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Agenda jaarvergadering 
Datum:  donderdag 14 april 2016
Plaats:   Het Baken, Het Baken 2, 2641 JN Pijnacker  

(Het Baken is een sportcentrum nabij de Oranjelaan)
Aanvang:  20.00 uur (vanaf 19.45 is er koffie of thee en koek)

1.  Opening en vaststelling van de agenda
2.  Mededelingen
3.  Verslag van de jaarvergadering van 14 mei 2015
4.  Het jaarverslag 2015
5.  Het actieplan 2016-2017
6.  Het bestuur

 20.45-21.00 pauze

7.   Presentatie veiligheid voor fietsers provinciale wegen  
(zie toelichting op pag. 4)

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

Colofon
Solutie is een uitgave van de Fietsersbond afdeling Delft 
Redactie: Etienne Bral en Marien Vermeer
Opmaak: Ton van de Nieuwenhuijzen
Drukwerk: Druk. Tan Heck Delft
April 2016
Solutie wordt bezorgd door leden van de Fietsersbond bij alle leden 
in de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland.

Oude Langendijk levensgevaarlijk stallen

Bij de voorplaat
Een foto van de nieuwe bussluis op de Bieslandsekade, ter hoogte 
van de A13. Hier rijden heel veel fietsers, wat voordat de bussluis 
werd aangelegd tot gevaarlijke situaties leidde vanwege de breedte 
van de doorgang. Direct na de aanleg bleek dat veel automobilisten 
bijzonder creatief waren om deze hindernis toch te nemen. Uitein-
delijk bleken extra maatregelen langs de weg in het gras nodig om 
deze smalle doorgang veiliger te maken.

Digitale Nieuwsbrief
In november 2015 is de eerste digitale nieuwsbrief verschenen van 
de afdeling; deze verstuurden we naar alle leden van wie we een 
mailadres kenden. We hebben deze nieuwsbrief ook op de website 
van de afdeling gezet (www.fietsersbond.nl/delft). 

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 

Van de redactie
Ieder jaar krijgen we te horen dat het aantal verkeersdoden weer is 
gedaald. Wat veel minder de aandacht krijgt is dat het aantal doden en 
gewonden onder de fietsers de laatste jaren niet daalt, maar daarentegen 
licht stijgt. Het aantal ernstig gewonden onder fietsers was afgelopen 
jaar meer dan 20.000. Dat wordt deels veroorzaakt doordat er meer 
eenzijdige fietsongevallen zijn, ongevallen waar geen ander voertuig bij 
is betrokken. Deze fietsongevallen zijn een gevolg van vallen over een 
paaltje, een randje, een eilandje of vanwege het feit dat de fietser het 
evenwicht verliest. Natuurlijk blijven ouderen langer fietsen, dankzij de e-
bike en natuurlijk reageren ouderen minder snel op onverwachte situaties; 
ze zijn vaak niet meer in staat om goed te anticiperen op relatief nieuwe 
situaties (snelheidsverschillen, bakfietsen, ligfietsen, drukte). Daar staat 
tegenover dat ouderen tot op hoge leeftijd blijven bewegen en dat is goed. 
Maar het hoger wordende aandeel ouderen is niet de enige reden. 

Er zijn meer redenen, namelijk:
•  Het wordt steeds drukker op het fietspad, terwijl de breedte niet zomaar 

aangepast kan worden;
•  De differentiatie op het fietspad wordt groter: meer snelheidsverschillen, 

maar ook bredere voertuigen;
•  Fietsen hebben geen kreukelzone, zoals auto’s;
•  Gelukkig verdwijnen onnodige paaltjes en eilandjes, maar er wordt ook 

nog hier en daar de infrastructuur gewijzigd ten koste van de veiligheid 
voor fietsers, zoals te zien is bij provinciale wegen in onze afdeling.

Voor de jaarvergadering van de afdeling hebben we dit laatste als thema 
gekozen. 

We hebben in deze aflevering van Solutie dus veel aandacht voor 
veiligheid. De veiligheid voor fietsers is niet alleen afhankelijk van de 
infrastructuur; ook gedrag speelt een belangrijke rol. Daarom vinden we 
fietsverlichtingscontroles zo belangrijk, zeggen we dat je je hand moet 
uitsteken als je afslaat, leren we buitenlandse studenten wat veilig fiets-
gedrag is en gaan we in gesprek met middelbare scholen om te zien of we 
daar ook een rol kunnen spelen.

We hebben goed contact met de ambtenaren van de drie gemeenten. We 
benadrukken dat we veel ervaring meebrengen van fietsers en dat we zo 
goede adviezen kunnen formuleren. En de ambtenaren erkennen dat en we 
zijn dan ook een serieuze gesprekspartner voor hen. Onze complimenten 
voor deze ambtenaren.

Afgelopen jaar hebben we enkele nieuwe vrijwilligers kunnen verwel-
komen, maar er is nog veel te doen; kom naar onze inloop (elke laatste 
dinsdag van de maand in hotel de Plataan (Doelenplein) of geef je op bij 
de voorzitter (015-2141978) of mail naar delft@fietsersbond.nl

We wensen u veel leesplezier.

Stiltegebied OostveensewegStart bouw turborotonde Noordlierweg
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Deze jaarvergadering staat in het teken 
van de fietsveiligheid van provinciale we-
gen. Er zijn twee concrete aanleidingen in 
onze afdeling: verslechteringen op de rou-
tes naar Zoetermeer en De Lier (de N470 
van Delft naar Zoetermeer en de N223 van 
Delft naar De Lier).

Twee voorbeelden
Je rijdt langs een provinciale weg. Deze weg 
is vrij druk en daarom is een vrij liggend 
fietspad heel aangenaam. Maar plots leidt 
de fietsroute je naar de overkant. Dan moet 
je dus oversteken. Net op die plek hebben 
ze een turborotonde gemaakt. Je moet dan 
dus twee rijstroken passeren per richting. 
Juist op die plek proberen automobilisten 
elkaar te passeren en letten ze dus meer op 
elkaar dan op een toevallig overstekende 
fietser. En omdat het zo druk is moet je 
heel goed opletten voordat je oversteekt; je 
krijgt bijna niet de kans om over te steken, 
omdat er telkens ook een auto van de zijweg 
komt die tussenvoegt. Maar gelukkig: er is 
een vriendelijke vrachtwagenchauffeur die 
afremt en je zo de kans geeft om over te 
steken. Het grote gevaar: de vrachtwagen 
dekt het zicht van het overige verkeer op de 
fietsoversteek af; als er net op dat moment 

een automobilist denkt gemakkelijk deze 
afremmende vrachtwagen te passeren komt 
er zo’n vermaledijde fietser voor je wielen…. 
Kan die niet beter opletten? Tja….

Deze situatie is niet verzonnen. Op de weg 
van Delft naar De Lier wordt bij de kruising 
met de Noordlierweg en de Oostbuurtseweg 
zo’n turborotonde gebouwd. En daar stopt 
het fietspad en moet je dus oversteken. Er 
is eerder op de route (600 meter ervoor) 
een tunneltje, maar je moet daar dan dus al 
beslissen welke route je neemt. Het is hele-
maal moeilijk voor fietsers die niet van Delft 
naar de Lier fietsen, maar gewoon moeten 
oversteken van de Noordlierweg naar de 
Oostbuurtseweg omdat ze toevallig aan de 
ene kant van de weg wonen en aan de andere 
kant werken. Automobilisten kunnen gemak-
kelijker oversteken: immers, als je op de 
rotonde bent heb je in het vervolg gewoon 
voorrang, in tegenstelling tot fietsers.

