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Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Presentatie nieuwe fietsroutes rondom de spoorzone
3. Mededelingen
4. Verslag jaarvergadering 24 april 2012
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Vooruitblik naar de plannen voor 2013 – 2014
7. Benoeming en samenstelling bestuur
8. Rondvraag

21.00 – 21.15 uur:  pauze

De spreker is de Directeur van 
Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft 
B.V., de heer Bart-Jan Kouwenhoven. 
Er kunnen na de presentatie vragen 
worden gesteld. 

Oproep
We willen de komende tijd vaker 
gebruik maken van de veel snellere 
communicatiemogelijkheden van e-mail. 
Van veel leden hebben we een e-mailadres; 
die hebben dat opgegeven aan de 
Fietsersbond toen ze lid werden of zich 
aanmeldden voor de fietsflits. Maar….
We willen graag van alle leden een 
e-mailadres. Ook kan het zijn dat leden 
intussen verhuisd zijn naar een andere 
provider, met als gevolg dat zij een ander 
e-mailadres hebben.
Daarom deze OPROEP: Geef je e-mailadres 
door aan de fietsersbond. Het mag aan 
de afdeling, maar liever aan het landelijk 
bureau, via de website (contactformulier 
via contact en service) of het mailadres 
info@fietserbond.nl 

Ik stel mezelf even voor:
Sinds 1969 woon ik in de binnenstad 
van Delft, ik ben getrouwd met Joke en 
we hebben 2 kinderen die al lang het 
huis uit zijn. Twee jaar geleden ben ik 
gestopt met werken; ik heb vanaf mijn 
studietijd gewerkt in de stadsvernieuwing, 
de laatste 25 jaar bij de gemeente 
Rotterdam bij de dienst Stedenbouw en 
Volkshuisvesting; ik was onder andere 
projectleider ter voorbereiding van allerlei 
bouwprojecten (bouw en infrastructuur). 
De laatste vier jaar daarvan was ik onder 
andere projectleider voor de realisering 
van de collegedoelstelling om 20 km 
nieuw fietspad te realiseren op de 
hoofdfietsroutes. Dat is op het nippertje 
gelukt. Dit jaar word ik 65. 

Ik ben vorig jaar actief geworden in de 
fietsersbond  omdat ik me stoorde aan 
allerlei knelpunten en belemmeringen voor 
de fietser in de stad. Als je zo lang gewerkt 
hebt aan verbeteringen in een stad, zie 
je ook al gauw waar iets niet goed is. Dan 
moet je er dus wat aan doen. Natuurlijk 
is het moeilijk om dingen voor elkaar te 
krijgen in een tijd van bezuinigingen, 
maar zoek dan naar simpele, maar wel 
goede oplossingen. Ik wil me ook actief 
inzetten om te zorgen voor een goede 
communicatie met vrijwilligers, leden en 
niet-leden, zodat de fietsersbond optimaal 
gebruik kan maken van de inzichten van 
gebruikers en natuurlijk wil ik ook zoeken 
naar samenwerking met anderen, om onze 
doelstellingen te realiseren. 

Marien Vermeer

                        



Hier ligt weer een Solutie op uw deurmat 
of in uw brievenbus; een boekje vol met 
woorden. Maar als fietser hebt u meer aan 
daden. 

De eerste daad die u als fietser deed was 
op zo’n wankel, onstabiel tweewielige 
fiets stappen. “Ja ik was een kind en ik wist 
niet beter”, zult u zeggen, “maar wat een 
snelheid wat een sensatie”. U kon kilometers 
fietsen zonder moe te worden. U kon 
meefietsen met papa of mama en broertjes 
en zusjes. Naar school of naar vriendjes of 
vriendinnetjes fietsen. De eerste ongelukken 
gebeurden: valpartijen, aangereden worden 
door een auto, uitglijden in bochten of op 
een gladde weg en vooral …lekke banden! 
Dan repareerde vader de band of u ging 
naar een fietsenmaker en als u geluk had 
kon u met veel interesse toekijken hoe 
zo’n lek met een klein plakkertje werd 
gerepareerd. Het hele proces van band 
afnemen, binnenband oppompen het lek 
vinden, de dader uit de buitenband halen, 
opschuren, ontvetten, lijm aanbrengen, 5 tot 
10 minuten wachten, plakkertje uitzoeken of 
uitknippen (soms uit een oude binnenband) 
vastdrukken (of vastkloppen zie http://www.
bikeboosting.nl/index.php?id=396,0,0,1,0,0), 
nog eens checken of er niet nog meer 
gaatjes waren en dan alles terugplaatsen 
met de hulp van wat talkpoeder (oeps 
een geheim verklapt) en flink oppompen. 
Dan kon u weer trots als een pauw fietsen. 
Dan werd dit hele proces vaak herhaald, 
want “lekvrije” banden bestonden nog 
niet (nu nog altijd niet tenzij u massieve 
rubberen banden heeft). Toen vond u dat 
u het maar eens zelf moest proberen. Wat 
een tranendal, het was helemaal niet zo 
makkelijk: er ging van alles mis! Ongeduldig 

had u te snel de plakker erop gedaan of door 
het opleggen van de buitenband met een 
bandenlichter (met de hand was te zwaar) 
had u een nieuw gat veroorzaakt. Maar 
uiteindelijk lukte het en u had uw eerste 
reparatiedaad gesteld. U had de orde van 
de Pauw verdiend. Daarna ontdekte u dat u 
veel andere mankementen of vervangingen 
zelf kon doen na een leerproces. Dat 
scheelde veel tijd en geld en als het niet 
lukte ging u naar de fietsenmaker die het 
geduldig uitlegde en het probleem oploste, 
of u raadpleegde handboeken.

En nog steeds blijft die relatief eenvoudige 
fiets het vervoermiddel bij uitstek waar de 
eigenaar veel zelf aan kan werken waardoor 
het een goedkoop vervoermiddel is. Geen 
brandstofkosten, geen fietsbelasting, 
geen dure onderhousbeurten, geen 
vuile uitlaatgassen, onderdelen die zeer 
goedkoop zijn en geen dure fitnessclub. 
Want gezondheid en duurzaamheid zijn 
de grootste voordelen van de fiets. Door de 
verbetering van de infrastructuur heeft de 
overheid (gemeente, provincie, rijksoverheid 
) ook een daad gesteld. i.pv. Schokkende 
kasseien, tegels of klinkers is het veel 
gezonder geworden om te fietsen. Wist u 
dat teveel schokken het ongezond maakt 
om te fietsen? Zelfs tegels hebben een zeer 
negatieve invloed t.h.v. het stuur en het 
zadel. Geen wonder dat de huidige fietsen 
vaak vering hebben t.h.v. het stuur en/of het 
zadel. Ook brede, minder hard opgepompte 
banden helpen. Ja, inderdaad de 
fietsproducenten hebben ook daden gesteld: 
de fiets is beter geworden. De aandrijving, in 
se bijna honderd jaar hetzelfde gebleven, is 
verbeterd. Voor de oudere fietser of de fietser 
die met minder moeite rond wil komen ,of 

moet ik zeggen rondtrappen, is er de Pedelec 
(Pedal Electric Cycle ) of een elektrische fiets 
met trapondersteuning die tot 25 (+10%?) 
kilometer per uur kan. In de volksmond 
foutief E-bike genoemd, deze laatste kan 
namelijk 45 km/u. Bij de Pedelec moet u nog 
wel op de pedalen duwen zoals de naam 
aangeeft.

En nu komen we weer bij u en ons de 
Fietsersbondafdeling. Wij willen voor u een 
bron van informatie zijn met woorden. Als u 
geupdatet wilt blijven kunt u uw e-mailadres  
sturen naar ……….@fietsersbonddelft.nl en 
kunnen we actuele informatie naar u sturen 
of misschien een occasionele equête om 
dingen te verbeteren of om zelf op de hoogte 
te blijven van uw wensen, dus voor Woord 
en Daad. 

