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Voorwoord

De Fietsersbond heeft het initiatief genomen voor een nieuw Fietsplan.
Het oude fietsplan van de gemeente Delft dateert van 2005; er waren toen nog 
nauwelijks E-bikes, het autoluw maken van de Binnenstad was nog in volle gang, er 
waren nog weinig bakfietsen met kinderen en al helemaal geen E-bike-bakfietsen of 
bezorgfietsen, ook waren er nog geen speed-pedelecs en het jezelf wielrenner voelen 
is nog steeds populair, het aantal studenten (met fiets) neemt nog steeds explosief toe, 
het aantal ouderen dat nog steeds fietst neemt hard toe, ook het aantal scootmobielen 
stijgt enorm, kortom het is veel drukker geworden, met meer differentiatie in fietsen, 
met meer snelheidsverschillen en dus voor iedere fietser minder ruimte. 
Hoog tijd dus voor bezinning en nieuwe plannen.
Delft was ooit, zo’n 40 jaar geleden koploper in het ontwikkelen en realiseren 
van fietsbeleid. Sindsdien is de gemeente links en rechts ingehaald door andere 
gemeenten die de laatste jaren de titel Fietsstad van het jaar binnensleepten. Inzet van 
de Fietsersbond is Delft weer bovenaan de lijstjes te krijgen. Dit Fietsplan kan daarbij 
helpen.
We nodigen de politieke partijen nadrukkelijk uit dit streven met de noodzakelijke 
maatregelen op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 
2018.

Marien Vermeer
Voorzitter Fietsersbond afdeling Delft e.o.
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1  Waarom een fietsplan van de Fietsersbond voor Delft?

De Fietsersbond Delft komt op voor de belangen van de fietser in de gemeenten Delft, 
Midden- Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Die fietsers gebruiken hun fiets op allerlei 
manieren. Voor een ritje naar het werk, winkel, sportclub, station, voor een recreatief 
tochtje in het groen of om er mee te sporten of combinaties daarvan. Ze doen het 
omdat ze aan hun gezondheid denken, ze doen het voor het milieu, ze doen het omdat 
je met de fiets ergens sneller kunt komen en dichtbij kunt parkeren of ze doen het 
gewoon omdat ze niet genoeg geld hebben voor een ander vervoermiddel of daarvoor 
te jong zijn. Er is ook nog eens een grote variatie in fietssoorten, van kinderfiets tot 
pedelec. Het verschillende gebruik stelt verschillende eisen aan de benodigde voorzie-
ningen. 

De Fietsersbond constateert dat de huidige verkeerssituatie in de gemeente Delft on-
voldoende aansluit op de eisen die de huidige fietser stelt aan fietsvoorzieningen. Er is 
sprake van een flink aantal knelpunten die de Fietsersbond reeds bij de gemeente heeft 
aangemeld. Het gaat in zijn algemeenheid om ontbrekende schakels in het netwerk 
(onvoldoende kruisingen van barrières), capaciteitsproblemen (te smalle paden, te 
weinig stallingsplaatsen), onveiligheid (o.a. kruispunten, drukke fietspaden, met auto 
gecombineerd gebruik van de rijweg), milieuoverlast (fietspaden langs drukke wegen) 
en onbehagen (bijvoorbeeld slecht wegdek). De knelpunten zijn mede het gevolg van 
het laat en onvoldoende inspelen op het toenemende en van karakter veranderende 
gebruik van fietsvoorzieningen door onder anderen E-bikes, maar ook scootmobielen. 
Het wordt steeds drukker op wegen en fietspaden en er ontstaan snelheidsverschillen 
op fietsvoorzieningen die ten koste gaan van veiligheid en comfort.

Het zou mooi zijn als Delft weer voorop gaat lopen in Nederland als het gaat om fiets-
beleid en op die manier in de toekomst Fietsstad van Nederland worden. Het oude 
LVVP (Lokaal Verkeers- en VervoersPlan) is sterk verouderd en aan herziening toe. 
Nieuwe plannen bieden kansen om de nieuwste beleidsvoornemens op alle beleidsni-
veaus over een duurzame toekomst door te laten werken in een beleid waarin de fiets 
een belangrijke rol kan spelen. Ook de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerver-
kiezingen, waarin bijna kamerbreed een voorkeur wordt uitgesproken voor bevorde-
ring van fietsgebruik bieden aanknopingspunten voor stappen in de gemeenten.
Met dit fietsplan levert de Fietsersbond Delft haar inbreng voor verkiezingsprogram-
ma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en voor de discussies over de vernieu-
wing van het verkeersplan voor Delft. 

