatsen al overvol zijn. 
In deze Solutie besteden we veel aandacht aan onze activiteiten 
richting politieke partijen. We deden dat met als doel beïnvloeding 
van de collegeprogramma’s voor de periode 2018-2022. Dankzij 
de inspanningen van Tanno Verburg heeft de afdeling voor de 
gemeente Delft een nieuw fietsplan opgesteld, juist omdat Delft 
achterbleef en daar alle energie ging zitten in de spoorzone. Ooit 
was Delft fietsstad nummer 1, maar de gemeente is links en rechts 
ingehaald. Er wordt wel veel gefietst, maar de infrastructuur is niet 

meegegroeid. Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland doen het in 
dat opzicht beter. De kanttekening daarbij is dat er buiten de stad 
Delft veel meer gebruik gemaakt wordt van de auto.
De afgelopen periode is veel gepubliceerd over de verkeersveiligheid. 
De ANWB had onlangs ook onderzoek gedaan naar de fietsveiligheid 
en daar kwamen zorgwekkende cijfers uit. En ook het aantal 
verkeersslachtoffers onder de zwakke verkeersdeelnemers stijgt. 
Dat geldt voor het aantal verkeersdoden, maar ook voor ernstige 
letselschade, ofwel ziekenhuisopname. Enkele jaren geleden heeft 
de minister van infrastructuur aan de gemeenten gevraagd om een 
beleidsplan verkeersveiligheid op te stellen naar aanleiding van de 
oplopende aantallen slachtoffers onder kwetsbare groepen. Het ziet 
er naar uit dat er nog heel wat moet gebeuren op dit terrein.
We hebben ook dit jaar weer geprobeerd een goede mix te maken 
van informatie en humor. We hopen dat we daarin geslaagd zijn en 
wensen u veel leesplezier.



       solutie - 4 - april 2018

Met een groep van 10 actieve leden behar-
tigt onze afdeling de belangen van fietsers 
in de gemeenten Delft, Midden-Delfland 
(Maasland, Schipluiden, De Zweth, Den 
Hoorn en ’t Woud) en Pijnacker-Nootdorp 
(met Delfgauw en Oude Lede).

Communicatie
In de (maandelijkse) fietsinloop van 20 juni 
is uitgebreid stilgestaan bij de communi-
catie naar de leden van onze afdeling. Deze 
gebeurt jaarlijks door middel van ons afde-
lingsblad Solutie dat voorafgaand aan de 
jaarvergadering verschijnt. Verder beschikt 
de afdeling over een website.
Ook is er een digitale nieuwsbrief die naar de 
ons bekende e-mailadressen wordt gezonden.

De landelijke Fietsersbond heeft een 
enquête gehouden onder de actieve leden 
en de bezorgers van Solutie. Er blijkt dat jon-
geren tot 40 jaar, ouders met schoolgaande 
kinderen, studenten en andere (werkende) 
jongeren, zich niet of nauwelijks betrokken 
voelen. En dit terwijl zij een grote groep 
fietsers vertegenwoordigen. Het is ons nog 
steeds niet gelukt om hen via sociale media 

naast e-mail en website te bereiken. Eigenlijk 
hebben wij deze jongeren zelf nodig om 
hun leeftijdgenoten te interesseren voor de 
belangenbehartiging van fietsers. 
Vandaar een oproep aan al onze leden om 
hun (klein)kinderen te benaderen met de 
vraag of zij ons kunnen helpen om ook deze 
communicatievormen op poten te zetten, 
opdat ook genoemde doelgroep bereikt kan 
worden. Onze voorzitter, Marien Vermeer, 
ziet uit naar uw reactie.

Fietsinlopen
Zo noemen wij de maandelijkse afdelingsver-
gaderingen van actieve leden. Deze worden 
elke maand, met uitzondering van juli, 
augustus en december, elke derde dinsdag 
van 20:00 tot 22:15 h gehouden in hotel De 
Plataan aan het Doelenplein in Delft. Ook 
geïnteresseerden, al of geen lid, die urgente 
kwesties over bijvoorbeeld fietsroutes en –
parkeren onder de aandacht willen brengen, 
zijn welkom. Ook per post, e-mail of telefoon 
kan men zich tot actieve leden wenden, zie 
adreslijst in deze Solutie. Bewonersorgani-
saties en belangengroepen kaarten reeds op 
deze wijze verkeerskwesties aan. Voorbeel-
den zijn fietsparkeren, uitbreiding autoluwe 
binnenstad en bereikbaarheid per auto van 
woonwijken die door drukke fietsroutes 
omsloten zijn. Zo hebben wij ook oog voor 
andere weggebruikers dan alleen fietsers.

Gedrag van fietsers
Dit belangrijke aspect is aan de orde 
geweest tijdens het realiseren van een 
fietsstraat aan de Hooikade in Delft en het 
Zuideinde, de route tussen station en Univer-
siteit. Uiteindelijk moest een muur van be-
tonblokken worden neergezet om fietsers te 
dwingen om om te rijden. Verkeersregelaars 

werden soms onheus bejegend. Natuurlijk 
besteden wij aandacht aan zulke excessen 
en willen wij graag vernemen hoe fietsers de 
werkzaamheden en de gedwongen omrij-
route hebben ervaren.
Het wordt op het fietspad steeds drukker. 
Naast de traditionele fietsers zijn er de e-
bike, speedpedelec en de snorfiets (scooter) 
bijgekomen. Ook bredere voertuigen zoals 
bezorgkarren zijn op het fietspad versche-
nen. Het is nu wettelijk mogelijk de brom-
scooters naar de hoofdrijbaan te verwijzen, 
maar dan geldt wel de plicht een helm te 
dragen. Gemeenten kunnen dit zelf regelen.
Wij zijn benieuwd wat de lezer ervan vindt: 
Wat moeten onze gemeenten doen?

Autoluwe (winkel)straten
Dit onderwerp is actueel in Delft, nu winke-
liers, verenigd in binnenstadmanagement, 
van de route Binnenwatersloot – Peperstraat 
- Oude Langendijk een gemengd gelijk-
vloers verkeersgebied willen maken. Deze 
route, van station naar de Markt, wordt de 
Rode Loper genoemd. De reactie van de 
Fietsersbond luidt dat dit een belangrijke 
Oost-West fietshoofdroute is volgens lokaal 
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Drukte in de Choorstraat
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verkeers- en vervoersplan. Per etmaal maken 
ca. 10.000 fietsers hier gebruik van. De FB 
is geen voorstander van de gelijkvloerse 
uitvoering, omdat fietsers en voetgan-
gers dan door elkaar heen gaan bewegen. 
Vergelijk dit met de Choorstraat en het 
Houttuinenpad. Een afscheiding door middel 
van een trottoirbandverhoging heeft onze 
voorkeur. In het plan wordt zelfs gesproken 
van het verwijderen van het hek aan de Oude 
Langendijk. Op het Houttuinenpad heeft het 
gebrek aan een hek er al toe geleid dat fiet-
sers te water zijn geraakt. De gemeente Delft 
neigt echter tot het toegeven aan de wens 
tot verfraaiingen en dit gaat ons inziens ten 
koste van de veiligheid.

Fietsnota ‘Ruimte voor de fiets in Delft’
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht 
heeft ons lid Tanno Verburg het initiatief 
genomen om deze nota te schrijven. Juist 
in Delft zijn de ontwikkelingen achterge-
bleven. De fietsnota van de gemeente Delft 
dateert uit 2005. Het lijkt dat de andere twee 
gemeenten hun fietsinfrastructuur meer op 
peil hebben gehouden. Kunnen leden uit 
deze gemeenten dit bevestigen? 

Het doel is om in het volgende college-

programma een programma te krijgen 
voor noodzakelijke fietsinvesteringen. Veel 
politieke partijen nemen onze punten over 
en dat geeft hoop. Soms verpakken ze dat in 
wollige taal, waardoor je je wel moet afvra-
gen wat er van terecht komt.