Met vriendelijke groet,
De Redactie 

Woord en daad



Deze winter was het weer raak: veel 
sneeuw en regelmatig vorst. De elfste-
dentocht ging niet door maar toch zijn er 
kouderecords gebroken. Dit is een goed 
moment om eens te evalueren hoe de 
aanpak van de gemeenten was bij de strijd 
tegen sneeuw en gladheid. Werd er op 
de juiste momenten op de fietspaden c.q. 
fietsstroken geborsteld, geschoven  en ge-
strooid? Ja, u leest het goed, dit jaar werd 
er ook geborsteld en ik kan u al verklappen 
dat het resultaat aanzienlijk beter was dan 
vorig jaar. Niet alleen werd er ook gebor-
steld, maar sommige paden die vorig jaar 
helemaal niet behandeld werden met een 
zoutkuur werden dit jaar wel aangepakt. 

Zo zag het er in de woonwijken uit: veel 
sneeuw, geen zout. 
Als je op de fietspaden reed zag het er al 
beter uit: mooi geborsteld en van zout 
voorzien.

Dit is de Oranjelaan, die er goed bij lag.
Ook de Schimmelpenninck van der Oye-
weg was goed berijdbaar op het zwarte 
asfalt, maar de fietsstroken waren veel 
minder berijdbaar.

Aangekomen op de Zuideindse weg stond 
een oude man op weg naar de winkel. 
Helaas was de doorsteek bij Emerald voor 
hem niet te doen en via de Laan der Zeven 
Linden zag hij het niet zitten: “Daar was 
het gisteren ook te gevaarlijk”. Dit is wel 
vaker een punt bij de bereikbaarheid voor 
fietsers: de doorsteekjes worden vaak 
vergeten en voor ouderen zijn het vaak die 
stukjes die het voor hen onmogelijk maken 
om het hele traject af te leggen. 
De doorsteek zag er zo uit:

Hij zou iemand vragen om de boodschap-
pen voor hem te doen, die deed dat wel 
vaker voor hem.
Bij de Delfgauwseweg bleek er een glibber- 

en bibberparkoers te zijn: twee smalle kar-
rensporen zonder uitwijkmogelijkheden. 
Zo’n belangrijke verbinding voor fietsers 
naar de binnenstad en dan niet geveegd 
en nauwelijks gestrooid!

Deze situatie heeft nog dagen geduurd en 
als je ziet hoe keurig de autoweg naast het 
fietspad erbij lag kun je hier spreken van 
een tweedeling. Een ander probleem is 
de toestand van het fietspad bij verkeers-
lichten. Tot de verkeerslichten liggen de 
fietspaden er redelijk bij, maar vlak voor 
de verkeerslichten is het zo’n glibberpartij 
dat fietsers de rijbaan verkiezen. Hier een 
voorbeeld bij de kruising van de Kruithui-
weg met de Schieweg.

Op de weg terug wilde ik het Virulypad 
nemen, vorig jaar een schier onberijdbaar 
pad en dit jaar…een mooi geborsteld en 
gepekeld pad.
Aanschouw hier het weidse, witte land-
schap geflankeerd door flinke bomen.
Daarna zijn allerlei tunnels de revue gepas-

Een winterparkoers



seerd. Eerst de tunnel in de Buytenhout-
route waarvan op onze site een verslag te 
lezen is met updates. Vorig jaar had ik al 
vermeld dat het water dat de tunnel inliep 
vanuit de bovenrand van de tunnel in de 
winter problemen zou kunnen veroorza-
ken. Helaas is dit bewaarheid geworden.

Hier zie je een fietster die de ijsplaque 
vermijdt door in het midden te fietsen en 
zie je de waarschuwing “GLAD WEGDEK” 
op de voorgrond. 
Ook in andere tunnels was het raak. De IJs-
meestertunnel had ook een ijsplaque door 
lekkage IN de tunnel t.h.v. een verbindings-

Hier zijn de drainagebuizen zichtbaar en in 
de tunnel zelf zijn er roosters.

Na de vorst kwam de dooi en dit had weer 
tot gevolg dat tegelfietspaden er schots 
en scheef bij lagen met flinke openingen 
tussen de tegels. Voorbeelden zijn de Ou-
deweg in Nootdorp en de Vlielandseweg in 
Pijnacker. De Oudeweg is nog gerepareerd 
vlak nadat ik deze foto had gemaakt. 

Kortom in de winter moet er veel gedaan 
worden om ons op de fiets te krijgen en te 
houden. 

naad. IJsvorming gebeurde ook zo in het 
fietstunneltje onder de Overgauwseweg 
door aanvriezend smeltwater.

Sommige tunnels bij ons in de buurt waren 
er nog veel erger aan toe. Het fietstunnel-
tje onder de N471 door vlak voor je vanuit 
Berkel op de Landscheiding komt was één 
grote ijsvlakte.

Hier zie je duidelijk dat het water langs de 
bovenkant naar beneden stroomt zoals bij 
de tunnels van de Buytenhoutroute. Er is 
geen drainage, dit in tegenstelling tot een 
fietstunnel langs de N471 die er vlakbij ligt:



In de zomer van 2011 haalde het volgende 
bericht de nieuwsbladen:
‘Het aantal ongelukken met scooters 
is in de periode 2005-2009 met 87 
procent gestegen. Van de 9800 
slachtoffers die jaarlijks op de eerste 
hulp terechtkwamen, is 15 procent in een 
ziekenhuis opgenomen. Veelal is sprake 
van hoofd- en nekletsel en ook komt 
geregeld hersenletsel voor. Bij dodelijke 
ongevallen is in bijna alle gevallen 
sprake van hersenletsel. Dat blijkt uit 
donderdag gepubliceerde cijfers van de 
Stichting Consument en Veiligheid. De 
verkoop van scooters is in die periode 
verdubbeld. 
De meeste slachtoffers zijn tussen de 15 
en 19 jaar. Bij bijna 90 procent van de 
ongevallen is de gewonde de bestuurder 
of een medepassagier. Anders zijn 
dat fietsers en in een enkel geval een 
voetganger. Het meest ernstig zijn 
botsingen met personenauto’s en het 
vaakst wordt het letsel veroorzaakt door 
een val van de scooter of doordat de 
scooter kantelt.
In 2009 werden 95.000 scooters verkocht. 
Dat is een verdubbeling ten opzichte van 
2005. Vooral de verkoop van de (snor)
scooter, waarmee op het fietspad en 
zonder helm mag worden gereden, is fors 
gestegen’.

Historisch overzicht
In de 50-er jaren van de 20ste eeuw 
werd de behoefte gevoeld aan een 
gemotoriseerd voertuig voor hen die 
geen auto of motorfiets konden betalen 
of besturen. Tot de doelgroep behoorden 
bijvoorbeeld wijkverpleegsters, dominees 

en pastoors. Het Rijwiel Solex deed 
zijn intree. Matige snelheid, minimaal 
brandstofgebruik, en vrijwel onhoorbaar. 

Toen een groter publiek zich voor 
rijbewijsloze goedkope tweewielers ging 
interesseren, ontstond er een enorme 
stijging van de verkoop. Het uiterlijk 
veranderde (‘Buikschuiver’) en de snelheid 
nam toe. Hoewel aanvankelijk het karakter 
van een fiets behouden moest worden, 
o.a. twee trappers, werd deze eis verlaten. 
Hierdoor begon de brommer op een lichte 
motorfiets te lijken. Voor de berijder was 
er echter één verschil: een motorrijder 
moest een helm dragen, wat hem bij een 
valpartij tegen hoofdletsel beschermde. De 
bromfietser reed ‘blootshoofds’.

De gevolgen waren dramatisch: tal van 
veelal jonge bromfietsers ondervonden 
tijdelijk of blijvend hersenletsel. Terecht 

werd het dragen van een helm ook voor 
de bromfietsers verplicht. Dit is een groot 
succes geworden. Hoewel de helmplicht 
eerst weerstand opriep, deed het stoere 
karakter van de integraalhelm het tij keren, 
vooral bij jongens.
Toch bleef er nog een groep mensen 
over die wegens genoemde draagplicht 
afzag van de aanschaf van een brommer. 
Dankzij een succesvolle lobby bij het 
toenmalige Ministerie van V&W werd de 
snorfiets geïntroduceerd. Dit type (bijv. de 
Spartamet) werd aanvankelijk alleen door 
het wat oudere publiek aangeschaft. Dit 
tufte netjes met maximaal 25 km/h zonder 
vermoeid te raken. 

Ook nu weer zat de “tweezitterbranche” 
niet stil. De wet liet immers toe om 
imitaties van motorfietsen en scooters 
op de markt te brengen mits de 
zuigerverplaatsing de 50 cm3 niet overtrof 
en de maximumsnelheid op 25 km/h was 
afgesteld. Het resultaat is thans te zien. 