Verderop langs deze weg zijn nog twee 
turborotondes gebouwd, waar natuurlijk ook 
elke dag schoolkinderen moeten overste-
ken. Tussen die twee is een smal tunneltje, 
maar dit is volstrekt niet sociaal veilig en 
niet iedereen is geneigd om 500 meter om te 
fietsen.

Het tweede voorbeeld
Je rijdt langs een provinciale weg. Op som-
mige stukken is er geen fietspad meer, maar 
een parallelweg, met fietssuggestiestroken 
van 1,20 breed. De parallelweg geeft ook 
toegang aan alle bedrijven langs de weg. 
Deze bedrijven worden bevoorraad en de 
productie van deze bedrijven wordt afge-
voerd. Ook loonwerkers die bij een bedrijf 
moeten zijn, komen via de parallelweg. De 

voertuigen variëren: Landbouwvoertui-
gen zijn soms 3 meter breed, met zware 
brede wielen (je mag hopen dat er geen klei 
aan zit) en bij tuinbouwbedrijven komen 
regelmatig trucks met oplegger, soms 18 
meter lang, voor bezorging van goederen en 
ophalen van producten. De fietsstroken van 
1,20 zijn niet breed genoeg voor twee fietsers 
naast elkaar, maar scholieren fietsen vaak 
in groepjes en de praktijk is dat ze gewoon 
naast elkaar blijven rijden. 
Ook deze situatie is niet verzonnen. Dit is 
de praktijk in het vervolg van de weg van 
Delft naar De Lier. Er fietsen op deze route 
middelbare scholieren die in Delft op school 
gaan. Als je ’s morgens tussen half 8 en 9 
gaat kijken zijn het er soms wel meer dan 

Thema op de jaarvergadering: fietsveiligheid provinciale wegen

Oversteek turborotonde bij De Lier in N223

100. En tegelijkertijd is het heel druk, omdat 
iedereen naar zijn werk gaat, de loonwerker 
aan de slag gaat, de producten op tijd naar 
de veiling moeten, enzovoort. De belan-
genorganisaties in de glastuinbouw en de 
transportsector pleiten voor een zelfde 
verandering van de rest van de weg tussen 
De Lier en Delft. Daar hebben wij dus een 
totaal andere mening over.

De weg naar Pijnacker (N470)
Deze weg was altijd het voorbeeld van hoe 
het moest: vrij liggende fietspaden die 
door middel van sociaal veilige tunnels alle 
dwarswegen kruisen en zo een zeer veilige 
situatie bieden aan fietsers. Maar ook hier 
wordt aan de veiligheid getornd door de 
dreigende aanleg van twee nieuwe rotondes 
waarbij de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
van plan is de dwarswegen gelijkvloers te 
laten kruisen met de fietsers.
Wethouder Melzer van Pijnacker-Nootdorp 
heeft ons vlak voor het ter perse gaan van 
Solutie via de projectleider laten weten dat er 
toch een ongelijkvloerse kruising voor fietsers 
komt bij de aansluiting van de Komkommer-
weg op de N470.

Parallelweg bij de Lier in N223

Noordlierweg - onveilig voor fietsers Bouw turborotonde bij Lierhand in N223

Frans was vele jaren lid van de Fietsersbond 
en geruime tijd actief bij de afdeling Delft. 
Hierbij heeft hij zich vooral ingespannen om 
een locale website van de grond te krijgen 
en die vervolgens te beheren. Tevens was 
hij onze contactpersoon met de afdeling 
Rijswijk.
Ook buiten de Fietsersbond wist hij mensen 
enthousiast te maken voor het fietsen. Zo 
organiseerde hij onder meer voor de Rotary 
Club Rijswijk, waarvan hij lid was, fietsexcur-
sies door heel Europa.  

Tijdens de herdenkingsrit zijn we dichter bij 
huis gebleven. Eerst werden we in Delft gast-
vrij onthaald ten huize van Zwaantje, met wie 
Frans meer dan 50 jaar gehuwd is geweest. 

Gesterkt door al het lekkers ging het richting 
Rijswijk. Diverse markante locaties uit het 
leven van Frans werden aangedaan, waarbij 
een stop bij het gebouw van Shell Internatio-
nal Exploration & Production natuurlijk niet 
mocht ontbreken. Hier heeft hij tenslotte 
jaren lang leidinggevende functies vervuld.
De tocht werd beëindigd bij Sociëteit Ami-
citia in de Oranjelaan te Rijswijk, waar de 
Rotaryleden geregeld bijeenkomen. Onder 
het genot van hapjes en drankjes konden hier 
foto’s en films uit het leven van Frans worden 
bekeken. Het was een bijzondere ervaring 
om, zij het postuum, nader inzicht te krijgen 
in Frans’ actieve en veelzijdige leven. 

T.S.

Fietstocht ter herdenking van  
Frans van Daalen
Ruim een jaar na zijn overlijden werd op 12 september 2015 een fietstocht gehouden, 
die geheel in het teken stond van de herinneringen aan het ons ontvallen lid Frans van 
Daalen. Het initiatief hiertoe was genomen door Rijswijkse Rotarians, maar ook zijn 
vrienden bij de Fietsersbond waren uitgenodigd. Van de afdeling Delft hebben Etienne, 
Teko en Wiebe hiervan dankbaar gebruik gemaakt.
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Vergaderingen
In het afgelopen jaar is er elke maand een 
fietsinloop geweest, met uitzondering van 
juli, augustus en december. Deze worden de 
laatste dinsdag van de maand gehouden van 
20:00 - 22:00 uur. 
Alle leden zijn hier welkom om incidenteel 
een onderwerp of knelpunt toe te lichten of 
om slechts hun belangstelling te tonen met 
als doel het bevorderen van het fietsen in de 
Delftse regio.
Als locatie werd afscheid genomen van De 
Papaver in de Delftse Hout. Hiervoor in de 
plaats kwam hotel De Plataan aan het Doe-
lenplein in de Delftse binnenstad.
Op 12 mei vond de jaarvergadering plaats, 
deze keer in het gemeentehuis van Midden-
Delfland te Schipluiden. Twee provinciale 
ambtenaren gaven een presentatie.
(Bestuurs)leden hebben deelgenomen aan 
symposia van de provincie en van de Lande-
lijke Fietsersbond.

Website en elektronische nieuwsbrief
Met een nieuw actief lid is de website van de 
afdeling Delft e.o. geactualiseerd. Tevens is 
de uitgave van een elektronische nieuwsbrief 
begonnen, die onregelmatig zal verschijnen. 
Leden die deze nog niet ontvangen, kunnen 
dit alsnog doen door hun e-mailadres op 
te geven!

Overleg met gemeente
Naast frequent e-mailcontact is er op 20 juli 
vergaderd met verkeersambtenaren van de 
gemeente Delft. Veelal was de Spoorzone 
met zijn provisorische voorzieningen onder-
werp van gesprek. Verder de toekomstige 
situatie bij het ziekenhuis en de fietsverbin-
dingen met de TU-wijk. Ook werden de plan-
ning van de gemeente op verkeersgebied 
besproken.

Ook is er contact geweest met de gemeenten 
Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.
Vaak zijn opmerkingen van bewoners, al of 
niet lid van de Fietsersbond de basis geweest 
van onderwerp van bespreking van de FB bij 
het overleg met de gemeenten. De FB ziet 
zulke inbreng dus gaarne tegemoet!

Controle Fiets(verlichting) bij scholen 
en op straat
Naast de fietsverlichtingscontroles bij twee 
scholen (drie locaties) zijn bij één school de 
fietsen van groep 8 gecontroleerd als voor-
bereiding op het verkeersexamen.
In samenwerking met politie en gemeente 
werden eind november op twee namid-
dagen fietsverlichtingscontroles gehouden 
bij de Hambrug. Bestuurders, vooral veel 
studenten, van fietsen zonder voldoende 
licht, werden door de politie of handhaver 

aangehouden. Hun werd de mogelijkheid 
geboden om bij de FB-kraam lichtsetjes à 
€6,- aan te schaffen om zo een boete à €55,- 
te ontlopen.

