
 
Verslag Jaarvergadering Fietsersbond  

Afdeling Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland 

op dinsdag 15 april 2014 

in De Papaver, Korftlaan 6, Delft 

 

Aanwezig:  

Frans van Daalen, Jan ’t Hart, Etienne Bral, Wiebe Boonstra, Marien Vermeer (vz), Klaas Pauw (verslag), Teko 

Salverda, Peter Bierma, Ferenc van der Vlist en Henk Karlas  

 

1 OPENING 

De voorzitter, Marien Vermeer, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Aan de agenda 

wordt punt 4A toegevoegd, Samenstelling bestuur.  

 

2 Mededelingen  

Met kennisgeving afwezig is Henk van Bergen in verband met een commissievergadering in het stadhuis. 

Verder vraagt Marien aandacht voor het nieuwe promotiemateriaal van de Landelijke Fietsersbond met nieuw 

logo. Dit materiaal is aanwezig op een van de tafels bij de ingang van het lokaal. Dit materiaal gaan we ook 

gebruiken voor ledenwerfacties, te beginnen met onze stand op de komende (juni) Midden-Delflanddag.  

 

3 Verslag van de jaarvergadering van 25 april 2013 

N.a.v. agendapunt 2. Ontwikkeling Spoorzone. De toekomstplannen zijn om de nog aan te leggen en in 

gebruik te nemen tramlijn naar de TU-wijk en Technopolis, langs Rijksweg 13 te verlengen naar vliegveld 

Rotterdam The Hague Airport en daarbij aan te sluiten op het tramnetwerk van de RET. Deze verbinding 

wordt dan HTM tramlijn 1 en de verbinding met het Tanthof wordt HTM tramlijn 19. 

 

4 Beleidplan 2014 – 2015 (zie blz 10 van Solutie 2014) 

De vervolgacties die voortvloeien uit het beleidsplan zorgen er voor dat we de komende jaren volop werk te 

verrichten hebben. Een korte opsomming:  

- We gaan ons inzetten voor een betere fietsinfrastructuur. De resultaten van ons onderzoek naar de toestand 

van het netwerk van de hoofdfietsroutes geven daar alle aanleiding voor. In het overleg met de 3 gemeenten 

zullen we ons hiervoor sterk gaan maken. 

- De veiligheid van de fietsinfrastructuur en het gemeentelijk overleg over fietsveiligheid.  Het aantal 

slachtoffers onder fietsers en voetgangers daalt niet in relatie tot die van de overige verkeersdeelnemers. Wij 

blijven alert op misstanden op fietspaden en knelpunten. 

- Uitkomsten van Fietskeuringen en fietsverlichtingsacties op basisscholen tonen aan dat voorlichting aan de 

ouders belangrijk blijft. Ook hieraan zullen we onze bijdrage gaan versterken. 

-  Met ons 10-puntenplan om het fietsparkeren in de binnenstad te lijf te gaan blijven we de politiek 

ondersteunen om dit grote probleem aan te pakken. 

- Om onze gestelde doelen te bereiken zullen we onze communicatie en samenwerking met 

belangengroeperingen versterken en uitbouwen. 

 

Van de gemeente Delft verwachten we veel steun bij het bereiken van onze plannen. Delft wil één van de 

beste fietssteden van Nederland zijn Zie http://www.delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_Delft/Fiets . Daarnaast 

heeft onze burgemeester zich in opdracht van het ministerie van verkeersveiligheid zich verplicht om met 5 

andere burgemeesters van belangrijke fietssteden om een verkeersveiligheidsplan op te stellen en uit te laten 

voeren. 

 

Fietspaaltjes weg  Op blz 11 van Solutie 2014 staat een artikel over de verwijdering van 150 fietspaaltjes die 

gevaarlijk zijn voor fietsers. Ooit zijn deze geplaatst om auto’s te weren van het fietspad, maar hebben als 

neveneffect dat zij vaak de oorzaak zijn van éénzijdige ongevallen doordat er tegenaan gereden wordt door 

(brom-)fietsers. De vraag is nu of er paaltjes zijn verwijderd die duidelijk een functie hebben. Zo zijn er auto’s 

gesignaleerd op het Abtswoudsepad vanaf de Zuideindseweg en ook worden auto’s gesignaleerd op de 

Oostpoortbrug welke dan de Kanaalweg op rijden met gevaarlijke situaties voor fietsers als gevolg. 

Vervanging Sint Sebastiaansbrug Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de situatie als straks de Sint 

Sebastiaansbrug niet meer gebruikt kan worden en dan mogelijk de Oostpoortbrug, die wordt opengesteld als 

calamiteitenroute voor de brandweer en de ambulance, een sluiproute voor autoverkeer wordt.  