De snorscooters veroverden de markt en 
werden vooral populair bij jongelui.
Hoewel de snelheid wettelijk tot 25 
km/h is beperkt, zie je zelden een 
snorscooterrijder die zich hieraan houdt. 
Het snelheidsverschil met bromfietsen en 

Snorscooters, een zegen of veroorzaker van overlast?
Een voorstel voor een nieuwe indeling van de tweewielers?



Wat betreft de bromfietsen. Deze moeten 
een maximum snelheid van 50 km/h 
krijgen, zodat zij in de stad beter met 
het snelverkeer kunnen meekomen. Op 
den duur zouden de bromfietsen als 
aparte categorie uitgefaseerd moeten 
worden en overgaan in de categorie lichte 
motorfietsen.

Op deze wijze krijgen we de volgende 
categorieën tweewielers:
1)  Fietsen, inclusief die met elektrische 

trapondersteuning, geen helmplicht;
2)  Snorfietsen, incl. Segways, max. snelheid 

18 km/h, min. leeftijd 14 jaar, geen 
helmplicht;

3)  Bromfietsen, max. snelheid 50 km/h, 
min. leeftijd 16 jaar, brommerrijbewijs, 
helmplicht;

4)  Lichte motorfietsen, leeftijd 18 jaar, 
rijbewijs A (licht), helmplicht;

5)  Zware motorfietsen, leeftijd 21 jaar, 
rijbewijs A (zwaar), helmplicht. 

Teko Salverda

-scooters is minimaal geworden, vooral 
doordat het vaak exemplaren betreft die 
je in beide uitvoeringen kunt krijgen. Het 
upgraden van snor tot brom is dan ook een 
fluitje van een cent

Alternatieven ter oplossing 
van het probleem
Bovengenoemde problematiek heeft ook 
het parlement niet onberoerd gelaten. 
Er kwamen voorstellen om snorfietsen 
naar de hoofdrijbaan te verwijzen, om 
als proef een lokale helmplicht mogelijk 
te maken, om een APK voor brom- en 
snorfietsen te verplichten, en om 
strengere snelheidscontroles te houden. 
De betrokken ministers hebben hierop 
geantwoord met de toezegging dat 
voortaan vanaf 30 km/h bekeurd gaat 
worden, in plaats van vanaf 39 km/h. 
Tevens komt er een overzicht met alle 
plaatselijke controles en de resultaten 
hiervan. Ook werd een campagne voor 
ontspannen rijden aangekondigd.

Bovenstaande voorstellen zijn 
goedbedoeld, maar missen het gewenste 
resultaat:
•  Snorfietsen naar de hoofdrijbaan. Nadeel 

is het snelheidsverschil (dat er althans 
zou behoren te zijn) tussen snorfietsen en 
auto’s (25 versus 50 km/h). En is daardoor 
enkel toe te passen op 30 km/h zones 
(Amsterdam).

•  Helmplicht. Prima, alleen al om het 
gebruik van snorfietsen te ontmoedigen, 
wat de gezondheid ten goede zou 
komen. Helaas wordt blijkbaar vergeten 
dat de categorie snorfietsen alleen maar 
is ingevoerd om de berijders onder de 
helmdraagplicht uit te laten komen.

•  APK. Zeer naïef. Natuurlijk wordt voor die 
ene keuringsdag de snelheidsbegrenzer 

teruggedraaid of gewoon een andere 
regelmodule ingebouwd.

•  Strengere snelheidscontrole. Het is 
zeer de vraag of de Politie bij beperkte 
capaciteit hieraan veel tijd zal besteden.

•  Bekeuren bij 30 i.p.v. 39 km/h. Een 
snelheid van 39 km/h is veel te hoog voor 
een (smal) fietspad. 

•  Campagne voor relaxed riding. Zou dit 
effect hebben? Je bent jong en koopt 
toch zeker geen scooter om als een 
bejaarde voort te sukkelen?

Voorstel tot verbetering
Om de huidige nadelen van het 
bromscootergebruik te verminderen, 
helpen bovengenoemde lapmiddelen 
niet. De snorders moeten gewoon weer 
tot fietsen worden getransformeerd. Dit 
houdt in: trappers om onafhankelijk van 
een mechanische voortstuwing te kunnen 
rijden. Voorts een snelheid die beperkt 
wordt tot 18 km/h (5 m/s). Dit is ongeveer 
de snelheid van de gewone, niet-sportieve 
fietser. Hiermee past de snorfiets weer 
bij de fietsen. In tegenstelling tot wat 
wordt voorgesteld om bij opgevoerde 
snorders eerst een waarschuwing te geven, 
moet - indien men de zaak serieus wil 
aanpakken - bij opzettelijke opvoering 
direct inbeslagname plaatsvinden. De 
waarschuwing kan beter op de TV en in de 
kranten worden gegeven.



Verkiezing fietsstad van het 
jaar
Op 31 oktober 2012 is de inschrijving 
gestart voor de verkiezing Fietsstad 2014. 
Gemeenten kunnen zich inschrijven tot 
de zomer van 2013. In het najaar van 2013 
worden er vijf gemeenten genomineerd. 
In het voorjaar van 2014 wordt de winnaar 
bekendgemaakt. Of de drie gemeenten uit 
onze afdeling gaan deelnemen is aan hun 
om dat te bepalen. Hoe schatten wij hun 
eventuele kansen in?
Pijnacker-Nootdorp was één van de ge-
nomineerden voor de verkiezing van 2011. 
Zou zo maar weer mee kunnen doen. Maar 
er moet niet te licht worden gedacht over 
wat de voorbereiding aan tijd en energie 
kost.
Midden-Delfland (Schipluiden, Maasland, 
Den Hoorn en ’t Woudt) is een plattelands-
gemeente waar het voor de recreatieve 
fietser goed toeven is.
Delft kent een goed fietspadennetwerk, 
waar alleen het zuidelijke stadsgedeelte, 
in de omgeving van de spoortunnel in 
aanleg, en het Rijn-Schiekanaal, nog grote 
omfietsfactoren kennen. Een stedelijk en 
regionaal fietsnetwerk zou een maximale 
omfietsfactor van tussen de 400 en 600 
meter mogen hebben. In het zuiden van 
Delft is dat het dubbele. Een voorbeeld van 
een oplossing is de IJsmeestertunnel in het 
fietspadennetwerk van de N470 (Kruithuis-
weg). Voorheen liep de onderdoorgang 
van de A13 bij de Rijksstraatweg en de 
rotonde Pauwmolenplein. In het verleden 
moest er dus flink omgereden worden, 
via het Pauwmolenplein / Rijksstraatweg, 

om, komende vanaf de Kruithuisweg, de 
woonwijk (Emerald) achter de IJsmees-
terstunnel te bereiken. In het noorden van 
Delft vormt het terrein van DSM Gist een 
potentiële omfietsfactor. Als volgens de 
plannen Rijswijk straks een woonlocatie 
aan de andere kant van ’t Haantje reali-
seert, zal aanzienlijk omgereden moeten 
worden. Zo is de route vanuit het noorden 
van Delft (t.h.v. het Agnetapark/W.H. van 
Leeuwenlaan) naar de nieuwbouwwijk in 
Rijswijk via de Calvébrug/Wateringsevest 
of via de Provinciale weg/Beatrixlaan. De 
kortste route is een nieuw fietspad langs 
de spoorlijn, over het DSM-terrein. Wij 
houden de vinger aan de pols.

Het thema van de Verkiezing Fietsstad 
2014 is “Fietsen zonder hindernissen”, 
snel en goed van A naar B. Geen moei-
zame kruip-door-sluip-door-routes, met 
veel verkeerslichten, opengaande brug-
gen en omfietsen, maar gemakkelijk op 
goed aangelegde en prima onderhouden 
hoofdfietsroutes waar je ononderbroken 
en onbezorgd kunt fietsen. Dus ook geen 
slecht wegdek, overbodig geplaatste paal-
tjes, lang op rood staande verkeerslichten, 
spoorwegovergangen of kruisingen, waar 
je altijd moet wachten. Fietsers komen 
vaak heel wat hindernissen tegen. Daarom 
gaat de Fietsersbond in 2013 – 2014 op 
zoek naar de fietsstad die het meeste heeft 
gedaan om deze hindernissen voor fietsers 
op te lossen.