Verkeersvoorlichting voor buitenland-
se studenten
Voor een aantal, veelal Aziatische is een the-
orieles gegeven over de verkeersregels met 
speciale aandacht voor die voor de fietsers. 
Hierna werden deze in de praktijk toegelicht 
tijdens een rondje TU-wijk  -  Spoorzone. Erg 
nuttig, want veel buitenlanders kennen de 
fiets niet als normaal vervoermiddel voor het 
woon - werk/schoolverkeer.

Fietsexcursie met raadsleden
Enige raadsleden zijn gevoerd langs goede 
en minder goede verkeersvoorzieningen. 
Hierbij is gebleken dat zij verkeerssituaties 
voornamelijk vanaf papier of computer-
scherm beoordelen. Hierdoor is soms te 
weinig bekend hoe e.e.a. in de praktijk 
werkt. Een voorbeeld is de breedte van een 
fietspad.

Jaarlijkse Fietsexcursie
Ook dit jaar is er een fietsexcursie voor de 
leden georganiseerd. Zie hiervoor elders in 
deze Solutie.

Algemene onderwerpen

Turborotondes in Zuid-Holland
Turborotondes zijn rotondes met twee 
rijstroken voor het autoverkeer en zijn te 
vinden op N-wegen. Waar ze (net) buiten de 
bebouwde kom liggen, zoals bij De Lier in de 
N223, moeten overstekende fietsers volgens 
landelijk advies voorrang geven aan het 
autoverkeer. Binnen de bebouwde kom gaan 
fietsers daarentegen mee in de voorrang met 
de auto’s op de rotonde.

De provincie Zuid-Holland is bezig de N223 
voor autoverkeer duurzaam veilig in te 
richten. Deze reconstructie is gereed tussen 
Westerlee en de Zijde (Lee of Lierwatering). 
Het vrijliggende fietspad is omgevormd tot 
een parallelweg, met gemengd auto-fiets-
verkeer. Op twee turbo’s bij De Lier worden 
fietsers en voetgangers bij het oprijden en 
verlaten ervan geconfronteerd met elkaar 
inhalende (vracht)auto’s. Daar voetgangers 
en fietsers voorrang moeten geven, dienen 
zij goed in te schatten of zij veilig kunnen 
oversteken.
Bovenstaand probleem is in het provinciaal 
fietsersbondoverleg onder de aandacht ge-
bracht van de provincie, maar hierop is nog 
steeds geen reactie ontvangen.

Ook bij de Komkommerweg, tussen Delf-
gauw en Pijnacker kondigen de ontwerpte-
keningen hetzelfde probleem aan: Turbo’s 
en kruispunten met meerdere rijstroken au-
toverkeer waaraan fietsers voorrang moeten 
verlenen. Het betreft een turbo bij de N470 
en een kruispunt bij de Schimmelpenninck 
van der Oyeweg. Deze uitvoering staat haaks 
op de ambities in 2015 van Pijnacker-Noot-
dorp om fietsstad van het jaar te worden.

Nieuwe gebruikers op het fietspad
Het toenemende gebruik van (tweerichting)
fietspaden niet alleen door fietsers , maar 
vooral door brom- en snorfietsen, alsmede 
elektrische minivrachtauto’s en -taxi’s levert 
grote problemen op.
De snelheidsverschillen zijn te groot en de 
fietspaden te smal. Wegbeheerders zullen 
ervoor moeten kiezen ze te verbreden, 
eventueel door het opofferen van autorij-
stroken. Als alternatief zouden de brom- en 
snorfietsen, evenals genoemde elektrisch 
voertuigen, naar de hoofdrijbaan moeten 
worden verwezen.

Snorfietsers met verbrandingsmotor op het 
Virulypad ( onverplicht fietspad).

Delft heeft toegestaan dat elektrische 
voertuigen van Post.nl en stadsdistributie 
gebruik maken van de voldoend brede twee-
richtingfietspaden zoals het Kruithuispad. 
Hierlangs vindt ook passagiersvervoer plaats 
tussen station Delft-Zuid en de TU-wijk. De 
vraag is of er gehandhaafd wordt als ge-
noemde wagens ook gebruik zouden maken 
van bijvoorbeeld het fietspad van bijvoor-
beeld de Zuidwal.
De minister van I&M zoekt een oplossing 
door ook snorfietsen van smalle fietspaden 
te verwijzen naar de hoofdrijbaan. Amster-
dam had hiertoe een verzoek ingediend. he-
laas tracht de autolobby dit te ondermijnen 
door te wijzen op het toenemende gevaar 
dat de snorfietsers op de hoofdrijbaan mee-

brengen. Het toepassen van deze maatregel 
is een lokale lees gemeentelijke kwestie en 
gaat alleen op wegen met een maximale 
snelheid van 30 km/u en helmplicht.

(Mogelijke) knelpunten in 
Delft en omgeving

Reinier de Graafweg
In verband met de toekomstige verbinding 
met de A4 zal de Reinier de Graafweg wor-
den gereconstrueerd. In het midden komt 
een vrije busbaan. Aanvankelijk zou er een 
tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde 
komen. Om de huizen beter bereikbaar 
temaken voor de fiets is er gekozen voor een 
fietspad aan de noordzijde. Van belang is dat 
er veilige oversteken komen van het fietspad 
en het voetpad naar het ziekenhuis aan de 
zuidzijde van de weg.

TU-noord
In de spits is het voor auto’s moeilijk de 
woonwijk Rijn-Schiekanaal  - Michiel de Ruy-
terweg -Julianalaan  in- en uit te rijden. Dit 
komt door het zeer intensieve fietsverkeer op 
de Michiel de Ruyterweg. Een oplossing die 
door de Fietsersbond is voorgesteld omvat 
een extra fietsroute Hambrug - Diamantpad 
- Maerten Trompstraat naar de Leeghwater-
straat. In de 70-er jaren is hiervan afgezien 
onder druk van de betrokken bewoners. 
In de plaats kwamen de fietspaden onder-
langs de St. Sebastiaanbrug. Verder staan 
zowel de gemeente achter het plan om een 
extra, zuidelijk, fietspad aan te leggen op de 
Jaffalaan tussen de Rotterdamseweg en de 
Leeghwaterstraat.

Station Delft-Zuid (Dtz)
De gemeente Midden-Delfland beschouwt 
voor Schipluiden station Delft Zuid (Dtz) 

Jaarverslag 2015 Fietsersbond afdeling Delft e.o.
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als het aangewezen station op fietsafstand. 
Hiertoe dient de bestaande fietsroute over 
de A4 opgeschaald te worden van toeristisch 
niveau naar dat voor woon-werkverkeer.
Studenten vanuit Rotterdam naar de TU 
zouden voor Dtz moeten kiezen i.p.v. Dt. 
Daartoe zou het fietsparkeren bij Dtz verbe-
terd moeten worden. Evenals bij Dt zou er bij 
Dtz ook bewaakt stallen mogelijk moeten 
zijn. Er worden namelijk nogal wat fietsen 
gestolen in de ondergrondse stalling van het 
nieuwe station Dt.
in het kader van de toekomstige viersporig-
heid komt er een fiets/voetgangerstunnel 
aan de Voorhofzijde, met trappen en liften 
naar de beide eilandperrons. De oversteek 
via het viaduct komt dan te vervallen. De 
tunnel wordt verbonden met het Kruithuis-
pad en de Schieweg.