Op de fietspaden is het drukker geworden en 
de snelheidsverschillen zijn groter gewor-
den, mede door de komst van e-bikes, bak-
fietsen en bezorgfietsen. Ook de breedte van 
voertuigen op het fietspad neemt toe, met 
elektrische bezorgkarren en bakfietsen met 
8 kinderen erin, terwijl snorscooters soms 
grote spiegels hebben. Ook de speedpede-
lecs (die 45 km/h halen) en de aantallen snor- 
en bromscooters dragen bij tot de drukte op 
de fietspaden. Daarbij moet in de beperkte 
openbare ruimte gekozen worden of de 
auto’s dan wel de fietsen de meeste ruimte 
krijgen voor hun infrastructuur.
In de fietsnota uit 2005 wordt het fietsge-
bruik gestimuleerd als voortzetting van 
eerdere fietsactieplannen. In de jaren ‘80 is 
de Plantagebrug voor fietsers in gebruik ge-
nomen. Nu wordt uitgekeken naar de Gelati-
nebrug en de Faradaybrug met aansluitende 
tunnels onder het spoor. Dit ter vermindering 
van de drukte op de routes Westlandseweg-
Zuidwal-Hambrug en Ambtswoudseweg-
Jaffalaan. De geplande fietstunnel bij station 
Delft Zuid biedt nog te weinig verbetering 
voor de Oost-Westverbindingen. Met het 
oog op de verdubbeling van het spoor Delft 
Zuid – Schiedam pleit de Fietsersbond voor 
het voorbereiden van genoemde fietstun-
nels. Het is onduidelijk of de gemeente, de 
provincie, het Rijk, MRDH en ProRail gehoor 
willen geven aan onze wens.
Ook dient de fietsinfrastructuur tussen de 
wijken Hof van Delft, Kuiperwijk, Agneta-
park en de Rijswijkse nieuwbouwwijken Sion 
Buiten en ’t Haantje beter op elkaar te wor-

den aangesloten. Nu vormt het DSM-terrein 
nog een grote barrière. 
Voorts verdient het fietsparkeren meer 
aandacht, niet alleen in de binnenstad, maar 
ook in de wijken er omheen. De gemeente 
heeft, nadat de Fietsersbond daar al jaren 
voor pleit, in de zomer van 2017 een fietspar-
keernota uitgebracht. Op sommige plaatsen 
worden fietsparkeerplaatsen niet geheel be-
nut, elders zijn er te weinig. Maar op drukke 
zaterdagen en bij festiviteiten is er overal 
een tekort. Dit maakt uitbreiding noodzake-
lijk. De Fietsersbond heeft graag bewaakte 
stallingen, zoals sinds kort weer op de Oude 
Langendijk. En bij alle fietsparkeervoorzie-
ningen de mogelijkheid de fiets ergens aan 
vast te maken, bij voorkeur nietjes. Diefstal 
van fietsen is namelijk ook in Delft een groot 
probleem.

Naast het realiseren van het bovenstaande, 
is handhaving noodzakelijk. Vooral om fiet-
sers die herhaaldelijk hun fiets hinderlijk of 
gevaarlijk parkeren, op te voeden.
Van groot belang is ook het fietsparkeren 
bij beide spoorwegstations. Bij het station 
Delft is een tweede stalling gerealiseerd met 
2.700 plekken, zodat er nu, met de eerste, 
7.700 fietsen een plaats kunnen vinden. Toch 
blijkt dit in het weekend onvoldoende. Op 

Burgwal

Tijdelijke stalling OW-week
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termijn komt er een derde stalling waarmee 
het totaal op ruim 10.000 plekken komt. Bij 
de omvorming van station Delft Zuid naar 
Delft Campus is ook in een uitbreiding van 
de stallingsmogelijkheden voorzien. Bij geen 
van beide stations is er zicht op bewaking. 
Zolang het niet lukt om bewaking te reali-
seren is ons advies om ook in de stalling de 
fiets te verankeren.

Spoorzone Delft
De herinrichting begint zijn definitieve vorm 
te krijgen. De Phoenixstraat en de Spoorsin-
gel zijn voor bestemmings- en fietsverkeer. 
Het middengedeelte, voor auto’s en OV, is 
al gereed. Ook het gedeelte Westvest en 
Coenderstraat is grotendeels klaar. Dus kan 
de Fietsersbond in het voorjaar van 2018 de 
fietsroutes en fietspaden gaan schouwen. 
We gaan onderscheid maken in uitvoerings-
fouten (bijvoorbeeld putdeksels die niet ge-
lijk zijn aan het asfaltoppervlak) en ontwerp-
fouten (bijvoorbeeld te geringe opstelruimte 

en menging voetgangers en fietsers). Er zal 
ook aandacht worden besteed aan de kas-
seienstroken midden in fietsstraten, zoals de 
Westlandseweg en de Wateringsevest.
De fietsveiligheid op het Houttuinenpad, de 
onderdoorgang bij de Constructiebrug naar 
de Hooikade en bij het Bolwerk baart ons 

grote zorgen. Er is geen goed onderscheid 
tussen de domeinen voor de fietsers en de 
voetgangers. Voorts wil de gemeente geen 
hek langs de Westsingelgracht, maar kiest zij 
voor aanlegsteigers. 

Station Delft Zuid
Dit station wordt viersporig en gaat Delft 
Campus heten. Deze naamsverandering 
heeft tot doel de treinreizigers naar de TU en 
hogescholen te verleiden om via dit station 
te reizen. Er komt een fiets-voetgangers-
tunnel met opgangen naar de perrons. De 
trappen naar het Kruithuispad komen te 
vervallen en daarmee ook de daar aanwezige 
fietsparkeerplekken. Deze komen nu bene-
den en worden tevens uitgebreid.

Leeghwaterstraat
In 2017 is deze straat door de TU ingericht 
als fietsstraat met donkerrood asfalt. De 
bedoeling van deze herstructurering is hier 
de hoofdtoegangen tot de stallingen en 
TU-gebouwen te realiseren om de fietsers-
stroom te spreiden. Er is nog een extra fiets-
pad tussen de beide Hogescholen gekomen, 
als verbinding tussen de Rotterdamseweg 
en de Leeghwaterstraat. Het heeft nog 
niet tot grote verschuivingen geleid in de 

fietsersstroom, waardoor de problemen van 
de Zeeheldenbuurt nog lang niet opgelost 
zijn. Voor dit probleem gaat de Fietsersbond 
meehelpen in workshops. Tijdelijk is er nu 
een verkeerslicht gekomen bij de kruising 
Rotterdamseweg – Jaffalaan.

IKEA
In 2017 is het IKEA-terrein heringericht met 
een apart fietspad dat naar een ruime par-
keervoorziening leidt. Fietsen kunnen hier 
aan een hekje worden verankerd. Ikea heeft 
bij het maken van het ontwerp goed gekeken 
naar de aanbevelingen van de Fietsersbond.

Nieuwe verbindingsweg met A4
De gemeente Midden-Delfland is in 2017 be-
gonnen met een autoverbindingsweg tussen 
de A4 en Delft. De Gaagbrug wordt verbreed 
en niet vervangen door een vaste oeverver-
binding. Hierdoor zal ten gevolge van passe-
rende recreatievaart regelmatig oponthoud 
met autofiles ontstaan. Op de brug komt 
aan de Schipluidense kant een tweerichtin-
genfietspad, en er komen verkeerslichten 
bij de kruising met de Rijksstraatweg. De 
herinrichting van de Reinier de Graafweg 
zal nog enige tijd duren als gevolg van het 
wijzigen van het bestemmingsplan en de te 
verwachten bezwaren van bewoners tegen 
de toename van geluids- en fijnstofemis-
sies. Het aantal auto’s zal van 2.000 à 3.000 
groeien naar 20.000 à 23.000.

Op gang komen teggen de helling Bolwerk

Tijdelijke verkeerslichten Jaffalaan/Rotterdamseweg
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Midden Delfland
Midden Delfland heeft 3 kernen en nog 
minstens 2 buurtschappen en daarbij dan 
ook nog veel verbindingswegen die landelijk 
gelegen zijn. Gelukkig wordt er in veel op-
zichten door Midden Delfland gekeken naar 
en beleid gevoerd op veilige wegen voor het 
langzame verkeer. Natuurlijk zijn er ook be-
hoorlijk wat situaties waarbij belangen voor 
fietsers en automobilisten lijnrecht tegen-
over elkaar staan. Maar ook hier proberen we 
in goed overleg oplossingen te realiseren.

Woudseweg N223
De reconstructie wordt vertraagd doordat 
de gemeente Midden-Delfland een landelijke 
inpassing vraagt. De weg maakt deel uit van 
het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-
Delfland. Op aandringen van de Fietsers-
bond wordt de parallelweg aan de kant van 
’t Woud tussen de Koelaan en de rotonde 
Molenlaan ingericht als fietsstraat. Aan de 
kant van Schipluiden komt een parallelweg 
tussen ’t Woud en de rotonde Molenlaan. 
De situatie bij de Molenlaan zelf vergde 
bijzondere aandacht. De Fietsersbond heeft 
samen met tuinders en ontwerpers gezocht 
naar een zo veilig mogelijke fietsoversteek 
bij de rotonde, en een vrijliggend fietspad en 
aansluiting op de bestaande fietstunnel en 
fietsbrug. Het definitieve ontwerp wordt in 
de zomer van 2018 verwacht.
De reconstructie bij de Lotsweg met een vei-
liger fietsoversteek zou in 2019 gerealiseerd 
kunnen worden. De rest ten slotte wordt in 
2020-2021 voltooid.
Het Westlandse deel is nu in uitvoering, 
maar daar zitten nogal wat problemen in 
verband met de fietsveiligheid. De aanslui-
ting van de oostelijke randweg van De Lier op 
de N223, betekent dat de N223 nog drukker 
wordt. De provincie studeert op het verbou-
wen van de rotonde naar een turborotonde. 