Oplossingen zoeken voor 
fietsknelpunten
Een van de belangrijke taken van de Afde-
ling Delft e.o. is het signaleren en mede 
helpen oplossen van knelpunten.
De meldingen van de knelpunten komen 
vooral vanuit eigen waarneming van de 
ca. 10 actieve vrijwilligers, rechtstreeks van 
fietsers uit ons gebied, en via het meldpunt 
“Mijn slechtste fietspad” van de Fietsers-
bond http://delft.fietsersbond.nl/meldpunt 
De knelpunten worden beoordeeld en 
er wordt een mogelijke oplossing voor-
gesteld. De knelpunten worden geregis-
treerd, voorzien van een omschrijving, 
foto’s en een positiekaartje en geplaatst 
op de website  http://delft.fietsersbond.nl/
node/4060
Peiodiek vindt overleg met de gemeenten 
plaats, en wordt de status van de knel-
punten besproken. Hiervan vindt ook een 
terugkoppeling plaats op de website.

Cruciaal hierbij is het periodieke overleg 
met de gemeenten Delft en Pijnacker-
Nootdorp.. Helaas is er geen overleg met 
de gemeente Midden-Delfland vanwege 
het ontbreken van een actief lid uit deze 
gemeente. 

Oproep: voor versterking van ons 
vrijwilligersteam zijn wij op zoek naar 
actieve leden uit Midden-Delfland en 
uit Nootdorp en Delfgauw. Zij worden 
uitgenodigd kennis te komen maken op 
onze reguliere inloopavonden.

Enige voorbeelden van knelpunten
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Veel knelpunten die wij als Fietsersbond 
signaleren zijn eenvoudig op te lossen. Er 
gaat soms enige tijd overheen omdat de 
reparatie wordt meegenomen bij groot 
onderhoud of een reconstructie. Een voor-
beeld hiervan is: 
•  Een kleine ergerlijke hindernis bestond 

bij de fietsoversteek Mekelweg bij de 
Jaffalaan door een doorlopende trot-
toirband. Met de aanleg van tramlijn 19 is 
deze verwijderd.

Bijzondere knelpunten in 
behandeling
•  Een door de politie, naar aanleiding van 

ongevalcijfers, bij ons en de gemeente 
Delft aangemelde situatie, is de fiets-
oversteekplaats naar Nootdorp bij de 
Kleveringweg. Het probleem is dat de 
rechtsafslaande motorvoertuigen vanuit 
Delft een blinde hoek ervaren waardoor 
zij rechtdoorgaand fietsverkeer richting 

Nootdorp (over de Brasserskade) slecht 
waarnemen. De oplossing is om het fiets-
pad iets te verleggen zodat motorvoer-
tuigen door hun rechterzijraam een beter 
uitzicht krijgen op de van rechts komende 
fietsers.

•  De fietsoversteekplekken Oostlaan en 
Klapwijkseweg bij randstadrailhalte 
Pijnacker Centrum. 
Eind 2012 is er een aansluiting voor auto-
verkeer van de Europalaan / Tuindersweg 
met de N470 gerealiseerd. Hierdoor moet 
al het autoverkeer uit Pijnacker Centrum 
en de wijken Koningshof en Keijzershof 
niet meer over het kruispunt bij de halte 
van randstadrail Pijnacker Centrum. 
Dit vermindert de druk en er ontstaat 
ruimte voor veilige fietsoversteken. Als 
voorbeeld kan dienen de oplossing die is 
gekozen voor de fietsoversteek over de 
Hofweg bij randstadrail in Nootdorp. Daar 
kan dat nu in twee gedeelten, zonder ver-
keerslichten, omdat er een vluchtheuvel 
voor overstekende fietsers is aangelegd.

•  Een knelpunt dat zich ook landelijk overal 
voordoet, is hoe wordt omgegaan bij 
grote infrastructurele ingrepen met voor-
zieningen voor fietsers en voetgangers. 
De Delftse toestand van de spoorzone is 
op de ledenraad van de Fietsersbond van 
16 juni 2012 door ons aan de orde gesteld. 
De situatie is daar zeer herkenbaar! De 
aannemers krijgen een te grote vrijheid 
om zelf te bepalen hoe routes voor het 
verkeer moeten worden omgelegd en 
hoe deze er uitzien. Het resultaat is het 
ontbreken van een afzonderlijk voetpad 
met verhoogde trottoirband en een 
afzonderlijk voldoende breed fietspad. 
Opdrachtgevers en wegbeheerders (lo-
kale gemeenten) zijn niet altijd zorgvuldig 
in het afwegen van belangen, met name 
voor voetgangers en fietsers. Dit gaat 

gepaard met allerlei hindernissen die de 
veiligheid van voetgangers en fietsers 
aantast. Een voorbeeld is het tweerich-
tingsfietspad Westvest. Vanwege het 
feit dat de tramrails omgelegd moesten 
worden, is er een groot hoogteverschil 
ontstaan tussen de rijweg met tramrails 
en het naastgelegen fietspad, waardoor 
het fietspad niet meer zo breed is als het 
lijkt. Ook de plaatsing van verkeerslichten 
in het fietspad bij de fietsoversteek naar 
de stationsfietsenstalling draagt niet 
bij aan een soepele doorgang van het 
fietsverkeer. Dat geldt eveneens voor de 
container die als doorgang is geplaatst 
voor het fiets- en voetgangersverkeer, ter 
hoogte van de Poppesteeg. En vanaf eind 
2012, voor het gecombineerde fiets- en 
voetgangerspad bij de Constructiebrug / 
Irenetunnel. Hier is later voor de voet-
gangers, daar waar het kon, een eigen 
“strookje” gerealiseerd waardoor er daar 
meer ruimte is ontstaan. 

•  Het wordt steeds drukker op het fiets-
pad. Dit onderwerp kreeg uitgebreid 
aandacht op de bijeenkomst van 21 maart 
2012 van de Provinciale Fietsersbond. 
Steeds meer mensen gaan op de fiets 
naar het werk, school en andere bestem-
mingen. De vraag is gesteld of met name 
de tweerichtingsfietspaden voldoende 
breed zijn om al die fietsers, langzame en 
snellere (elektrisch ondersteund) een plek 
te geven? Er bestaan geen richtlijnen om 
hier in te voorzien. In Nederland worden 
autosnelwegen verbreed als het verkeer 
toeneemt. Bij fietspaden is dat minder 
vanzelfsprekend, ook in de bebouwde 
kom. Op de Papsouwselaan is de keuze 
gemaakt om een autorijstrook op te 
offeren ten gunste van de fietsers. Wel-
licht wordt dat voor meerdere knellende 
situaties de oplossing.



•  Fietsparkeren is een ander gevolg van 
het toenemend fietsgebruik. De bewo-
ners- en winkeliersorganisatie en de 
Fietsersbond hebben dit probleem in 
de Delftse binnenstad onderzocht en de 
resultaten in een rapport “Chaotische 
toestanden in de huiskamer van Delft” op 
3 april 2012 aan de wethouder overhan-
digd. Vooral op zomerse zaterdagen en 
bij festiviteiten komen veel mensen op de 
fiets naar de binnenstad. Het stallen en 
parkeren gaat dan niet zonder hinderlijke 
gevolgen voor de voetgangers en bewo-
ners van de binnenstad. De problemen 
en mogelijke oplossingen zijn bekend. Nu 
nog de realisering. 
Een moeilijk op te lossen situatie is het 
stallen van het grote aanbod van fietsen 
bij het station. Het aantal treinreizigers 
dat met de fiets naar en van het station 
reist is groeiende. Zo betekent de uitbrei-
ding met twee hogescholen dat er alleen 
al voor de studenten in Delft zo’n 10.000 
fietsparkeerplekken bij de stations nodig 
zijn. Voor het nieuwe Centraal Station 
worden 5000 ondergrondse fietsstallings-
plaatsen ontwikkeld. Voor de overige be-
hoefte zal een oplossing moeten worden 
gevonden. Dit probleem speelt landelijk. 
Gemeenten met adviserende instanties 
zoeken met elkaar naar alternatieve 
oplossingen. Gekeken wordt onder meer 
naar het inzetten van te lenen/ huren 
deelfietsen. Hierbij wordt de deelfiets 
gebruikt om van en naar het station te 
reizen. Zodra de deelfiets bij het station 
gestald is, is deze fiets beschikbaar voor 
gebruik door een ander. In Antwerpen is 
een proef gestart met in de stad op stra-
tegische plekken uitleen- en inleverpun-
ten van deelfietsen, waardoor de deelfiets 
voor fietsers in de stad beschikbaar is.  