Fietsparkeren 
Station Delft (Dt)
Vooral in het weekend is het aantal plaatsen 
(5.000) ontoereikend. Daarom is de boven-
grondse stalling voorlopig gehandhaafd. 
Achter het oude station wordt nu een stal-
ling gebouwd voor 2.700 fietsen. Er is een 
ontwerp voor een derde stalling aan die kant 
om aan het totaal van 10.000 à 12.000 te 
voldoen.

Ziekenhuis, Ikea, TU-wijk
Bij het nieuwe Reinier de Graafgasthuis be-
staat nu een tijdelijke fietsparkeergelegen-
heid. Vanuit de FB wordt gestreefd naar een 
stalling die gelijk is aan die voor het perso-
neel t.h.v. het H-gebouw. Er is hierover reeds 
overleg met de gemeente. Dit moet ook nog 
met het bestuur van het ziekenhuis.
Het stallen van fietsen bij IKEA nog niet goed 
is geregeld, wat onderwerp van gesprek 
is en waarbij de FB verbeterpunten heeft 
aangedragen.
Ook het stallen bij de diverse TU-gebouwen 
heeft de aandacht van de FB. Hierbij is de 
deskundigheid van ‘Testkees’ aanbevolen.

Verbindingen aan de noordkant van 
Delft
De Pr. Beatrixlaan (ex-Provincialeweg) kan 
ter hoogte van ’t Haantje/Sionsweg niet meer 
worden overgestoken. Deze O-W-verbinding 
zal trouwens toch al worden onderbroken 
door het vervallen van de spoorovergang 
t.g.v. de toekomstige viersporigheid. Vanuit 
Delft moet de Pr. Beatrixlaan worden over-
gestoken t.h.v. de ingang naar DSM. De Pr. 
Beatrixlaan kent vanuit Rijswijk aan beide 
zijden een tweerichtingen fietspad. In Delft 
moet deze nog worden doorgetrokken. 
Voor betere verbindingen tussen Delft en 
Rijswijk, vooral voor scholieren, zou in het 
verlengde van het Voordijkhoornsepad een 
brug over de Kastanjewetering moeten 
worden gebouwd. Dit ter bespreking tussen 
de FB-afdelingen Delft en Rijswijk.

Verkeersplan Den Hoorn
De Fietsersbond heeft gereageerd op een 
ambtelijke notitie door te wijzen op een 
alternatief te bieden voor de Dijkhoornse-
weg ten behoeve van fietsverkeer, mat name 
scholieren uit Wateringen en Rijswijk.
In het verkeersplan van Den Hoorn ont-

breekt het gebruik van fiets en e-bike. Er 
wordt veel gesproken over autoparkeren, 
hoewel de fiets een goed alternatief is voor 
het boodschappen doen in het centrum. Er 
zouden juist goede fietsvoorzieningen moe-
ten komen, zoals nietjes.
Ook zouden er van en naar het centrum 
brede fietspaden moeten worden aangelegd, 
en waar dit niet mogelijk is, fietsstraten.
De Zuidhoornseweg wordt, evenals de 
Dijkhoornseweg en de Woudseweg, een ont-
sluitingsroute naar de A4. Fietsers dient dan 
een andere route te worden aangeboden, 
zoals het Voordijkhoornsepad - Westblok - 
Polderpad -smalle kant Buitenwatersloot. 
De gemeente Delft bestudeert of een deel 
hiervan, bij de Henri Dunantlaan, verbreed 
kan worden.

Maasland
Aandacht verdient het kruispunt Maas-
sluisweg - Oude veiling - Kerkweg, waar de 
mogelijkheid om met de fiets over te steken 
verbetering behoeft. Een probleem is het 
gebrek aan actieve leden aldaar, evenals in 
Nootdorp, Schipluiden en Delfgauw/Oude 
Leede, om ondersteuning te bieden bij de 
aanpak van lokale verkeersknelpunten.

Pijnacker
Naast de Komkommerweg als westelijke 
randweg is er ook een oostelijke randweg 
tussen Pijnacker en Zoetermeer. Turboro-
tondes en kruispunten aldaar met meerdere 
rijstroken kunnen gevaar opleveren voor 
overstekende fietsers (zie lager).

Kruising Nieuwe Komkommerweg met  
S. v.d. Oyeweg

Na het dodelijk ongeval op het Oostlandpad 
langs de Floralaan is er nog eens nadruk-
kelijk op gewezen om de begroeiing zo laag 
te houden dat ook een kind op een fiets kan 
gezien worden en dat de verkeersdeelnemers 
elkaar kunnen zien. Geluid zonder beeld is 
onvoldoende!

Plaats met markeringen waar Lieke werd  
doodgereden.

Ook de oversteek t.h.v. station Pijnacker 
Centrum over de Oostlaan blijven letterlijk 
en figuurlijk hoofdbrekens te bezorgen. 

D.m.v. speciale borden worden fietsers 
en kruisend gemotoriseerd verkeer op de 
gevaarlijke oversteek gewezen. Desondanks 
wilde de gemeente op de nieuwe randwegen 
een zelfde soort oversteek in meervoud ma-
ken. Daar hebben we heftig tegen geprotes-
teerd en is dit aangepast.

Fietsexcursie

Op 2de pinksterdag werd de jaarlijkse 
fietsexcursie gehouden, waaraan 14 leden 
deelnamen. Na het vertrek bij Hoeve Delf-
land werd de omgeving Delft - Rijswijk - Den 
Hoorn verkend. Eerst ging men over de 
Kandelaarbrug naar de Rotterdamseweg en 
Technopolis. Vervolgens werd de verbeterde 
Schoemakerstraat bekeken. Waar de linker 
autorijstrook voorzien is van verdringings-
strepen, is het voor de fietsers veiliger 
geworden om over te steken.
Vanuit de Kruithuisweg is de haarspeldafda-
ling naar de Rotterdamseweg sterk verbe-
terd. Op deze weg zelf is het fietspad na de 
reconstructie wel wat smal gebleven. Boven-
dien maken veel voetgangers er gebruik van, 
ondanks het trottoir aan de overkant.   
In de spoorzone viel op dat het fietspad in de 
bypass bij de Irenetunnel bij de Hooikade te 
smal is (intussen is dit verbeterd). Er is een 
nieuwe doorsteek gekomen vanuit de Ada 

Oversteek M Emantspad bij station Delft Zuid

van Hollandstraat naar het busplatform.
Via de Hambrug ging het langs het kanaal 
(fietsenteller bij de Oostpoortbrug) via het 
tweerichtingfietspad aan het begin van de 
Oostsingel naar de Koepoortbrug (fietsers 
in de voorrang) en verder naar de Planta-
gebrug. Deze kostte NLG 6 miljoen en werd 
gefinancierd uit de NLG 7 miljoen van de het 
budget voor het fietsplan van de jaren ’80.
Verder ging het langs het water naar de 
nieuwe Vlietbrug in Rijswijk. 

Deze lijkt wat op de Erasmusbrug maar 
is een draaibrug. De nabij gelegen Steen-
plaatsbrug is een fietsbrug geworden en 
voerde ons naar het Jaagpad, inmiddels een 
fietsstraat. Door het Elsenburgerbos ging 
het naar de Lange Kleiweg. Op het viaduct 
over de A4 is een bijzonder overzichtelijke 
fietsoversteek gemaakt!
De Beatrixlaan is nu aan beide zijden voor-
zien brede tweerichtingfietspaden. Hierna 
door Rijswijk Buiten langs de Zweth, met een 
zeer smal fietspad onder de A4, naar restau-
rant De Scheepswerf, waar gepauzeerd werd.
Na de ravitaillering werd langs de water-
berging en ’t Woudt koersgezet naar de 
Woudseweg, een onderdeel van de N223, 
waar nog steeds geen tracéontwerp bekend 
is. De vraag is of het turborotondes en paral-
lelwegen worden, of blijven de vrij liggende 
fietspaden behouden.
Hierna naar de Lotsweg bij de A4, waar 
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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 30 kilometer zijn.