Scholieren moeten vanuit De Lier daar eerst 
gelijkvloers oversteken naar de zuidzijde, 
omdat tot de Lierhand aan de noordzijde 
geen fietspad is. Het Westland probeert nu 
op aandringen van de Fietsersbond een fiets-
route door te trekken langs de noordzijde en 
de provincie studeert op het maken van een 
fietstunnel onder de N223 door.

Gevaarlijke kruisingen: 
Maassluiseweg en Zouteveenseweg
In Maasland is over de Maassluise weg de 
beslissing genomen dat deze in het voor-
jaar 2018 zal worden aangepast. Er komt 
een nieuw fietspad en veiliger oversteken. 
Hierover is met Maassluis overeenstemming 
bereikt. De Trekkade blijft een probleem wat 
niet kan worden opgelost met een wegaan-
passing omdat hier vanwege een particu-
liere tuin met begroeiing het verbreden ter 
plaatse niet mogelijk is. De Fietsersbond 
adviseert om verkeersremmende maatrege-
len te nemen nu  de Trekkade nieuw asfalt 
krijgt.
Bij de Zouteveenseweg vanaf de Zuidkade 
naar vrouw Averpad is nu een gevaarlijke 
kruising met bajonet voor fietsers. Er gaat 
hier een rechte oversteek komen om vervol-
gens met een stukje fietspad aan te sluiten 
op Vrouw Averpad. Verder zal de maximum 
snelheid naar 30 km gaan. Uitvoering wordt 
ook 2018.

Verkeersplan Den Hoorn
Voor Den Hoorn staat al jarenlang het 
centrumplan op de agenda. Door allerlei 
omstandigheden lijkt daar geen schot in 
te komen, maar voor een verkeersplan zijn 
de plannen bijna rond. Dat wil niet zeggen 
dat het ook op korte termijn gerealiseerd 
gaat worden omdat eerst ook duidelijkheid 
moet komen over de definitieve plannen van 
de projectontwikkelaar voor de te bouwen 

nieuwe supermarkt. 
Doelstelling bij het verkeersplan was om een 
voor fietsers en voetgangers veilige weginde-
ling te krijgen. Het plan voor het Hoornse 
deel van de Dijkshoornseweg zal ook aan de 
gemeente Delft worden gepresenteerd met 
als doel dat ook zij voor eenzelfde weginde-
ling kiezen. Realisatie van dit plan is zeker 
niet voor 2020 te verwachten.
Anders is het met het centrum zelf. De 
aanpassingen in de Hof van Delftstraat lijken 
wel al eerder te kunnen worden gereali-
seerd. Ook zal de brug over de Lookwatering 
worden vervangen door een bredere brug 
die meer in lijn zal komen met de huidige 
wegaansluitingen. Hierdoor wordt het 
fietsen over deze brug in ieder geval een stuk 
makkelijker.
Helaas lukt het (nog) niet om haaks parke-

Dijkhoornseweg

Brug wordt een bredere fietsbrug
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ren op de Looksingel te voorkomen vanwege 
de verplichting om voldoende parkeerplaat-
sen voor auto’s te hebben. Dit is onveilig als 
daar ook een fietsroute is. Toch zijn voor dit 
punt de plannen nog niet definitief omdat 
ook hier afgewacht moet worden wat de 
projectontwikkelaar wil.

Trambrug Schipluiden
Deze brug wordt in het eerste halfjaar van 
2018 gerenoveerd en krijgt zijn oorspronke-
lijke groene kleur uit 1910 terug. Deze brug 
is zwaar verroest. Er komt een dicht wegdek. 
De roest is mede veroorzaakt door strooien. 
De wegbreedte zal met 3m30 iets smaller 
worden en er komt verlichting. Tijdens de 
werkzaamheden zal er een noodvoorziening 
komen voor fietsers en wandelaars. Het gaat 
hier om ca. 2200 fietsers per werkdag. Uit-
voering is in het voorjaar en de zomer 2018.

Groeneveldse Polder
Eerder is al een fiets-voetgangersbrug 
gebouwd over de Zweth. Het fietspad langs 
het water en de Groeneveldse molen is 
nog niet aangelegd doordat de kade eerst 
verstevigd moest worden. Dit is een eis van 
het Hoogheemraadschap. De fundering voor 
het fietspad is inmiddels aangebracht en de 
verwachting is dat deze recreatieve fietsver-
binding in juni 2018 open gaat.

Wippolderlaan N211
De provincie wil de Wippolderlaan, de afrit 
van de A4 naar Naaldwijk en Den Haag Zuid, 
verbreden. Dit deel loopt door de gemeenten 
Midden Delfland en Westland, die daarvoor 
een bestemmingsplan moesten opstellen. 
De participanten van de Zwethzone, waar-
onder de Fietsersbond hebben gezamenlijk 
bezwaar gemaakt, omdat veel groen werd 
opgeofferd en de fietsroutes sociaal onveilig 
werden door alle maatregelen. De bezwaren 

zijn gehonoreerd en er wordt nu een nieuw 
plan gemaakt.

Pijnacker-Nootdorp
Randwegen Pijnacker-Nootdorp
De westelijke randweg, het tracé via de 
Komkommerweg is in 2017 in uitvoering ge-
komen. De aansluiting bij de N470 gebeurt 
door middel van een rotonde, waarbij de 
fietsroute ongelijkvloers kruist, een succes 
van de lobby van de Fietsersbond. De krui-
singen met de Schimmelpenninck van der 
Oyeweg en het fietspad langs de Pijnackerse 
vaart zijn gelijkvloers.
Voor de oostelijke randweg van Pijnacker zijn 
geen ongelijkvloerse kruisingen met fiets-
paden voorzien. Vanuit Zoetermeer gezien 
komt er vanaf de Molenlaan een fietspad, 
parallel langs de Lange Campen, als alterna-
tief voor het fietspad langs de Katwijkerlaan. 
Gevraagd is om ook dit deel van het fietspad 
tussen de Molenlaan en Vlietlandseweg, net 
zoals het fietspad langs de Katwijkerlaan te 
asfalteren. Problematisch is de aanwezigheid 
van een gasleiding die niet onder het asfalt 
mag liggen volgens de leidingeigenaren.

Sportlaan
Bij grote drukte zijn er nogal wat veiligheids-
problemen; auto’s mogen vanaf het sport-
park over het fietspad van de Van Rijskade 
naar de Delftsestraatweg onder begeleiding 
van verkeersregelaars van de sportclubs. 
Dit doet zich vooral voor in de weekenden 
en met name op zaterdag. Daarnaast is de 
rotonde Sportlaan-Noordweg één van de on-
veiligste plekken, gezien de ongevallenregis-
traties. De gemeente gaat komende periode 
bezien welke verbeteringen mogelijk zijn.
Op de Sportlaan is er ook een regenwater-
overlastprobleem (bij langdurige regen), 
tussen het parkeerterrein en de Van Rijskade 
en dat is nog altijd niet afdoende opgelost.  

Verkeersveiligheidsonderzoek
In 2017 heeft de gemeente Pijnacker-
Nootdorp onderzoek laten doen naar de 
verkeersveiligheid. Vanuit ongevallenre-
gistraties kwamen met name de rotondes 
eruit als plaatsen waar het niet altijd goed 
ging. Wat eruit springt is dat automobilisten 
blijven klagen over rotondes met fietsers in 
twee richtingen. Op de enige rotonde waar 
eenrichtingverkeer voor fietsers geldt (Oost-
laan bij Emmastraat/Meidoornlaan), wordt 
illegaal tegen de rijrichting in gefietst.
De gemeente zal na analyse van alle gege-
vens maatregelen voorstellen.

Virulypad
Het Virulypad en ook de Noordkade zijn 
smalle recreatieve verbindingen die steeds 
meer een functie hebben als scholierenroute 
en route voor woon-werkverkeer. Er traden 
regelmatig scheuren op die soms zo breed 
werden dat ze onveilig werden: er kon op 
sommige plaatsen een compleet fietswiel in. 
Regelmatig werden noodmaatregelen ge-
troffen, maar dat is niet de oplossing. Deze 
fietspaden worden in 2018 aangepakt. Het 
huidige Virulypad wordt voetpad en langs 
het weiland van de Bieslandhoeve wordt een 
nieuw fietspad aangelegd.