“Mooie” plannen waarvan 
niets meer is vernomen
•  In 2010 en 2011 is voorgesteld een fiets-

verbinding voor de recreatieve fietser te 
realiseren tussen Pijnacker/Oude Leede 
en Midden-Delfland. Het gaat dan om 
een viaduct over de A13, ter hoogte van 
recreatiegebied Ruyven, en een brug over 
de Schie, ter hoogte van afvalverwer-
kingsbedrijf Avalex. Een goed en gewenst 
plan van de Provincie Zuid-Holland dat 
toentertijd met veel elan is geopperd. 
Mogelijk dat de uitvoering hiervan op 
de lange baan is geschoven vanwege 
bezuinigingen.

•  Een ander plan van de Provincie Zuid-
Holland is om het fietspad langs de weg 
van Den Hoorn naar De Lier om te vormen 
tot een parallelweg. Het gevolg hiervan 
is dat fietsende scholieren zich moeten 
mengen met vrachtauto- en landbouw-
voertuigenverkeer. De achtergrond van 
deze aanpassing is dat op de hoofdrijbaan 
kop-staartbotsingen ontstaan bij afslaand 
verkeer naar boeren- en tuinderserven. 
De Fietsersbond is tegen deze verande-
ring! Het meest veilig voor fietsers is een 
vrijliggend fietspad. Als dit onzalige plan 
niet doorgaat vanwege de bezuinigingen, 
is dat voor de fietser goed nieuws.

•  Het plan is om in Den Hoorn een randweg 
aan te leggen, die loopt van de Hooipol-
derweg van de A4, naar de Zuidhoornse-
weg – Reinier de Graafweg. Op deze wijze 
wordt het verkeer in de kern van Den 
Hoorn ontlast. Onduidelijk is of in dit plan 
ook een vrijliggend fietspad is opgeno-
men. Een wens die de Fietsersbond heeft 
ingediend.

Fietsexcursie in 
’s-Hertogenbosch, Fietsstad 
2011
Op 2 juni 2012 hebben enkele leden 
deelgenomen aan de fietsexcursie van de 
landelijke Fietsersbond in ’s-Hertogen-
bosch, winnaar Fietsstad 2011. Naast de 
uitgebreide fietstocht door de autoluwe 
binnenstad is ruim aandacht besteed aan 
een nieuw ontwikkelde bewaakte fietsstal-
ling , in de parkeergarage in de binnenstad, 
met services als toiletten. Een en ander kon 
worden gerealiseerd door opoffering van 
een aantal parkeerplaatsen. Wij hebben op 
deze mooie zomerse dag geconstateerd 
dat er goed gebruik wordt gemaakt van 
deze stallingsmogelijkheid. 
Opsporing van gestolen fietsen door 
middel van chiptechniek. In Den Bosch 
wordt door Stadstoezicht actief gezocht 
naar geregistreerde gestolen fietsen, die 
voorzien zijn van een chip. 
Jammer dat er landelijk aan deze ontwikke-
lingen niet meer aandacht wordt besteed.

Fietsexcursie 2e pinksterdag
Onze jaarlijkse fietstocht stond dit jaar in 
het teken van de aanleg van het Blanken-
burgtracé, de mogelijk te ontwikkelen 
Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) 
tussen de Krabbeplas en Maassluis, onder 
de Nieuwe Waterweg met aansluiting op 
de A20. Hoe het prachtige polderland-
schap van Midden-Delfland wordt opgeof-
ferd aan het verkeer.
Met 11 deelnemers begint de excursie van-
af de Delflandhoeve aan de Schieweg, door 
het Abtswoudsebos en Midden-Delfland, 
richting tracé van de Blankenburgtunnel.
Het weer is uitstekend waardoor we 
optimaal genieten van de mooie vrijlig-
gende fietspaden. De route gaat via een 
tunnel onder de spoorlijn Delft – Schiedam 



met een fietspad langs de spoorlijn. Het 
zijn recreatieve fietspaden waar niet altijd 
bewegwijzering aanwezig is. Verstandig 
is om een fietskaart te gebruiken. Deze is 
onder meer gratis verkrijgbaar bij hore-
cagelegenheden in Midden-Delfland. Bij 
het passeren van de polderweg Harreweg/
Abtswoude is een bijzonderheid te zien. 
Het fietspad langs deze polderweg ligt 
hier op enige afstand van. Ooit moest hier 
een provinciale weg komen (verlengde 
van de Beatrixlaan vanuit Rijswijk). In 1940 
is er zelfs puin gestort van het bombarde-
ment uit Rotterdam. Verderop, langs de 
noordkant van Vlaardingen, passeren we 
het tracé A4 Midden-Delfland, waar een 
ecopassage zal worden aangelegd, als 
onderdeel van de Groenblauwe Slinger. 
Dit is de ecologische verbindingszone die 
loopt van Midden-Delfland via Pijnacker/
Berkel en Rodenrijs en ten westen van Zoe-
termeer naar Alphen aan den Rijn. Na het 
passeren van de Vlaardingsevaart door de 
Broekpolder, gaat de tocht verder naar de 
A20. Op een viaduct hebben we een prach-
tig uitzicht over het bedreigde polderland-
schap. Want op deze plek moet wel een 

verkeersknooppunt worden aangelegd, de 
verbinding van de A20 met het Blanken-
burgtracé. Aan de andere kant van de A20 
ligt het recreatiegebied Krabbeplas. Via 
een spoorwegovergang, van de spoorlijn 
Vlaardingen – Maassluis, fietsen we verder 
naar het recreatiegebied Oeverbos aan de 
Nieuwe Waterweg. Op een mooi punt met 
uitzicht over de Nieuwe Waterweg genie-
ten we van de prima lunch, die ons vooraf 
is vertrekt. Hier ervaren we een merkwaar-
dig natuurverschijnsel dat strandbezoekers 
eerder huiswaarts doet gaan. Het betreft 
zeevlam, mist op zee, dat kil en koud 
aanvoelt. Het zeewater is nog koud en de 
temperatuur is warm. Dit in combinatie 
met wind van zee, veroorzaakt deze mist. 

Deze bijzondere weerssituatie haalt zelfs 
het avondjournaal doordat een vliegtuigje 
op de Tweede Maasvlakte neerstortte met 
4 gewonden tot gevolg. Door de mist was 
het vliegtuigwrak moeilijk op te sporen.
Op de terugweg rijden we langs de west-
kant van Maassluis, door de Zuidbuurt, 
een mooie polderweg, die straks ook 
doorsneden dreigt te worden. We hebben 
hier kunnen waarnemen dat het zuidelijke 
puntje van het Midden-Delflandgebied, 
tussen Vlaardingen en Maassluis, ernstig 
aangetast dreigt te worden door de aanleg 
van het Blankenburgtracé. We fietsen 
verder langs de Maassluise Trekvaart (Vliet-
landen) naar de zelfbedieningsveerpont 
over de Vlaardingsevaart. Door het draaien 
aan een soort van draaischijf, waarover 
een ketting loopt wordt de veerpont van 
oever naar oever getrokken. Op dit punt is 
het op deze mooie pinksterdag erg druk 
met recreatieve fietsers en wandelaars. Op 
deze wijze bereiken we de overkant van 
de Vlaardingsevaart en rijden we verder 
richting Schipluiden waar we even stilstaan 
bij de oversteek bij de A4-Midden Delfland, 
de Zuidkade. Hier is goed te zien wat de 
doorsnijding met een autoweg betekent in 
het polderlandschap. Op deze plaats zal de 
autoweg half verdiept worden aangelegd 
met ernaast een geluidswering. We praten 
nog even wat na en sluiten op deze plaats 
de excursie af. We zijn onder de indruk van 



hoe mooi het allemaal kan zijn, daar waar 
de stedelijke bebouwing nooit ver weg is 
aan de horizon, en wat nu wordt bedreigd. 
Laatste nieuws 11 januari 2013: Project 
NWO gaat door. De Tweede Kamer heeft 
ingestemd met de keuze voor de Blanken-
burgtunnel. Het is nog niet zeker dat er een 
fietsverbinding mee wordt aangelegd. Wat 
zeker wel zal gebeuren is dat de veerpont 
Maassluis-Rozenburg verdwijnt.