In de gemeenten Midden - Delfland en Pijnacker - Nootdorp zijn de fietsvoorzieningen 
in het algemeen van goede kwaliteit. Knelpunten (bijvoorbeeld kruispunt Maassluise-

E-bikes: populair
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weg-Oude Veiling en Woudseweg –Rijksstraatweg) worden voortvarend aangepakt en 
men streeft naar verbetering van de fietskwaliteit. Daarom is er op dit moment geen 
aanleiding voor een fietsplan van de Fietsersbond voor deze gemeenten. Wel is er aan-
leiding om het fietsbeleid van de omliggende gemeenten en de gemeente Delft beter 
op elkaar af te stemmen.

2  Het fietsplan in grote lijnen 
 
De Fietsersbond wil fietsen aantrekkelijker maken voor het toenemende aantal ge-
bruikers. Tot nu toe richtte het fietsbeleid zich op het gebruik van de fiets over afstan-
den tot 7,5 km. De ontwikkelingen rond met name de E-bike hebben tot gevolg dat het 
fietsgebruik voor langere afstanden toeneemt en daar zal in het beleid rekening mee 
gehouden moeten worden. Dat neemt niet weg dat het overgrote deel van het fietsge-
bruik over korte afstanden plaatsvindt. Dat gebruik lag volgens CROW in 2010 in Delft 
op 39%. In vergelijkbare steden als Groningen en Zwolle lag dat percentage toen al 
op 46 resp. 49%! Inmiddels is het fietsgebruik overal gegroeid, mede door E-bikes. In 
Nijmegen groeide bijvoorbeeld het gebruik van de fiets in de periode 2007 -2013 in het 
woon-werk verkeer (Nijmegenaren die in Nijmegen werken) van 50 naar 64% en in het 
verkeer van en naar het stadscentrum van 58 naar 65%. Allebei ten koste van de auto 
(van 36 naar 22% in wo-we verkeer). 
Ten slotte ligt er een afspraak van het rijk, provincies en gemeenten dat het fietsge-
bruik de komende 10 jaar met 20% moet toenemen. Een goed inzicht in het fietsge-
bruik in Delft ontbreekt op dit moment en is een voorwaarde voor een goed beleid. 
Aanvullende cijfers zijn dus nodig.

De maatregelen die de Fietsersbond in dit plan voorstelt zouden - op basis van er-
varingen elders - ertoe kunnen leiden dat het fietsgebruik in Delft over bijvoorbeeld 
de kortere afstanden aanzienlijk toeneemt van 39% in 2010 tot mogelijk 60 à 70% in 
de komende 10 jaar! Gelijktijdig kan het autogebruik op korte afstanden afnemen, 
waardoor de doorstroming voor noodzakelijk verkeer verbetert en de milieuoverlast 
vermindert.

De fietsinfrastructuur in Delft en omgeving vertoont gebreken. In het oude verkeers-
plan voor Delft (LVVP 2005) zijn die voor Delft al geconstateerd, maar de voorgeno-
men verbeteringen zijn slechts bescheiden uitgevoerd. 
De huidige drukte leidt tot capaciteitsproblemen op belangrijke verkeersrelaties (o.a. 
routes naar TU en enkele recreatieve routes ) in het netwerk en bij stallingen bij be-
langrijke objecten zoals stations, centra, koopcentra , IKEA en TU. Er moeten in het 
netwerk nog teveel omwegen gemaakt worden door ontbrekende schakels. Daarbij Fietspad naar TU bij Jaffalaan: druk en te smal
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gaat het met name om de barrièrewerking door de Schie/Vliet, de spoorlijn, de A13 en 
het terrein van DSM. Ook de aansluiting van het netwerk op de omgeving ten behoeve 
van langeafstandsfietsers kan beter. 
De veiligheid en het comfort van het netwerk schiet op diverse plaatsen tekort. Op 
kruispunten gaat het onder meer om veiligheid en lange wachttijden en op fietspaden 
gaat het onder meer om luchtvervuiling van naastgelegen wegen, slechte bestrating 
en zichtbaarheid. 
De huidige situatie vraagt dus reeds om ingrijpende verbeteringen. In combinatie met 
de verwachte en nagestreefde groei vraagt dat om uitbreiding en verbetering van het 
netwerk en de stallingsmogelijkheden. De Fietsersbond is zich bewust van de finan-
ciële situatie van de gemeente Delft en zoekt daarom naar oplossingen die kostenef-
ficiënt zijn. Dat neemt niet weg dat budgetten vrijgemaakt moeten worden. Een voor-
zichtige raming komt uit op een investeringsniveau van minimaal 3 mln euro per jaar 
ten laste van de eigen gemeentelijke middelen. De benodigde investeringen leveren 
ook baten op. Meer fietsgebruik zal bijvoorbeeld kunnen leiden tot besparingen in 
de gezondheidszorg. Maar ook zal meer fietsgebruik leiden tot minder autogebruik 
en betere doorstroming van autoverkeer en dus minder benodigde investeringen voor 
de auto. Ook de vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen levert besparingen 
(bijvoorbeeld geen of minder schermen nodig) op. 