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

De fietsexcursie is richting Midden Delfland en Westland, waar veel 
veranderingen in de infrastructuur zijn uitgevoerd of nog in uitvoering 
zijn. We staan uitvoerig stil bij de verbeteringen van de fietspaden 
rond Schipluiden, de veranderingen van de weg van Delft naar De Lier, 
beoordelen de sociale veiligheid van fietstunnels, zoals  bij Westerlee 
en kijken naar de Snelbinder, de nieuwe verbinding over de N20 bij 
Naaldwijk met bijzonder asfalt op het wegdek.

Graag uiterlijk zaterdag 14 mei aanmelden:
Via e-mail delft@fietsersbond.nl 
Of per telefoon naar Klaas Pauw, 015-2121621

fietsers volgens de plannen mee in de verkeerslichten kunnen over-
steken. De Woudseweg werd gevolgd tot in Den Hoorn, waar je tot 
ergernis van de fietsers twee keer moet oversteken en wachten voor 
een verkeerslicht.

De excursie werd beëindigd bij de hefbrug over de Gaag. 
Daar gaat van alles veranderen wanneer hierlangs een ontsluitings-
weg naar de A4 wordt gerealiseerd. Er komt dan een fietstunnel in de 
Ommedijk - Kalmoeskade, maar doordat er geen fietspad naar de A4 
komt, moeten fietsers wel omrijden.

Fietsexcursie 2e pinksterdag,  
maandag 16 mei 2016

Jaarlijks worden in Nederland duizenden 
fietsen op maat en naar wens gemaakt 
voor de fietser die niet van een gewone 
standaardfiets gebruik kan of wil maken. 
Dat kan te maken hebben met een handi-
cap of de wens om meer zekerheid en/of 
stabiliteit. 

Hoewel inmiddels standaardfietsen al vele 
mogelijkheden bieden voor specifieke 
wensen, denk aan lage instap, afwijkende 
framehoogte, dikke banden, voorzien van 
elektromotor, is er desondanks behoefte aan 
nog bijzonderder uitvoeringen. En dan wordt 
het al gauw maatwerk waar specialisten aan 
te pas komen. 

De aanleiding om eens na te gaan wat de 
mogelijkheden zijn, om ondanks een handi-
cap toch te kunnen fietsen, is de besproken 
situatie die u vindt in het artikel Handicap 
in deze Solutie. Hierin wordt ingegaan op 
een tijdelijk probleem. Maar wat nu als er 
sprake is van een structurele situatie, denk 
hierbij aan de wens om meer stabiliteit, bij 
het fietsen met één been of één arm? Denk 
ook aan blindheid of een geestelijke handi-
cap. In voorkomende gevallen zijn vaak de 
fietsenhandelaar of de revalidatie-instelling 

degenen die als adviseur/vraagbaak dienen 
bij de aanschaf van een fiets. Zij beschikken 
over adressen van specialisten waar profes-
sioneel naar een oplossing wordt gezocht.  
De keuze is aan de klant om daar gebruik van 
te maken. 

Speciale voetplaat om voet te fixeren

Een grote en belangrijke fabrikant / leveran-
cier is Van Raam in Varsseveld bij Doetin-
chem, in het oosten van het land (zie figuur 
1 en 2), www.vanraam.nl/aangepaste fietsen. 
Van Raam biedt het hele scala aan van op 
maat gemaakte fietsen, van loopfiets tot 
rolstoelfiets. Ook andere fietsleveranciers 
al dan niet in samenwerking met ergothera-
peuten kunnen fietsen aanpassen zoals Maia 
Ligfietsen in Dordrecht, www.maialigfiets.nl.  
Een ligfiets met twee of drie (trike) wielen 
kunnen sowieso voor mensen met een rug-
probleem of problemen in het bekkengebied 
(stuit- of plasbuisproblemen) een oplossing 
zijn. Een velomobiel geeft dan een omhul-
sel zodat je goed beschermd bent tegen de 
weerselementen. Dat is wel belangrijk als 
je zelf onvoldoende warmte produceert om 
jezelf warm te houden.

Geweldig is deze ontwikkeling voor mensen 
die voorheen van fietsen waren uitgeslo-
ten. Er is nog wel een ander probleem op te 
lossen en dat is die van het almaar drukker 

Als fietsen niet meer zo makkelijk gaat.

Driewielige fiets zonder elektrische ondersteuning

wordende fietspad en de ruimte die nodig is 
voor het stallen van de aangepaste fietsen. 
In (on)bewaakte stallingen zijn er plaatsen 
gereserveerd voor brede fietsen zoals bak-
fietsen, maar wanneer je te voet niet goed 
kunt voortbewegen moet je vlakbij het doel 
kunnen parkeren of zelfs met het voertuig 
naar binnen kunnen “fietsen”. Gelukkig is 
er in winkels en andere gebouwen er vaak 
wel de mogelijkheid voor.  De breedte van 
fietspaden laat in veel gevallen te wensen 
over en je afwijkende fiets veilig stallen in de 
binnenstad is zeker een luxe. Maar er is veel 
aandacht voor en wellicht is de oplossing 
nabij. Zoals er voor auto’s invalidenparkeer-
plaatsen zijn zou zoiets er ook voor fietsers 
met een handicap kunnen zijn.

Hier een vierwielige velomobiel die extra stabili-
teit levert (Spezi Germersheim)

Vriendelijke boodschap bij 
een omleiding in Den Haag
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Punaises en plakkers
Onder deze prikkelende titel melden 
we een aantal verbeteringen van de 
fietsinfrastructuur. Sommige van deze 
verbeteringen zijn een gevolg van plan-
matig onderhoud van de gemeente, 
maar er zijn er ook, die dankzij onze 
inzet zijn gerealiseerd. 

Bouwweg Schipluiden
In Schipluiden is een in het verleden aange-
legde bouwweg bij Rozemond omgetoverd 
tot fietspad; dit geeft een goede verbinding 
tussen de Zuidkade en de trambrug.

Verbreding fietspaden Schipluiden
In Schipluiden is het Trambaanpad verbreed. 
Dat is ook het geval bij het Gaagpad tussen 
Schipluiden en Maasland. Op enkele plaat-
sen is de verbreding nog niet gerealiseerd en 
dat geeft een moeilijke overgang.

Rijskade Pijnacker
In Pijnacker is de Rijskade verbreed en 
geasfalteerd

Michiel de Ruyterpad Delft
In Delft is het Michiel de Ruyterpad verbreed 
en is fietsen in twee richtingen toegestaan; 
dat gebeurde in de praktijk al illegaal. De 
bedoeling is dat hier na de aanleg van de 
nieuwe Sebastiaansbrug een volwaardig 
twee richtingen pad komt.

Schoemakerstraat oversteek
In Delft is de oversteek bij Fortuna aan de 
Schoemakerstraat veiliger gemaakt met een 
verdrijvingsstrook en een grotere opstel-
ruimte in de middenberm.

Eilandjes weg
In Delft zijn enkele eilandjes weggestraat; 
veelal zijn eilandjes en paaltjes oorzaak 
van eenzijdige fietsongevallen. De foto is 

genomen bij de aansluiting van het Gashou-
derpad op de Hambrug.

Pijperring Delft
Bij de Hoventunnel is een gedeelte van de 
Pijperring omgevormd tot een fietsstraat. 
Auto’s zijn hier te gast. De fietsstraat is 
onderdeel van de route langs en parallel aan 
de Prinses Beatrixlaan.

