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Agenda Jaarvergadering

Datum:  dinsdag 15 april 2014
Plaats:   Natuur- en milieucentrum De Papaver,  

Korftlaan 6 te Delft
Aanvang:  20.00 uur, vanaf 19.45 is er koffie of thee en koek

Agenda:  1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de jaarvergadering van 25 april 2013 
4. Beleidsactieplan 2014-2015 

    20.45-21.00 uur pauze 

5. Presentatie Het fietsnetwerk, het resultaat van onze scan 
    (zie toelichting op pagina 19) 
6. Discussie 
7. Rondvraag

Het nieuwe Meldpunt van de 
Fietsersbond

Sinds de heropening van het Fietsersbond 
Meldpunt (begin mei 2013) heeft het 
Meldpunt 3300 meldingen en ideeën 
van fietsers mogen ontvangen. Een 
geweldig resultaat! En sinds 1 januari 
zijn daar – zonder noemenswaardige 
gladheidsperikelen als gevolg van een 
uitblijvende winter – alweer 500 meldingen 
bijgekomen.
Voor het gebied van onze afdeling, Delft, 

Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland 
zijn de cijfers respectievelijk 30 en 8. Je 
kunt de meldingen bekijken via het kaartje 
en ook de ideeën voor verbetering zijn 
daarop zichtbaar.
De ingediende meldingen worden 
rechtstreeks doorgestuurd naar de 
betreffende wegbeheerder. Een flink deel 
van deze meldingen is inmiddels opgelost; 
waar een oplossing te lang uitblijft kaarten 
we dat aan bij de wegbeheerder. Soms 
is een oplossing niet direct voorhanden 
of is een plan in voorbereiding voor 
herinrichting van de situatie. In die gevallen 
houden we wel de vinger aan de pols.
We roepen leden op om nieuwe knelpunten 
te melden via het meldpunt, maar ook 
om goede ideeën in te zenden. Als er een 
goed idee is kan dat veel support krijgen 
via andere melders van het meldpunt. Dat 
geeft een extra motivatie om verbetering 
af te dwingen.

Colofon

Solutie is een uitgave van de 
Fietsersbond, afdeling Delft.

Redactie
Marien Vermeer
Etienne Bral

Opmaak
Ton van de Nieuwenhuijzen

Drukwerk
Druk. Tan Heck, Delft

De voorpagina 
Twee totaal verschillende winters: 
het Virulypad in januari 2013 en de 
kruising van het Virulypad met de 
Noordkade in januari 2014.
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Van de redactie

Een nieuwe Solutie, weer boordevol met lezenswaardige 
artikelen. Dit jaar staat in het teken van een hernieuwd beleid. 
Nu er een nieuw college van B&W aan de slag gaat, willen wij het 
nieuwe bestuur meegeven dat er op het gebied van de fiets nog 
wel veel te verbeteren valt. 
In de jaren zeventig liep Delft vooraan met het definiëren van 
een nieuw netwerk voor de fiets. Er werden nieuwe verbindingen 
gemaakt en barrières geslecht. Sinds die tijd zijn veel mensen 
weer op de fiets gestapt en meer gaan fietsen. Het is normaal 
geworden om als het even kan binnen de stad met de fiets te 
gaan. Maar met al dat succes ondervinden we ook dat we er 
nog lang niet zijn:  de fietsenstallingen van het station puilen 
uit, op mooie dagen struikel je over de geparkeerde fietsen 
in de binnenstad. En de routes worden steeds drukker, de 
diversiteit op het fietspad neemt nog steeds toe, terwijl de 
breedte van fietspaden niet toeneemt. Kortom, we zijn ingehaald 
door het enorme succes en er is verzuimd om op tijd passende 
maatregelen te treffen. Hoog tijd om ons fietsnetwerk en het 
fietsparkeren eens goed tegen het licht te houden en voorstellen 
voor verbeteringen te formuleren.
Onze visie op het fietsnetwerk is het hoofdonderwerp op onze 
jaarvergadering op 15 april. 
Voor het tweede jaar presenteren we een beleidsactieplan. Het 
eerste presenteerden we op de vorige jaarvergadering en  nu 
hebben we het tweede integraal opgenomen in dit nummer. 
Het bevalt ons goed om vanuit deze visie aan de slag te gaan. 
Het komende jaar gaat de afdeling onder andere meer de 
aandacht richten op goede maatregelen voor de fietsers bij 
wegwerkzaamheden.
Verder vindt u het in de verkiezingstijd gepresenteerde 
10-puntenplan voor het fietsparkeren in de Binnenstad . 
Dat moet leiden tot een samenhangend plan van aanpak; 
verschillende partijen hebben al aangegeven gebruik te willen 
maken van onze inzichten.
We hopen dat het komende jaar een vruchtbaar en blij jaar wordt 
voor de fietser, met meer aandacht voor comfort, veiligheid en 
ruimte voor de fietsgebruiker.

De redactie
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Duim omhoog voor verbetering oversteek Kleveringweg
De oude situatie van de oversteek van het fietspad langs de 
Brasserskade bij de Kleveringweg betekende heel erg opletten 
of de automobilist wel in de gaten had dat er fietsers rijden die 
voorrang moeten krijgen. Op aangeven van de politie zijn middelen 
gevonden waardoor de oversteek rechter op de dwarsweg is 
gemaakt en daardoor veel veiliger geworden.
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Reguliere inloopavonden
Op deze bijeenkomsten bespreken we onder meer de actuele 
verkeerssituaties voor de fietser. Een belangrijke informatiebron 
hiervoor vormt het vernieuwde landelijk meldpunt van de 
Fietsersbond. Hindernissen die fietsers onderweg tegenkomen, 
zoals een slecht wegdek, voor fietsers verkeerd afgestelde 
verkeerslichten (langdurig rood licht en kortdurend groen licht), 
overbodige of slecht zichtbare paaltjes, kunnen op een eenvoudige 
wijze gemeld worden op: http://meldpunt.fietsersbond.nl/. 
Ook kunnen daar suggesties voor veranderingen worden 
ingebracht.
Elke melding wordt direct doorgegeven aan de verantwoordelijke 
wegbeheerder.  Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie 
Zuid-Holland, Rijkswaterstaat of het Hoogheemraadschap Delfland.
Ook wordt de melding doorgegeven aan de plaatselijke afdeling 
van de Fietsersbond. Vaak zijn gemelde situaties direct oplosbaar, 
bijvoorbeeld een losliggende tegel. Maar meldingen kunnen ook om 
gecompliceerde zaken gaan, verkeersonveilige toestanden. Deze 
kunnen desgewenst door de melders op de inloopavonden worden 
toegelicht, bij voorkeur ondersteund met foto’s. Het helpt enorm 
als een melder van een onveilige situatie een suggestie voor een 
oplossing heeft. Als deze onderschreven wordt door ten minste 10 
mensen (dit kunnen ook de vrijwilligers van de plaatselijke afdeling 
zijn), zal het voorstel worden doorgestuurd naar de gemeente en 
de wegbeheerder. Met de gemeenten hebben wij op reguliere basis 
overleg over openstaande en opgeloste meldingen.

Een recente melding met resultaat
Er is melding gemaakt van lekkende fietstunnels waar regen- en/
of grondwater de tunnel instroomt. 