De Fietsersbond stelt een uitbreiding en verbetering van het fietsnetwerk voor in Delft, 
die er toe leidt dat het netwerk voldoende capaciteit heeft, veilig, schoon en comfor-
tabel is en mensen volgens de kortste route snel naar hun bestemming brengt. Daar-
naast vraagt de Fietsersbond om uitbreiding van het aantal stallingsmogelijkheden. 
De Fietsersbond streeft naar kostenefficiënte oplossingen maar vraagt ook extra bud-
getten vrij te maken. Gedacht wordt aan een investeringsniveau voor de gemeente van 
minimaal 3 mln euro per jaar.

Naast infrastructurele maatregelen zijn beheersmaatregelen van belang, die ervoor 
zorgen dat de infrastructuur goed gebruikt wordt en kan worden. De Fietsersbond 
wil graag een integrale aanpak waarin zaken als onderhoud, pekelen, beïnvloeding 
fietsgedrag, handhaving en toezicht en bijvoorbeeld route-informatie samenhangend 
aan de orde komen. Ook het stimuleren van het gebruik van “slimme” routes via in-
formatieborden zoals in Groningen succesvol is gebeurd kan hier deel van uit maken. 
De Fietsersbond stelt ook voor om voor dit beheersplan een apart budget te reserveren. 
Te denken valt aan het uitbouwen van het huidige budget voor onderhoud van 160.000 
euro naar bijvoorbeeld minimaal 300.000 euro per jaar voor beheersuitgaven.
De Fietsersbond stelt voor om in de nieuwe verkeersplannen een integraal beheers-
plan met aandacht voor de genoemde zaken op te nemen en daarvoor geoormerkte 
budgetten te reserveren (samen 300.000 euro per jaar).
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3  Concrete uitwerking op onderdelen 

3.1  Structuur van het hoofdfietsnetwerk

Fietsers maken gebruik van alle mogelijkheden die het wegen en padennet van Delft 
bieden en kiezen daarin de kortste of de aantrekkelijkste route. Dit fietsplan blijft be-
perkt tot het hoofdfietsnetwerk waarmee de belangrijkste relaties worden bediend. 
In een hoofdfietsnetwerk moeten omwegfactoren zo klein mogelijk zijn. Een maas-
wijdte van 400 m voor het hoofdfietsnetwerk in de stad wordt als optimaal gezien. In 
bijlage 1 is een kaart opgenomen met een eerste suggestie van de Fietsersbond voor 
een hoofdnetwerk voor Delft op basis van deze maaswijdte. Het netwerk sluit aan op 
regionale verbindingen in de richting van de Rotterdamse regio, de Haagse regio, het 
Westland en in de richting van Zoetermeer (zie bijlage 2). 

Ook moet het hoofdnetwerk goed aansluiten op het fijnmazige netwerk van straten 
en straatjes.
In het voorstel is vanuit een oogpunt van kostenefficiëntie maximaal gebruik gemaakt 
van bestaande tunnels en bruggen bij barrières zoals Schie/Vliet, spoor, rijks/provin-
ciale wegen en DSM terrein, die op de kaart zijn aangegeven. In het netwerk in Delft 
ontbreken (ook volgens het LVVP 2005) enkele belangrijke schakels door de aanwezig-
heid van die barrières. Die zijn nog steeds niet gerealiseerd. De Fietsersbond stelt die 
dus opnieuw aan de orde, met eigen aanvullingen. 