Noordkade gescheurd
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Fietsverlichtingsacties
Bij 2 scholen hebben we dit jaar fietscontro-
les gedaan. In het voorjaar een schouw op 
de hele fiets in verband met de verkeersexa-
mens, in het najaar op de verlichting.

Fietsexcursie
Op 2e pinksterdag (5 juni 2017) werd met 
een traditioneel aantal (ongeveer 15) fietsers 
aan de jaarlijkse fietsexcursie deelgenomen. 
Deze keer waren de fietsvoorzieningen in 
Rotterdam het doel. Wederom werd vertrok-

ken vanaf de Delflandhoeve aan de Schie-
weg. Via Overschie, waar op de geasfalteerde 
fietsstroken toch wordt geparkeerd omdat 
het niet uitdrukkelijk verboden wordt. Verder 
fietsend in de richting Rotterdam centrum, 
laat Marien enige punten zien waar hij als 
ambtenaar heeft meegewerkt aan de realisa-
tie van diverse fietsroutes. Er zijn parallelwe-
gen met aan de rechterkant een asfaltstrook 
voor fietsers, zoals in Delft aan de Hof van 
Delftlaan. Voorts is een kruispunt bekeken 
waar tijdelijk een (mislukt) experiment met 
voor alle fietsers tegelijk groen is gehouden. 
Het is een kruispunt zonder vrijliggende 
fietspaden! De wethouder die bij de opening 
de chaos aanschouwde heeft de regeling 
terstond weer teruggedraaid. 

Aan de achterzijde van het Centraal Station 
de streng uitziende bebording gelezen met 
voorwaarden voor het fietsstallen: binnen de 
witte lijnen en in het fietsenrek. Bij station 
Blaak de halfverdiepte fietsstalling bewon-
derd, waar alleen in de rekken gestald mag 
worden.
Ook werd een kruispunt met vrijliggende 
fietspaden bekeken waar aangegeven wordt 
of men sneller linksom of rechtsom twee 
keer de autorijbaan kon oversteken. De 
gemeente Delft is intussen op de mogelijk-
heid gewezen om dit systeem bij de kruising 
bij de Brandweerkazerne en bij de kruising 
Westlandseweg – Prinses Beatrixlaan toe te 
passen.
Een ander kruispunt in Rotterdam waar de 
fietser eerder groen krijgt als het regent, kon 
wegens het fraaie weer niet worden getest.
In het centrum moest behoorlijk worden 
omgereden wegens de finish van de Roparun 
op de Coolsingel. Langs de Delfhavense 
Schie ligt een vrijliggend fietspad, waar op 
één brugoprit na, er onderdoor kon worden 
gefietst tot aan Overschie. Hier hebben we 
gekeken naar de toekomstige afsnijding van 
een bocht in het kanaal.

Fietsexcursie Dynamobile 
Leden van de Belgische Fietsersbond uit 
Brussel verbleven enige dagen op de Her-
tenhorst in het Hertenkamp. Op 20 juli heeft 
onze afdeling een excursie door Delft ver-
zorgd. Klaas leidde de groep van 20 fietsers 
via de Plantagebrug, Choorstraat en Spoor-
zone naar de Aula TU en Green Village op het 
voormalige Bouwkundeterrein. Eerst langs 
de Plantagebrug, een fietsbrug die omrijden 
over de Koepoort- of Reineveldbrug overbo-
dig maakt. Voorts langs de Choorstraat met 
de Delftsblauwe fiets(zone)parkeerplaatsen. 
Daarna de Spoorzone (viaduct vervangen 
door tunnel) met fietsvoorzieningen zoals 

de fietsstraat Westlandseweg. Ten slotte het 
Mekelpark als aangenaam verblijfsgebied 
voor studenten, met de Aula TU en Green 
Village als duurzaam ontwikkelingspark van 
en door de TU. Als toegift gaf een medewer-
ker hier een toelichting over wat er allemaal 
te zien is: een duurzaam huis met serre, een 
waterstofauto en de Hyperloop.
Onder de gasten waren Franstaligen voor 
wie Klaas’ uitleg werd vertaald door de 
Nederlandstaligen. Klaas heeft de gasten 
een aantal achtereenvolgende exemplaren 
van Solutie aangeboden, terwijl als dank een 
Franstalig boekje over 20 jaar Dynamobile 
naar ons is gestuurd.        

Nieuwe stalling TU in aanbouw

Oogstmarkt Tanthof
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Wim Daniëls is een fanatiek 
fietser, maar ook schrijver en 
taalvirtuoos. Hij publiceerde op 
Twitter een lexicografiets, met 
de oproep om nieuwe ideeen en 
aanvullingen te geven. 

Akkefietsje: een klein probleem met een fiets.
Benefietswedstrijd: wielerwedstrijd voor het goede doel.
Biografiets: boek over de geschiedenis van de fiets.
Cycologie: de psychologie van de fiets.
Fietsaminen: de energie die fietsen geeft.
Fietsiepietsie: een korte fietsafstand.
Fietslatelist: verzamelaarvan postzegels met daarop een fiets.
Fietspeuk: rokende fietser.
Kame-rad: een Duitse fietsvriend.
Kommt Zeit kommt Rad: als je het niet meer weet, pak de fiets.
Koffiets: koffie met in de koffieroom een opgespoten fiets.
Twietsen: al fietsend een tweet versturen.
Velo love: fietsliefde
Velosofie: fietsfilosofie.
Veni vidi vietsie: Ik kwam, zag en vertrok op de fiets.

Dat resulteerde een dag later in een tweede lijst:

Bicikletter: harde val van de fiets.
Brik à brak: met een kater op de fiets zitten.
Boycycle: jongensfiets.
Byecycle: gestolen fiets, ook ‘velodrama’ genoemd.
Fietsaus: smeermiddel voor de fiets.
Friets: Friet gebakken op een bakfiets. Het is een georganiseerde 
bezigheid, opgezet door Dapp, een naam die gesneden is uit het 
woord ‘aarDAPPel’.
Graffietsie: graffiti waarin de fiets centraal staat.
Selfiets: selfie al fietsend gemaakt.
Vel origami:  Japanse vouwkunst die zich speciaal richt op de fiets.
Velours: fietskledij .

Een paar dagen later publiceerde hij een lijst met fietsclubnamen, ook leuk:

De Reetz\veters, Reet (gemeente Rumst).
Meukerdur, De Mortel. ~Mag ik erdoor?’
Gosandekant, Gen1ert. {Ga eens opzij.’
VlugTrug, Den Dungen.
Tiona, Son en Breugel. ~Thuis is (het) ook niet alles.’
Oedziod, Baarn. ‘Ober, er drijft zweet in onze drank..’
‘t Rauwe Zakie, Deurningen (Twente).
‘t Goei smoesje, Middelrode en omgeving ..
De Trillende Spaken, Kerkdriel.
Houdt de ketting strak, Ernst.
EFOZ (Effe Fietsen Op Zondag), Midden-Limburg.

Lexicografiets
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Bovenstaande illustratie geeft dat enigs-
zins weer. Doorgaand verkeer wordt om de 
dorpskern heengeleid en alleen bestem-
mingsverkeer kan tot de dorpskern komen 
en moet via dezelfde weg de kern weer 
verlaten. Op die manier is het mogelijk om 
de kern autovrij te laten zijn. Met voldoende 
parkeergelegenheid aan de randen van de 
kern is dit te bereiken. De praktijk is echter 
dat dit in veel gevallen niet gerealiseerd kan 

worden en daarom wordt gesproken over 
autoluw maken. 
In de visie ‘Centrum Den Hoorn’ (2012) staat 
dat het gemeentebestuur van Midden-Delf-
land zichzelf tot doel gesteld heeft om de 
karakteristiek en de identiteit van het oude 
lintdorp te behouden. Het is van belang om 
het centrum van Den Hoorn een impuls te 
geven. Het centrum van Den Hoorn dient 
(weer) het hart van het dorp te gaan vormen, 

waar het prettig wonen en verblijven is. In 
2016 is er het bestemmingsplan  ‘Centrum-
plan Den Hoorn 2016’. Hierin wordt aange-
geven dat een nieuwe supermarkt voor een 
belangrijk deel  de toekomstige winkelstruc-
tuur, de noodzakelijke ontsluitingsstructuur 
en de belangrijkste parkeerbehoefte be-
paalt. Dit moet gerealiseerd worden zonder 
dat dit ten kosten gaat van de uitstraling en 
verblijfskwaliteit van het centrum.
Het centrum van Den Hoorn moet (weer) 
het hart van het dorp gaan worden  waar het 
prettig wonen en verblijven is en waar met 
de nieuwe supermarktlocatie wordt niet in-
geleverd op uitstraling en verblijfskwaliteit. 
Mooie woorden maar hoe kan dat bereikt 
worden?
Een eerste stap is volgens de Fietsersbond 
Delft eo door er voor te zorgen dat het 
centrum van Den Hoorn een eindbestem-
ming is en niet, zoals nu nog gebruikelijk een 
doorgangsweg. Door er voor zorgen dat er 
logische uitvalswegen zijn voor de bewoners 
zullen ook andere weggebruikers dezelfde 
weg teruggaan als waar over ze gekomen 
zijn. De verkeersstromen moeten dus eigen-
lijk om het centrum heen en niet door het 
centrum. 

