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In maart 2020 waren we al heel ver met de voorbereidingen voor de jaar-

vergadering op 21 april. De meeste teksten voor Solutie waren klaar, waaronder 

het jaarverslag en de nieuwe plannen. Het jaarverslag staat ook op de website 

www.fietsersbond.nl/delft. 

Toen kwam de coronacrisis en konden we niet meer met enige zekerheid een 

jaarvergadering plannen. We besloten om alles uit te stellen, nog even geen 

Solutie, nog even geen jaarvergadering. De afdeling heeft echter niet stil 

afgewacht. Met de gemeenten zijn we in digitaal overleg gegaan over de maat-

regelen die nodig zijn om in coronatijd veilig te kunnen fietsen. Tegelijkertijd 

hebben we invloed proberen uit te oefenen op het mobiliteitsplan dat de 

gemeente Delft maakt. Immers, dat plan moet een goed antwoord opleveren op 

het drukker worden van veel fietsroutes, het gebrek aan goede stallingsvoor-

zieningen met name in de Binnenstad en de slechte rapportcijfers van de 

gemeente Delft bij de fietsstadverkiezingen voor het jaar 2020. In die verkiezing 

scoren zowel Pijnacker-Nootdorp als Midden Delfland een stuk beter. 

We hopen dat de jaarvergadering nog in dit najaar door kan gaan. Mogelijk doen 

we een inlegvel in deze Solutie om de vergadering uit te schrijven. Maar het 

gezondheidsrisico weegt heel zwaar. Voor u ligt een Solutie waarin we wel de 

stukken voor de jaarvergadering opnemen. We willen graag met de leden discus-

siëren over de activiteiten van de afdeling en over het nieuwe mobiliteitsplan in 

Delft. Want er zijn genoeg uitdagingen, die we alleen maar met elkaar goed kun-

nen aanpakken. In deze Solutie komen ze (bijna) allemaal aan bod, van 

Omgevingsvisies en Mobiliteitsplannen tot aan het onderhoud van de 

buitenruimte en al die fietszaken daar tussen in. 

In zekere zin is dit ook een bijzondere Solutie. Jarenlang heeft Ton van de 

Nieuwenhuijzen de Solutie op bijzondere en vooral kleurrijke wijze vormgegeven. 

Met zijn overlijden (zie ook de in memoriam) moeten we terugvallen op een veel 

simpeler vormgeving. Minder kleurrijk en minder strak vormgegeven. Maar we 

hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk in de stijl die u van ons gewend bent 

deze Solutie vorm te geven. Zijn er vrijwilligers die ervaring hebben met 

professionele opmaakprogramma’s en daar vrij over kunnen beschikken, die 

graag willen meewerken om de Solutie volgend jaar te gaan vormgeven, meldt je 

aan. 

In 2020 was er dus weer een fietsstadverkiezing. Onze drie gemeenten zijn het 

niet geworden. Pijnacker-Nootdorp zat er nog het dichtste bij met de 40e plaats. 

Uit de ingevulde enquêtes is wel veel waardevol materiaal gekomen waarmee we 

aan de slag kunnen, waarmee we de drie gemeenten kunnen stimuleren de juiste 

maatregelen te nemen. Welke grote uitdaging zouden wij met zijn allen het 

komende jaar moeten oppakken? 

Solutie is een uitgave van de Fietsersbond 

afdeling Delft e.o.   juli 2020 
Redactie:  Marien Vermeer 

Opmaak: Peter Kuiper 

Druk:  Druk. Tan Heck, Delft 

Oplage: 650 

Solutie wordt bezorgd door leden van de Fietsersbond 

bij alle leden in de gemeenten Delft, Pijnacker-

Nootdorp en Midden-Delfland. 

Bij de voorplaat 

Zicht op Delft, de eigentijdse versie met alle 

bouwactiviteiten rond de Spoorzone en met voor de 

fietser wat uitdagingen zoals het af en toe afsluiten 

van de Houttuinen maar ook het ontwerp van de 

onderdoorgang Irene Boulevard/Zuidwal etc. 

Digitale Nieuwsbrief 
Onregelmatig verschijnt er een digitale nieuwsbrief 
van de afdeling; deze versturen wie naar alle leden van 
wie we een mailadres kennen. We zetten de 
nieuwsbrieven ook op de website van de afdeling 
(www.fietsersbond.nl/delft). Ook de landelijke fietsers-
bond 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  

Spam-filter 
Heb je wel je mailadres doorgegeven maar toch geen 
nieuwsbrief ontvangen controleer dan of de 
nieuwsbrief als spam is aangemerkt. Voor een goede 
ontvangst voeg je delft@fietsersbond.nl toe aan je 
adresboek. 

Vrijwilliger worden? 
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 
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Vervolg Van de redactie 

Daar vergaderen wij op onze jaarvergadering over, 

die we hopen te kunnen houden in september. 

Maar laten wij afspreken, dat er zoveel verbeterd 

gaat worden, dat Delft wel in de top honderd 

terecht komt, dat Midden-Delfland, nu op de 98e 

plaats, minimaal 10 plaatsen stijgt en dat Pijnacker-

Nootdorp van de 40ste plaats richting de echte top 

weet te stijgen.

2020 

1 september fietsinloop (Hotel de Plataan, Delft, 20:00 uur) 

29 september fietsinloop (Hotel de Plataan, Delft, 20:00 uur) 

27 oktober fietsinloop (Hotel de Plataan, Delft, 20:00 uur) 

24 november fietsinloop (Hotel de Plataan, Delft, 20:00 uur) 

In december geen inloop 

2021 

26 januari fietsinloop Hotel de Plataan, Delft, 20:00 uur 

23 februari fietsinloop Hotel de Plataan, Delft, 20:00 uur 

23 maart fietsinloop Hotel de Plataan, Delft, 20:00 uur 

 

Tekst Marien Vermeer

Veilig fietsen en lopen is van essentieel 

belang voor een succesvol verloop van de 

anderhalve meter samenleving. 6,5 miljoen 

mensen hebben geen rijbewijs en daarnaast 

hebben 2,1 miljoen huishoudens geen auto. 

Als deze mensen het openbaar vervoer niet 

durven of willen gebruiken zijn ze 

aangewezen op met name lopen en fietsen. 

Dat kan op heel veel plaatsen niet veilig en 

dus zijn er maatregelen nodig, om niet 

ongewild het coronavirus te verspreiden. De 

Fietsersbond heeft advies gegeven aan de 

gemeenten en landelijk aan de rijksoverheid 

en provincies over de te nemen 

maatregelen.  

Advies 

We pleiten er allereerst voor om voor 

afstanden tot 20 km vol in te zetten op de 

fiets en dat ook vol uit te dragen. Minder 

autogebruik betekent dat er ruimte vrij kan 

komen voor fietsers en voetgangers. Snelle 

maatregelen zijn mogelijk: verlaging van de 

maximum snelheid gecombineerd met snor- 

en bromfietsen op de rijbaan, zodat er meer 

ruimte op fietspaden ontstaat. Ook kun je 

verkeerslichten fietsvriendelijk instellen door 

langer of vaker groen te geven en moet je 

ruimte maken voor het opstellen op een 

afstand van anderhalve meter en kun je 

fietsparkeerplekken van de stoep 

verplaatsen naar autoparkeerplekken, zodat 

er meer ruimte is voor voetgangers. 

Sommige fietspaden zijn zo druk dat er extra 

maatregelen nodig zijn, zeker als het hoger 

en universitair onderwijs weer opstart. Dat 

kan door autorijbanen (tijdelijk) open te 

stellen voor fietsers, verwijzingen te maken 

naar alternatieve routes, het eenrichting 

maken van smalle tweerichtingen fietspaden 

als er aan de overkant ook een fietspad ligt 

en dat kan ook op rotondes met 

tweerichtingen fietspaden; belangrijk is dat 

fietsers op smalle paden niet naast elkaar 

fietsen. Lastig zijn de plekken waar routes bij 

elkaar komen zoals bij fietsbruggen en de 

stationsstallingen. Ook het kruisen van 

fietsers en voetgangers op drukke plekken 

zoals het Bolwerk en op de route Houttuinen 

– Zuideinde – Abtswoudsebrug zorgt voor 

het risico dat de anderhalve meter niet 

aangehouden kan worden. 

Gedrag 

Er staan al op diverse plekken matrixborden 

met de aanbeveling ruimte te maken en 

afstand aan te houden. Ook lijkt het advies 

aan winkeliers om promotieborden niet te 

plaatsen breed gedragen te worden. Maar 

het kan altijd een tandje scherper: met een 

campagne om aandacht te vestigen op 

gewenst gedrag: Ga fietsen als alternatief 

voor de auto, fiets op rustige tijden en mijd 

de spits als je ook op een andere tijd kunt 

fietsen, rij als automobilist niet vlak langs 

fietsers en geef hen de anderhalve meter 

ruimte, werk thuis (en de files zijn opgelost). 

Wat doen de gemeenten 

Delft is begonnen met het verlengen van de 

groentijd voor fietsers en heeft een aantal 

maatregelen in de Binnenstad genomen om 

fietsers en stromen van voetgangers meer te 

reguleren. Zo zijn er voor voetgangers 

eenrichting-logo’s op straat geschilderd en 

wordt de donderdag- en zaterdagmarkt, na 

9:30 afgesloten voor fietsers. Delft bereidt 

ook maatregelen voor als de studenten weer 

na 1 september beginnen. 