Bij vriesweer ontstaat door gladheid een gevaarlijke situatie. Twee 
van deze lekkende tunnels bevinden zich bij de Noordweg en 
Randstadrail tussen Pijnacker en Nootdorp. Mede door de inbreng 
van onze plaatselijke Fietsersbond is er een oplossing gekomen 
door middel van een drainagesysteem.

Het Raadhuisplein in Pijnacker is weer toegankelijk voor fietsers 
nadat  de resultaten bekend werden van de enquête van de 
Fietsersbond en door de inzet van verschillende politieke partijen.

Stedelijke en regionale hoofdfietsroutes 
Elke gemeente heeft haar eigen hoofdfietsroutes en samen 
vormen deze hoofdfietsroutes het regionale hoofdfietsroute 
netwerk.

Fietsersbond afdeling Delft - Jaarverslag 2013

EEN NIEUWE VOORZITTER, MEER ACTIEVE VRIJWILLIGERS ZIJN WELKOM
In 2013 heeft een voorzitterswisseling plaatsgevonden. Wiebe Boonstra is opgevolgd door Marien Vermeer.
Met een team van circa 8 actieve leden behartigen wij de belangen van de fietsers in de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp 
(waaronder Delfgauw en Oude Leede) en Midden-Delfland (Schipluiden, Maasland, Den Hoorn en ’t Woudt). 
Helaas ontbreken er actieve leden uit Midden-Delfland, Nootdorp en Delfgauw. 
De leden die in deze omgeving wonen, roepen wij op om te participeren in ons team. Ieder lid is welkom op onze maandelijkse 
inloopavonden, die worden gehouden in het Bezoekerscentrum voor natuur en milieu De Papaver, Korftlaan 6 in Delft, tegenover 
De Schaapskooi / ingang kinderboerderij. Elke laatste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur. Met uitzondering van de 
maanden juli, augustus en december.
In 2013 hebben we een beleidsplan opgesteld, waarmee we aan de slag zijn gegaan. Zie voor het beleidsplan elders in Solutie. 

Lekkende fietstunnel
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Binnen de bebouwde kom moeten hoofdfietsroutes om de 400 tot 
600 meter een netwerk vormen, waardoor omrijbewegingen van 
langer dan 1,5 keer de hemelsbrede afstand niet nodig zijn.
De Schie en de spoorlijn vormen in het zuidelijk stadsgedeelte van 
Delft (Voorhof/Buitenhof en Tanthof met de TU-wijk) hinderlijke 
obstakels in het stedelijk en regionaal hoofdfietsroutenetwerk. 
De afdeling van de Fietsersbond heeft een begin gemaakt met 
de beoordeling van het hoofdfietsnetwerk op verkeersveiligheid, 
comfort, bewegwijzering en directheid van verbindingen. Met de 
conclusies daarvan gaan we in 2014 aan de slag.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Fiets 2012-2016
In dit uitvoeringsprogramma staan o.a. de volgende nog uit te 
voeren plannen:
•   aanleg van de nieuwe Gelatinebrug, die komt te liggen 

halverwege de Abtswoudsebrug en de Kruithuisbrug. Met een 
fietstunnel onder het spoor kan er een directe fietsverbinding 
gerealiseerd worden tussen Voorhof en de TU-wijk.

•  de gewenste verbreding van het Virulypad, tussen Delft 
en Zoetermeer, in het Bieslandse Bos ter hoogte van de 
Noordeindseweg in Delfgauw en de Korftlaan in Delft.

•  een nieuw, veilig, en vrijliggend fietspad ten behoeve van 
scholieren tussen ’t Woudt en De Lier. Wij vinden dit een goede 
ontwikkeling aangezien het bestaande vrijliggende fietspad langs 
de N223 omgebouwd gaat worden tot een parallelweg voor 
bestemmingsverkeer, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen.

Wat de provincie ook in haar uitvoeringsprogramma heeft 

staan, zijn uitbreiding en verbetering van bestaande stad- en 
landfietsroutes. In onze omgeving gaat het om de route Delft- 
Ruyven-Oude Leede-Pijnacker, met een (verbeterde) fietstunnel 
onder de A13. De stad- en landfietsroute is er voor de recreatieve 
fietser, om snel vanuit de stad in een landelijke omgeving te 
kunnen fietsen.

Het is onze taak als plaatselijke afdeling van de Fietsersbond 
om de realisering van deze plannen te bewaken, zodat deze niet 
sneuvelen onder planologische problemen, tegenwerking van 
andere wegbeheerders en/of  in het kader van bezuinigingen.
Een voorbeeld van een planologisch probleem vormt de 
snelle fietsverbinding tussen Hofplein in Rotterdam en de 
Hofvijver in Den Haag. De route, tussen de randstadrailhaltes 
Pijnacker-Centrum en Nootdorp, ter hoogte van de fietstunnel 
onder de randstadrail bij Nootdorp, sluit aan op de Laakweg. 
Volgens het oorspronkelijke plan moet deze fietsroute langs de 
voormalige Hofpleinspoorlijn worden doorgetrokken. Echter een 
grondonteigeningsprocedure staat uitvoering hiervan in de weg. 

Ontwikkelingen A4 Midden-Delfland
Tussen het Kruithuisplein in Delft en het Kethelplein bij Schiedam 
en Vlaardingen wordt aan de oostzijde van deze rijksweg 
een vrijliggend fietspad  gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een 
goede alternatieve fietsroute vanaf Abtswoude/Harreweg of 
Zoutveenseweg tussen Delft-Zuid/Schipluiden en Schiedam/
Vlaardingen.

Raadhuisplein Pijnacker

Virulypad
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 en verkiezing Fietsstad 2014
Het thema van de verkiezing van Fietsstad 2014 is ‘Fietsen 
zonder hindernissen’. Van onze afdeling zijn er geen gemeenten 
genomineerd.  Desondanks is het thema belangrijk met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de 
daaropvolgende collegevorming. Gaan de nieuwe colleges van 
burgemeester en wethouders de hindernissen oplossen die 
fietsers ondervinden in hun woon-werk-schoolroutes? Er zijn 
door ons brieven gestuurd aan de politieke partijen (ook de lokale) 
om dit thema onder de aandacht te brengen. GroenLinks in Delft 
en Pijnacker-Nootdorp heeft hier positief op gereageerd en is 
met ons in gesprek gegaan over de positie van de fietsers in 
hun verkiezingsprogramma. De partijen die nog niet gereageerd 
hebben zullen nogmaals benaderd worden.