Door betere voorzieningen naar het centrum 
te maken voor voetgangers en fietsers wordt 
automatisch het langzame verkeer gestimu-
leerd.

De ANWB heeft een enquete gehouden on-
der leden in 28 steden en een van de conclu-
sies is dat de leden graag de fiets gebruiken 
om naar het centrum te gaan. Gezien de 
ligging van Den Hoorn t.o.v. het centrum van 
Delft verwacht de Fietsersbond dat de ANWB 
leden uit Den Hoorn ook het liefst de fiets 

Den Hoorn  -  verkeersplan  -  centrumplan
Al meer dan 10 jaar wordt er in de gemeente Midden Delfland gewerkt aan een centrum-
plan voor Den Hoorn. Binnen Midden Delfland is het streven om de kernen van de dorpen 
autoluw te laten zijn. Dat begrip autoluw leid tot grote interpretatieverschillen. 
Er is natuurlijk een ideale situatie die hieronder gedefinieerd wordt.  

De meest verkeersveilige omgeving voor kwetsbare verkeersdeelnemers is een omgeving 
waarbij er voor het gemotoriseerd verkeer geen plaats is.
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nemen naar het centrum van Delft. Dan is 
het bijna zeker dat ze ook naar het centrum 
van Den Hoorn de fiets nemen. De huidige 
trend is al dat het fietsverkeer drastisch toe-
neemt. Dit komt met name door de aanschaf 
van E-bikes (ca. 1/3 van de fietsaankopen in 
2017). Het wordt voor veel mensen makkelij-
ker om de auto te laten staan. 
Veel van de huidige automobilisten zijn inwo-
ners van Den Hoorn of mensen die relatief 
dicht bij Den Hoorn wonen. Waarschijnlijk 
worden ze met de invoering van fietsstraten 
extra gestimuleerd om voortaan ook de fiets 
te pakken.

Door in het centrum van Den Hoorn het 
woonerfgebied (shared space ?) te vergroten 
krijg je een overgang van normale straat-
-->fietsstraat--->woonerf--->fietsstraat-
-->normale straat. De huidige verkeers-
stromen veranderen dus bijna niet maar de 
snelheid ervan zal af moeten nemen omdat 
de motorvoertuigen dan te gast zijn. De 
lokale automobilisten zullen op deze manier 
positief gestimuleerd worden om te gaan 
fietsen of lopen. Het autoverkeer dat Den 
Hoorn als doorgangsweg heeft gekozen zal 
ook naar een andere route gaan uitkijken 
omdat het niet meer zo snel gaat als vroeger.

In het bestemmingsplan staat dat in 2012 is 
onderzocht wat het knippen van de Dijks-
hoornseweg (op verschillende manieren) zou 
betekenen voor de verkeersintensiteiten van 
het centrum. Ondanks de voordelen, een 
betere verblijfkwaliteit voor het centrum en 
meer fietsveiligheid, werden de varianten 
niet doorgevoerd omdat het nadeling effect 
van de autobereikbaarheid het zwaarst 
woog.

Bovenstaande knippen zijn niet voldoende effectief bevonden om door te voeren.

Een variant die de Fietsersbond voorstaat zou er voor kunnen zorgen dat prettig wonen, ver-
blijven, uitstraling, kwaliteit en verkeersveiligheid wel bereikt kan worden.  



       solutie - 13 - april 2018

Hier is een beeld gegeven van het centrum, 
waarbij de Dijkshoornseweg is afgesloten 
voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
Toegang tot dit deel van de Dijkshoornseweg 
hebben uiteraard wel de bewoners/winke-
liers en het verzorgend vervoer. Alle huidige 
verkeersstromen blijven zoals deze nu ook 
zijn. De bereikbaarheid veranderd niet. De 
leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit gaan 
er wel op vooruit. Er zijn twee  “nieuwe“ 
parkeerplaatsen aangegeven die ontwikkeld 
zouden kunnen worden. Door deze extra par-
keerplaatsen kan het geplande haaks parke-
ren aan de Looksingel worden vermeden. 
In donkergroen zijn op het beeld de mogelijk 
te ontwikkelen groene looproutes aangege-
ven. 
In lichtgroen zijn de straten en trottoirs aan-
gegeven die het domein zijn van de voetgan-
gers. Zo ontstaat een duidelijk gebied waar 
de automobilist zich moet realiseren dat hij 
te gast is en dus voorrang aan voetgangers 
moet verlenen.            

Fietsexcursie  
2e pinksterdag, maandag 21 mei 2018

De start is vanaf de Delflandhoeve, Schieweg 166, 2627 AS Delft.
De hoeve ligt tussen het Avalex overlaadstation en de Kandelaarbrug. 
De lengte van de route zal ongeveer 35 kilometer zijn, met veel excursiemomenten.

De ontvangst is vanaf 10.00 met koffie en thee.
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 uur.

De fietsexcursie is dit keer een rondje Delft en omgeving, langs plekken die gaan 
veranderen of zijn veranderd. We beginnen in Delft Zuid, gaan langs Den Hoorn 
(overgaagbrug), de nieuwbouwwijken Harnasch en Sion (Rijswijk Buiten), de Delftse 
spoorzone, de rode loper van de binnenstad, via Delfgauw naar de westelijke randweg 
van Pijnacker.  Op veel plaatsen zijn nieuwe ontwikkelingen, maar we willen ook laten zien 
welke verbindingen nog ontbreken of volstrekt onvoldoende zijn qua directheid, breedte 
of comfort. Uiteraard fietsen we zoveel mogelijk via aantrekkelijke en groene routes.

Graag uiterlijk zaterdag 19 mei aanmelden:
Via e-mail delft@fietsersbond.nl 
Of per telefoon naar Klaas Pauw, 015-2121621
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a. Waar staan we voor
b. Welke middelen zetten we in
c. Wat doen we in 2018-2019
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 - Delf-
land. 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 2018-2019.

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 spoorzone is al veel aangelegd, maar 
er zitten nogal wat ontwerpfouten in. Veel 
energie van de gemeente Delft is gegaan 
naar de spoorzone, ten koste van de rest. 
Delft gaat een nieuw mobiliteitsplan maken 
in antwoord op onze fietsnota. In de nieuwe 
collegeprogramma’s van Delft, Midden-Delf-
land en Pijnacker-Nootdorp zal meer aan-
dacht voor de fiets en voor nieuwe mobiliteit 
nodig zijn; de noodzakelijke energietransitie 
maakt dat de fiets één van de sleutels wordt 
voor nieuw beleid.
De komende periode zullen we vooral letten 
op de volgende kwesties:

In 2018-2019: 
•  De belangrijke elementen van het fietsplan 

van de Fietsersbond “Ruimte voor de fiets 
in Delft” moeten vertaald worden in een 
gemeentelijk investeringsprogramma. Bar-
rières als de Schie en de spoorlijn moeten 
geslecht worden met bruggen en tunnels, 
terwijl veel fietsroutes langs drukke wegen 
groene alternatieven moeten krijgen, waar 
je schone lucht kan inademen. Ook met 
meer aandacht voor goede aansluitingen 
op de regionale fietsinfrastructuur en met 
name de verbindingen naar Pijnacker-
Nootdorp en Midden-Delfland.

•  Het bepleiten van experimenten bij het 
instellen van verkeerslichteninstallaties 
(VRI’s) met vaker groen of alle richtingen 
tegelijk groen voor fietsers en route-
informatie aan fietsers over de gunstigste 
route. Belangrijke verbeterpunten zijn de 
kruisingen met de Prinses Beatrixlaan en 
met de Westlandseweg.

•  Het fietsparkeren in de binnenstad, bij het 
station en overige belangrijke bestemmin-
gen op orde zien te krijgen. De aanzet van 

de gemeente Delft is volstrekt onvoldoen-
de en geeft ook weinig soelaas de fietsen-
diefstallen terug te dringen

•  Bij grote instellingen en bedrijven zullen 
goede fietsenstallingen aanwezig moeten 
zijn. Speerpunten is de Technische Univer-
siteit, nadat ziekenhuis en Ikea al op orde 
zijn gebracht.