Van de gemeenten Midden Delfland en 

Pijnacker-Nootdorp zijn nog geen 

maatregelen zichtbaar, maar daar is de 

noodzaak ook iets minder.
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In memoriam Ton van de 

Nieuwenhuijzen 
Ton van de Nieuwenhuijzen overleed op 26 

februari j.l., veel te vroeg, want hij was maar 

62 jaar oud. Ton was al enige tijd ernstig 

ziek, maar altijd erg positief over zijn kansen 

en hij had nog veel plannen. Hij was actief lid 

van een koor dat met Pasen altijd erg druk 

was met mooie uitvoeringen. De tijd rond 

Pasen was ook altijd het moment dat we 

hard werkten aan Solutie voor de jaarver-

gadering. Ton was dit jaar van plan met het 

koor mee te zingen in de uitvoering van de 

Matthäus Passion, op 28 maart in de Doelen. 

Het is helaas niet gelukt.  

Ton heeft jarenlang, meer dan 20 jaar ons 

blad Solutie opgemaakt. Hij heeft ons 

afdelingsblad kleur gegeven. Hij was een 

zeer gedreven lid van de Fietsersbond en hij 

professionaliseerde ons afdelingsblad. We 

hebben het dit keer zonder Ton moeten 

maken en ondanks dat we ons best daarvoor 

deden halen we de kwaliteit niet die Ton 

voor ons maakte. 

We wensen zijn familie veel sterkte 

Met een negental actieve leden behartigt 

onze afdeling de belangen van fietsers in de 

gemeenten Midden-Delfland (Maasland, 

Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woud), 

Pijnacker-Nootdorp (inclusief Delfgauw en 

Oude Leede) en Delft. 

 

De staat van de fiets en haar  

infrastructuur 
Er is door de drie gemeentes de laatste jaren 

veel geïnvesteerd in veilige en comfortabele 

fietspaden. Maar ook het gebruik van de 

fiets is toegenomen. Daar is de fiets met 

trapondersteuning nog bijgekomen, de 

e-fiets en de extra snelle speedpedelec. Deze 

fietsen, evenals de transportfietsen, al dan 

niet elektrisch ondersteund, worden tot de 

fietsfamilie gerekend. Deze ontwikkelingen 

leiden tot nieuwe uitdagingen, zoals de 

vraag of fietspaden nog breed genoeg zijn 

om de toenemende drukte het hoofd te 

bieden. 

Maar ook is het de vraag of er op de plaats 

van bestemming goed en veilig geparkeerd 

kan worden. Hierbij valt te denken aan 

winkels, scholen, ziekenhuizen en andere 

openbare instellingen. En ten slotte de 

mogelijkheid om de fiets thuis te stallen.  

Dit zijn uitdagingen waar de Fietsersbond 

een visie voor heeft ontwikkeld, de Fietsvisie 

2040. Op internet te vinden op 

https://www.fietsersbond.nl/ons-

werk/fietsvisie-2040/  

 
De Fietsersbond formuleert hierin fiets-

netwerken op drie niveaus: een hoofdnet 

(goed en veilig van A naar B), een netwerk 

voor 8 tot 80 (veilig voor jong en oud, voor 

kwetsbare fietsers) en een netwerk voor 

zwaarder gebruik (voor transportfietsen en 

snellere fietsen). Op afdelingsniveau moet 

dit per gemeente nader ingevuld worden op 

hoofdlijnen, maar nog meer in detail op wijk- 

en buurtniveau. Voor dit laatste zijn de leden 

van de Fietsersbond ervaringsdeskundigen, 

en hun expertise hebben wij als actieve 

afdelingsleden hard nodig. 

 
Transportfiets van CoolBlue 

Beleidsbeïnvloeding 

In de afgelopen jaren is er meer invloed 

geweest op het beleid van provincie en 

gemeenten.  

Maar er moet wel een blijvende druk 

worden uitgeoefend, ook bij de Metropool-

regio Rotterdam Den Haag . Een voorbeeld is 

de Woudseweg (N223), tussen Den Hoorn en 

De Lier. Er ligt nu een definitief ontwerp, 

waarop wij veel invloed hebben gehad. Zo 

wordt de parallelweg tussen ’t Woud en de 

Molenlaan een fietsstraat. Helaas verdwijnt 

het vrijliggende fietspad, doordat de 

autolobby meer invloed had bij de provincie 

in het kader van duurzaam veilig. Wel 

hebben wij bereikt dat de belangen-

behartiging tussen fiets en auto in verkeers-

veiligheid gelijkwaardiger is geworden. De 

provincie laat nu zelfs de fietsveiligheid bij 

rotondes evalueren en heeft zich bereid 

getoond de 28 turborotondes, waaronder 

die bij De Lier, te verbeteren.  

 

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/
https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/


SOLUTIE – 5 – juli 2020 

Langere termijn beleid 
Beleidsbeïnvloeding is vooral nodig bij 

verkeers- en mobiliteitsplannen voor de 

langere termijn. Zo gaat Pijnacker-Nootdorp 

een nieuw fietsplan opzetten. Delft is bezig 

met een nieuw mobiliteitsplan. Het jaar 

2040 wordt hierbij als ‘stip op de horizon’ 

genoemd. Voor Midden-Delfland ligt dit in 

het landelijke gebied anders, waar de 

Woudseweg in beheer is bij de provincie. 

Deze gaat verder met het ontwerpen en 

realiseren van een schoolfietsroute van 

’t Woud naar De Lier langs het riviertje de 

Lee.  

Maar in dorpskernen is de gemeente verant-

woordelijk. Voor het landelijk gebied van 

Midden-Delfland, dat groter is dan de gelijk-

namige gemeente, is de afdeling in gesprek 

met de Vereniging Midden-Delfland over 

hun visie op onder andere recreatief fiets-

verkeer. Dit past in onze visie 2040 van de 

landelijke Fietsersbond die plaatselijk moet 

worden ingevuld. Een oproep om hulp van 

iedere ervaringsdeskundige, zowel de 

recreatieve fietser als de fietser naar werk 

en school! 
 

Gemeenten 
Periodiek is er overleg met fietsambtenaren 

van onze drie gemeenten. Bij de provinciale 

afdeling van de Fietsersbond gebeurt dit met 

de ambtenaren van de provincie en de 

Metropoolregio. Vaak heeft dit resultaat, 

maar dikwijls ook niet. Een voorbeeld hier-

van zijn de fietsoversteken bij de Zoute-

veenseweg (Schipluiden) en Abtswoude / 

Sint Maartensrechtpad. Wegens ongevallen 

van fietsers in de voorrang door te hard 

rijdende auto’s hebben de desbetreffende 

gemeenten, op advies van de politie, de 

voorrangsregeling ongedaan gemaakt. Dit is 

begrijpelijk, maar niet bevorderlijk voor de 

verkeersveiligheid op langere termijn noch 

voor de mobiliteit met een geringere 

dominantie voor de auto.  

 
Abtwoude bij kruising met Sint 

Maartenrechtpad 

In elk geval blijkt dat fietsers er in het belang 

van hun veiligheid niet altijd van kunnen 

uitgaan dat aan hen voorrang wordt 

verleend waar dat wel zou moeten. 

 

Midden-Delfland 
De recreatieve fietsroutes, vooral de 

bestaande, zijn in kaart gebracht. Dit heeft 

nog niet tot verdere uitbreiding ervan geleid. 

Op de fietsroutes blijkt uit de aanwezigheid 

van paardenpoep dat ook ruiters er helaas 

veelvuldig gebruik van maken. Bij het 

Keenenburgerpad (gemeente Delft) worden 

de ruiters echter gedwongen om gebruik te 

maken van het fietspad, dat vanwege de 

slechte waterafvoer door Staatsbosbeheer is 

afgesloten. 

Het verkeersplan voor Den Hoorn is er nu in 

een voorlopig ontwerp. De definitieve versie 

wordt in het eerste kwartaal van 2020 

verwacht. De uitvoering zelf blijft sterk 

afhankelijk van de realisatie van het 

centrumplan van Den Hoorn. 

De trambrug is in 2019 gerenoveerd en 

teruggebracht in zijn oorspronkelijke groene 

kleur. Voor fietsers was een tijdelijk fietspad 

op pontons gerealiseerd met een steilere op- 

en afrit dan de trambrug. 

Ten slotte is het afwachten wanneer de 

provincie de N223 (Woudseweg) en de N211 

(Wippolderlaan) gaat reconstrueren. Het is 

niet duidelijk of alle fietspaden bereikbaar 

blijven tijdens en na de realisatie. Het plan 

van de N223 zal in twee fasen worden uitge-

voerd, waarbij het gedeelte tussen de A4 en 

de Koelaan, met de verbetering van de nu 

onveilige kruising bij de Lotsweg, benoemd 

is als fase 1. 

 

Pijnacker-Nootdorp 
De verkeersveiligheid rond de basisscholen 

in Emerald en de nieuw te bouwen wijk 

Ackerswoude zijn door de ouders onder 

onze aandacht gebracht. Het gaat om de 

scheiding tussen kinderen die met de fiets 

naar school komen en hen die met de auto 

worden gebracht. In Emerald rijden auto’s 

rondjes door de aangrenzende buurt, terwijl 

het in Ackerswoude de vraag is hoe je de 

fietsende en met de auto gebrachte 

leerlingen bij de school van elkaar kunt 

scheiden. Een probleem dat op veel plaatsen 

voorkomt.  

Tussen Pijnacker en Zoetermeer wordt de 

oostelijke randweg aangelegd. Fietsers 

kunnen veilig oversteken doordat deze weg 

geen aparte links- en rechtsaf-stroken krijgt.  