Hindernissen
Fietsers en ook voetgangers ondervinden hinder met name 
bij bouwwerkzaamheden, aanleg van kabels en leidingen. Het 
probleem is dat de omleiding niet altijd kort en veilig is, direct 
langs de werkzaamheden. Het gaat om situaties waarbij het 
fietspad in beslag wordt genomen door werkzaamheden en 
er naast het fietspad twee autorijstroken per richting zijn. In 
voorkomende situaties dient een naastliggende autorijstrook 
beschikbaar gesteld te worden als voet- en fietspad, of een 
korte logische omleiding door een aangrenzende woonwijk. In 
de belangrijke fietsroute voor scholieren op de Westlandseweg 
was het in de herfst van 2013 niet goed geregeld. Ook voor het 

signaleren van dergelijke hindernissen dient het http://meldpunt.
fietsersbond.nl/

Herinrichting van de openbare ruimte
Na jaren van wegopbrekingen wordt er nu een begin gemaakt met 
de definitieve herinrichting van de openbare ruimte aan de zuid-
westkant van de binnenstad van Delft. Daarbij gaat het om de 
capaciteit van de weg. Hoeveel ruimte is er beschikbaar voor elke 
categorie van verkeersdeelnemers? En welke soort wegverharding 
wordt er daarbij toegepast?
Deze vraagstelling geldt niet alleen voor Delft, maar ook voor 
Pijnacker –Nootdorp, Midden-Delfland en de rest van de regio. 
Hoe breed zijn de (tweerichting) fietspaden? Kun je er naast 
elkaar fietsen (ouder en kind), zonder hinder te ondervinden van 
tegemoetkomend en/of passerend fietsverkeer? Kortom, is het 
veilig op het fietspad! Zijn de fietspaden breed genoeg om het 
toenemende fietsverkeer te kunnen verwerken? En hoe zit het 
met het medegebruik door veel sneller rijdende bromfietsers/
scooters en fietsen met elektrische ondersteuning ten opzichte 
van de fietsers die zich uitsluitend op spierkracht voortbewegen? 
Zijn de (tweerichting) fietspaden ook veilig voor ouderen, kinderen 
en mindervaliden? Ondervinden zij zodanig hinder van hun snellere 
medefietspadgebruikers dat hun deelname aan de mobiliteit, aan 
het verkeer, onmogelijk aan het worden is?
Een belangrijke kwestie is natuurlijk welke uitgangspunten onze 
politieke bestuurders (gemeenteraden en wethouders) hanteren 
waaraan een wegindeling moet voldoen, en voor de kwaliteit van 
het wegdek. En welke uitgangspunten van toepassing zijn voor 
ontwerpers en verkeerskundigen bij de nieuwe indeling van de 
openbare ruimte.

De Fietsersbond ziet in Delft, maar ook elders, dat het niet goed 
gaat met de verkeersveiligheid van fietsers.  Een voorbeeld 
hiervan is het nieuwe fietspad langs de Zuidwal, tussen het 
Achterom en de Hambrug. Het fietspad is daar te smal voor 
het toenemend fietsverkeer. Nergens is het (rode) pad breder 
dan 3 meter, terwijl de ontwerprichtlijn bij dit soort fietspaden 
uitgaat van minstens 3,60 meter. Ter hoogte van de Hamtunnel 
en de Hambrug is het voetpad zo smal dat de voetgangers er 
onvoldoende ruimte hebben om elkaar te kunnen passeren. 
Daarnaast is het wegdek, vanwege misplaatst historisch gevoel, 
nergens geasfalteerd, maar de naastgelegen autorijbanen wel. 
Zoals op de foto duidelijk te zien is, is de situatie voor de naar 

Fietspad langs de Zuidwal
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beneden rijdende fietser onduidelijk. Er staat wel een geel zuiltje 
met een vanuit die positie schier onzichtbaar bord met pijl, 
maar veel fietsers nemen de linker rijstrook om linksaf te slaan 
met (bijna) botsingen met het vanuit de Hamtunnel naar boven 
rijdende fietsverkeer (soms met de smartphone aan het oor). Pijlen 
op het wegdek zou de situatie veel duidelijker maken.
Ook de herinrichtingsplannen voor de Spoorzone zien er ongunstig 
uit. Op het toekomstig fietspad op de Phoenixstraat worden er 
allerlei “stedenbouwkundige fratsen” van de Spaanse ontwerper 
aangelegd, wat drempelvormend werkt en ten koste gaat van 
het comfort van de fietser. De fietser is het meest gebaat bij 
geasfalteerde fietspaden, desnoods in straatsteenprint.
De Buitenwatersloot is nog steeds niet heringericht als 
fietsstraat. De Fietsersbond heeft indertijd haar voorkeur 
uitgesproken voor een wegdek van asfalt in straatsteenprint met 
parallelstroken van klinkers. Al vanaf 1996 dringt de Fietsersbond 
aan op verbetering van het wegdek. De wegbeheerder neemt geen 
beslissing onder druk van de bewoners die niet goed geïnformeerd 
zijn door de gemeente over wat de consequenties zijn van een 
fietsstraat.

Wegbeheerders en gemeentebestuurders moeten duidelijk 
aangeven wat verkeersveilig ontwerpen betekent. Zeker bij 
het botsen van belangen, zoals tussen de weggebruikers en 
bewoners (Buitenwatersloot), maar ook tussen categorieën van 
weggebruikers onderling. Volgens de Fietsersbond moet de 
verkeersveiligheid van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers 

het uitgangspunt zijn. Dat zijn de ouderen en kinderen op het 
voetpad en het fietspad, en als er geen fietspad is de rijweg. 
In het kader van “met de fiets minder files” worden buiten de 
bebouwde kom in de toekomst  zogenaamde snelfietspaden 
(of zijn het snelfietswegen) aangelegd, die waar het kan 2x3 
meter breed zijn. Deze breedte is van belang zodat de snellere 
fietspadgebruikers de langzame kunnen  passeren. Hiermee in 
overeenstemming zou voor fietspaden binnen de bebouwde kom 
moeten worden uitgegaan van voldoende breedte van de voet- en 
fietspaden voor een veilig gebruik hiervan en rekening houdend 
met het toenemend gebruik. 
Waar nu de breedte van het fietspad vaak een “sluitpost” is 
(Zuidwal) dient bij toekomstige aanleg en (her-)inrichting van 
wegen prioriteit gegeven te worden aan de noodzakelijke breedte 
van het fietspad . Als dat is vastgesteld, dan kan bepaald worden 
hoeveel ruimte er overblijft voor de overige weggebruikers, 
tram en bus en autoverkeer. De Fietsersbond heeft niet de 
indruk dat wegbeheerders en gemeentebestuurders altijd 
de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers boven 
het belang stellen van doorstroming van het autoverkeer en 
openbaar vervoer.

Ook in Pijnacker bij de herinrichting van de Oostlaan en de 
Westlaan en in Nootdorp van de Molenweg vragen wij ons af of de 
voet- en fietspaden voldoende veilig zijn. Zijn de paden voldoende 
breed zodat ouder en kind veilig naast elkaar kunnen fietsen 
zonder dat inhalend autoverkeer hen hindert?

Buitenwatersloot

Pijnacker, Oostlaan - Westlaan
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St Sebastiaansbrug
Bij de presentatie van de plannen voor vernieuwing van de 
St Sebastiaansbrug is de Fietsersbond de schrik om het hart 
geslagen. Ook hier is de ruimte voor de fietser beperkt. Er is 
gekozen voor twee smalle éénrichtingfietspaden aan weerszijden 
van de brug. Terwijl de brug ook nog eens een meter hoger wordt, 
met als gevolg een nog steilere helling om de brug op te fietsen.
De Fietsersbond heeft voorgesteld om aan de zijde van de 
begraafplaats een tweerichtingfietspad aan te leggen in plaats van 
twee afzonderlijke éénrichtingfietspaden aan beide zijden van de 
brug. Ons voorstel is gebaseerd op de verwachting dat er vanaf 
het tweerichtingfietspad vanuit de TU-wijk tegen de rijrichting in 
(spookfietsen) naar Zuidpoort/In de Veste gefietst gaat worden.  