Toekomstige verbeteringen
Naast diverse definitieve inrichtingen in 
de spoorzone zijn er in 2016-2018 diverse 
verbeteringen: 
-  In Delft de fietspaden langs de Westlandse-

weg bij de Prinses Beatrixlaan;
-  Het twee richtingen maken van een fietspad 

langs de Prinses Beatrixlaan in Delft West; 
-  De oversteek van de afrit Prinses Beatrix-

laan richting Buitenwatersloot; 
- Het Delftse deel van de Dijkshoornseweg; 
-  Nieuw asfalt Abtswoudse pad en aanleg 

fietsstraat Zuideinde en Abtswoudseweg; 
-  In Midden Delfland de oversteek van de 

Lotsweg bij de weg naar De Lier; 
-  Een nieuwe fietsbrug over de Zweth bij de 

Monsterwatering; 

Stallingen
Delft heeft een grote fietsenstalling onder 
het busstation met 5000 plaatsen. Het is 
steeds gewoner geworden om met de fiets 
naar het station te rijden. En het is ook ge-
woner geworden dat dagelijkse treinreizigers 
op het station een fiets hebben, waarmee ze 
naar hun werk of school gaan. Je verwacht 
dat fietsen die ’s nachts gestald worden 
overdag op tijd weg zijn, om ruimte te maken 
voor fietsen die overdag gestald worden en 
’s avonds weer worden meegenomen. Maar 
er is om zeven uur of half acht ’s morgens 
veelal nog geen plek en steeds vaker moet de 
stalling nee verkopen. Regelmatig staat het 
bordje “vol” bij de ingang. De fietsenstalling 
onder het busstation is overvol. Er wordt nu 
hard gebouwd aan de tweede stalling aan 
de kant van de Coenderstraat (pas in 2017 
gereed) en nu al is bekend dat er een derde 
bij moet komen, gezien de groei van het 
aantal fietsers dat aansluitend op de reis 
met de trein de fiets pakt. Als je forens bent 
en ’s morgens om 7 uur met de trein mee 
wil, zijn de fietsen van de studenten nog niet 
weg, dus die forenzen hebben tegenwoordig 
meestal pech. Wat kun je doen?

Stallingsalternatieven
Er is een tijdelijke stalling in de open lucht, 
met oude rekken. Deze hebben enkele nade-
len: niet iedereen is fysiek sterk genoeg en 
het lukt velen niet meer om de fiets bovenin 
te zetten. En als je een beetje hoge fiets hebt 
(framemaat 63 en hoger) lukt het vaak ook 
niet om je fiets in het onderste rek te zetten, 
omdat hij daar dan klem komt te zitten.
Niet iedereen vindt de buitenstalling veilig 
genoeg voor de fiets. Deze mensen zijn bang 
voor diefstal, omdat daar helemaal geen 
toezicht is. Maar is de stalling onder het bus-
senplein dan wel veilig? Veel mensen denken 
dat er bewaking is in de stalling. Dat is niet 
zo. Er worden daar ook fietsen gestolen, net 
als op straat. De beheerder van de NS is dus 
geen bewaker en zorgt alleen voor de goede 
gang van zaken. De Fietsersbond wil dat er 
een deel van de stalling bewaakt gaat wor-
den, zodat mensen kunnen kiezen.

De laatste tijd hoor je wel dat forenzen an-
dere keuzes maken:
1.  Ze nemen de benenwagen naar het sta-

tion. Dat kan alleen als je niet te ver moet 
lopen;

2.  Ze laten zich brengen door een huisgenoot 
(per auto) of ze nemen de bus;

3.  Ze kiezen ervoor om per auto naar hun 
werk te gaan en je mag hopen dat dat 
tijdelijk is.

Routes
Omdat de bouwers hun werk faseren, wisse-
len de routes met enige regelmaat. Vanaf het 
Bolwerk is er al te fietsen op de definitieve 
route richting stalling. Ook de oversteken 
van de bouwputten van de spoortunnel zijn 
goed te doen, behalve bij de Abtswoudse 
tunnel, waar je met trappen moet passeren; 
we hebben de wethouder gevraagd met een 
betere oplossing te komen, maar er was 
geen geld voor een oplossing zonder trap-
pen. Voor ouderen en mensen met een zware 
fiets is op enige afstand de Westlandseweg 
een alternatief. 

`De grootste problemen zijn de noord-zuid 
routes. Dat geldt voor de Phoenixstraat 
(barrière bij molen de Roos), de Spoorsin-
gel (barrière bij de De Vriesstraat), West-
landseweg (barrière oversteek westelijk van 
bouwput) en Westvest (barrière vanwege de 
rioolvervanging en werkzaamheden voor de 
definitieve inrichting). Aan de zijde van de 
Binnenstad is er het alternatief van de Oude 
Delft, niet ideaal, maar wel een lange lijn, als 
route herkenbaar. Aan de westzijde ont-
breekt op korte afstand een dergelijke lange 
lijn. Het is nog even behelpen.

Delfts station en de spoorzone

Trap bij station Delft

Oversteek Westlandseweg tijdelijk weer gesloten

de oversteek Schoolstraat, is inmiddels ook weer 
open voor fietsers
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Handycap

Als fietser kent u dit wel: tijdelijk of in het 
ergste geval permanent kunt u uw hand 
niet meer gebruiken, dan kun je van een 
“handycap” spreken. Het kan komen door 
iets aan uw hand: aan één of andere vinger 
of heel de hand. Het kan ook de pols, hele 
arm of sleutelbeen zijn die het gebruik van 
de hand in de weg zit. Als fietser ben je dan 
gesjochten, want de wet zegt handen aan 
het stuur en bij afslaan of stoppen mag je 
één hand lossen, maar ja altijd minstens één 
hand aan het stuur. Heeft u wel eens iemand 
zonder handen zien fietsen? “Ja natuurlijk” 
zult u zeggen, misschien kunt u zelf wel zon-
der handen fietsen. Zonder handen fietsen is 
het summum van fietsbeheersing (naast sur 
place, salto’s, sprongen e.d. ) en geeft ook 
aan dat de fiets stabiel is, geen slap of kapot 
frame , en dat hij goed spoort. Maar hoe 
schakelt u dan? Daar gaat dit verhaal over: 
de problemen met schakelen als er iets aan 
de hand is. Ikzelf kreeg door een aanrijding 
met een motor, of was het een uit de kluiten 
gewassen bromfiets, een probleem met mijn 
hand. Ik reed 20 km per uur en die motor 
kwam uit een uitrit dus ik had voorrang. 
Hij reed keihard (20 km/u) op mijn voorwiel 
en bijna alle krachten kwamen terecht op 
mijn duimen, handen, polsen, onderarmen, 
sleutelbeenderen en borst. Het lijkt wel het 
liedje “Ezechiel connected dem dry bones” 
www.wikipedia.org/wiki/Dem_Bones . Zo’n 
botsing kun je vergelijken met een vrije val 
van 5 m naar beneden. Heel de voorvork 
verbogen, wiel krom, maarrr mijn Pontiac 
eh mijn fietsframe was nog heel. Mijn bril 
was van mijn hoofd gevlogen dus ook nog 
een kapot glas. De dader ging ervandoor: 
vluchtmisdrijf en geen getuigen. 

Blauwe plekken op duim en onderarm door de 
botsing

In de loop van de tijd werd het schakelen met 
mijn rechterduim bijna onmogelijk. Toevallig 
kreeg mijn vrouw ook problemen met haar 
rechterduim: peesontsteking. Ze ging naar 
de fysiotherapeut en kwam daar genezen 
van terug. Een soort tape om de pees warm 
te houden en wat oefeningen, maar het hielp 
niet. Ook de vraag hoe kun je toch fietsen en 
schakelen met zo’n duim kon de fysio niet 
beantwoorden. 