Veiligheid:
Hierbij gaat het om inrichting van de routes, 
verlichting van fietspaden, breedte van 
fietspaden, fietsverlichting op orde, paaltjes, 
bewust weggebruik bij verkeersdeelnemers, 
bij 50-kilometerwegen altijd een goede 
fietsvoorziening, geven van fietslessen, 
verkeersexamen.

In 2018-2019:
•  De fietscontroleacties en de fietsverlich-

tingsacties bij scholen en op belangrijke 
routes doen en waar mogelijk meer aan-
dacht voor de controles vragen, in samen-
werking met andere organisaties (politie, 
VVN, gemeente)

Actieplan Fietsersbond afd. Delft e.o. voor het jaar 2018-2019
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•  Website onder de aandacht van leden bren-
gen: 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.
•  Samenwerken met andere belangengroe-

pen.
•  Voorlichting en informatie geven aan be-

ginnende gemeenteraadsleden.           

•  informatie geven aan buitenlandse stu-
denten over de regels en fietsveiligheid in 
Nederland in samenwerking met de VSSD 
en DISS (vereniging buitenlandse studen-
ten) en we geven een praktijkles

•  In samenwerking met middelbare scholen 
bezien we of een dergelijke les ook op mid-
delbare scholen kan worden gedaan.

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

•  Het aan de orde stellen van de veiligheids-
problemen bij provinciale routes, waar tur-
borotondes met gelijkvloerse oversteken 
en parallelwegen met smalle fietsstroken 
standaard lijken te worden.

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

Bevordering fietsgebruik: 
Comfort, directheid routes, wegdek, afstel-
ling verkeerslichten, bewaakte stallingen, 
stalling winkelgebieden, vermijding inade-
ming van stank en vervuiling, fietspaden 
naar bestemmingen, gatenherstel, kabel- en 
leidingleggers, beheer, sneeuwruimen.

In 2018-2019:
•  Betere stallingsvoorzieningen in de bin-

nenstad van Delft met bewegwijzering. 
•  Beïnvloeding van de politieke partijen, 

de wethouder en de ambtenaren, met als 
doel een blijvende rol als adviseur van de 
gemeentelijke en provinciale overheden.

•  Wegbeheerders aanspreken op onderhoud 
(vooral gaten in en slijtage aan de toplaag 
van fietspaden, en verzakkingen bij oprit-
ten van bruggetjes en wortelopdruk van 
boomwortels; dit is ook vaak een kwestie 
van veiligheid)

•  Gezondheid is steeds belangrijker aan het 
worden: mensen die vaker de fiets pakken 
blijven langer fit; belangrijke fietsroutes 
moeten niet langs drukke wegen worden 
geleid, want schone lucht is voorwaarde 
voor gezond oud worden.

•  Verbetering van bewegwijzering en rou-
teinformatie. 

•  Vermijden openen van bruggen tijdens de 
spits.

•  Overleg met wegbeheerders over het 
sneeuw- en ijsvrij maken van routes.

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

In 2018-2019:
•  Bij discutabele kwesties persberichten uit 

laten gaan om onze mening duidelijk te 
maken.

•  De website benutten voor het geven van tips.
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Fietsen is tegenwoordig onlosmakelijk 
verbonden met de Nederlandse cultuur, en 
veel andere landen wereldwijd beginnen 
nu ook het voordeel van fietsen in te zien 
en stellen zich tot doel om het aandeel fiet-
sers in hun steden te vergroten. Daarom is 
het belangrijk het gedrag van de fietser te 
begrijpen en het ontwerp van de fietsinfra-
structuur daaraan aan te passen. Het grote 
aandeel van fietsers in Nederland, samen 
met hun jarenlange fietservaring, zorgen 
voor een gunstig klimaat voor onderzoek-
ers om het gedrag van fietsers te bestud-
eren en uit te pluizen. Hun ontdekkingen 
zijn natuurlijk ook belangrijk voor Neder-
land zelf, omdat dit ons in staat stelt het 
ontwerp van de fietsinfrastructuur aan 
te passen zodat hogere volumes kunnen 
worden geaccommodeerd en de fietservar-
ing zal verbeteren.

Binnen de TUDelft onderzoekt men binnen 
het ALLEGRO project de zogenaamde “Active 
Modes”. In het Nederlands zou je zeggen, 
“langzaam verkeer”, maar omdat de nadruk 
wordt gelegd op de actieve manier van voort-
bewegen is er gekozen voor, vrij vertaald: 
“Active Wijzes (van verkeersdeelname)”, dus 
voetgangers en fietsers. De onderzoekers 
proberen het verkeersgedrag van deze groep 
verkeersdeelnemers te begrijpen en hun 
voorkeuren en keuzes te herkennen. Ook 
worden er gegevens verzameld zodat model-
len kunnen worden uitgewerkt om dit gedrag 
te beschrijven en worden methodes bedacht 
om de verkeersstromen te beïnvloeden. 

Eén van de onderwerpen binnen ALLEGRO 
behelst het begrijpen welke beslissingen 
fietsers maken wanneer ze aan het fietsen 
zijn, hoe de interactie met andere fietsers 

plaatsvindt, hoe er wordt omgegaan met de 
infrastructuur, en hoe dit in een model kan 
worden gegoten. Om dit mogelijk te maken 
moeten er gegevens worden verzameld, dus 
is er een grootschalig fietsers-experiment 
gepland in april 2018. In dit experiment zal 
het effect van verschillende factoren op het 
fietsgedrag worden gemeten. Om te bepalen 
welke factoren er getest zullen worden, 
is er van te voren een enquête opgezet en 
gedistribueerd tussen juni en augustus 
2017. Deze enquête was erop gericht om te 
onderzoeken welke factoren besluiten van 
fietsers beïnvloeden wanneer ze geconfron-
teerd worden met een situatie op de weg en 
wanneer ze interactie hebben met andere 
fietsers of met de infrastructuur. Eén van de 
plaatsen waar de enquête werd verspreid 
was fietsersbond.nl en dankzij vele van u zijn 
er nu resultaten beschikbaar. De belangri-
jkste bevindingen kunnen gebruikt worden 
voor ons experiment.

In de enquête werden de situaties die 
de ondervraagde zich moest voorstellen 
duidelijk geschetst. De situatie hield altijd in 
dat er overdag gefietst moest worden op een 
fietspad, gescheiden van ander verkeer. Aan 
de ondervraagden werd voorgelegd welke 
factoren hun reactie op de situatie beïnv-
loeden. Meer specifiek werden drie situaties 
onderscheiden: (i) inhalen of volgen van 
enkele of een groepje fietsers (ii) stoppen of 
doorrijden bij een rood licht en (iii)  doorfiet-
sen of stoppen bij een kruising waar fietsers 
uit de andere richting voorrang hebben om 
door te rijden of in te voegen. Per situatie 
werd een lijst van tien factoren voorgelegd en 
de geënquêteerden moesten aanwijzen welke 
factoren ze van grootste invloed achten, en 
ze op volgorde van belangrijkheid zetten.

Wat betreft het inhalen: de snelheid van 
de andere fietsers en de breedte van het 
fietspad werd genoemd door de overgrote 
meerderheid (meer dan 80% van het aantal 
ondervraagden), waar net wat meer dan 
de helft aangaf dat hun richting (rechtdoor 
of afslaan) en de tijdsdruk een rol in hun 
beslissing speelden. Dit betekent dat fietsers 
erg gevoelig zijn voor snelheidsverschillen 
met de fietsers voor hen, maar ook altijd in 
de gaten houden of het mogelijk is om in 
te halen, zoals verwacht mag worden. Deze 
overwegingen kunnen worden beïnvloed 
door de gewenste rijrichting of het gevoel te 
hebben te moeten opschieten.

Wat betreft de beslissing om voor een 
rood licht te stoppen, blijkt de hoeveelheid 
kruisend verkeer en de bekendheid van de fi-
etser met de kruising de bepalende factoren 
te zijn. Des te meer een fietser bekend is 
met de kruising, des te groter de kans dat de 
fietser door rood zal rijden. Het (eventueel 
verminderde) zicht door obstakels is van 
belang op de besluitvorming, maar ook hoe 
men tegenover de verkeersregels staat. Verd-
er is het waard om te noemen dat het aantal 
fietsers in de wachtrij maar weinig genoemd 
werd als factor, waarvan we het idee hadden 
dat dit de besluitvorming zou beïnvloeden. 

Onderzoekproject TU Delft
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Dit laat zien dat fietsers meer op hun eigen 
oordeel vertrouwen, dat gebaseerd is op 
waarnemingen en eerdere ervaringen, dan 
de norm die opgelegd wordt door de regels 
of het gedrag van anderen.