Dit tweerichtingfietspad vanaf de brug zou goed kunnen 
aansluiten op het bestaande tweerichtingfietspad naar de TU-wijk 
en goed passen in de herinrichting van de Mijnbouwstraat richting 
Poortlandplein. Autoverkeer van en naar de St Sebastiaansbrug 
rijdt dan in twee richtingen over de Mijnbouwstraat naar het 
Poortlandplein waar een rotonde komt met een fietspad voor 
tweerichtingen (langs het park?).  
Helaas kan het door ons voorgestelde tweerichtingenfietspad 
op de St Sebastiaansbrug niet worden gerealiseerd. Het heeft 
er mee te maken dat de indeling van de brug reeds vaststaat. 
Hierbij is rekening gehouden met de ruimte die noodzakelijk 
is voor de tramsporen. De tram komt hierdoor dichter bij de 
gevelwanden van de Ezelsveldlaan en de Nieuwelaan met mogelijk 
extra geluidsoverlast als gevolg.  Wij betreuren het dat de 
Fietsersbond niet is betrokken en tijdig op de hoogte is gesteld van 
de gehele planfase voor vernieuwing van de St Sebastiaansbrug 
en bijbehorende plannen voor de Mijnbouwstraat en het 
Poortlandplein. De gemeente Delft heeft toegezegd bij nieuwe 
herinrichtingsplannen de Fietsersbond uit te nodigen voor haar 
inbreng, wat nu achteraf is gebeurd.

Midden-Delfland
Een positieve ervaring is er bij de herinrichting in de gemeente 
Midden-Delfland. De Westgaag, een smalle polderweg ten 
zuidwesten van Maasland is heringericht als fietsstraat. In 
de fietsexcursie op 2e pinksterdag in 2014 wordt deze straat 
opgenomen.
Een andere herinrichting is de aanleg van de Hooipolderweg, als 
rondweg om Den Hoorn. Deze weg sluit aan op het verlengde 

van de Reinier de Graafweg, langs het sportpark van Den Hoorn 
(Zuidhoornseweg) en wordt met een viaduct over de A4 verbonden 
met de Woudseweg. Hierdoor kan in de kern van Den Hoorn de 
Woudseweg zonder vrijliggend fietspad heringericht worden als 
30 km-gebied. Het is nog ongewis of er naast de rondweg om Den 
Hoorn een vrijliggend fietspad wordt aangelegd.

Fietsexcursie 2e pinksterdag
De fietsexcursie is onder minder mooi weer verreden. Met droog 
weer vertrokken we van Hofstede Oostrijk aan de Delfgauwse 
Zuideindseweg. Door Emerald (fietsen in de voorrang) langs 
de Delftse Hout, fietsstraat (waar is het bord  einde fietsstraat 
aan de Delftse kant?) Korftlaan, Virulypad, Noordweg en langs 
randstadrail waar we drooggelegde tunnels (zie foto) hebben 
bezichtigd, Bieslandsebos, Balijbos (naar het fietsviaduct over de 
spoorlijn en onder de A12 door naar Zoetermeer. 
Hiervandaan, inmiddels in de regen, door het Zoetermeerse 
fietspadennetwerk naar de fietsstraat Voorweg. Hier is uitsluitend 
(auto-)bestemmingsverkeer, in twee richtingen, toegestaan. 
Verder door het dorpscentrum over vrijliggende fietspaden langs 
de N470, na gepauzeerd te hebben bij Dekker Sport, terug naar 
huis. Vanwege het slechte weer is er geen omweg gemaakt naar 
de fietskathedraal. Deze bevindt zich onder de afrit van de A12 bij 
Bleiswijk. Het is een hoge fietsonderdoorgang. 
Ondanks de regen heeft een handvol deelnemers de excursie 
gefietst met als doel de fietsinfrastructuur van Zoetermeer te 
verkennen. Opvallend waren de vrijliggende fietspaden tussen 

Fietsexcursie
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Fietsexcursie 
2e pinksterdag 9 juni 2014
 
Deze keer gaat de excursie door Midden Delfland.
Over polderwegen, waar er een polderweg tot fietsstraat 
is gemaakt. Over vrij liggende fietspaden, waar er één tot 
parallelweg wordt omgebouwd. Langs een gerestaureerde 
keersluis en een (draaiende) molen. Over een artistieke 
brug en het eerste slechtste fietspad van Nederland, wat nu 
verbeterd is. En over een bovengrondse tunnel van de meest 
besproken autosnelweg in aanleg.

Om 10.00 uur verzamelen op de Delflandhoeve,  
Schieweg 166, 2627 AS Delft.
(Tussen Avalex overlaad station en de Kandelaarbrug).
 
Ontvangst met koffie en thee. 
Vertrek om 10.30 uur. Neem een lunchpakket mee. 
Onderweg stoppen we voor een aangeboden consumptie.
Tussen 15.00 en 16.00 beëindigen we de excursie, 
die 30 tot 35 km is.
 
Gaat u mee stuur dan uiterlijk zaterdag voor Pinksteren een 
mail naar delft@fietsersbond. nl
of bel Klaas Pauw 015 2121621

hoogbouwflats en de transitie van een oude polderweg (Voorweg) 
naar fietsstraat. Dat hier bestemmingsverkeer in twee richtingen 
is toegestaan heeft te maken met het feit dat het geen doorgaande 
weg is voor autoverkeer. In de fietsstraten in Delft, de Korftlaan 
en de Westlandseweg, kennen we éénrichting voor autoverkeer. 
Overigens lijkt de structuur in Pijnacker, de fietsroutes langs de 
Randstadrail en langs de Pijnackersevaart, veel op die van de 
Voorweg.

Bezuinigingsplannen voorkomen
Op het laatste moment is voorkomen dat de gemeente Delft 
bezuinigingen gaat doorvoeren door het schrappen van het 
verkeersexamen en het sluiten van de gratis fietsenstallingen 
van Biesieklette bij de Oude Langendijk en winkelcentrum de 
Hoven. We blijven alert, omdat de gemeente bezig is met een fors 
saneringsplan.

Fietsexcursie

Fiersexcursie
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In dit tweede beleidsactieplan:
a. Waar staan we voor
b. Welke middelen zetten we in
c. Wat doen we in 2014-2015
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 doen dat door middel van allerlei 
activiteiten binnen de drie gemeenten. Dit beleidsactieplan betreft 
de periode 2014-2015.

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 eerste beleidsplanperiode is een 
kritische beoordeling van het netwerk gedaan. Daarin komt een 
aantal punten naar voren die verbeterd dienen te worden. Dat 
doen we door dat te bepleiten bij de gemeentelijke overheden en 
voorstellen aan te dragen.

In 2014-2015: 
•  De netwerkbeoordeling maken we af. Daarin hebben we 

aandacht voor verkeersveiligheid, directheid van routes, 
maaswijdte, knelpunten, het aandoen van belangrijke 
bestemmingen. We letten ook op aansluitingen met netwerken 
in andere gemeenten.

•  De maaswijdte van het netwerk in het zuidelijk stadsdeel en 
in de richting van Rijswijk  te beperken tot 400 meter door 
voorstellen te doen voor nieuwe infrastructuur. De Gelatinebrug 
dient weer in de planvorming opgenomen te worden.