Werkzaamheden op/aan fietspaden Met name bij kabel- en leidingwerkzaamheden kan de overlast voor de 

fietsers meer beperkt worden. Zo wordt op de WestVest in het trottoir aan kabels gewerkt over een veel 

http://www.delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_Delft/Fiets


langere afstand dan de richtlijn van 30 meter. Hierdoor moeten de voetgangers over een veel te  lange afstand 

op het drukke fietspad hun weg van en naar het station vervolgen. Een andere vervelende situatie is nabij de 

Kloksteeg waar de straat langs het fietspad open ligt en er niet gewerkt wordt.   

 

4A Samenstelling bestuur 

De voorzitter Marien Vermeer en de algemeen bestuursleden Henk Karlas (financiële contacten Landelijke 

Fietsersbond) en Klaas Pauw (verslaglegging fietsinlopen) stellen zich ook voor het komende jaar 

beschikbaar. De vergadering stemt hiermee in. 

 

Pauze 

 

5 Presentaties van enige belangrijke bevindingen bij de scan van het netwerk hoofdfietsroutes 

(Zie het artikel hierover op pagina 19 van Solutie 2014) 

4 Koppels van elk 2 vrijwilligers hebben in december 2013 de hoofdfietsroutes beoordeeld en hiervan verslag 

gedaan. Het 2
e
 deel van de ALV presenteert ieder koppel met PowerPoint of Word  een of meer van de zaken 

die hierbij het meest zijn opgevallen.  

  
Bij de beoordeling is er van uitgegaan dat de gebruikers van het fietspad zeer divers zijn. Iedere fietser volgt 

daarbij zijn eigen ideale lijn en op zijn specifieke fiets. Dat kan onder meer een gewone fiets, tourfiets, 

sportfiets, racefiets, bakfiets, ligfiets of een fiets met elektrische ondersteuning zijn. Daarbij zullen fietsers 

haakse bochten, waar het kan door “afsnijden”, deze vermijden. Dit in tegenstelling tot auto’s. Dit geldt ook 

voor het ontwijken van waterplassen op het fietspad, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Een 

voorbeeld hiervan is het Lokomotiefpad waar fietsers bij regenplassen de verkeerde weghelft kiezen.  

Smalle fietspaden, zoals het Virulypad, met gevaarlijke bermen, en waar ook nog eens voetgangers en ruiters 

van het pad gebruik maken. Fietsroutes waarnaast auto’s haaks worden geparkeerd zijn gevaarlijk omdat 

automobilisten niet altijd goed zicht hebben op langsrijdende fietsers doordat het uitzicht belemmerd wordt. 

Op veel fietsroutes ontbreekt de bewegwijzering. Zo is in de Buitenhof in de route Den Hoorn – Tanthof – 

Aziëlaan de aansluiting tussen het Bakkerenpad en het Verzetspad en de –tunnel onoverzichtelijk. Een situatie 

die men moet kennen. Het komt er op neer dat veel van deze routes ontdekt moeten worden door iedere 

fietser afzonderlijk. Met als gevolg dat hier niet bekend zijnde fietsers omfietsen of langs drukke autoroutes 

fietsen. Een mooi voorbeeld is de Oostsingel waarbij prettig langs het water gefietst kan worden op een 

vrijliggend fietspad. Helaas is de bewegwijzerde route via de Van Miereveltlaan, naast een drukke autoweg. 

Ook hoofdfietsroutes zijn vaak onbekend en sluiten niet goed op elkaar aan. Langs de Buitenwatersloot is 

aan de smalle kant de bewegwijzerde hoofdfietsroute van Delft naar Den Hoorn. Echter het fietspad aan de 

brede kant van de Buitenwatersloot sluit niet aan op deze hoofdfietsroute. Een vreemde aansluiting is er 

langs de Insulindeweg vanaf de Reineveldbrug waarbij richting Sint Jorisweg moet worden omgefietst vanaf 

de ventweg door de Sint Eustatiusstraat. Bij het in een rechte lijn fietsen komen vaak onnodige 

onderbrekingen voor en verder mankeert het aan de inrichting, breedte van het pad, keuze van de 

wegverharding (comfort) van deze belangrijke fietspaden. Door het niet schoonhouden van fietspaden 

bijvoorbeeld het Rijspad bij zwembad Kerkpolder, ontstaan gevaarlijke situaties. Er blijft bladafval liggen dat 

door regen een smurrieboel wordt. Ook door overhangend groen worden fietspaden smaller.  

Bij de keuze die ontwerpers maken van nieuwe hoofdfietsroutes wordt niet altijd prioriteit gegeven aan de 

belangrijkste vervoersstroom. Bij de herinrichting van de Zuidwal is het tweerichtingen fietspad bij de 

kruising met de Hamtunnel te smal en onoverzichtelijk. Ten opzichte van de autoweg komt het fietspad er 

daar karig van af. 

 

Tijdens de presentaties is discussie gevoerd en zijn vragen gesteld en beantwoord waarmee de agendapunten 6 

en 7 ( Discussie en Rondvraag) zijn behandeld. 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging voor de belangstelling de jaarvergadering om 22.15 uur. 

 