 
De nieuwe fietstunnel langs de N470 

Dus hoeft hier, net als bij de Komkommer-

weg, telkens maar één rijstrook gepasseerd 

te worden. Deze westelijke randweg is 

afgelopen zomer opengesteld, en voor 

fietsers is er langs de N470 een fietstunnel in 

gebruik genomen. Helaas zit in deze tunnel 

een bocht, waardoor tegemoetkomend 

verkeer pas laat zichtbaar wordt. Daarom  
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moet er goed rechts worden gehouden, ook 

door inhalende snor- en bromfietsen. 

Bij de Groene Kade is de ontbrekende 

schakel aangelegd. Nu kan er tussen het 

fietspad langs de N470 en Vossezoom en 

Metrohalte Pijnacker-Zuid gefietst worden.  

 
Nieuwe verbinding over N470 bij 

Vossenzoom Pijnacker 

Het onverharde pad tussen Sportlaan en 

Vrederustlaan wacht op uitvoering tot er 

financiering komt van MRDH en provincie.  

MRDH voert een studie uit over 

snelfietsroutes langs Pijnacker. Momenteel 

wordt er gestudeerd op een snelfietsroute 

langs Crayenburg in Nootdorp via 

Noordkade, Rijskade en Overgauwseweg 

naar Rodenrijs. Voor de route van Delft naar 

Rotterdam Noord wordt gestudeerd op het 

tracé dat loopt van de TU via een nieuw 

viaduct over de A13 bij de Ackerdijkseweg 

en de Berkelse sluis naar Rodenrijs en 

Rotterdam. 

 
Virulypad, met gescheiden paden voor 

wandelaars, fietsers en ruiters 

In de zomer is het Virulypad gereedge-

komen. Het moest lange tijd inklinken om 

toekomstige verzakkingen en scheuren in 

het wegdek te voorkomen. Net als in het 

Spoorpad zijn hier lichtjes met zonnecellen 

aangebracht aan beide zijkanten in het 

wegdek. Ze geven goed de richting aan, mits 

er bijvoorbeeld geen bladeren op liggen. 

Nu gaat over de Vlielandseweg – Boezem-

weg nog veel auto- en vrachtverkeer. De 

oostelijke randweg (Zijdeweg) moet deze 

functie te zijner tijd overnemen. De Vlieland-

seweg kan dan tot een fietsveiliger weg 

worden omgevormd. 

 

Delft 
Spoorzone De afdeling heeft samen met 

bewonersorganisaties een lijst van 89 

ontwerp- en uitvoeringsfouten opgesteld. De 

grootste ontwerpfout is die van de oversteek 

Buitenwatersloot – Bolwerk – Binnenwater-

sloot. Hier is nog geen uitzicht op verbeter-

ing. Als veiliger alternatief is er een nog te 

verbeteren oversteek in het verlengde van 

de Hugo de Grootstraat. Een ander alterna-

tief is de tunnel door de stationsfietsen-

stalling. 

 
Zeer slecht ontworpen voor fietsers en 

voetgangers; van Bolwerk naar 
Binnenwatersloot 

Een ander knelpunt is bij de Hooikade waar 

voetgangers van een trap gebruik zouden 

moeten maken, maar ze lopen nu op het 

fietspad en precies op die plek kruisen de 

fietsers en voetgangers elkaar. Voorgesteld 

is om een aparte voetgangersbrug over het 

water te bouwen, naast het fietspad. 

De gemeente heeft ons wel benaderd met 

het probleem dat auto’s moeilijk Kampveld 

(straatje) kunnen bereiken en verlaten. Zij 

zien als oplossing het opheffen van de 

fietsoversteek naar de Spoorsingel en deze 

te bestemmen voor auto’s (geen vracht-

auto’s). De afdeling vindt dit geen goed idee, 

omdat de fietsveiligheid hierdoor wordt 

verminderd. 

 
Nog een ontwerpblunder, voetgangers gaan 

echt de trap niet op (Hooikade) 

Tot ons genoegen heeft de gemeente de 

Havenstraat heringericht als fietsstraat, 

waardoor fietsers nu richting Hugo de 

Grootstraat mogen gaan, wat vroeger al 

illegaal gebeurde. Wel is de aansluitende 

oversteek naar de Phoenixstraat rommelig 

en ligt deze niet in het verlengde van de 

rijbaan van de Hugo de Grootstraat. 

De afsluiting van de Sebastiaanbrug heeft 

maar beperkte overlast gegeven voor de 

fietsers. Wel moet er een klein eindje 

worden omgereden nu de onderdoorgangen 

van de Kanaalweg en het Gashouderpad zijn 

afgesloten. Hinderlijker is dat het tijdelijke 

smalle fietspad langs de begraafplaats 

illegaal ook door voetgangers wordt 

gebruikt. Dezen moeten immers via het 

Diamantpad en Mijnbouwstraat gaan. 

Evenals bij zulke fietspaden in de Delftse 

Hout, wordt hier niet gehandhaafd. 
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Er is tussen de Abtswoudseweg en 

Leeuwenstein een doorsteekje voor fietsers 

gemaakt als alternatief voor die bij de 

Engelsestraat. Nu zou men deze doorsteek 

met rode tegels moeten doortrekken tot aan 

de fietsstraat. 

Ook heeft de gemeente een fietsdoorsteek 

gerealiseerd bij de Kerkpolderweg naar de 

onderdoorgang van de Kruithuisweg en de 

Twaalfmorgenkade (ex Hoefslagpad). Een 

olifantenpaadje is hierdoor een officieel 

fietspad geworden. 

In de verbinding tussen de Abtswoudseweg 

en de fietsstraat Mercuriusweg moeten 

fietsers nog steeds voorrang verlenen aan 

kruisende auto’s op de Nieuwe gracht. Onze 

oplossing is een rotonde te bouwen, maar 

de ruimte ontbreekt wegens de reeds 

gebouwde kademuren. Een andere 

mogelijkheid is de aanleg van 

verkeerslichten. Nu is er nog weinig verkeer, 

maar dit kan veranderen wanneer dit 

gedeelte van de Spoorzone wordt bebouwd.  

 
Als fietser moet je voorrang verlenen maar 

erg lastig om goed overzicht te hebben 

Bij de kruising met de Engelsestraat hebben 

fietsers wel voorrang, wat het voor 

bewoners moeilijk maakt hun wijk te 

verlaten wegens de constante stroom 

fietsers (net als bij Jaffalaan/Mekelweg). 

Bewoners hebben een alternatief naar voren 

gebracht om hun buurt op een andere plek 

te laten aansluiten op de Nieuwe gracht en 

dat lijkt ons een prima idee.  

 
De verkeerslichten bij de Rotterdamseweg 

tbv de ontsluiting van de Zeeheldenbuurt 

In de Zeeheldenbuurt (TU-Noord) zijn in de 

Jaffalaan zowel bij de Rotterdamseweg als 

bij de Mekelweg verkeerslichten geplaatst. 

De fietsoversteek bij de Mekelweg is zelfs 

verbreed. Zo te zien functioneert deze 

maatregel goed. Wel hindert wachtend 

doorgaand fietsverkeer de fietsers die willen 

afslaan. Dit gebeurt bij veel verkeerslichten, 

zoals bij de kruising Westlandseweg – 

Papsouwselaan/Krakeelpolderweg. We 

hebben wel gedaan gekregen dat hier een 

paar seconden groentijd voor fietsers bij 

kwamen. Een oplossing zou zijn om in 

navolging van Amsterdam ruimte te creëren 

door de eilandjes waar de verkeerslichten op 

staan, te versmallen en daarmee de 

opstelruimte voor fietsers te verbreden. Wat 

ook zou helpen is het invoeren van meer 

groenfasen voor fietsers, evenals een 

aanwijzer die aangeeft of men links- dan wel 

rechtsom het snelst kan oversteken. Dit kan 

alleen bij tweerichtingenfietspaden. 

 

Bouwactiviteiten 

Een probleem vormen de uitdijende 

bouwhekken, die het voetpad, maar vaak 

ook het fietspad (gedeeltelijk) blokkeren. 

Voorbeelden zijn de Houttuinen, bij de 

Pauwmolen en bij station Delft Campus (ex 

Delft Zuid). Ten aanzien van dit station heeft 

de afdeling tijdens een klankbordver-

gadering ProRail hierop gewezen. Deze zou 

hiermee rekening houden, maar voetgangers 

moeten nog steeds het fietspad op. Hoewel 

in de bouwvergunningen vaak staat dat 

voet- en fietspaden  vrij gehouden moeten 

worden, pakt de gemeente overtreders 

nauwelijks aan. Dit geldt ook voor kleine 

verbouwingen zoals hoek Kethelstraat – 

Oude Delft. 

 
Bouwhekken en onverwachte afsluiting 

Houttuinen (bij station Delft) 

 
Afsluiting bij Pauwmolen na klachten 

opgeheven 

Een belangrijke reconstructie is die van de 

Reinier de Graafweg, waarbij de Jan 

Thoméelaan voor alle verkeer werd 

afgesloten in verband met vernieuwing van 

de riolering. Er moest omgereden worden 

via de Brahmslaan en het terrein van het 

ziekenhuis. Een alternatief was de 
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Tanthofkade, maar die is onverlicht en slecht 

verhard met puin. Op aandringen van de 

Fietsersbond is de Jan Thoméelaan versneld 

opengesteld, met dank aan de aannemer en 

de gemeente. 

Een andere grote reconstructie is Poortland-

plein met de daar op uitkomende gedeeltes 

van Mijnbouwstraat en Julianalaan (bij 

Bouwkunde). Fietsers zullen na de 

verbouwing langs de Mijnbouwstraat alleen 

nog in de richting van het Mijnbouwplein 

kunnen en het autoverkeer gaat daar dan in 

twee richtingen; de Julianalaan wordt een 

fietsstraat.  