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

•  Het bepleiten van experimenten bij het instellen van 
verkeerslichteninstallaties (VRI’s) met alle richtingen groen voor 
fietsers.

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

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 2014-2015:
•  De fietscontroleacties en de fietsverlichtingsacties bij scholen 

doen.
•  Meer aandacht voor oudere fietsers en onervaren fietsers door 

fietslessen.
•  Onveilige elementen (paaltjes en trottoirbanden die gevaar 

opleveren) doen verdwijnen; paaltjes die ten onrechte verdwijnen 
weer terug zien te krijgen.

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 2014-2015:
•  Voortgaande beïnvloeding van de politieke partijen, met als 

doel een goede fietsparagraaf in het coalitieplan van de nieuwe 
colleges in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland.

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

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

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

routes.

Beleidsactieplan Fietsersbond afd. Delft e.o. voor het jaar 2014-2015
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Voorlichting en communicatie: naar verschillende doelgroepen: 
actieve en lerende fietsers, scholen en ouderen, e-bike gebruikers, 
aanstaande raadsleden.

In 2014-2015:
•  Bij discutabele kwesties persverklaringen uit laten gaan om onze 

mening duidelijk te maken.
•  Nieuw gekozen raadsleden uitnodigen voor een fietsexcursie 

door de gemeente, waar gefocust kan worden op knelpunten en 
verbeterpunten.

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

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

Een beloning voor het lange wachten
 
Veel fietsers zullen zich de moeizame klim en de steile afdaling 
herinneren wanneer zij van de Rotterdamseweg naar de 
Kruithuisweg stegen respectievelijk in omgekeerde richting 
afdaalden. Sommigen waagden het om die tocht fietsend af 
te leggen. Getrainde rijders op een fiets met  versnellingen 
lukte het nog wel eens de weg omhoog aan te vangen, maar 
bij de bocht ging het meestal mis en werd men tot voetganger 
gedegradeerd. En in de andere richting was het ook uitkijken 
geblazen als de remmen niet al te best waren. Anders vloog je 
al gauw uit de bocht en in het struweel. 

Aan al deze virtuositeit is nu een eind gekomen. De gemeente 
heeft een keurige helling aangelegd, die voor het gros van de 
fietsers in beide richtingen bedwongen kan worden. Wel heb 
je pech als je in de bocht een tegenligger treft. Om klimmend 
op snelheid te blijven moet je haast wel de buitenbocht nemen, 
waarbij je op de verkeerde weghelft komt. Eigenlijk had die 
bocht dus wat ruimer gemoeten en zou eigenlijk ook beter een 
horizontaal plateau zijn om daar met lage snelheid om elkaar heen 
te kunnen manoeuvreren. Een “dance de la bicyclette”: http://www.
youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NN3lZpcgJIEde 
of is het meer deze : http://www.wimp.com/bicycleskill/.

Als Fietsersbond hebben wij jaren met afgrijzen de situatie 
aanschouwd, denkende dat het te veel gevraagd zou zijn wanneer 
wij een reconstructie voorstelden. En nu heeft de Gemeente ons 
dus aangenaam verrast. Een voorbeeld voor sommige andere 
knelpunten, want wij blijven natuurlijk alert.
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Fietsparkeren in de binnenstad.

Zo’n 15 tot 20 jaar geleden is in de binnenstad een beleid 
ingezet dat het verblijfsklimaat moest verbeteren; zoveel 
mogelijk zou het weer het domein van langzaam verkeer 
moeten worden, met bezoekersparkeren aan de rand. Dat 
werd een groot succes: veel mensen komen nu met de fiets 
naar de stad. Maar het beleid had geen rekening gehouden 
met de gevolgen daarvan. 

Probleem: Op mooie zaterdagen en bij evenementen is de stad 
overvol met geparkeerde fietsen.

Analyse: We maken onderscheid in bewoners en bezoekers; ze 
hebben allebei verschillende verlangens. Bezoekers moeten iets 
halen, kopen, bezoeken en vertrekken dan weer; bewoners willen 
vooral dat hun fiets er de volgende keer, de volgende dag, nog 
staat.

Waar komen bezoekers op af: naar winkels dagelijks, maar 
vooral op zaterdag, naar de bioscoop ook op vrijdag en zaterdag 
en naar evenementen. Het bezoekersparkeren betreft drie soorten 
probleem:
1.   Beschikbaarheid: Veel beleid is er niet op gericht fietsers 

een aantal alternatieven aan te bieden en hen daarheen te 
begeleiden. 

2.   Bekendheid: Wat weten bezoekers van waar je kunt stallen? 
Er is geen goede bewegwijzering richting stallingen. 

3.   Gedrag: Vaak is het ‘Zet je fiets maar voor de winkeldeur waar 
je moet zijn… Een NS’er zei weleens: als je niet handhaaft, 
stallen ze zelfs op het perron. Veel mensen staan er niet bij 
stil dat er alternatieven zijn die vooral prettig zijn voor andere 
gebruikers, dat er soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan 
door blokkering van vluchtwegen en hulpdiensten.

En dan de bewoners: Veel bewoners missen eigen 
stallingsruimte, maar zijn niet altijd bereid daarvoor te betalen. Er 
zijn wel verschillende ervaringen: bij de kelder van het postkantoor 
was te weinig belangstelling voor een betaalde fietsenberging 
voor bewoners; daarentegen hebben bewoners zelf bergingen 
gebouwd op verschillende binnenterreinen tussen Oosteinde en 
Oranjeplantage; de nietjes in onder andere de Choorstraat werden 
bezet door bewoners om hun fiets vast te zetten en ze waren 
dus niet meer bruikbaar voor bezoekers die de fietsen ernaast 
moesten zetten. 

De Fietsersbond heeft een 10-punten plan opgesteld:
1.  Analyseer de routes die fietsers nemen en stel daar je beleid 

op af. 
2.   Regel waar fietsen gestald kunnen worden; de ervaring op het 

Bastiaansplein is dat er dan minder lukraak gestald wordt.
3.   Je moet fietsers laten weten welke alternatieven er zijn. Dat 

betekent goede bewegwijzering: zet bordjes zoals in Utrecht 
waar fietsers begeleid worden naar de bewaakte stallingen. 
Begin met de Biesieklette op het Vesteplein. (Overigens is 
de bewegwijzering in Delft niet meer actueel, omdat nieuwe 
routes zoals de Oostsingel nog niet gefaciliteerd worden)

4.   Maak meer stallingsruimte vooral rond de winkelgebieden 
langs de aanrijroutes. Niet iedereen zal daar stallen, maar als 
je die aantrekkelijk en comfortabel genoeg maakt zullen veel 
mensen ervoor kiezen. 

5.   Maak de stallingsruimte aantrekkelijk. Voorbeeld Zoetermeer: 
gratis en bewaakt, met allerlei service (toilet, buggyverhuur, 
bandenplakken), terwijl veel aandacht is besteed aan de 
toegankelijkheid.

6.   Maak stallingsruimte bij evenementen; zorg ervoor dat 
organisatoren van evenementen dat zelf regelen door een 
passage in de vergunning op te nemen. (lichtjesavond, 
schaatsbaan, koningsdag, de kermis, een braderie, de 
autosalon op de markt en dergelijke). Dat stallen kan in de 
vorm van een pop-up stalling, een tijdelijke stalling die weer 



13

opgeruimd wordt na afloop van het evenement. Daar kun je 
zelfs leegstaande winkels of een terrasboot voor gebruiken.