Midden-Delfland zonder 
verkeersborden?
Midden-Delfland heeft het plan om in alle 
dorpskernen alle verkeersborden te ver-
wijderen. Het argument is dat hierdoor het 
verkeersbeeld aangenamer wordt en men 
meer rekening met elkaar gaat houden. De 
Fietsersbond vindt dit niet zo vanzelfspre-
kend. 
In andere vergelijkbare dorpen die hun 
verkeersborden hebben verwijderd, is de 
openbare ruimte ingericht als 30 kmzone-
gebied. 

Fietspaden in de winter
•  Delft heeft zich aangemeld voor een 

proef van een verwarmd fietspad door 
middel van zonnepanelen, waarbij 
warmte wordt opgeslagen in de grond. 
Bevroren fietspaden zouden dan kunnen 
worden voorkomen. De proef wordt niet 
in Delft gehouden. Wellicht kan straks 
bij de aanleg van de nieuwe fietspaden 
in het spoorzonegebied hiervan gebruik 
gemaakt worden. Inmiddels is bekend dat 
de diverse proeven in het land, te weten 
in Heino en Amsterdam, geslaagd zijn. 
De betonnen fietspaden zijn van lussen 
voorzien waar warm water wordt doorge-
pompt. Vooral voor bruggen en gevaar-
lijke plekken wordt deze toepassing als 
oplossing gezien. 

•  De gemeenten en provincies waarin ons 
verzorgingsgebied ligt hebben niet een 
eenduidige aanpak van het sneeuwvrij 
maken van de fietsroutes. De Fietsers-
bond is er voorstander van dat fietspaden 
worden schoongeborsteld bij sneeuwval. 
Onze waarneming in 2012 (3 februari) 
is dat de sneeuw die van de autoweg 
weggeschoven werd op fietsstroken 
ernaast terechtkomt en dat (doorgaande) 
fietsroutes niet allemaal sneeuwvrij zijn. 
Vooral als het overdag dooit, zijn deze bij 
daaropvolgende nachtvorst spiegelglad. 
Met name geldt dat voor fietspaden in 
woonstraten die niet in een gladheidsbe-
strijdingsroute zijn opgenomen. In januari 
2013 is er ook weer veel sneeuw gevallen. 
Laat ons uw bevindingen weten over uw 
dagelijkse fietsroute.

Paaltjes in fietspaden
Op donderdagmiddag 7 juni organiseerde 
het Fietsberaad (kenniscentrum van de 
overheid voor fietsbeleid) een bijeenkomst 
over Paaltjes op fietspaden. 
Enige belangrijke onderwerpen die zijn 
besproken:
•  Om de aanwezigheid van een paaltje 

in het fietspad duidelijk te maken is het 
advies gegeven om voor en na het paaltje 
een doorgetrokken streep van 4,5 meter 
aan te brengen. Bij voorkeur een gehob-
belde streep.

•  Verwijderen van onnodige paaltjes.
In Delft, bij de kleine Hambrug, de fiets-
brug over het Achterom, staan rood-witte 
paaltjes voorzien van een knipperend rood 
lampje, gevoed door zonne-energie.

Voor het verwijderen van overbodige 
paaltjes vragen wij uw medewerking. Kent 
u een situatie met een overbodig paaltje? 
Meld het ons en wij ondernemen actie.

Paardenpoep op fietspaden
In het overleg met de gemeente Pijnacker-
Nootdorp is de overlast van paardenpoep 
op fietspaden aan de orde gesteld. Er geldt 
een opruimplicht, maar die wordt nauwe-
lijks gehandhaafd. Het is een mentaliteits-
kwestie van de ruiters en hun maneges. 
Voorkomende situaties zullen worden 
gefotografeerd en geregistreerd en in het 
reguliere overleg worden besproken. Op 
de site van de gemeente Pijnacker-Noot-
dorp kan het item paardenpoep gemeld 
worden op het “meldpunt leefomgeving” 
onder  “Afvalinzameling, zwerfvuil, graffiti, 
hondenpoep, ongedierte”. Als u op deze 
afbeelding klikt, ziet u daar ook “paarden-
poep” bij staan. De link is: https://www.
pijnacker-nootdorp.nl/Loketten/Meldpunt-
leefomgeving/afval.htm .

Lekkage in (nieuwe) 
fietstunnels
In de nieuwe IJsmeestertunnel onder de 
A13, de verbinding voor fietsers tussen 
Emerald en de TU-wijk, komt grondwater 
naar boven, daar waar de twee tunnel-
delen tegen elkaar zijn geschoven. Het 
asfalt wordt hierdoor omhoog gedrukt. 
Deze situatie doet zich ook voor bij al lang 
bestaande tunnels in het Tanthof en bij de 
Kruithuisweg.
Ook in de nieuwe fietstunnels in het 



Fietsersbond, afdeling Delft 
en omstreken
Met zo’n 10 actieve leden-vrijwilligers 
wordt deze afdeling gerund. Versterking en 
verjonging van het team is en blijft nood-
zakelijk om de fietsbelangen op de agenda 
van de overheden te krijgen en te houden. 
Dit geldt te meer nu er door bezuinigingen 
minder middelen zijn voor de aanleg van 
nieuwe, en het goed onderhouden van be-
staande fietsroutes. Er doen zich dan ook 
knelpunten voor in de fietsbewegwijzering 
en –bebording. Een voorbeeld is dat bij 
grootschalige bouwprojecten als de spoor-
zone nergens wordt aangegeven wat de 
doorgaande fietsroutes zijn. Zo ontbreekt 
op de Westvest een verwijzing naar Rijswijk 
en Nootdorp via de Spoorsingel.

Vindt u het ook belangrijk om Delft e.o. 
aantrekkelijk te houden voor fietsers? U 
bent van harte welkom op onze reguliere 
inloopavonden in Natuur- en Milieucen-
trum de Papaver aan de Korftlaan nr 
6, tegenover de kinderboerderij, en in 
Restaurant De Schaapskooi. De bijeenkom-
sten zijn steeds elke laatste dinsdag van de 
maand, vanaf 20.00 uur. Uitgezonderd de 
maanden juli, augustus en december.

Balijbos, onder de randstadrail en de 
Noordweg, stroomt water de tunnels 
in. De oorzaak hiervan is dat de aanleg 
de ondergrondse waterstromen heeft 
verstoord. Een nare consequentie is dat 
bij vorst gevaarlijke gladheid ontstaat. De 
oplossing wordt gezocht in het aanleggen 
van grindbakken om de waterstromen om 
de tunnels heen te leiden. 

Fietsverlichtingsacties
Deze actie heeft plaatsgevonden op de 
basisschool Het Mozaïek. Daarnaast zijn er 
fietskeuringen geweest voor het fietsexa-
men voor de basisscholen Het Mozaïek en 
Delftsche Schoolvereeniging (DSV). 
Als u voor uw (klein)kinderen een fietskeu-
ring op school van belang vindt, neemt u 
dan via de verkeersouder(s) van de school 
contact met ons op. 
Een bijzondere fietsverlichtingsactie van 
de Landelijke Fietsersbond onder het 
motto “Ik wil je zien”, was op koopavond 9 
november op het Bastiaansplein. Wethou-
der mevrouw Junius gaf het startsein van 
deze actie. Er was een opvallende dame 
aanwezig, in een baljurk waarop lampjes 

bevestigd zaten. Deze konden door de 
fietser zonder goede verlichting geplukt 
worden. Verder waren er een mobiele 
fietshersteller die de set losse lampjes op 
de fiets monteerde cq aanwezige fietsver-
lichting repareerde. “Bikers” gaven een 
spannende demonstratie, en ookde politie 
en de wijkagent waren van de partij.

Fietsersbond-academie
Op 16 februari 2012 zijn enkele vrijwil-
ligers op een bijeenkomst geweest van de 
Fietsersbond-academie over veilig fietsen 
voor ouderen en kinderen, met name het 
gebruik van de elektrisch ondersteunde 
fiets door ouderen en fietsgebruik door 
kinderen na de lagere school. Gebrek aan 
fietservaring of lang niet gefietst is de 
oorzaak van veel ongevallen. Zo vereist het 
gebruik van een elektrische fiets speci-
fieke kennis hoe te handelen in bijzondere 
situaties. Voor kinderen geldt dat zij vaak 
pas na de lagere school zelfstandig met de 
fiets naar de nieuwe school gaan, meestal 
in een niet bekende omgeving. Fietsdo-
centen van de Fietsersbond verzorgen 
op verzoek van gemeenten of de lokale 
afdelingen fietslessen.