De naam van station Delft Zuid is op verzoek 

van de gemeenteraad veranderd in Delft 

Campus. Het geld voor deze operatie (€ 

100k) had beter gebruikt kunnen worden 

voor fietsparkeren en –verhuur, of voor een 

aansluiting op een buslijn. Nu is de TU vanuit 

dit station alleen te voet of per fiets te 

bereiken. Het gevolg is dat er meer naar het 

station Delft zal worden gereisd en vandaar 

met het openbaar vervoer (bus of tram 

vanaf de zomer 2020 via de Sebastiaanbrug) 

of met de (OV)fiets naar de TU-wijk. 

Hiermee wordt de behoefte aan 

fietsparkeerplaatsen bij dit station nog 

groter. 

 

Fietsparkeren 

De derde stalling bij station Delft tegenover 

de tweede, zal pas augustus 2020 worden 

opgeleverd. Ondertussen heeft de gemeente 

gezorgd voor openluchtstallingen aan de 

Coenderstraat en de Parallelweg. De 

grootste bezetting van de stallingen is het 

weekend en in de vroege ochtendspits, 

wanneer vertrekkende reizigers hun fiets 

hebben gestald en de aankomende hun fiets 

nog niet hebben opgehaald. Vooral op 

maandagochtend en in collegevrije weken is 

het voor Delftse forenzen moeilijk een 

stallingsplekje te vinden, omdat alle 

studentenfietsen er dan nog staan. 

 
Extra rekken Coenderstraat 

Ondanks een aangenomen beleidsnota 

hierover blijft het fietsparkeren in de 

binnenstad problematisch. Alleen tijdens de 

ontvangstweek voor aankomende studenten 

zijn enige autoparkeervakken omgezet in 

fietsparkeerplaatsen, aangevuld met twee 

boten, helaas zonder aanbindmogelijkheden 

en met ‘voorwielmoordenaars’. 

In 2020 moet worden voorzien in het 

oplossen van het tekort van 4.000 oplopend 

tot 6.000 parkeerplaatsen. De voormalige 

fietswinkel van Piet Vonk aan de 

Voldersgracht wordt omgevormd tot een 

stalling voor 100 fietsen. Verder wordt het 

aantal nietjes gestaag uitgebreid, zoals op de 

Burgwal. Andere reeds een paar jaar 

bestaande ideeën zijn van bewoners zoals 

een steiger in het Noordeinde en een 

fietsenstalling in het laantje van Wilhelmina. 

Het is de vraag of de gemeente deze 

suggesties overneemt en uitvoert. 

 

Mobiliteitsplan 2040 

De gemeente wil met dit plan 20 jaar vooruit 

kijken, in navolging van het plan van de 

landelijke Fietsersbond, waarmee het veel 

overeenkomst heeft. Van de 

vervoermiddelen komt de fiets op de eerste 

plaats, met het OV en de auto op plaats 2 

respectievelijk 3. In de binnenstad krijgt 

echter de voetganger de hoogste prioriteit. 

Stappen en trappen dus. 

Voor de Fietsersbond ontstaat een groot 

probleem: De fietsroute Buiten- en 

Binnenwatersloot – Oude en Nieuw 

Langendijk – Koepoortbrug is ruim 20 jaar 

geleden aangewezen als hoofdfietsroute, 

wat in het Fietsactieplan uit 2005 wordt 

bevestigd. Nu wil men een Rode Loper op 

deze route, waarbij dit grotendeels een 

voetgangerszone zou worden. Over deze 

oost-westverbinding gaan dagelijks meer 

dan 10.000 fietsers en voor hen is er 

nauwelijks een alternatief: de Choorstraat 

en Breestraat zijn geen alternatief, het 

tweerichtingenfietspad langs de Zuidwal is 

ver om en daarvoor te smal en de route door 

de Dirk Langenstraat en Kolk is meer een 

buurtfietsroute. Voor het stedelijk 

fietsnetwerk met mazen van 400 -600 m is 

eerstgenoemde oost-westverbinding dus 

onmisbaar. De vraag aan de gemeente luidt 

dan ook: ‘Welke alternatieve fietsroute ziet 

u dan?’ 

 
Nieuwe Langendijk, nu nog een prima 

fietsroute, blijft dat zo? 

In grote lijnen kan de afdeling zich verenigen 

met de andere uitgangspunten van het 

Mobiliteitsplan in wording. Knelpunten 

blijven het hoofdfietsnet, waaronder 

genoemde oost-westverbinding, en het 

fietsparkeren in de binnenstad maar ook in 

woonwijken waar bewoners niet over een 

goed bereikbare(inpandige) berging 

beschikken. 
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Evaluatie Deelfietsen  

In het najaar heeft de afdeling een advies 

geformuleerd aan de gemeente, die een 

evaluatie opstelde inzake de Mo-bike, de 

oranje deelfietsen die tegen een vergoeding 

gebruikt kunnen worden door mensen die 

op dat moment een fiets nodig hebben. Op 

zich kunnen deelfietsen een nuttige 

aanvulling zijn in de mobiliteit. Maar dat 

moet dan wel goed gereguleerd worden. 

Allerlei klachten over de wijze waarop ze 

gestald werden heeft ons ertoe gebracht om 

in ons advies te pleiten een aantal vaste 

plekken te maken waar deze deelfietsen 

beschikbaar worden gesteld en waar ze weer 

ingeleverd moeten worden. 

 
Zwerfafval of Mobike 

De fietsexcursie van tweede pinksterdag 10 

juni 2019 bracht ons naar een nieuw 

waterbergingsgebied tevens recreatie, 

namelijk de Groene Zoom. Vanaf de 

Delflandhoeve zijn we met een tiental 

deelnemers vertrokken met een dreigende 

natte weersverwachting. Via de 

Kandelaarbrug naar de Ackerdijkseweg, waar 

we stil hebben gestaan bij de plek waar een 

fietsviaduct over de A13 als onderdeel van 

een snelfietsroute zou moeten komen 

tussen de TU-wijk en Lansingerland en 

Rotterdam Noord. Dit viaduct zou ook dienst 

moeten doen als klein-wild passage. De 

route moet lopen vanaf de Symbiobrug of 

het te verbreden fietspad langs de 

Rotterdamseweg. 

Halfweg de Ackerdijkseweg is een nieuw 

fietspad aangelegd, dat uitkomt in het 

bedrijvenpark Ruyven en de woonwijk 

Emerald. Ook dit is onderdeel van een 

waterbergingsgebied. Om de Ackerdijkse 

plassen heen fietsend naar een nieuw 

fietspad dat verderop langs de N471 loopt, 

waar aan het eind bij de Polderweg een 

inlaatpunt voor de waterberging is. Deze 

Polderweg gaat onder de Klapwijkse Knoop 

van de N470-N471 door naar het vervolg van 

de waterberging Groene Zoom tussen Berkel 

en Pijnacker. De twee plaatsen zijn naar 

elkaar toe gegroeid en worden gescheiden 

door de waterberging. Voorheen was het 

tuindersgebied. Hier middenin ligt de N470 

naar Zoetermeer, met allerlei wandel- en 

fietspaden en zelfs laarzenpaden. Aan de 

Berkelse kant is een mooi inrijhek van een 

oude boerderij bewaard gebleven. 

 

Met een fietstunnel onder de N470 door en 

langs een viaduct/aquaduct met twee aparte 

slootpeilen kom je in het Pijnackerse deel 

van Groene Zoom. Bij de oostelijke randweg 

van Pijnacker in aanleg zijn we via de 

nieuwbouwwijk Ackerswoude naar het 

centrumwinkelgebied van Pijnacker gefietst. 

Na een pauze bij de plaatselijke IJssalon – 

opvallend dat er nauwelijks horeca open was 

– zijn we toch nog droog gebleven en 

hebben we de excursie beëindigd.

Welke interessante en of bijzondere ont-

wikkelingen zijn er buiten of op de grens van 

de gemeenten van de afdeling Delft e.o. 

 
Nieuwe fietsbrug over de A4 
Op 8 juli jl. is de nieuwe fietsbrug over de A4 

bij Ypenburg opengegaan. 

 

 
Kandelaarsbrug 
Vernield door een vrachtwagen en dan duurt 

het maanden voor de schade hersteld is. 

Heel vervelend voor fietsers en wandelaars. 

 

 
Nieuwe oostelijke randweg Pijnacker 
Mooi rood is niet lelijk en meteen de goede 

breedte. 
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a. Waar staan we voor 

b. Welke middelen zetten we in 

c. Wat doen we in 2020-2021 

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 actieplan betreft de periode 2020-2021. 

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 van gemeente Delft zitten 

nog steeds veel ontwerpfouten en onveilige 

oplossingen, die hersteld moeten worden. 

Delft gaat een nieuw mobiliteitsplan maken 

in antwoord op onze fietsnota. Pijnacker-

Nootdorp werkt aan een nieuw fietsplan. We 

zijn alert op een goede vertaling in 

uitvoeringsprogramma’s. 

De komende periode zullen we vooral letten 

op de volgende kwesties: 

 

In 2020-2021: 

• De belangrijke elementen van het fietsplan 

van de Fietsersbond “Ruimte voor de fiets 

in Delft” moeten vertaald worden in een 

gemeentelijk investeringsprogramma. De 

Fietsersbond heeft een voorstel 

“bouwstenen” gemaakt hoe dat te 

vertalen in het bij het mobiliteitsplan te 

maken uitvoeringsprogramma.  

• 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.  

• Het fietsparkeren in de binnenstad, bij het 

station en overige belangrijke 

bestemmingen op orde zien te krijgen. Er 

komen plaatsen bij, maar dat is nog veel te 

weinig en het geeft ook weinig soelaas de 

fietsendiefstallen terug te dringen. 