7.   Stel parkeereisen bij bouwvergunningen, zoals Rotterdam 
doet. Daar geldt bijvoorbeeld een relatief hoge parkeereis 
bij supermarkten. Het effect is dat de supermarktketens 
dan niet alleen naar de winkelinrichting kijken maar ook 
naar wat er buiten nodig is. Dat kan er ook voor zorgen 
dat kamerverhuurders verplicht worden fietsenruimte te 
reserveren.

8.   Je kunt als in Den Bosch denken over gebruik van een flexibel 
deel van de parkeergarages of andere autoparkeerruimte voor 
fietsenstallingsruimte. Weinig ruimte nodig bij regen, veel bij 
mooi weer.

9.   Te vaak is er horkerig gedrag. We vragen iedereen mee 
te helpen aan gedragsbeïnvloeding: de ruimte in de stad 
is beperkt, dus je moet rekening houden met elkaar en 
dus moet je de mensen daarmee opvoeden. Wel moet je 
gedeeld gebruik handhaven, waarbij de fiets te gast is in de 
voetgangersgebieden. (er zijn ook mensen met een beperking 
die nog wel met de fiets overal willen kunnen komen). Draag 
dat zoveel mogelijk uit. Dat kan met een gerichte campagne. 

10.  Zorg dat je wel goed handhaaft: bijvoorbeeld fietsen aan de 
hekken van de Oude Langendijk kunnen echt niet vanwege de 
veiligheid.

Met deze 10 punten valt een samenhangend actieplan op te 
stellen, met als doel een aangenaam klimaat te scheppen, waarin 
je de komende jaren met plezier de binnenstad kan blijven 
bezoeken.

Omleiding bij Molen de Roos
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Regen en vies weer.

90% van een groep ANWB-leden (100% = 1349 leden) vinden 
regen een reden om de fiets te laten staan. Wanneer je in de 
regen met de fiets op pad gaat, kom je inderdaad op de lange 
trajecten (buitengebieden) weinig fietsers tegen. In de kernen 
is deze afname al meer gematigd. 

In dit stuk wil ik de aversie voor regen en ander vies weer een 
beetje wegnemen, want als je de fiets voor lange tijd laat staan 
neemt je conditie af en wordt het weer moeilijker om er weer op te 
stappen. Waar zijn we bang voor? Om nat te worden? Om bezweet 
aan te komen? Boerhaave  (1668-1738) heeft het in zijn werk “De 
Eenighste en Diepste Geheymen van de Geneeskunst” prachtig 
verwoord. Op de “eenighste” beschreven pagina stond: “Houdt U 
hoofd koel , Uw voeten warm, dan maakt U de beste dokter arm”. 
Eigenlijk staat hier de essentie, het warme gevoel dat je moet 
krijgen tijdens het fietsen. Warm wil nog niet zeggen droog. Door 
je slim te kleden kun je er voor zorgen dat er voldoende ventilatie 
is en je het niet koud krijgt. Kijk maar eens naar de schapen in een 
wei tijdens een regenbui: hun wol wordt nat (pak ze maar eens 
beet), maar door door de isolerende werking van de wol houden ze 
de warmte binnen. Pak nu eens een natte en koude katoenen lap 
en leg dat op je huid, het is meteen een koude kompres. Dit doet 
je huidtemperatuur nog verder dalen, zeker als er een luchtstroom 
overheen gaat. Fleece is net als wol een goede isolator ook als 
het nat is. Dus een thermisch hemdje direct op je huid zorgt voor 
een goede isolatie en ventilatie. Daarop kun je een katoenen hemd 
of T-shirt dragen om het vocht op te nemen en daarop weer een 
thermisch shirt met lange mouwen. Dit is een goede basis om 
die comfortzône comfortzone rond je lichaam te handhaven. Dan 
daarboven eventueel een extra isolerende laag en dan weer een 
jack (racefietsjack) om een beetje regen tegen te houden. Al die 
lagen geven ruimte om tijdens de rit de isolatie aan te passen als 
het te koud of te warm is. Als je maar 2-3 lagen hebt is het een 
grote stap als je één laag uittrekt of toevoegt. Ook de onderdanen 
(benen en voeten) verdienen extra bescherming. Ook hier geldt dat 
een jeans (katoen en wel héél dik katoen) als een koude kompres 
aanvoelt als hij nat is. Een broek met een meer pluizig karakter, 
een fleece broek of een wollen broek isoleren beter. 
Als het dan toch flink gaat regenen heb je toch meer bescherming 
nodig. Regenpakken (broek, jas en eventueel overschoenen) zijn 
relatief waterdicht, maar je zweet kan niet weg , condenseert aan 

de binnenkant en zelfs de meest ademende regenpakken ademen 
plots niet meer. Gevolg je komt alsnog nat van het zweet aan. Voor 
velen is dit een belangrijke reden om niet door de regen te fietsen: 
hoe je het ook wendt of keert, nat wordt je toch!
Alhoewel een regenpak je hele lichaam bedekt, loopt het water 
rechtstreeks naar je schoenen. Veel fietsers weten dat dit natte 
voeten oplevert en dus een onaangenaam gevoel. Dan moet 
je overschoenen gebruiken en dus weer iets extra’s dat je mee 
moet nemen en aan moet trekken. Een poncho kan compact 
meegenomen worden, is snel aangetrokken en voor de meeste 
buien voldoet hij. Neem er dan één met lussen vooraan (aan de 
binnenkant) waarmee je de voorkant vast kunt houden zodat 
er geen voorflap in je gezicht waait. Boerhaave in gedachten 
hebbend blijven de belangrijkste delen warm en droog en je zweet 
condenseert niet aan de binnenkant.
Als hoofddeksel kun je beter geen cape dragen. Door een cape 
kun je je omgeving slecht horen: belangrijke geluiden vallen weg of 
worden door het geknerp van het materiaal of van je hoofd tegen 
het materiaal weggedrukt. Een pet of een zuidwester houden je 
oren vrij en de klep beschermt je tegen zon, regen en hagel. Die 
pet wordt wel nat, maar als het een goede isolator is, koelt je 
hoofd nauwelijks af.
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Ook de fiets moet in optima forma zijn. De banden moeten een 
goed profiel hebben om slippen of onderuitgaan in de bochten 
te voorkomen. Ook heb je met meer profiel minder kans op een 
lek. Verder kun je banden nemen met optimale lekbescherming 
(Schwalbe Marathon Plus) zodat je geen banden hoeft te plakken 
in de regen. Als je goed bent in het verwisselen ervan kun je 
een binnenband meenemen, dat scheelt weer problemen bij het 
plakken, zeker als het koud is. Let wel op bij een lek, dat je de 
dader van het lek opspoort en verwijdert anders heb je zo weer 
een lek. In deze gevallen is het belangrijk om een goede fietspomp 
te hebben, liefst met een slangetje en een voetstukje zodat je meer 
kracht kunt uitoefenen. Probeer dit eerst eens thuis uit. Laat je 
band leeglopen en pomp hem daarna eens op met je fietspompje. 
Het valt vaak tegen en levert vaak verwensingen op als je net 
het lek hebt gerepareerd en dan je band niet kunt oppompen. 