3x9 schakelaars met flippers.

 Rondgekeken op fora op het internet en 
daar wat praktische adviezen opgepikt. Ook 
nagevraagd bij de fietsenmaker, maar die 
was erg pessimistisch. Er was de mogelijk-
heid om met een draaischakelaar te werken. 
Gelukkig heb ik drie fietsen met een draai-
schakelaar, maar voor mijn vrouw werkte dit 
niet omdat een knobbeltje aan de binnen-
kant van haar duim dan voortdurend tegen 
de draaischakelaar gedrukt moest worden 
en dat deed verschrikkelijk pijn.

Ligfiets met 3x9 draaischakelaars.

 Voor mij was het wel de oplossing alleen 
bleek een buitenkabel te zijn gebroken en 
mijn binnenkabel helemaal gerafeld. Heel 
het schakelsysteem vervangen en alles 
ging weer vlot. Op mijn ligfietsen ging het 
draaischakelen als vanouds dus 3x9 moge-
lijkheden ga daar maar eens aanliggen. Maar 
hoe zat het met mijn vrouw. Nou, één van de 
oplossingen op de fora was om alleen met 
de linkerhand te schakelen dus je krijgt dan 
het oude Sturmey Archer-gevoel van drie 
versnellingen met de mogelijkheid om met 
wat pijn in de rechterduim een beetje bij te 
schakelen.
Dat bleek de oplossing en gaf ook meteen 
aanleiding om de binnen- en buitenkabel van 
de voorderailleur te vervangen. Het schake-
len vooraan ging daardoor een stuk vlotter. 
Nu moest ze bij tegenwind of bij hellingen 
kiezen: een versnelling lager en flink sneller 
trappen of in dezelfde versnelling en meer 
kracht uitoefenen. Je krijgt dan én flinkere 
spieren én een beter uithoudingsvermogen. 
Het wordt ook aangeraden om zo te trainen. 
Aangezien ik op rechts ook een probleem 
had deed ik hetzelfde en merkte dat het 
makkelijker trappen was op de fietsen met 
draaischakelaar. 
Het enige nadeel van het harder trappen 
was dat een specifiek gewricht bij mijn grote 
teen begon op te spelen. Osteo-arthritis 
zei de huisarts, niks aan te doen. Maar 
doordat ik verschillende pedalen had op 

de rechtopfietsen merkte ik dat het ene 
pedaal het andere niet was. Een smaller 
pedaal voorkwam de pijn in dat gewricht, 
dus ik ging alternerend fietsen. De ene dag 
draaischakelaar+smalle pedalen en de an-
dere dag flipperschakelaar+brede pedalen.

Twee verschillende pedalen

Het leek meer een vorm van RSI : Repetitive 
Strain Injury.

Wat kun je hier nou uit afleiden:
1.  Huisartsen en fysiotherapeuten kijken 

te veel naar de kwaal en minder naar de 
mogelijkheden om oplossingen te vinden 
om toch die sportieve activiteit in stand te 
houden.

2.  Kijk zelf even wat je kunt doen zonder 
dure hulpmiddelen te gebruiken, zeker 
als de kwaal van voorbijgaande aard is. 
Voor zoiets “tijdelijks” kun je moeilijk dure 
oplossingen toepassen, want na verloop 
van tijd is alles weer normaal en vind je het 
weggegooid geld.

3.  Een extra fiets maakt het mogelijk om 
door een andere samenstelling/instel-
ling en daardoor een andere houding, 

drukplekken, gewrichten en spieren afwis-
selend te belasten zodat je minder kans 
maakt op RSI.

4.  Elk voordeel heb zijn nadeel: het ontlasten 
van het ene kan een extra belasting ople-
veren van een ander lichaamsdeel.

5.  Als het niet meer met rechts gaat, dan met 
links.

Als je tot de gevorderde fietsers behoort, 
zeker wat leeftijd betreft, merk je dat er 
allerlei kwaaltjes de kop opsteken. Soms be-
tekent dit even gas terugnemen en soms een 
tijdelijke oplossing bedenken. Dit denkwerk 
en trial-and-error vereist tijd en inspanning, 
maar geeft ook de voldoening dat proble-
men oplosbaar zijn. Zo is een handicap , al 
heb je hem liever niet, een opsteker.

TU fietsroutes 
Veel studenten rijden per fiets naar de 
universiteit. En de TU Delft groeit. De 
universiteit heeft dan ook een groot aantal 
fietsenstallingen – meer dan 120 – en een 
groot aantal stallingsplaatsen, zo’n 14.000. 
Daarbij opgeteld hebben we in hetzelfde ge-
bied ook nog twee hogescholen met samen 
zo’n 2000 studenten. Kortom de routes naar 
de TU-wijk zijn heel druk en worden steeds 
drukker. In Solutie van 2015 kwam al aan de 
orde dat bewoners van het wijkje tussen ka-
naal en de Michiel de Ruyterweg veel moeite 
hebben de drukke fietsroutes te passeren; 
deze routes zijn aangetakt op de Hambrug 
en de Abtswoudsebrug. De Fietsersbond, de 
gemeente Delft, de TU en de Hogescholen 
slaan de handen ineen om een en ander te 
gaan verbeteren.
De strategie is om één van beide routes zo 
goed te maken dat veel fietsers gaan kiezen 

voor die route en waardoor de andere dan 
rustiger wordt.
Om te beginnen de Constructiebrug, de 
brug in de Zuidwal over de Westergracht. 
Fietsers kunnen hier in de toekomst onder 
de brug door van station naar Hooikade en 
Zuideinde. Via die route langs de Abtswoud-
sebrug is de TU sneller te bereiken dan via de 
Hambrug. 
Dan het Zuideinde en de Abtswoudseweg. 
Hier zal na een rioolvervanging een nieuwe 
inrichting worden gemaakt, die de route via 
de Abtswoudsebrug nog extra aantrekkelij-
ker maakt, maar pas op zijn vroegst vanaf 
2017. Ook de Abtswoudse trappen behoren 
in 2017 tot het verleden.
Komende zomer wordt het Abtswoudsepad 
opnieuw geasfalteerd en hopelijk is dan de 
wateroverlast daar voor de fietsers voorbij. 
Bij de Rotterdamseweg en de Jaffalaan 
begint het TU – terrein. De inzet is om aan de 
zuidzijde van de Jaffalaan een nieuw fietspad 

te realiseren tot aan de Leeghwaterstraat 
en deze Leeghwaterstraat zou dan opnieuw 
moeten worden ingericht als fietsstraat, met 
daaraan gekoppeld veel stallingen voor de 
gebouwen aan beide zijden.

Automaat met fietslampjes TU bibliotheek
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a.  Waar staan we voor
b.  Welke middelen zetten we in
c.  Wat doen we in 2016-2017
d.   Ten slotte: we bewaren ook punten voor een langere termijn

De inspanningen van de afdeling zijn gericht op de verbetering van 
het fietsklimaat in Delft, Pijnacker - Nootdorp en Midden - Delfland. 
Doel is dat meer mensen er eerder voor kiezen de fiets te nemen 
bij verplaatsingen en dat zij dat op een veilige en comfortabele 
manier kunnen doen. We streven hiernaar door middel van allerlei 
activiteiten binnen de drie gemeenten. Dit beleidsactieplan betreft 
de periode 2016-2017.