 
• Bij grote instellingen en bedrijven zullen 

werknemers en bezoekers gestimuleerd 

moeten worden de fiets te gebruiken, 

door goede fietsenstallingen, omkleed- en 

douchevoorzieningen, beschikbaarstelling 

bedrijfsfietsen en gunstige 

fietsvergoedingen. 

• Bij bouwprojecten hebben aannemers 

vaak de neiging bouwhekken zover 

mogelijk in de openbare ruimte te zetten, 

zodat er voor voetgangers en fietsers 

weinig ruimte overblijft. Omdat er de 

komende tijd veel gebouwd wordt letten 

we extra op. 

 

Veiligheid: 
hierbij gaat het om inrichting van de routes, 

verlichting van fietspaden, breedte van 

fietspaden en fietsstroken, fietsverlichting 

op orde, paaltjes, bewust weggebruik bij 

verkeersdeelnemers, bij 50-kilometerwegen 

altijd een goede fietsvoorziening, geven van 

fietslessen, verkeersexamen. 

 

In 2020-2021:  

• De fietscontroleacties en de 

fietsverlichtingsacties bij scholen en op 

belangrijke routes doen en waar mogelijk 

meer aandacht voor de controles vragen, 

in samenwerking met andere organisaties 

(politie, VVN, gemeente) 
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• Meer veilige routes voor oudere fietsers 

en onervaren fietsers. Speciale aandacht 

ook voor het fietsen met snellere fietsen 

en bredere transportfietsen in relatie tot 

kwetsbare fietsers. 

• 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. 

 

 
Gezien in Leiden, een idee voor Delft? 

In 2020-2021:  

• Betere stallingsvoorzieningen in de 

binnenstad 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 

opritten 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 

routeinformatie.  

• 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 2020-2021:  

• 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. 

• Het afdelingsblad Solutie jaarlijks en 

regelmatig een digitale nieuwsbrief 

uitbrengen. 

• Werving van vrijwilligers en nieuwe leden.  

• Alle relaties in beeld brengen en verder 

uitbouwen. 

• Samenwerken met andere belangen-

groepen (vooral bewonersorganisaties). 

• Voorlichting en informatie geven aan 

beginnende gemeenteraadsleden. 

 

Actieve leden 
De groep met actieve leden is met enkele 

wisselingen afgelopen tijd constant 

gebleven, met een gemiddeld hoge leeftijd. 

Daardoor is de continuïteit van de groep een 

punt van zorg. Het lukt ons al jaren niet om 

een aantal jongere actieve leden aan ons 

netwerk te binden. 

Dit is dus een oproep aan al onze leden, jong 

en oud, om als u met een vraag zit op het 

gebied van fietsveiligheid, fietsparkeren in 

uw eigen straat, buurt of wijk, eens vrij-

blijvend naar een van onze Fietsinlopen te 

komen. Deze worden gehouden op de 

laatste dinsdag van elke maand van 20:00 – 

22:00, met uitzondering van juli, augustus en 

december, in de benedenverdieping van 

Hotel De Plataan aan het Doelenplein. U 

bent welkom vanaf 19:45. 

Ook per post en e-mail kunt u zich tot ons 

wenden om uw fietsknelpunt kenbaar te 

maken, zie de adressen achterin deze 

Solutie.  
 

Onder deze prikkelende titel melden we een 
aantal verbeteringen van de fietsinfra-
structuur. Sommige van deze verbeteringen 
zijn een gevolg van planmatig onderhoud of 
verbeteringsplannen van de gemeente, maar 
er zijn er ook, die dankzij onze inzet zijn 
gerealiseerd. 

Binnenwatersloot, eindelijk afgerond 
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Tekst Marien Vermeer

Toen we onze nota “Ruimte voor de fiets in 

Delft” in de zomer van 2017 aan de wet-

houder presenteerden, was de situatie 

bepaald niet rooskleurig. Delft was druk 

bezig met de spoorzone, terwijl allerlei 

andere noodzakelijke investeringen op een 

laag pitje waren gezet. Er was niet zoveel 

terecht gekomen van de voornemens van 

2005, zoals vastgesteld in het lokale 

verkeers- en vervoersplan (LVVP). Door de 

grote investeringen in de spoorzone en de 

daaraan bestede ambtelijke capaciteit, 

opgeteld bij de kredietcrisis waaraan Delft 

bijna failliet ging, schrapte de gemeente 

allerlei andere dingen. Diverse barrières die 

volgens de plannen van 2005 geslecht zou-

den worden, zijn er nog steeds: nog altijd is 

de Gelatinebrug, evenals de Faradaybrug, of 

een veilige fietsroute langs het spoor bij 

DSM richting het Haantje niet gerealiseerd. 

Ook buurgemeenten waren aan het bezuin-

igen. Zo werd op het pontje over de Vliet bij 

Pasgeld door Rijswijk bezuinigd en het ver-

dween helemaal na een bijna fataal ongeluk. 

In Delft beloofde de wethouder in 2017 dat 

het inderdaad tijd was om nieuw beleid te 

ontwikkelen, een nieuwe mobiliteitsvisie. 

Nieuw beleid 

Het is nu bijna drie jaar verder. Een concept 

mobiliteitsplan staat op de website van de 

gemeente Delft en de discussie is losgebars-

ten. De autobezitters roeren zich, omdat in 

de plannen is opgenomen de Binnenstad 

meer autoluw te maken. De voetganger en 

fietser komen op de plaatsen 1 en 2, ver-

volgens het openbaar vervoer en ten slotte 

de auto. De gemeente Delft heeft tegelijk 

met de vaststelling van de mobiliteitsvisie 

een uitvoeringsplan opgesteld, waarin het 

programma met investeringen wordt 

vastgelegd in een planning.  

Noodzaak 

Dat er iets moet veranderen is hard nodig. 

Het is de laatste jaren veel drukker 

geworden op het fietspad. Volgens de 

metropoolregio Rotterdam - Den Haag 

(MRDH) is het fietsverkeer in Delft sinds 

2012 met 36% gegroeid. Fietspaden van 3 

meter breed en fietsstrookjes van 1,4 meter 

breed voldoen niet meer vanwege de 

drukte. Volgens de gemeente wordt het 

overgrote deel van de verplaatsingen binnen 

Delft met de fiets afgelegd. Het autobezit is 

de laatste jaren afgenomen en er zijn 

deelauto’s in de stad verschenen. Bovendien 

zijn er veel nieuwe fietsoplossingen bij 

gekomen: de speed-pedelecs, de 

transportfietsen, de deelfietsen, de huur- en 

leasefietsen (onder andere de swapfietsen 

met de blauwe band). Het is ook voelbaar 

drukker geworden doordat tegelijkertijd de 

snelheidsverschillen groter zijn geworden en 

komen ook steeds meer brede snorscooters 

bijkomen. En de fietspaden blijven nog 

steeds even breed. Op sommige fietsroutes 

rijden elke dag meer dan 13.000 fietsers. Op 

de Abtswoudsebrug zelfs zo’n 20.000 

fietsers. De komende jaren zal het nog veel 

drukker worden als Delft in de stad 15.000 

huizen laat bijbouwen, want dat betekent 

100.000 verkeersbewegingen per dag extra. 

Visie Fietsersbond 

De Fietsersbond heeft het afgelopen jaar 

twee belangrijke dingen gedaan.  

1. Er is een Fietsvisie 2040 gemaakt, waarin 

voorgesteld wordt drie soorten fietsnet 

te onderscheiden: een hoofdnet voor 

alle fietsverkeer, een fietsnet dat gericht 

is op veilig gebruik door jong en oud, 

namelijk voor 8-jarigen die net kunnen 

fietsen, maar ook voor 80-plussers met 

minder evenwicht en een fietsnet dat 

gericht is op snelle en zware fietsen, de 

speed-pedelecs en transportfietsen. In 

een aantal situaties zullen die netten 

elkaar overlappen. Dat stelt natuurlijk 

eisen aan de breedte van de fietspaden 

en de inrichting van kruisingen, met 

andere woorden, de veiligheid. 

2. Voor de verkiezing van de Fietsstad van 

het jaar is een internet-enquête 

gehouden onder fietsers. De uitkomsten 

staan op de website van de 

Fietsersbond. Daaruit blijkt dat de 

fietsers in Delft zich vooral zorgen maken 

over de fietsdiefstallen, de conflicten 

tussen fiets en voetganger, de conflicten 

tussen fiets en automobilist, de hectiek, 

de geringe breedte van de fietsstroken 

en de veiligheid. In Delft wordt niet 

ontspannen gefietst. Delft komt niet 

voor in de top 100 van de gemeenten, 

juist vanwege de voorgaande punten. 

Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland 

wel, ze staan op de 40e respectievelijk 

98e plaats. 

Inbreng Fietsersbond 

Wat is er nu nodig? De Fietsersbond afdeling 

Delft heeft een document opgesteld “Bouw-

stenen voor een uitvoeringsprogramma”, 

waarin we voorstellen doen voor een 

investeringsplan. Het geheel staat op onze 

website www.fietsersbond/delft Dit docu-

ment diende als gespreksdocument voor ons 

overleg met de gemeente Delft. We stellen 

voor de investeringen vooral te richten op 

het verbeteren van de veiligheid en het 

bieden van een alternatief voor de hectiek 

op drukke routes. En we stellen voor te 

investeren in de stallingsproblemen van de 

stad. 