De remmen moeten goed werken, dus remblokjes met een diep 
profiel en schone velgen. Vooral bij nat weer slijten remblokjes 
extrae en zorgen voor een “vettige” velgrand die de remwerking 
vermindert. Met een sopje (St Marc bijvoorbeeld) kun je de band 
en velgrand reinigen. Tevens wordt zo de reflectiestrook op de 
wangen van je buitenband beter zichtbaar. Dit laatste is zeer 
belangrijk op regenachtige donkere dagen. En hierop aansluitend 

natuurlijk de verlichting. Een betrouwbare verlichting zoals een 
naafdynamo met aansluiting op voor- en achterlicht is het meest 
betrouwbaar. De verbinding naar het achterlicht kan het best via 
een twee-aderig snoer en niet via het spatbord. Deze verbinding 
via het achterspatbord laat het vaak afweten. Geen leeglopende 
batterijen met fragiele lichtpuntjes voor en achter, maar flinke 
lichtbronnen. Fietsers zijn vaak heel slecht zichtbaar voor 
automobilisten en alles wdat hun zichtbaarheid verbetert zoals 
opvallende (reflecterende) kledij, reflectiestroken op de banden of 
iets dergelijks, felle voor- en achterlichten en duidelijke signalen 
van de fietser zelf, verhogen de veiligheid van deze laatste. 
Opvallende fietsers geven een signaal aan de automobilist: Wij 
Zijn Hier! We mogen gezien worden, wij moeten gezien worden en 
vooral ook wij moeten zien. Dus een goede bril of contactlenzen 
zijn bij dit laatste van belang.
  
De slotconclusie is: als je goed voorbereid bent, is de regen geen 
reden om niet te fietsen. Trouwens veel mensen denken dat het 
vaak of veel regent, maar er bestaat een website die dit juist 
ontkracht: http://www.hetregentbijnanooit.nl/site/.

NIEUW
Ideaal voor moeilijk te demonteren achterwielen: 
de Gaadi-binnenband
Deze band bezit twee uiteinden. Dit maakt vervanging 
mogelijk van de binnenband zonder daarbij het wiel te 
hoeven demonteren.

Kijk op http://www.gaadi.de/index.php?id=2&L=3
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Het Virulypad

Iedereen van onze afdeling kent wel het Virulypad. Een 
onverplicht fietspad waar niet gebromd mag worden. 
Snorfietsers mogen hier alleen met uitgeschakelde motor 
“fietsen”. Als de wind uit het oosten of westen komt is het 
met tegenwind flink trappen en daarom zie je er dan weinig 
fietsers. Het pad wordt bevolkt door fietsers, maar ook ruiters 
(zie foto), paarden met begeleider, wandelaars (met of zonder 
hond), joggers en loslopend wild.

Het pad is genoemd naar de dijkgraaf Jan Theodorus Constant 
Viruly (Gouda 11 april 1860-Leiden, 4 augustus 1917), die 
burgemeester was van de voormalige Nederlandse gemeenten 
Haastrecht en Vlist en hoogheemraad van Rijnland. Viruly was een 
zoon van de eigenaar van de Goudse zeepziederij “De Hamer” en 
Eerste Kamerlid Theodorus Pieter Viruly en van Aegidia Johanna 
Elizabeth Ledeboer. Hij studeerde rechten en promoveerde in 
1886 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over het 
dagelijks bestuur van de gemeente. In 1892 werd hij benoemd 
tot burgemeester en secretaris van de gemeenten Haastrecht 
en Vlist. In 1901 werd hij in plaats van zijn vader benoemd tot 
hoofdingeland van Rijnland. Eind 1901 legde hij zijn functie als 
secretaris van Haastrecht en Vlist neer. In de loop van 1902 
verkreeg hij ook eervol ontslag als burgemeester en verhuisde 
naar Leiden. In deze stad vervulde hij diverse maatschappelijke 
functies. Zo was hij dagelijks bestuurslid van de Leidse Spaarbank, 
bestuurslid van de Leidse Maatschappij van Weldadigheid en 
regent van de rijkswerkinrichting van vrouwen. In 1911 werd hij 

benoemd tot hoogheemraad van Rijnland. Hij was beoogd opvolger 
van de dijkgraaf van Rijnland, maar zijn gezondheidstoestand 
verhinderde dat hij deze functie zou vervullen. Op 4 augustus 
1917, vlak nadat zijn herbenoeming tot hoogheemraad was 
gepubliceerd in de Staatscourant, overleed hij op 57-jarige leeftijd 
in zijn woonplaats Leiden (uit Wikipedia).

Het pad had vroeger vreemd genoeg de naam Noordkade. Dit is 
nog te zien op de kaart die de gebroeders Kruik of gelatiniseerd 
Cruquius hebben gemaakt voor het “Hoogheemraedschap van 
Delflant”. Deze hangt momenteel in het stadhuis van Delft..

Als we de kaart van dichtbij 
bekijken zien we dat het 
Virulypad op de Noordkade 
oftewel Noort Kade ligt.

De Rijskade liep toen gewoon door in noordelijke richting waar nu 
het stuk Noordkade heet. Allemaal zeer verwarrend. 
Het paadje is de laatste tijd onderhevig aan verzakkingen van het 
dijklichaam met als gevolg bermverzakkingen en scheuren.

Ook zijn op de Noordkade bermverzakkingen geweest die nu 
weer zijn hersteld. De daders waren knaagdieren met een staart: 
muskusratten, ook wel bekend als bisamratten.
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Op dit onverlichte pad is dan de kans groot dat er fietsers of 
joggers in zo’n gat verdwijnen. Door de snelle melding kon 
deze berm met waarschuwingspalen afgeschermd worden. 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op zijn website 
nog een filmpje over de aanpak gemaakt met de overdreven 
uitgebeelde gevolgen van een mogelijke dijkdoorbraak. Als dat 
slootje leegloopt dan kan het water nooit zo hoog komen, het 
is de watersnoodramp van 1953 niet. Toen stond een hele 
Noordzee op onze kust te beuken. http://www.youtube.com/
watch?v=sYfhUHjSxqE&feature=player_embedded.
Ook is vorig jaar geprobeerd de scheuren in het pad aan te pakken, 
maar tevergeefs: de gerepareerde stukken vertoonden al snel 
weer scheuren. 

Ook de aanwezigheid van 
paarden laat zijn sporen 
of beter gezegd zijn vijgen 
achter op het pad. Deze 
blijven soms erg lang 
liggen en zijn in het donker 
een gevaarlijk obstakel 
ook omdat de berm langs 
het pad niet veilig is. 
Staatsbosbeheer heeft met 
bordjes aangegeven dat 
ruiters alleen op aangegeven 
ruiterpaden (paaltjes met 
hoefijzer) mogen lopen en 
die zijn daar niet. In het 
verkeersreglement staat dat 
paarden op de rijbaan, in de 
berm (aan hun rechterzijde) 

als deze breed genoeg is, of op aangegeven ruiterpaden horen. 
Als de paarden naar de wei gebracht worden kan het toegestaan 
zijn, maar de laatste tijd lopen er geen paarden meer in de 
aanpalende weiden. De gemeente heeft aan de maneges gevraagd 
om deze overlast (paardenvijgen op het fietspad) aan te pakken. 
Ook moeten ruiters beseffen dat een schichtig paard een gevaar 

op het pad is. Paarden schrikken soms 
flink van een ligfietser of een velomobilist 
en anderzijds zijn er fietsers die bang 
zijn voor paarden. Dan zijn er weinig 
uitwijkmogelijkheden. Het is voor de fietser 
raadzaam om op de ruiter te letten als hij 
of zij paard en ruiter nadert. Een paard 
kan soms pas op het laatste moment 
schrikken en de ruiters weten dat, dus een 
nerveuze ruiter zegt vaak meer dan een 
paard.