In de situatie waarin fietsers besluiten voor-
rang te geven, is de belangrijkste factor de 
snelheid van fietsers die van rechts komen: 
des te groter die snelheid, des te groter de 
kans dat de fietser voorrang gegeven wordt. 
Verder noemt ongeveer de helft van de 
ondervraagden de verkeersregels, het aantal 
fietsers dat van rechts komt en de voorg-
enomen richting van deze fietsers als bes-
lissingsfactoren. Opnieuw ziet het ernaar uit 
dat het besluit afhangt van de fietsers’ eigen 
inschatting van de situatie en niet zozeer van 

 

wat er van de fietser wordt verwacht door de 
verkeersregels.

Met de resultaten en inzichten van dit 
onderzoek hebben we een fiets-experiment 
op grote schaal gepland. Dit experiment 
zal plaatsvinden in AHOY, Rotterdam, op 25 
april. Dus als u de wetenschap op fietsge-
bied verder wilt helpen, of eens lekker wilt 
rondfietsen in een experiment of juist een 
gezellig uitje wilt hebben met medefietsers, 
doe dan mee aan dit nieuwe experiment. De 
aankondiging en registratieprocedure zijn te 
vinden op de ALLEGRO website: http://www.
allegro-erc.nl/category/news/. We zouden 
het zeer op prijs stellen wanneer u met ons 
onderzoek mee wilt doen en we zien er naar 
uit u te kunnen ontmoeten in AHOY!         

 

Oproep
Heeft u behoefte aan beweging (op de 
fiets), wilt u een bijdrage leveren aan de 
wetenschap of gewoon een leuk dagje 
uit? Doe dan mee aan een grootschalig 
fietsexperiment op 25 april in Ahoy, 
Rotterdam! 
Voor meer informatie over het experi-
ment:
http://www.allegro-erc.nl/general/
deelnemers-gezocht-voor-grootschalig-
fietsonderzoek/

Aanmelden:
https://tinyurl.com/y79ebrxj

Graag tot ziens op 25 april!

Maria Salomons

Bastiaansplein op zaterdag Weesfiets Julianalaan, brede fietsstrook
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Plakkers en punaises
Onder deze prikkelende titel melden we 
een aantal verbeteringen van de fietsinfra-
structuur. Sommige van deze verbeteringen 
zijn een gevolg van planmatig onderhoud 
van de gemeente, maar er zijn er ook, die 
dankzij onze inzet zijn gerealiseerd.  

Oostgaagbrug 
Een verbreding van de brug, met fietspad 
aan de zuidzijde.

Koepoortbrug
De kruising waar veel te veel ongelukken 
gebeurden wordt opnieuw ingericht met het 
fietspad op drempels

Fietspaden Ruiven
Tussen Delfgauw, Pijnacker en Rodenrijs 
wordt een aantal recreatieve fietspaden 
aangelegd.

Zuideinde en Abtswoudeseweg
De nieuwe fietsstraten tussen de TU en NS 
Station Delft en de woonwijken in Delft Zuid 
die uitgevoerd worden met doorlopend rood 
asfalt

Leeghwaterstraat
Een fietsstraat midden tussen de TU gebou-
wen, met in de toekomst veel stallingen die 
daarop worden aangesloten. Tussen de beide 
Hogescholen is ook een verbinding gemaakt 
met de Rotterdamseweg.

Buitenwatersloot
Het smalle fietspad langs de Buitenwater-
sloot bij de Henri Dunantlaan is tegenwoor-
dig verboden voor brommers en snorfietsen, 
maar niemand die zich daaraan houdt.
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Spoorzone Delft
Zie hiervoor een apart artikel.

Toekomstige verbeteringen
Er zijn in 2018-2019 (2020) de volgende verbe-
teringen te verwachten:
•  De Dijkshoornseweg, zowel het Delfse deel 

als het deel in Den Hoorn; 
•  De kruisingen van de fietspaden langs de 

Voorhofdreef in Delft
•  Langs de Foreestweg in Delft wordt een 

fietsstraat aangelegd
•  Een nieuwe Reinier de Graafweg met een 

twee richtingenfietspad aan de noordzijde.
•  In Pijnacker het Virulypad en de Noordkade;

Wateringsevest en Kalverbos
Bij de Wateringsevest aan de westzijde is een 
nieuw fietspad in twee richtingen gemaakt, 
zodat je niet tweemaal hoeft over te steken; 
bij het Kalverbos is het tegelpad geasfal-
teerd.

Stallingen
Nieuwe stallingen bij Ikea, Reinier de Graaf 
en TU

•  Bij Groeneveld het fietspad tussen pavil-
joen de Zweth en de N223 (De Lier – Delft);

•  In Den Hoorn de oversteek van de Lotsweg 
bij de N223 (weg naar De Lier);

•  In Maasland de kruisingen bij de Maas-
sluiseweg.

•  In Schipluiden de verbinding tussen Zuidka-
de en Vrouw Averpad bij de Zouteveenseweg

Parallelweg wordt fietsstraat
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Het afgelopen jaar is er veel zichtbaar 
geworden van de nieuwe inrichting bij de 
spoorzone. Een positieve ontwikkeling 
daarvan is dat het omfietsen bijna overal 
tot het verleden behoort. We moeten wel 
wennen aan nieuwe routes en merken op 
dat lang niet alles echt handig is ontworpen 
vanuit het oogpunt van fietsers.

Het meest in het oog springend is, dat de 
ontwerpers van 2006-2008 zich nauwelijks 
hebben gerealiseerd dat de manier waarop 
de inwoners van Delft zich verplaatsen 
wezenlijk verandert met de tijd. Er zijn 
nieuwe vervoermogelijkheden (onder andere 
E-bikes) en oude vervoerswijzen worden 
ontmoedigd (parkeren van bezoekers aan de 
rand van de binnenstad).  Het is veel drukker 
geworden op de fietspaden, met langzame 
en snelle fietsers (e-bikes), en brede bakfiet-
sen en gewone fietsen.

Maar er is meer:  de ontwerpers zijn ook 
bijzonder eigenwijs geweest door zich niet 
aan afspraken te houden die in Nederland 
vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid 
zijn gemaakt. Dat gaat over:
•  kleurgebruik (trottoirs die met rode tegels 

bestraat worden, nee het is geen fietspad);
•  kruispunten die met rood asfalt bekleed 

worden (nee het is ook daar geen fietspad); 
•  middenbermen die maar 1,85 meter breed 

zijn gemaakt (daar past dus geen moeder-
bakfiets van 2,30 meter) en dus onveilig 
zijn als je daar moet wachten;

•  fietsers die nauwelijks opstelruimte 
hebben gekregen, waardoor fietsers in 
de breedte de ruimte innemen die voor 
voetgangers is bestemd of andere fietsers 
op het fietspad blokkeren.

•  fietsers die tegen een helling op moeten, 

nadat ze gewacht hebben voor een ver-
keerslicht en dan dus veel meer tijd nodig 
hebben dan hen gegeven wordt;

•  Haakse bochten op drukke punten bij 
kruispunten zoals bij de route van de Bui-
tenwatersloot naar het Bolwerk;

•  Voor voetgangers is niet altijd een rolstoel-
toegankelijke oplossing bedacht; die lopen 
dus over het fietspad, maar ook degenen 
die wel de trap kunnen nemen doen dat om 
niet te moeten omlopen.

•  leuningen langs bruggen die in het donker 
niet zo zichtbaar zijn als de witgeschilderde 
leuningen in de oude binnenstad, die bo-
vendien niet doorlopen naast de bruggen 
zoals in de binnenstad.

•  Keien die in het midden van de fietsstraat 
zijn ingestraat, maar die regelmatig losge-
reden worden door vrachtverkeer.

•  Modieuze strepen in de fietspaden, waarbij 
ze het dure asfalt verpest hebben door er 
rijtjes klinkers in te frezen;

•  Vlak voor oversteekplaatsen hebben ze in-
staphaltes voor toeristenbussen gemaakt, 
waardoor je moeilijk kan zien of er verkeer 
aan komt als je wil oversteken;

•  Parkeerstroken die doorlopen tot vlak voor 
een oversteekplaats, waar natuurlijk busjes 
geparkeerd worden die niet in parkeerga-
rages passen en waardoor je geen zicht 
hebt op verkeer dat er aan komt;

•  Een laad- en losplaats die alleen bereikbaar 
is via het fietspad.

Veel mensen vinden het mooi, maar als het 
over verkeersveiligheid gaat valt er nog wel 
heel wat te verbeteren.         

Spoorzone bijna klaar, maar….
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Fietsveiligheid
Bij de gemeenteraadsverkiezingen was het 
onderwerp fietsen een uiterst belangrijk 
onderwerp. Er waren dan ook verscheidene 
aanleidingen het onderwerp fiets hoog op 
de agenda te plaatsen. 