Gevolgen verlengen A4 voor 
onderliggend wegennet
Begin 2012 organiseerde Rijkswaterstaat 
informatiebijeenkomsten voor omwonen-
den van de toekomstige A4, Delft – Schie-
dam. De Fietsersbond heeft zijn zorgen 
geuit over de extra verkeersbelasting op 
het onderliggend wegennet van de provin-
cie en gemeenten. Verder is er de vraag of 
de bestaande fietsverbindingen, die de op- 
en afritten van de A4 kruisen, gehandhaafd 
blijven. Dus niet worden opgeofferd aan de 
doorstroming van het autoverkeer, zonder 
een (ongelijkvloers) alternatief.



Als fietser weet je dat je door je arbeid geld 
verdient en daarna een vermogen betaalt 
om een fiets te kopen. Over dit soort 
arbeid en vermogen gaat het hier niet. Het 
gaat over de hoeveelheid energie of arbeid 
die je als fietser levert en hoe je dit kunt 
omrekenen naar vermogen of arbeid per 
seconde en welke rol de weerstand  hierin 
speelt.
Eerst moet nog de relatie kracht-arbeid 
uitgelegd worden. Het is simpel dat als je 
een kracht uitoefent door bijvoorbeeld 
een gewicht op te tillen de arbeid die je 
verricht hebt het product is van kracht 
maal afgelegde weg . Dus een voorwerp 
van 10 kg heeft een gewicht van 10 kg x 
de zwaartekrachtversnelling g (g=9,8m/
s2 waarbij de s staat voor seconde en m 
voor meter) dus ongeveer 100 Newton (N). 
Als ik dat gewicht 1 meter (S) opgetild heb 
dan is de hoeveelheid energie 100 Nm of 
100 Joule(J) (denk hierbij aan een dieet 
met voedingscalorieën of kilojoules (kJ)). 
Als je dit optillen doet in 1 seconde was je 
vermogen 100 J/s of 100 Watt(W). Één Watt 
is gelijk aan één Joule per seconde. 
Een fietser moet in ons platte land 
voornamelijk met 2 tegenwerkende 
krachten (weerstanden) afrekenen als 
tenminste de spaken goed op spanning 
zijn gebracht en de draaiende delen 
zoals kettingen en rollagers goed zijn 
onderhouden en gesmeerd. Bij hellingen 
speelt de zwaartekracht ook nog een 
gewichtige rol. Die 2 weerstanden zijn: de 
rolweerstand en de luchtweerstand.
De eerste wordt bepaald door het contact 
van de banden met het wegdek. Zowel 
de band als het wegdek spelen een rol. 
Deze rolweerstand is bij één bepaalde 
fiets+fietser en hetzelfde wegdek bij elke 

snelheid hetzelfde m.a.w. al rijd je nog zo 
snel de rolweerstand blijft hetzelfde. In 
een formule ziet het er zo uit: Fr=urxmxg 
en is ur de wrijvingscoëfficiënt, m de massa 
(kg) en g de zwaartekrachtversnelling. 
Die ur wordt bepaald door het wegdek, 
band, bandenspanning, diameter van de 
wielen en de temperatuur (wegdek, band). 
De massa kunnen we zelf bepalen door 
minder bagage mee te nemen of flink af te 
vallen en die ur door over gladdere (asfalt) 
fietspaden te fietsen of andere banden te 
nemen of de bestaande banden harder op 
te pompen. Vaak is de bandenkeuze een 
compromis tussen lekbestendige en dus 
stuggere banden of lekgevoelige en dus 
soepeler banden! Vooral in de winter wil 
je en kun je vaak geen banden plakken 
(als je dat sowieso kunt) en kies je voor 
lekbestendige banden zoals Schwalbe 
Marathon Supreme met in het achterhoofd 
en in de fietstas een reservebinnenband 
voor het geval dat.
De luchtweerstand is een kracht die door 
fietsproducenten op vele manieren wordt 
aangepakt. Wat is die luchtweerstand 
eigenlijk? Dit is de weerstand die ontstaat 

door de wrijving met de lucht, oftewel 
de botsingen tegen de luchtmoleculen. 
Dan begrijp je dat als de lucht dichter of 
zwaarder is (soortelijke massa lucht ? is 
op zeeniveau ongeveer 1,29 kg/m3  en 
afhankelijk van de luchtdruk) de weerstand 
groter is. Als je rechtop of meer voorover 
gebogen (racefietser) of achterover 
(ligfiets) fietst maakt dit ook een enorm 
verschil. Je contactoppervlak met de lucht 
(A) wordt kleiner. Het contactopppervlak 
voor een rechtopzittende fietser 
is ongeveer 0,43 m2 en voor een 
triathlonfietser 0,36 m2 ,.ongeveer 
evenveel als een lage ligfietser. Draag je 
gladdere kleding, heb je een gestroomlijnd 
frame of rijd je in een velomobiel dan is de 
luchtweerstandscoëfficiënt (Cw in Frankrijk 
Cx genoemd) kleiner. Deze Cw is voor een 
rechtopstaande fietser ongeveer 1 en voor 
een gestroomlijnde velomobiel 0,1 (een 
verschil van 90%!).  

Ook de snelheid waarmee je tegen de lucht 
botst speelt een grote rol en als het waait 
spelen de windsnelheid en de windrichting 
een rol (v+vw)2, als je rugwind hebt is 
deze vw negatief en trek je deze dus af 

Arbeid, vermogen en weerstand



dan 0,5x1,29x0,43x1x4000=1109 W, dus 
zijn we flink aan het sprinten! Alleen door 
de snelheid flink te verlagen kunnen we 
dit volhouden. We hebben ook geleerd 
dat een ligfiets of een triathlonfiets een 
verschil van 20% kan maken t.o.v. een 
gewone fiets, dus in bovenstaand geval 
geen 1109 W maar 887 W (nog steeds flink 
boven die 400 W van beroepsrenners ). Als 
we de stroomlijn nog aanpakken dan gaat 
het dus naar 0,1x887=88,7 W. Ja, u heeft 
het goed gelezen: dit is een toertochtje! 
Dit zijn allemaal factoren waar we meer en 
meer toepassingen van zouden kunnen 
zien als de wetgeving wat zou veranderen 
zodat “human powered vehicles” die 
makkelijk 45 km/u halen (en nu heb ik het 
niet over kruiwagens of stootkarren) ook 
meer zouden toegelaten worden op de 
openbare wegen tot en met de 80 km/u 
wegen. Velomobilisten mogen in principe 
op de openbare weg rijden (RVV1990 
artikel 5) maar niet op autowegen of 
autosnelwegen (bakfietswetgeving), maar 
zij  krijgen nog weleens tegenwerking 
of weerstand van politie of andere 
weggebruikers. In ieder geval een mogelijk 
duurzaam alternatief voor de auto. 