Nu is er sprake van een mogelijke vernieuwing en verbreding van 
het pad en intussen zien we dat er peilbuizen zijn geslagen aan de 
Noordkade en langs het Virulypad.

Hier op de foto is een peilbuis 
waar nog een lat met code 
bijstaat. Ze dienen om de 
grondwaterstand langs de 
dijken in kaart te brengen. 
Verzakkingen of andere pro-
blemen kunnen zo verbonden 
worden met de waterstand in 
deze veendijken. De vraag is 
of in de toekomst ons Viruly-
pad nog op de dijk zal liggen. 
Dan zou er misschien ook 
meer ruimte zijn voor andere 
padgebruikers. 
Wat zou dijkgraaf Jan Theo-
dorus Constant Viruly van al 
deze perikelen denken?  Heel 
weinig waarschijnlijk, omdat 
hij maar zeer kort dijkgraaf was. In die tijd van paardentractie waren  
paarden heel gewoon en fietsers juist een uitzondering. Dat er in 
een eeuw veel kan veranderen is iets om over na te denken  
voor de eigenaar van dit prachtig stukje natuur en pad.
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Afdelingsbestuur

E mail: delft@fietsersbond.nl 

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

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

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

Contactpersonen / 
werkgroepen

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

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

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

Contactpersoon voor Midden Delfland
Klaas Pauw
klaaspauw@hotmail.com

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

Fietsknooppuntennetwerk
Henk Karlas
karlasvanbroekhoven@casema.nl

Regionaal, Provincie, Landelijk

Fietsersbond landelijk bureau
www.fietsersbond.nl 
Kanaalweg 50, 3526 KM Utrecht
Postbus 2828, 3500 GV Utrecht
Tel. 030-2918171
Kaderondersteuning: 
Jan Bijlsma
J.Bijlsma@fietsersbond.nl  en  
Wim Bot
W.Bot@fietsersbond.nl 

Internet

Landelijk:
www.fietsersbond.nl

afdeling Delft:
www.fietsersbond.nl/delft 

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

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

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

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

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

Veilig Verkeer Nederland:
www.veiligverkeernederland.nl

Samenstelling afdelingsbestuur en andere nuttige adressen

In 2013 heeft de Fietsersbond een nieuw 
logo in gebruik genomen. Er is gekozen 
voor een stijl waarin de kleuren zwart, wit 
en geel de hoofdrol spelen,



Het fietsnetwerk 

Delft was in de tachtiger jaren de voorloper van het land met de 
formulering van een beleid speciaal gericht op de fiets en het 
fietsnetwerk. Vanuit het hele land en daarbuiten kwam men kijken 
naar wat er in Delft werd gemaakt: een heus fietsnetwerk gericht 
op het wegnemen van allerlei hindernissen zodat meer mensen de 
fiets zouden nemen voor bestemmingen binnen de stad.
In 2005 werd een Lokaal Verkeers- en Vervoers-Plan (LVVP) 
opgesteld, waarin ook het netwerk voor de fiets werd opgenomen. 
Ook werd een uitvoeringsprogramma geformuleerd om een aantal 
knelpunten op te lossen.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. We merken dat er 
van alles nog niet goed is. Dat er wel geïnvesteerd is in een 
aantal nieuwe routes, maar de bewegwijzering nog niet daarop 
is aangepast. Dat er nog steeds onveilige situaties zijn, die 
versterkt worden door het intensiever wordende fietsverkeer. Dat 
er gekozen wordt voor tegels uit misplaatst historisch gevoel in 
plaats van asfalt. Dat de maaswijdte van het netwerk op sommige 
plaatsen nog steeds heel groot is, zoals tussen Kruithuisweg 
en Abtswoudsweg. En de laatste tijd merken we ook dat het 
onderhoud een tandje lager is.
De Fietsersbond heeft het initiatief genomen het netwerk goed 
tegen het licht te houden. Voor de beoordeling hebben we eerst 
geformuleerd wat er nodig is: 

Aan welke eisen moeten hoofdfietsroutes voldoen:
1.   Veiligheid: Zorg dat de breedte in overeenstemming is met het 

gebruik: al of niet veel spitsverkeer, wel of geen brommers, 
1 of 2 richtingen, bij recreatiefietspaden rekening houden met 
andersoortig gebruik (paarden, skaters, racefietsers). 

2.   Doorstroming: Zorg dat fietsers voorrang hebben op kruisingen 
waar alleen bestemmingsverkeer kruist; bij kruisingen met door-
gaand verkeer bepalen of er meerdere keren groen mogelijk is. 

3.   Comfort: maak zoveel mogelijk de fietsroutes in rood asfalt. Geef 
deze fietspaden een goede fundering, zodat de boel niet verzakt 
en putten ontstaan of dat boomwortels het wegdek aantasten. 
Bij leidingwerk de leiding-eigenaar verplichten de situatie 
volledig te herstellen. 

4.   Maak hoofdroutes niet vlak naast drukke wegen. Dat heeft 
namelijk 2 nadelen: ten eerste veel stank en ongezondheid 
vanwege de uitlaatgassen en ten tweede zijn de verkeerslichten 
vaak afgesteld op de doorstroming van autoverkeer, waardoor je 

als fietser veel rood krijgt.
5.   Veiligheid: Zorg dat de fietspaden ook goed verlicht zijn. Vaak is 

het schijnsel van de lantaarnpalen gericht op het naastgelegen 
autoverkeer; daar waar verlichting onvoldoende is of ontbreekt, is 
zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid in het geding.

6.   Zorg dat alle belangrijke bestemmingen aangedaan worden door 
het hoofdfietsnet; zorg dat er op die bestemmingen voldoende 
goede en veilige stallingsplaatsen zijn.

7.   Zorg voor directheid van routes. Waar fietsers het gevoel 
hebben dat ze moeten omrijden, nemen ze kortere routes 
die meestal  onveiliger zijn. Dat geldt in heviger mate ook bij 
wegwerkzaamheden.

8.   Bij een plan voor verbetering van het netwerk moet als eerste 
barrières weggenomen worden.

9.   Bij 50 km-wegen altijd een goede fietsvoorziening maken, 
minstens fietsstroken, maar liever een fietspad. Bij fietsstroken 
zoveel mogelijk vermijden van langsparkeren in verband met 
openslaande autodeuren.

10.  Veiligheid: geen haaks parkeren langs de routes en vermijd 
zoveel mogelijk paaltjes.

De ledenvergadering presenteren we een aantal belangrijke 
knelpunten. Op het moment van de jaarvergadering wordt nog 
druk onderhandeld over het coalitieprogramma voor een nieuw 
college van B&W; de uitkomsten van onze scan worden gebruikt 
om verbetering van het fietsnetwerk hoog op de agenda te krijgen 
en te houden.
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