Blokkade bij Avalex Schieweg

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

Fietsinfrastructuur: 
In de periode die dit vierde beleidsactieplan bestrijkt zullen rond 
het station Delft en de spoorzone veel veranderingen plaatsvinden. 
Hoewel er weinig geld is voor nieuwe investeringen is er gezien het 
politieke klimaat wel een goede mogelijkheid om invloed uit te 
oefenen om de wel beschikbare middelen zo goed mogelijk in te 
zetten; de gemeenten Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp doen 

eveneens zuinig aan. De komende periode zullen we vooral letten op 
de volgende kwesties:

In 2016-2017: 
•	 	De	maaswijdte	van	het	netwerk	in	het	zuidelijk	deel	van	Delft	

en in de richting van Rijswijk te beperken tot 400 meter door 
voorstellen te doen voor nieuwe infrastructuur. Verder gaan we 
intensiever met de afdeling Rijswijk samenwerken; de discussie 
over het pontje bij Pasgeld is weer geopend. De Gelatinebrug 
dient weer in de planvorming opgenomen te worden en de route 
tussen IJsmeestertunnel en Delft Zuid dient compleet gemaakt 
te worden. Aandacht voor goede aansluitingen met de regionale 
fietsinfrastructuur.

•	 	Voortzetting	van	deelname	aan	het	meldpunt	van	de	landelijke	
Fietsersbond, de naar voren gebrachte ideeën en knelpunten 
signaleren, controleren en bespreken bij de betreffende 
gemeente. 

•	 	Het	bepleiten	van	experimenten	bij	het	instellen	van	
verkeerslichteninstallaties (VRI’s) met alle richtingen groen 
voor fietsers. Belangrijkste verbeterpunten zijn de kruisingen 
van Westlandseweg - Krakeelpolderweg- Papsouwselaan en de 
daaraan gekoppelde VRI’s en van de Ruys de Beerenbrouckstraat - 
Prinses Beatrixlaan - Van Foreestweg

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

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

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

In 2016-2017:
•	 	De	fietscontroleacties	en	de	fietsverlichtingsacties	bij	scholen	

doen houden en waar mogelijk meer aandacht voor de controles 

vragen, in samenwerking met andere organisaties, zoals VVN.
•	 	In	augustus	geven	we	informatie	aan	buitenlandse	studenten	over	

de regels en fietsveiligheid in Nederland wordt in samenwerking 
met de VSSD en DISS (vereniging buitenlandse studenten) en doen 
we een praktijkles

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

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

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

•	 	Het	aan	de	orde	stellen	van	de	veiligheidsproblemen	bij	
provinciale routes, waar turborotondes met gelijkvloerse 
oversteken en parallelwegen met smalle fietsstroken standaard 
lijken te worden.

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

Glas op het fietspad

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

In 2016-2017:
•	 	Voortgaande	beïnvloeding	van	de	politieke	partijen,	met	als	doel	

een blijvende rol als adviseur van de gemeentelijke en provinciale 

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

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

•	 	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.

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

routes.

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

In 2016-2017:
•	 	Bij	discutabele	kwesties	persberichten	uit	laten	gaan	om	onze	

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

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

Stallen op Bastiaansplein blauw vak

Beleidsactieplan Fietsersbond afd. Delft e.o.  
voor het jaar 2016-2017
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nog in de fase van experimenten. Er worden 
proeven gedaan met lichtgevende strepen, 
lichtgevend asfalt, modulerende verlichting 
die aan en uit gaat naarmate de fietser zich 
voortbeweegt en zonnepaneellampjes. In 
het Sint Maartenspad bij Schipluiden zijn de 
zonnepaneellampjes te zien. 

We pleiten voor maatregelen die de veilig-
heid van fietsers verbetert. Dat betreft met 
name ook de sociale veiligheid, waardoor 
de stap om de fiets in plaats van de auto te 
nemen gemakkelijker wordt gedaan.

Zonnecellampje in fietspad bij Schipluiden

Afdelingsbestuur

E mail: delft@fietsersbond.nl 

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

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

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

Contactpersonen / werkgroepen

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

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

Verkeersambtenarenoverleg Pijnacker-
Nootdorp
Etienne Bral, leohart@kabelfoon.nl 

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

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

Fietsknooppuntennetwerk
Henk Karlas, karlasvanbroekhoven@casema.nl

Regionaal, Provincie, Landelijk

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

Kaderondersteuning: 
Jan Bijlsma: J.Bijlsma@fietsersbond.nl  en  
Wim Bot: W.Bot@fietsersbond.nl 
Voor Zuid Holland: Henk Hendriks
   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, hindernissen, 
slecht geregelde werkzaamheden of gewoon 
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
Enige tijd geleden werd op het meldpunt 
van de Fietsersbond een klacht gemeld 
over de gevaren op de route tussen Delft 
en Schiedam. Het ging over Abtswoude. 

Zuidkade Schipluiden overgang breed-smal

Een deel van deze route, in Delft,  is zonder 
fietspad en zo’n 100 meter voor de oversteek 
van het Sint-Maartensregtpad ligt de grens 
tussen binnen en buiten de bebouwde kom; 
daarbuiten mag dus 60km per uur gereden 
worden. Een stuk verder begint het  fiets-
pad, waar de strepen nog maar nauwelijks 
zichtbaar zijn en waar alleen op langs de weg 
Abtswoude tot kort voor de kruising met de 
Veenweg lantarens staan; deze verlichten 
niet het fietspad, maar de weg, omdat het 
fietspad op enige afstand ligt. Contact met 
de gemeenten Delft (verleggen grens be-
bouwde kom) en Midden Delfland (aanbren-
gen iets meer verlichting of op zijn minst 
goede strepen) hadden geen resultaat. 

De situatie is sindsdien wel verbeterd. Sinds 
december 2015 is de nieuwe snelweg A4 
door Midden Delfland geopend, met paral-
lel daaraan een nieuw fietspad, dat aan de 
Delftse kant aansluit op de Zuidkade en het 
Keenenburgerpad. Daarmee is een nieuwe 
fietsroute ontstaan tussen Delft en Schie-
dam, een route die in de toekomst door 
moet lopen naar Rijswijk, Wateringen en 
Den Haag. Maar ook deze route heeft alleen 
tussen de Veenweg en de Zuidkade een mid-
denstreep en is niet verlicht, in tegenstelling 
tot de ernaast liggende snelweg. 

Er zijn naast Abtswoude en het nieuwe 
fietspad nog twee routes naar Schiedam, na-
melijk de route langs de Schie en een route 
die parallel aan de spoorlijn loopt, vanaf 
het Abtswoudse bos naar de Groeneweg 
in Schiedam, uitkomend in Kerkbuurt, het 
dorpje aan de spoorlijn.
Afhankelijk van de bestemming in Schiedam, 
kies je een van deze vier routes. De route 
over Abtswoude is deels en die langs de 
Schie vrijwel geheel over een weg, waarop 
ook auto’s rijden. Vanwege de nieuwe 
snelweg zal het aantal auto’s dat gebruik 
maakt van deze sluiproutes wel verminderd 
zijn. Welke route je ook neemt, je moet een 
stuk door het donker fietsen. Een discussie 
over de veiligheid voor fietsers in de donkere 
wintermaanden is nog wel op zijn plaats.

De reden waarom er geen verlichting wordt 
aangebracht wordt ingegeven door de 
(nacht)rust voor weidevogels. Blijkbaar geldt 
dat niet voor de Zouteveenseweg, een groot 
deel van Abtswoude en de Veenweg, want 
daar staan wel lantarenpalen. Voor de hinder 
van licht van lantarenpalen zijn er de laatste 
tijd alternatieven ontwikkeld. Veelal zijn ze 

Met de fiets naar Schiedam, een nieuwe route zonder sluipverkeer
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Vermeer is thuis!