Voor de noord-zuid routes geven we aan dat 

er op de hoofdroutes Sion – Voordijkshoorn 
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– Tanthof, langs het spoor en langs de Schie 

en Vliet veel te winnen valt. Voor de oost-

west routes benoemen we de route Voor-

dijkshoorn – Plantagebrug – Delftse Hout, de 

route dwars door de binnenstad, de route 

van Delfgauw via de TU en Abtswoudsebrug 

naar het ziekenhuis, de route van de 

IJsmeestertunnel via de Gelatinebrug en 

Hoventunnel naar de Buitenhof en de route 

van Technopolis naar Tanthof tot speerpunt.  

Uit onze “bouwstenen” blijkt dat er veel 

meer maatregelen nodig zijn: goede voor-

lichting, inzet op veilig gedrag, verbeteren 

van de fietsbeschikbaarheid bij overstap-

punten waar je de auto kunt inruilen voor 

een huurfiets, het inzetten op het fiets-

vriendelijk maken van bedrijven en 

dergelijke. 

Het uitvoeringsplan 

Het tempo moet omhoog, maar het 

uitvoeringsplan is nogal zuinig als het gaat 

over de korte termijn. Ja, de Gelatinebrug 

wordt uitgevoerd in 2024, maar een 

Gelatinetunnel onder het spoor nog niet. En 

ja, er wordt een fietsbrug gepland ten zuiden 

van de Kruithuisweg, maar die leidt amper 

tot een verbetering van de route tussen 

Tanthof en Technopolis, omdat die vlakbij de 

Kruithuisbrug wordt gebouwd. De plannen 

voorzien verder wel in een extra verbinding 

tussen Martinus Nijhoflaan – Minervaweg – 

Schieoevers en TU, maar niet in een 

verbinding tussen Poptahof en het Zieken-

huis; de Fietsersbond pleit vooral voor 

verbindingen die niet langs drukke wegen 

liggen, met twee voordelen: de verkeers-

lichten zijn bij die wegen te vaak gericht op 

doorstroming van auto’s waardoor je als 

fietser veel vaker rood licht krijgt en je 

ademt op verder van die wegen gelegen 

routes minder uitlaatgassen in.  

Een belangrijke route die de gemeente wil 

opheffen is de route van de Koepoortbrug 

naar de Binnenwatersloot. Dit zou gecom-

penseerd moeten worden met routes om de 

Binnenstad. De Langendijk, Peperstraat en 

Binnenwatersloot worden dan ingericht als 

shared space (gedeelde ruimte voor alle 

verkeersdeelnemers). Dat werkt wel als je de 

ruimte hebt zoals op de markt, maar niet in 

deze smalle straten en bij drukte. Wij vinden 

dat dus een idioot plan, want de meer dan 

10.000 fietsers op die routegaan echt niet 

omfietsen en dat gaat dus heel veel irritatie 

opleveren wederzijds tussen voetgangers en 

fietsers. 

Corona 

Het is nog de vraag in hoeverre de 

anderhalvemeter samenleving gaat door-

werken op de mobiliteit. De Fietsersbond 

verwacht een grotere drukte op de fiets-

paden omdat veel regelmatige gebruikers 

van het openbaar vervoer dat zullen mijden; 

een kwart van de huishoudens heeft niet de 

beschikking over een auto waarvan een deel 

ook niet beschikt over een rijbewijs. De ver-

kopen van snelle fietsen is hard toegenomen 

en ook die van snorfietsen en bromfietsen. 

Niet alle verkeerslichten voor fietsers 

worden geregeld door contactlussen, 

waardoor besmettingsgevaar dreigt bij het 

drukken op knopjes. We staan nog maar aan 

het begin van deze crisis, maar nu al is 

duidelijk dat er ook in verband met de 

gezondheid grote veranderingen nodig zijn. 

Het olifantenpaadje dat echt fietspad 

werd 

 
Geen enkele fietser maakte de rare slinger 
om rechtdoor onder het viaduct door te 
rijden. Een olifantenpaadje ontstond. Nu 
eindelijk geasfalteerd en van belijning 
voorzien. 
 

Onderdoorgang Bastiaansbrug hersteld 

 
Aan de centrumzijde is de onderdoorgang 
weer hersteld, de onderdoorgang aan de TU-
zijde volgt later als alle werkzaamheden aan 
de nieuwe brug zijn afgerond. 
 

Doorsteek Noordhoornseweg - 

bedrijventerrein Harnaschpolder 

 
In Den Hoorn: de doorsteek tussen 
Kastanjewetering en Laan van Bentvelzen. 
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Tekst Peter Kuiper 

 

Slecht wegdek, overhangend groen, glas op 

de weg, grote plassen, kapotte verlichting 

etc. is iets waar je, als fietser, misschien 

iets te vaak mee wordt geconfronteerd. Je 

kunt je er aan ergeren, maar je kunt ook 

het probleem melden en zorgen dat het 

probleem ook daadwerkelijk wordt 

opgelost.  

 

Tot 2019 was er een meldpunt van de 

Fietsersbond, maar dat is vanwege gebrek 

aan belangstelling opgeheven. In deze 

bijdrage welke opties je als fietser hebt om 

problemen te melden en wat de ervaring is 

van ons met die opties. 

In de meeste gevallen is de gemeente 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

buitenruimte, maar ook provincie, 

waterschap en Rijk hebben taken op dit 

gebied. Voor alle partijen geldt dat ze zelf 

niet alles en ten allen tijden in de gaten 

kunnen houden. Ze zijn voor het signaleren 

van problemen afhankelijk van attente 

burgers die problemen doorgeven. 

 

De opties 

Voor het melden van problemen in de 

buitenruimte zijn er drie opties te weten: 

 Direct melden bij de gemeente 

 Via Verbeter de Buurt 

 Via de BuitenBeterApp 

 

Melden bij de gemeente Delft 

Problemen in de buitenruimte kunnen in 

Delft aangemeld worden via de website 

(https://www.delft.nl/wonen/buitenruimte/

melding-over-de-buitenruimte), telefonisch 

(nummer 14015) of via de BuitenBeterApp 

(zie verderop). Er handig is het overzicht dat 

je kunt opvragen van de lopende meldingen. 

Je kunt zo zien of er al door iemand anders 

een melding is gedaan en wat de stand van 

zaken is. 

 

 
Voorbeeld overzicht meldingen 

 

Melden bij de gemeente Pijnacker-

Nootdorp 

Problemen in de buitenruimte vallen in de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp onder het 

meldpunt Leefomgeving. Dat meldpunt is te 

bereiken via de website 

(https://www.pijnacker-nootdorp.nl/ 

loketten/meldpunt-leefomgeving.htm) en 

voor spoedgevallen telefonisch via nummer 

14015. Er is helaas geen handig overzicht 

zoals in Delft van de actuele meldingen en 

wordt ook niet verwezen naar een App. 

 

Melden bij de gemeente Midden-Delfland 

Bij deze gemeente kunnen problemen in de 

buitenruimte aangemeld worden via 

Internet op het meldpunt Buitenruimte (via 

https://www.burgerklacht.nl/mdl 

/melding.php) maar er kan ook gebeld 

worden naar de afdeling Openbare Werken 

van de gemeente via nummer 015-3804111. 

Ook in Midden-Delfland geen overzicht van 

de lopende meldingen en verwijzing naar 

een App. 

 

Verbeter de buurt 

Het platform Verbeterdebuurt (zie 

www.verbeterdebuurt.nl) bestaat uit een 

online platform en een app (beschikbaar 

voor zowel Android als iPhone). Via het 

online platform kun je zien welke meldingen 

op een bepaalde locatie zijn gedaan. 

 

 
Voorbeeld van melding in Delfgauw 

 

Op dit platform en via de App kun je nieuwe 

meldingen doen. Op zich geeft het platform 

aan dat ze alle meldingen aan de betref-

fende gemeente (of beheerder) doorgeven, 

maar geen van de drie van onze gemeenten 

zijn aangesloten bij het platform. Daardoor 

zijn er geen terugmeldingen op het platform 

wat er met de klacht of voorstel is gedaan. 
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Zolang onze gemeenten zich niet aansluiten 

bij dit platform zijn er voor de fietser betere 

opties beschikbaar. 

 

BuitenBeter app 

Wat is het?  

 
 

BuitenBeter is een initiatief van het bedrijf 

Yucat en ontwikkeld vanuit het perspectief 

van zowel inwoner als gemeente, zodat 

meldingen makkelijk gedaan en opgelost 

kunnen worden. Zo kun je zelf bijdragen aan 

een prettige leefomgeving en daarnaast kan 

de gemeente alle hulp gebruiken om de 

buitenruimte schoon, heel en veilig te 

houden. 

 

Hoe installeer je de App? 

 Smartphone met Android  

Dan kun je de BuitenBeter app 

downloaden via de Google Play Store. 

Ga hiervoor met je smartphone naar de 

Google Play Store en zoek op 

'buitenbeter'. 

 iPhone 

BuitenBeter voor de iPhone is gratis te 

downloaden in de iTunes App Store via 

de link: https://apps.apple.com/nl/app 

/buitenbeter/id368667432. 

 

Hoe werkt de App? 

Nadat je de App hebt geïnstalleerd kun je er 

direct mee aan de slag. Je krijgt direct na 

het opstartscherm de pagina waarop je een 

nieuwe melding kunt invoeren.  

Daarbij wordt je gevraagd een foto te 

nemen en (al dan niet automatisch) wordt 

de locatie bepaald. Je geeft aan in welke 

categorie het probleem valt. Gaat het om 

verlichting of wegdek etc. En daarna kun je 

nog een korte omschrijving toevoegen. 

Daarna verstuur je je melding. 

 

Oefenen met de App, hoe? 

Wat heel prettig is van deze App is dat je 

een en ander kunt uitproberen door aan te 

geven dat een melding een “proefmelding” 

is. Dit is een melding die wel verwerkt wordt 

door de App, maar die niet wordt doorge-

geven aan de betreffende beheerder. Wel 

krijg je van je proefmelding keurig een 

mailtje met de complete melding. 