Het aantal verkeersdoden neemt sinds 2015 
weer toe. En de grootste groep slachtoffers 
met ernstig letsel zijn de zwakste verkeers-
deelnemers: de fietsers en voetgangers. 
Die hebben dan ook geen kreukelzone of 
veiligheidsgordel.

De verkiezing Fietsstad 2018 gaf ging voor 
het eerst mede op basis van een bench-
mark over fietsklimaat door middel van een 
enquête onder fietsers. Die liet feilloos zien 
waar de problemen zitten. Ruim 45.000 
fietsers hebben deze enquête ingevuld. He-
laas waren er vanuit de gemeente Midden-
Delfland te weinig invullers om ook daar een 
betrouwbaar beeld te krijgen, maar van Delft 
en Pijnacker-Nootdorp is er een goed beeld 
gekregen. En vooral in Delft zijn er grote 
problemen. 

Delft
Er wordt in Delft veel gefietst, maar de 
infrastructuur is niet meegegroeid. Delft had 
het ook veel te druk met de spoorzone. Er 
wordt veel gefietst, maar dat betekent ook 
dat de stress onder fietsers groot is, vanwege 
de krappe ruimte, de drukte, de snelheids-
verschillen, het elkaar in de weg zitten, 
het laden en lossen op fietsstroken en veel 
fietsdiefstal.
Nieuwe ontwikkelingen, zoals de e-bikes, 
bezorgfietsen, bakfietsen met 8 kinderen 
er in, de flinke toename van snorscooters 
en scootmobielen, er is nog geen rekening 
mee gehouden. Het laatste fietsactieplan 

dateert van 2005. Reden voor de Fietsers-
bond om met een eigen plan te komen dat 
in juni 2017 gepresenteerd werd en dat de 
basis is geweest voor de vele gesprekken 
die de Fietsersbond voerde met politici die 
bezig gingen met de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat leidde in 
ieder geval tot het opnemen van veel van 
onze punten in de partijprogramma’s. Dat 
gaat er ook toe leiden dat Delft een nieuw 
mobiliteitsplan gaat maken.

Uit een onverwachte hoek kwam er ook een 
onderzoek van de ANWB bij met een alarme-
rende uitkomst: Delft staat tweede van on-
deren op de lijst als je naar de fietsveiligheid 
kijkt. De ANWB had leden bevraagd op een 
aantal punten, waaronder fietsveiligheid. 
Dat gaf aanleiding tot artikelen in diverse 
lokale kranten, waarin gezocht werd naar de 
oorzaken. Tijdens de verkiezingscampagne 

verscheen ook een artikel in de Volkskrant, 
waarin Delft en Zwolle met elkaar werden 
vergeleken.

De gevaarlijke plekken in Delft zijn wel be-
kend van ongevallenregistraties, al weten we 
wel dat die ongevallen niet allemaal worden 



       solutie - 22 - april 2018

mode om de ruimte vrij in te richten, zonder 
al te veel regels: shared space of gedeelde 
ruimte. Dat kan goed werken als het niet 
druk is, maar dat werkt averechts bij drukte, 
omdat dan iedereen zijn plek opeist.  Bij de 
voorstellen van de ondernemers in Delft over 
een nieuwe inrichting van de Binnenwater-
sloot – Peperstraat – Oude Langdijk gaf de 
gemeente aan sterk voorstander te zijn van 
shared space; de Fietsersbond wijst dat op 
die route, een hoofdfietsroute, pertinent van 
de hand.         

geregistreerd. De oversteken bij de zijstraten 
van de Voorhofdreef, het Delflandplein, de 
fietsoversteek bij de Koepoortbrug zijn be-
paald niet veilig. Maar uit het onderzoek van 
de Fietsersbond blijkt nog iets anders: veel 
fietsers ervaren de smalle fietsstroken langs 
wegen waar 50 km/uur mag worden gereden 
als onveilig. Dat gaat dan om straten als de 
Schieweg, Hugo de Grootstraat, van Miere-
veltlaan en Julianalaan. Verder benoemen 
fietsers de drukke punten bij het Bolwerk, 
Mijnbouwplein, Rotterdamseweg - Jaffalaan 
en de kruising Hooikade - Houttuinenpad als 
bijzonder stressvol. Ook tijdens de bouw van 
de spoortunnel was er een stressvolle plaats, 
namelijk de kruising Kampveldweg – Spoor-
singel.

Pijnacker-Nootdorp
Een in opdracht van Pijnacker- Nootdorp 
door DTV-consultants verricht onder-
zoek laat zien dat de verkeersveiligheid in 
Pijnacker- Nootdorp positief afsteekt tegen 
omliggende plaatsen zoals Delft, Den Haag 
en Lansingerland, gemeten naar het aantal 
ongevallen per 1000 inwoners. Maar ook in 
Pijnacker en Nootdorp zijn er problemen. 
De top 5 betreft onder andere een aantal 
rotondes: bij de Emmastraat – Oostlaan, 

bij de Noordweg - Sportlaan, bij de Euro-
palaan – Westlaan in Pijnacker en bij de 
rotonde Oudeweg – Molenaar Blonkweg in 
Nootdorp.  Bij de meeste rotondes mogen 
fietsers in twee richtingen, behalve die bij 
de Emmastraat. Maar daar doen fietsers het 
illegaal en automobilisten zijn er amper op 
bedacht. Waar automobilisten zich ook vaak 
in vergissen is de toegenomen snelheid van 
een aantal fietsers, door elektrische trapon-
dersteuning en vooral de speed pedelecs. 
Een onderzoek naar hoe bewoners de veilig-
heid beleven gaf vergelijkbare resultaten als 
het feitenonderzoek.

Gedrag
In alle analyses neemt gedrag een belang-
rijke plaats in. Bij gedrag denkt iedereen aan 
appen, bellen, zonder licht fietsen, met zijn 
drieën naast elkaar en verzuimen je hand 
uit te steken. Natuurlijk zijn dat belangrijke 
punten, maar er zijn er veel meer, die in het 
oog springen. Basisgedrag om ongelukken te 
vermijden is elkaar de ruimte te gunnen en 
duidelijk te maken wat je als verkeersdeelne-
mer gaat doen. En een goede infrastructuur 
helpt daarbij; een goede verkeersontwer-
per maakt met de inrichting duidelijk welk 
gedrag gewenst is. Het is tegenwoordig 
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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 
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

Website afdeling
Gerard van der Sman, grvdsman@gmail.com

Verkeersambtenarenoverleg Delft
Teko Salverda, t.salverda@hetnet.nl
Marien Vermeer, marienvermeer@hetnet.nl
Wiebe Boonstra, wiebe.boonstra@kpnmail.nl 

Verkeersambtenarenoverleg 
Pijnacker-Nootdorp
Marien Vermeer, marienvermeer@hetnet.nl

Contactpersoon voor Midden Delfland
Gerard van der Sman, grvdsman@gmail.com 

Platform Spoorzone
Henk Karlas, karlasvanbroekhoven@casema.nl 
Wiebe Boonstra, wiebe.boonstra@kpnmail.nl 

Fietsknooppuntennetwerk
Henk Karlas, karlasvanbroekhoven@casema.nl

Regionaal, Provincie, Landelijk

Fietsersbond landelijk bureau
www.fietsersbond.nl 
Nicolaas Beetsstraat 2a, 3511 HE Utrecht
Tel. 030-2918171
e-mail: info@fietsersbond.nl 
internet: www.fietsersbond.nl 
redactie Vogelvrije Fietser: 
   vvf@fietsersbond.nl 

Kaderondersteuning: 
Henk Hendriks h.hendriks@fietsersbond.nl
en Wim Bot W.Bot@fietsersbond.nl 
Voor Zuid Holland: h.hendriks@fietsersbond.nl 

Internet

Landelijk bureau Fietsersbond:
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, hindernis-

sen, slecht geregelde werkzaamheden of ge-
woon goede ideeën over verbeteringen voor 
fietsers. De meldingen komen terecht bij de 
wegbeheerder en de Fietsersbond bewaakt 
een goede afwikkeling. Naast de gemeenten 
kunnen er ook andere wegbeheerders zijn 
(provincie, waterschap).

Biesieklette:
www.biesieklette.nl
telefoon: 070-3942211
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

Overige informatie

Slecht wegdek, overhangend groen, glas op de 
weg, grote plassen, kapotte verlichting, etc. 
kunnen gemeld worden op het meldpunt van 
de Fietsersbond, maar natuurlijk ook direct bij 
de gemeenten, via het meldingsformulier op de 
internetsite van de gemeente. Daarnaast kun je 
bellen.
Meldingen openbare ruimte gemeenten 
Delft en Pijnacker-Nootdorp: telefoon 14015
Voor gemeente Midden Delfland: telefoon 
3804111

Samenstelling afdelingsbestuur en andere nuttige adressen