van je snelheid en als je tegenwind hebt 
tel je die vw op bij je snelheid. Samen met 
dat kwadraat zie je meteen dat bij flinke 
wind de weerstand enorm afhangt van de 
rijrichting. Met een snelheid van 36 km per 
uur (km/u) of 10 meter per seconde (m/s) 
en een wind van 36 km/u wordt deze factor 
bij meewind 0 en bij tegenwind 400 (202). 
De hele formule voor de luchtweerstand 
ziet er dan zo uit: Fl=1/2x?x(v+vw)2xCwxA. 
Nu hebben we in het begin gezien dat 
FxS (kracht maal afgelegde weg) de 
verrichte arbeid is en als je dat deelt door 
de tijd (t) je het vermogen berekent. Bij 
fietsen is FxS/t gelijk aan Fxv dus kracht 
maal snelheid. Als je het vermogen nu 
gaat berekenen zie je dat het vermogen 
beinvloed wordt door de snelheid tot de 
derde macht of Pl=1/2x?(v+vw)2xvxCwxA. 
Dus als de windsnelheid 0 m/s is dan wordt 
het vermogen gelijk aan: 1/2x?xv3xCwxA. 
Bij de rolweerstand wordt dit: Pr= 
urxmxgxv en speelt de snelheid een veel 
kleinere rol dan bij de luchtweerstand. 
Ons lichaam kan maar een bepaalde 
hoeveelheid vermogen leveren door 
allerlei beperkende factoren. We kunnen 
maar een zekere hoeveelheid zuurstof 
en voedsel naar onze spieren vervoeren 
door het beperkende aantal hartslagen 
per minuut en het slagvolume van ons 
hart. Ook de afvalstoffen (verzuring) 
moeten afgevoerd worden. Door training 
of doping (bloeddoping of EPO) kan de 
hoeveelheid zuurstof die per seconde 
kan getransporteerd worden naar de 
spieren verhoogd worden. Daarom 
speelt vermogen zo’n grote rol bij het 
verrichten van een inspanning zowel 
bij een sprint, waarbij wielrenners wel 
1400 tot 1600W kunnen leveren, als 
bij lange tochten waarbij ze urenlang 
400W kunnen leveren. Wij gewone maar 

gezonde stervelingen houden het bij 
150 tot 200W en een pedelec kan een 
elektrische ondersteuning leveren van 
250W. Vanwege dit beperkte vermogen 
gaan we bij tegenwind veel minder 
luchtweerstandsvermogen leveren en een 
beetje minder rolweerstandsvermogen 
door de rijsnelheid omlaag te brengen. 
Hiervoor bestaan er rekenmodules en als 
je een beetje Duits kent is deze wel het 
makkelijkst: http://www.kreuzotter.de/
deutsch/speed.htm .
Wat hebben we nu geleerd? Dat als we 
alleen met een constante kracht fietsen, 
onafhankelijk van de snelheid, dus alleen 
rolweerstand, ons vermogen (W) recht 
evenredig toeneemt met de snelheid. 
Dat als we af moeten rekenen met een 
flinke tegenwind het vermogen enorm 
toeneemt bij dezelfde rijsnelheid. In het 
bovengenoemd voorbeeld waarbij we 
met 10 m/s fietsten tegen een wind van 
10 m/s moeten we qua vermogen tegen 
de wind in met een factor 400x10 dus 
4000 rekening houden t.o.v een factor 0 
(meewind dus geen luchtweerstand ) bij 
meewind. Het vermogen dat we voor de 
luchtweerstand fietsend tegen de wind 
in nodig hebben als gewone fietser wordt 



De foto’s op de openingspagina rouleren. Als u op de rode balk in 
de foto klikt, verschijnt er detail informatie over bepaalde zaken.
Bovenaan in de gele balk staan een aantal “Menu’s”. Door de 
cursor daarover te bewegen verschijnt er een submenu waarin dan 
verschillende pagina’s kunnen worden geselecteerd.
Een voorbeeld daarvan ziet u in de afbeelding hiernaast waar het 
hoofdmenu “Pijnacker Nootdorp” gekozen is.

Een ander voorbeeld is Delft waar u onder andere kunt zien welke 
knelpunten wij met de gemeente willen bespreken.
Als u op “Knelpunten Delft” klikt krijgt u een overzicht van de 
knelpunten, welke oplossing de fietsersbond als mogelijk ziet en 
wat de reactie van de gemeente is. Een voorbeeld daarvan ziet u 
hiernaast.

U kunt zelf knelpunten doorgeven aan:
 delft@fietsersbond.nl

De website van de afdeling Delft biedt de mogelijkheid om met de 
leden te communiceren. Het is niet de bedoeling om de papieren 
“Solutie” te vervangen door een digitale versie.
Wel heeft het bestuur het voornemen om de website te gebruiken 
voor het doorgeven van actuele informatie aan de leden.  
Dus: “Ga eens kijken op de website” http://www.fietsersbond.nl/
afdeling/delft/ 

Website van de Fietsersbond afdeling Delft
Vorig jaar is de website van de Fietsersbond vernieuwd (http://www.fietsersbond.nl). Daarna zijn ook de websites van de afdelingen 
vernieuwd. Die van ons is te vinden op: http://www.fietsersbond.nl/afdeling/delft/. De openingspagina ziet er ongeveer zo uit:



Enquête over het fietsverbod op het Raad-
huisplein van Pijnacker
Zoals u al via de gemeenteberichten van 
de gemeente Pijnacker-Nootdorp en via 
de Telstar (http://www.telstar-online.nl/
nieuws/actueel/niet-meer-fietsen-op-
raadhuisplein/2/43453 )heeft vernomen 

geldt er sinds enige tijd een ( omstreden) 
fietsverbod op het Raadhuisplein. Waar 
je vroeger wel mocht fietsen mag je nu 
tijdens winkelopeningstijden niet fiet-
sen in het hart van Pijnacker. Waarom of 
wie heeft daarom gevraagd zult u zich 
afvragen. Volgens de berichtgeving is dit 
helemaal niet duidelijk. Wel duidelijk is 
dat de boetes flink kunnen oplopen en dat 
politie op snorfiets boetes uitdelen (http://
www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/

controleurs-gesignaleerd/2/44416 ).
Wat vindt u ervan? Is het gevaarlijk voor 
voetgangers (en fietsers) om op het Raad-
huisplein te fietsen, iets wat we al decen-
nialang deden? Zijn al die voetgangers 
en joggers die onze fietspaden bij mooi 
weer en tijdens donkere nachten bevolken 

dan ook niet in gevaar? Moet de politie ze 
daar ook niet weghouden en redden? Of 
moeten de fietsers ook niet beschermd 
worden tegen (politie)paarden die op 
onverplichte en smalle fietspaden draven? 
Mensen die niet of moeilijk in staat zijn om 
met hun zware, beladen fietsen met spul-
len gekocht bij de “centrale” winkelier aan 
de hand over het plein te laveren tussen 
al die virtuele wandelaars en bestelbusjes 
zullen hun toevlucht zoeken bij meer 

Enquête over het fietsverbod op het 
Raadhuisplein van Pijnacker

toegankelijke winkels en die zijn bij de 
fietsende klanten welbekend. Delft bijvoor-
beeld kent niet zo’n restrictief beleid en de 
fietsers en wandelaars hebben zich goed 
aangepast aan deze “shared space” zoals 
ook bij het metrostation Pijnacker Centrum 
aanwezig is.

Of hangt u het adagium aan dat er geen 
fietser over het plein mag tijdens de win-
keluren?
Laat het ons weten, liefst via e-mail ( delft@
fietsersbond.nl )zodat we u makkelijk op de 
hoogte kunnen houden van nieuwe feiten. 
In ieder geval is bekend dat over een paar 
maanden een evaluatie zal plaatsvinden 
door  de gemeente van het nieuwe beleid 
en door uw reactie kunnen u en uw kennis-
sen invloed uitoefenen op dit besluit. 



De Fietsersbond ijvert er al jaren voor 
om (onnodige) paaltjes op fietspaden 
te verwijderen. De gemeente Pijnacker-
Nootdorp wil nu een poefproject starten 
in Delfgauw om de onnodige paaltjes voor 
enkele maanden te verwijderen. Met de 
hulp van inwoners van Delfgauw kan de 
gemeente dit evalueren. De bedoeling is 
om de paaltjes die niet direct nodig zijn 
(dus de paaltjes voor bruggetjes blijven 
i.v.m. de mogelijke overbelasting door 
auto’s of andere voertuigen en ook bij 
mogelijke sluiproutes) gaan voor een 
tijdje verdwijnen en u kan dan in de gaten 

houden of er regelmatig overtreders zijn 
en of het dezelfde personen zijn iedere 
keer.of u kunt doorgeven of de het voor u 
als fietser een verbetering is! Door goede 
en snelle rapportage  waarbij via e-mail 
(liefst met foto’s en geef uw postcode op 
of adres zodat we kunnen zien of u direct 
betrokken bent bij de locatie) of telefoon 
(zie verder) kan de gemeente de veiligheid 
voor fietsers verhogen, omdat er veel 
eenzijdige ongevallen gebeuren door 
deze paaltjes. U kunt ons mailen via delft@
fietsersbond.nl of telefonisch via Klaas  
Pauw Klaas Pauw 015-2121621 

Oproep voor Fietsersbondleden 
van Delfgauw voor “Proeftuin 
verwijdering paaltjes”.
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