In bijlage 1 zijn de oplossingen voor de volgende ontbrekende schakels ingetekend:

Route  Barrière  Oplossing

Route TU - Voorhof en Buitenhof  Schie/spoor   Gelatinebrug, spoortunnel,  aansluitende fietspaden via  
Rijnweg richting Hoventunnel. 

 
Route Tanthof – Technopolis - Oude Leede  Schie/spoor/A13   Faradaybrug, spoortunnel en een  tunnel onder de A13 

bij de Ackerdijkseweg plus aansluitende fietspaden aan 
de ene kant via  Faradayweg richting Vinkenlaan en aan 
de andere kant via Heertjeslaan en Overslagpad naar de 
Ackerdijkseweg. 

Route langs spoor richting Rijswijk  DSM terrein  Fietspad langs het spoor.
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De Fietsersbond wil nadrukkelijk aangeven dat de Gelatinebrug en de Faradaybrug 
onlosmakelijk zijn verbonden met tunnels onder het verdubbelde spoor. Zonder die 
tunnels hebben deze bruggen weinig of geen zin. De Fietsersbond vraagt de gemeente 
ook om er bij Prorail op aan te dringen om in de plannen voor de spoorverdubbeling 
rekening te houden met de tunnels door op zijn minst in ruwbouw te ondertunnelen
Aan de noordkant van Delft ontbreekt een verbinding + brug over de Vliet, die ook voor 
het Delftse hoofdnetwerk van belang is, maar die op het grondgebied van Rijswijk ligt 
(Route Ypenburg – Rijswijk Buiten). De fietsersbond stelt voor om vanuit Delft aan te 
dringen op deze verbinding. 
Een kleine ontbrekende schakel is de verbinding van het Hoefslagpad naar Den 
Hoorn. Tenslotte zou een extra schakel overwogen kunnen worden in de vorm van een 
bescheiden brug over de Buitenwatersloot bij de Oliemolen als de route over de Dijk-
hoornseweg te druk wordt met autoverkeer waardoor deze route voor fietsers minder 
geschikt wordt. Deze brug + aanvullende route is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van de gemeenten Delft en Midden Delfland. 

Ontbrekende schakels
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3.2  De routes in het hoofdfietsnetwerk 

Bij de bepaling van de routes binnen het hoofdfietsnetwerk in Delft moeten de volgen-
de criteria een rol spelen. Bij voorkeur moeten ze:

•  een snelle directe verbinding bieden tussen belangrijke punten
•  aansluiten op de regio voor intercity fietsers
•  door een aantrekkelijke omgeving lopen
•  vrij zijn van autoverkeer
•  verkeersveilig zijn
•  zo min mogelijk milieuoverlast voor de fietser geven
•  sociaal veilig zijn

Voor de uitvoeringskwaliteit wordt verwezen naar 3.4. Op basis van de genoemde cri-
teria zijn in de kaart in bijlage 1 routes in het netwerk ingetekend. De ideale route over 
de volle lengte bestaat niet. De mogelijkheden om routes te realiseren die in de buurt 
komen van de ideale route zijn bescheiden. Er moet dus geoptimaliseerd worden. Ook 
routes waar nadelen aan verbonden zijn zullen deel uit blijven maken van het netwerk 
om de omrijafstanden zo klein mogelijk te houden. Wel moeten er goede alternatieven 
zijn voor wie de minder goede routes willen mijden. Ook moet uit een oogpunt van 
kostenefficiëntie maximaal gebruik gemaakt worden van bestaande kruisingen van 
barrières. In de kaart in bijlage 1 is een kwaliteitsaanduiding gegeven voor routes of 
onderdelen van routes in de vorm van een score op bovengenoemde kwaliteitscriteria.

•  Categorie 1: hoog
•  Categorie 2: middelmatig
•  Categorie 3: laag

Bijna alle routes vragen in meer of mindere mate verbeteringen/aanvullingen. De Fiet-
sersbond stelt voor om investeringen vooral te richten op de hoog scorende routes. 
Middelmatige of laag scorende routes komen alleen in aanmerking voor investeringen 
als er veel fietsverkeer is of wordt verwacht en de route niet kan ontbreken vanwege de 
maaswijdte. In die gevallen zijn aanvullende maatregelen nodig om de nadelen van 
deze routes te verminderen. Ook kan een route in de categorie 3 worden omgezet in de 
route van de categorie 1. Een voorbeeld daarvan is de Buitenwatersloot/Hoornseweg 
waar na realisatie van de doortrekking van de Reinier de Graafweg ruimte is voor een 
alternatief voor de route die nu langs ondermeer de Hoornsekade, met het zeer smalle 
deel langs de Buitenwatersloot, loopt.
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Voorbeeld van een route in categorie 1:
Hoogspanningspad. Deze route scoort goed op veel criteria. Verbeteringen 
zijn nog steeds gewenst. 