 
 

Onze ervaring met de App? 

De App werkt prima en de optie om een 

soort proefmelding te kunnen doen helpt 

om ervaring op te doen met het doen van 

een melding. 

Bij het uittesten van de App bleek dat het 

bepalen van de locatie niet altijd goed gaat. 

Je kunt dan het adres invoeren, maar 

daarmee gaat een stuk van het gemak van 

de App wel weer verloren ook omdat niet 

altijd het adres snel handmatig te bepalen 

is. 

Ander nadeel, maar dat geldt niet voor 

iedereen, is dat je online moet zijn om de 

melding ook te kunnen versturen. Als je 

gewend bent alleen via WiFi online te zijn is 

dit een probleem. 

 

Graag ervaring delen 

Heb je ervaring met het gebruik van deze 

App laat ons dat weten, niet alleen of de 

melding snel te maken is, maar ook of je 

goed kunt volgen hoe de melding door de 

betreffende gemeente wordt opgepakt. 
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Tekst Marien Vermeer en Wiebe Boonstra 

 Foto’s Fietsersbond, Marien Vermeer

Een fietsstraat is een erftoegangsweg met 

maximaal 30 km, waarvan de inrichting is 

afgestemd op de functie van een door-

gaande en drukke fietsroute. Er kunnen 

andere functies gelden: oversteken, spelen, 

winkelen, wandelen etc. Autoverkeer komt 

er slechts in kleine beetjes en rustig rijdend. 

Welke voordelen biedt de best mogelijke 

fietsstraat? 

Straten met hobbelige klinkers en hinderlijke 

verkeersdrempels veranderen in 

comfortabele rood-asfaltstraten met 

drempels. Ze gaan mee in de gladheids-

bestrijding, hebben voorrang op zijstraten en 

geleiden de fietser door de woonwijk, die 

anders een doolhof voor doorgaande 

fietsers zou blijven. De druk van autoverkeer 

is laag, minder dan 2500 auto’s per etmaal. 

Vaak was dat zo voordat de fietsstraat in 

beeld was, zoals bij het Muntkwartier in 

Utrecht. Omgekeerd kan een eenmaal 

verworven fietsstraatstatus leiden tot 

autoluwe maatregelen die eerder al nodig  

waren. En voeren fietsroutes over 

erftoegangswegen langs leukere stadsdelen 

dan routes langs verkeersaders. Overigens 

mogen ventwegen in fietsstraten worden 

omgezet. 

Standpunt Fietsersbond 

De Fietsersbond is een warm voorstander 

van de fietsstraat om het hoofdnet fiets in 

en tussen dorpen en steden te realiseren en 

vorm te geven. Fietsstraten dragen bij aan 

de ontvlechting van auto- en fietsroutes. Het 

is prettiger, veiliger fietsen in schonere 

lucht. Er is meer ruimte dan langs een 

verkeersader. Fietsstraten helpen om het 

hoofdnet fiets meer samenhang en bekend-

heid te geven te midden van de wirwar aan 

straatjes in woonwijken. Een ideaal hoofdnet 

fiets bestaat uit fietspaden en fietsstraten. 

Fietsstraten zijn, naast fietspaden, deel van 

het geraamte van straten dat mee gaat in de 

gladheidsbestrijding. Solitaire fietspaden zijn 

beter. Maar we hebben fietsstraten nodig 

omdat we niet overal ruimte hebben om 

fietsroutes over aparte fietspaden te leiden. 

Wettelijke status 

De wettelijke status van de fietsstraat is in 

Nederland niet geregeld. Daarmee is de 

fietsstraat niet illegaal: alle kenmerken en 

voorzieningen van een fietsstraat zijn 

wettelijk toegelaten als onderdeel van de 

vrijheid die wegbeheerders hebben om 

erftoegangswegen vorm te geven.  Zo is de 

fietsstraat een voldoende herkenbare 

fietsroute-voorziening om de voorrang te 

regelen ten bate van de fietsroute ten 

opzichte van andere erftoegangswegen. 

Zijn fietsstraten buiten de kom mogelijk? 

Het CROW Handboek Wegontwerp ziet ze 

daar liever niet, omdat er te weinig fietsers 

zouden zijn om ‘auto te gast’ en ‘voorrang 

bij zijwegen’ te  vragen.  De Fietsersbond wil 

de toepassing ervan buiten de kom mogelijk 

houden, als onderdeel van een snelfiets-

route of als kader voor bescherming van 

school/woonwerkfietsroutes over een deel 

van het landelijke erftoegangswegennet 

tegen sluipverkeer en landbouwverkeer. Ook 

parallelwegen langs N-wegen worden wat 

ons betreft fietswegen in de voorrang. 

Welke valkuilen zijn er met fietsstraten? 

 Bewonersinspraak 

Bewonersinspraak leidt er soms toe dat 

belangrijke kenmerken van de fietsstraat 

komen te vervallen in het ontwerp. 

Resultaat: klinkers in plaats van asfalt, of 

zelfs hinderlijke klinkerplateaus tussen de 

asfalt wegvakken (Utrecht: Cremerstraat). Of 

geen voorrang of aanhoudende verkeers-

hinder. Omgekeerd komt ook voor: 

bewoners willen rust / minder verkeer in de 

straat en denken die met een fietsstraat 

binnen bereik te krijgen. Voor Fietsersbonds-

vrijwilligers komt het aan op het realiseren 

van zoveel mogelijke kenmerken van de 

ideale fietsstraat, in de wetenschap dat we 

met lege handen blijven zitten als het plan 

sneuvelt. Het alternatief is slechts de 

bestaande erftoegangsweg. Soms komt het 

voor dat de belevingswaarde van de oude 

weg met goede fietsbaarheid het wint van 

het fietsstraatontwerp dat in de inspraak zit. 

Het begin en einde van een fietsstraat 

worden weleens onvoldoende aangegeven, 

en de fietsstaat gaat over in een 

bedrijventerrein weg (Keulsekade Utrecht). 
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 Het vinden van een compromis 

Het vinden van een compromis tussen fiets 

en bewoners/ gemeente is soms verrassend 

eenvoudig. Als de fietsroute het stads- of 

dorpshart nadert, hoeft er weinig bezwaar te 

zijn tegen een stukje fietsvriendelijke 

klinkers in plaats van asfalt. In zeer rustige 

omgevingen doet voorrang voor de hoofd-

fietsroute er weinig toe en kan voorrang van 

rechts blijven gelden. Als bewoners zelfs na 

een excursie aan goede voorbeelden van 

fietsstraten elders ‘tegen’ blijven, kan 

desnoods volstaan worden met het 

achterwege laten van het fietsstraatbord, 

maar wel betere klinkers of asfalt te leggen 

en de weg in het strooischema te zetten. 

 
Aanleg fietsstraat Havenstraat 

 Kruispunten met verkeersaders 

Veel lastiger oplosbaar zijn de onver-

mijdelijke kruispunten tussen fietsstraten/ 

solitaire fietspaden en verkeersaders. Deze 

kruispunten zijn onvoldoende opvallend 

voor de automobilist op de verkeersader en 

voor de fietser op de route met de fiets-

straat een grote hindernis uit de voorrang. 

Voldoende brede middeneilanden op de 

verkeersader en oversteken zonder 

afslaande auto’s helpen de fietser het gat 

tussen de in elkaars verlengde fietsroutes te 

overbruggen. Fietsstraten moeten niet te 

smal worden uitgevoerd, zodat een fietser 

niet klem wordt gereden bij het ontmoeten 

van elke auto. Welke breedte gewenst is, 

geeft het CROW Fietsberaad aan. Te smalle 

straten met dichtgeparkeerde kanten of 

woonerven zijn niet geschikt voor fietsstraat. 

Verder lezen bij het CROW Fietsberaad 

In elk geval heeft het CROW Fietsberaad 

onderzoek van de fietsstraat ons een 

catalogus van fietsvriendelijke maatregelen 

op erftoegangswegen voorgeschoteld. Het 

Fietsberaad stelt voor te werken met een 

sterrensysteem. Het streven zou moeten zijn 

tot tenminste 3 sterren uit 5 te komen of 

rapportcijfer 7 in het fietsersoordeel. Meer 

lezen? Bekijk dan bij het Fietsberaad 

bijvoorbeeld: 

https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/ 

Fietsberaadnotitie-Aanbevelingen-

fietsstraten-binn 

Er zijn in de afdeling inmiddels vrij veel 

fietsstraten aangelegd, de meeste in Delft, 

maar ze zijn ook te vinden in Midden 

Delfland (de Westgaag) en Pijnacker-

Nootdorp (langs de Noordweg). Naar 

aanleiding van een aantal slechte 

oplossingen hebben we vanuit de 

Fietsersbond begin 2017 een advies 

geformuleerd, naar aanleiding van het 

voornemen van de gemeente Delft om het 

Zuideinde opnieuw in te richten. De 

hoofdzaken van dat advies waren: 

1. Benadruk het verblijfskarakter: Met 

verkeerscirculatiemaatregelen kan 

autoverkeer gereduceerd worden; breng 

eventueel een knip aan. 

2. De fietsstraat krijgt rood asfalt, 

eventueel gescheiden in twee rijlopers 

door middel van een rabatstrook in het 

midden van de rijbaan. Deze mag niet 

zodanig oneffen zijn dat die voor fietsers 

lastig overrijdbaar is. Ook aan de 

buitenzijde is een rabatstrook nodig van 

circa 30 cm. 

3. De breedte van de rijbaan is minimaal 2 

maal 1,70 m exclusief de rabatstroken, 

maar liever 2 maal 2,00 m. Als je de 

fietsstraat veel breder maakt is het 

gevaar aanwezig dat ongeduldige 

automobilisten onverantwoord inhalen. 

4. Een goed kleurcontrast met de 

trottoirband om eenzijdige 

fietsongevallen zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

5. Vermijd zoveel mogelijk de aanleg van 

parkeerplaatsen langs de fietsstraat. 

Mochten deze toch noodzakelijk zijn, 

maak ze dan in de vorm van langs-

parkeren en breed genoeg, zodat de 

rabatstrook altijd vrij blijft. Haakse 

parkeerplaatsen langs de route zijn te 

gevaarlijk voor een drukke fietsroute. En 

ook parkeerplaatsen die veel gebruiks-

wisselingen kennen, zoals bij winkels, 

vormen een gevaar. 

6. Op de kruisingen moet voor alle verkeer 

duidelijk zijn dat hier een hoofdfiets-

route is. Maak uitritconstructies bij 

zijstraten. 

7. Eventueel snelheidsremmers toepassen, 

bij voorkeur sinusvormige 30 km-

drempels, want die zijn het minst 

hinderlijk voor fietsers. 

8. Gebruik het blauwe bord, waarop 

vermeld staat dat op de fietsstraat de 

auto’s te gast zijn. 

Sinds ons advies zijn de fietsstraten 

Zuideinde, Abtswoudseweg, Mercuriusweg, 

Havenstraat en Foreestweg aangelegd en de 

komende jaren zullen meer fietsroutes als 

fietsstraat worden ingericht. Graag willen we 

gebruik maken van de ervaringen van 

fietsers op deze routes. Zo denken we dat 

het drukke fietsverkeer op deze routes op 

den duur een belemmering kan worden voor 

veilig gebruik, met name voor kwetsbare 

fietsers, ouderen en jeugd. 
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Tekst Teko Salverda 
 Illustraties Benthem Crouwel Architects, Teko Salverda, ProRail 

Kortgeleden kregen sommige grotere 

stations, zoals Amersfoort en Arnhem, de 

toevoeging ‘Centraal’. Voor het station 

Delft was deze prestigieuze uitbreiding niet 

weggelegd. Dus geen Delft C. Wel kent 

Delft sinds kort een station met als 

stationscode Dtcp. Want Delft Zuid is 

‘verrijkt’ met een nieuwe naam, en heet 

sedert 15 december van het vorige jaar 

Delft Campus. 

Een verheugend bericht voor hen die de TU 

of Technopolis per trein willen bezoeken. 

Immers, een eigen station voor deze 

concentraties van wetenschap. Zo lijkt het 

tenminste, maar na aankomst wordt eerst 

niet-vrijblijvend een wandeling van zo’n 20 

minuten aangeboden om het Mekelpark te 

bereiken. Goed voor de conditie na een 

mogelijk lange treinreis. 

Helaas staat de reiziger die een alternatief 

zoekt voor deze opgedrongen lichaams-

oefening, geen verbinding met het open-

baar vervoer ter beschikking. Wel kun je 

met een beetje geluk nog een OV-fiets in 

een van de kluizen aantreffen, maar de 

geregelde bezoeker doet er verstandig aan 

een fiets bij het station te stallen. Eveneens 

is het aan te bevelen zijn rijwiel goed te 

verankeren, want toezicht ontbreekt. De 

Fietsersbond houdt scherp in de gaten wat 

tijdens de huidige bouwwerkzaamheden de 

stallingmogelijkheden zijn. Daarom alleen al 

vertegenwoordigen twee van haar leden de 

Fietsersbond bij de Omgevingstafel Delft 

Zuid. 

Verbouwing 

In het kader van het Programma Hoog-

frequent Spoorvervoer (PHS) Den Haag – 

Rotterdam, wordt het aantal sporen vanaf 

Rijswijk tot en met Delft Campus op vier 

gebracht. Bij de bouw van het ondergrondse 

station Delft is hiermee reeds rekening 

gehouden. Het trajectgedeelte Delft 

Campus- Schiedam blijft tweesporig, maar 

door wijziging van de seinen wordt de 

capaciteitstoename voldoende groot 

geacht. 

 
Toegang tot station Delft Campus  

In Delft Campus komen twee eilandperrons, 

elk met een trap en een lift vanuit een 

fiets/voetgangerstunnel bereikbaar. 

 
De nieuwe (fiets)tunnel Delft Campus  

De tunnel vormt voor fietsers en voet-

gangers een extra west-oostverbinding 

tussen de Voorhof en de TU-wijk. Het nut 

hiervan is echter zeer beperkt zolang de 

Gelatinebrug (ter hoogte van Lijm en 

Cultuur) nog niet is gerealiseerd. De trappen 

die naar het Kruithuisviaduct leiden, zullen 

Het verbouwde station Delft Campus van boven gezien  
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verdwijnen, evenals de daar aanwezige 

rijwielparkeerplaatsen.  

Fietspad langs het spoor 
Langs het station loopt het Marcellus 

Emantspad, bestaande uit een rijbaan voor 

vrachtauto’s en een gecombineerd fiets/ 

bromfietspad. Dit laatste vormt helaas 

discontinuïteit tussen het fietspad van de 

Vulcanusweg en dat van de Tanthofdreef. 

Eigenlijk zouden de bromfietsers gebruik 

moeten (blijven) maken van de 

hoofdrijbaan, maar als zij vanuit het 

Kreekrugpad komen, zouden ze in conflict 

komen met auto’s die eveneens de 

Forensenweg inrijden. 

 
Zicht op het Kreekrugpad 

De gemeente gaat daarom het Kreekrugpad, 

nu nog een fiets/bromfietspad, uitsluitend 

bestemmen voor fietsers. Voor de ver-

dreven bromfietsers is een acceptabele 

alternatieve route bedacht. Het resultaat is 

dat niet alleen geen bromfietsers meer op 

het Marcellus Emantspad rijden, maar ook 

dat sommigen niet meer het Hoogspan-

ningspad (fietspad!) verkiezen om hiermee 

een verkeerslicht te omzeilen. En in het 

wijkje waar het Kreekrugpad doorheen 

loopt, sluiten straks alle fietspaden op 

elkaar aan. Voor de hele operatie moeten 

een kleine 20 verkeers(onder)borden 

worden aangebracht en ca. 15 worden 

verwijderd.  

 
Zicht op het Krekelpad 

Zo worden op de driesprong Kreekrugpad-

Krekelpad twee borden (zie foto’s) over-

bodig, zodra het Kreekrugpad aan de 

uiteinden als fietspad is aangeduid. 

De planning 

Na het verleggen van buizen en leidingen is 

in oktober 2019 begonnen met de aanleg 

van de fiets/voetgangerstunnel. Deze moet 

in het voorjaar van 2021 gereed zijn. 

Ondertussen wordt gewerkt aan de 

constructie van de twee extra sporen, de 

perrons en de overkapping met 

zonnepanelen. Begin 2022 zou het 

vernieuwde station in gebruik genomen 

kunnen worden. Maar dan alleen nog met 

twee sporen. Hieraan worden er half 2024 

twee toegevoegd, waarmee de bouw van 

het station voltooid is. 

 

 
Planning werkzaamheden Delft Campus  

 
Uit De Reiziger van de reizigersvereniging 

Rover 

 
Kunstwerk Heertjeslaan bij Thijsseweg 
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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. 

Wiebe Boonstra (algemeen bestuurslid) 

Kerkstraat 7, 2611 XX Delft 

015-2123108 

wiebe.boonstra@kpnmail.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 

vacature 

Contactpersoon voor Midden-Delfland 

Gerard van der Sman, grvdsman@gmail.com 

Fietsknooppuntennetwerk 

Gerard van der Sman, grvdsman@gmail.com 

 

Regionaal, Provincie, Landelijk 
Fietsersbond landelijk bureau 

Nicolaas Beetstraat 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 

Wim Bot; w.bot@fietsersbond.nl 

Voor Zuid-Holland: 

Arjen Klinkenberg;  

e-mail: a.klinkenberg@fietsersbond.nl 

Tel:  030-2918122 

 

Internet 
Landelijk bureau Fietsersbond 

www.fietsersbond.nl 

Afdeling Delft 

www.fietsersbond.nl/Delft 

Haagse regio 

www.fietsersbond.nl/fietsersbond-

haagseregio 

ZOEF-route: 

(route van Pijnacker naar De Lier) 

www.zoefroute.nl 

SWOV: 

(Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid) 

www.swov.nl 

Veilig Verkeer Nederland: 

www.veiligverkeernederland.nl 

 
 

 

 

Stalling, deelfietsen en fietsverhuur 
Biesieklette: 

www.biesieklette.nl 

telefoon: 070-3942211 

voor alle stallingen in de buurt. 

OV-fiets: beschikbaar bij NS-stations Delft en 

Rijswijk, selfservice op NS Delft Campus/Delft 

Zuid en Randstadrailstations Nootdorp en 

Pijnacker (beschikbaar als je geluk hebt) 

Mobike: www.mobike.com/nl 

Delft Bycycle beschikbaar bij molen de Roos, 

Phoenixstraat te Delft: 

www.delftbycycle.nl/nl 

Ook Halfords verhuurt fietsen: Wijnhaven 

Delft 

 

 

Overige informatie 
Meldingen 

Zie artikel op bladzijde 14. 

Slecht wegdek, overhangend groen, glas op 

de weg, grote plassen, kapotte verlichting 

etc. kunnen gemeld worden 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 de gemeente Midden-Delfland: 

telefoon 3804111. 

 

mailto:delft@fietsersbond.nl
mailto:h.hendriks@fietsersbond.nl