Voorbeeld van een route in categorie 2: 
Een gedeelte van Abtswoude scoort onvoldoende op veiligheid door de men-
ging met overig verkeer

Voorbeeld van een route in categorie 3 met een hoge fietsintensiteit: 
Route langs Kruithuisweg in de richting van de TU. Deze route scoort laag op 
luchtkwaliteit en sociale veiligheid (vooral als het donker is).

3.3  Veilige kruispunten met een vlotte doorstroming

Kruispunten kunnen onveilige situaties en ongemakken opleveren. De aanpak van 
kruispunten wordt tot nu toe vooral bepaald door het aantal ongevallen dat daar heeft 
plaatsgevonden. Dus eerst moet daarop gewacht worden. Dat moet anders. Veilig-
heid(sgevoel) en comfort dienen een gelijkwaardig uitgangspunt te zijn. Algemene 
aandachtspunten zijn: meer groen licht voor fietsers en meer opstelruimte. Slimme 
verkeerslichten die rekening houden met het fietsaanbod, zoals in Rotterdam, zijn ook 
voor Delft een goed idee. In sommige gevallen zijn ongelijkvloerse oplossingen of al-
ternatieve routes nodig. Bijkomend voordeel van dit soort oplossingen is dat ruimte 
ontstaat voor een vlottere afwikkeling van het autoverkeer. Voorbeelden van kruispun-
ten die vragen om verbetering:

•   N470 – Voorhofdreef: Ongelijkvloerse oplossing in combinatie met aanpak door-
stroming auto’s op N470

Kruispunt Westlandseweg - Papsouwselaan: meer 
groen voor fietser of alternatieve route



Ruimte voor de fiets in Delft  |  11

•   Beatrixlaan – Westlandseweg: Voorlopig vaker groen en/of alternatieve route. 
Ongelijkvloerse oplossing indien gemeentelijke begroting/subsidies extra finan-
ciële ruimte mogelijk maakt of door slimme technische oplossingen besparingen 
mogelijk zijn.

•  Beatrixlaan - van Foreestweg: Idem
•   Westlandse weg – Papsouwselaan – Nijverheidsstraat: Vaker groen en/of alterna-

tieve route.
•  Julianalaan – Oostpoortweg: zoeken naar betere oplossing.
•  Westlandseweg - Reinier de Graafweg: Vaker groen.
•  Rotonde Nassaulaan: Veiliger maken met zeer opvallende waarschuwingsborden.
•  Rotonde Delflandplein: idem
•  Abtswoude - St Maartensrechtpad: Veiliger maken met voorrang voor fietser. 
•  Oostsingel – Nieuwe Langendijk: Veiliger maken (o.a. zichtbaarheid vergroten).
•   Rijkstraatweg – Delftsestraatweg: Veiliger maken met zeer opvallende waarschu-

wingsborden. Spiegels?

3.4  Veilige en comfortabele fietspaden met voldoende capaciteit

Er dient te worden gestreefd naar een grondige kwaliteitsverbetering van bestaande 
fietsroutes in de vorm van uitgebreide verbreding, minder steile hellingen, minder 
scherpe bochten, betere bestrating, rood asfalt, afschermingen tegen weersinvloeden 
en vervuiling, beter zicht door verlichting en belijning, betere tijdelijke voorzieningen 
tijdens werkzaamheden en sociaal veilige fietspaden. Ook vindt de Fietsersbond zicht-
bare benaming van fietspaden (bijvoorbeeld op het wegdek, zoals langs het spoor in 
Pijnacker) belangrijk (bijvoorbeeld voor bellen met 112). 

Bij de inrichting dient rekening gehouden te worden met de aard van het gebruik. Een 
fietspad waar gecombineerd gebruik plaatsvindt door ouderen op E-bikes en pedelecs, 
racefietsers, kinderfietsen, skaters, rolschaatsers, scootmobielen, bromfietsen en 
soms landbouwwerktuigen stelt andere eisen dan een fietspad waar vooral studenten 
op rijden van en naar de TU. Lange afstandsfietsers stellen andere eisen (beschutting?) 
dan korte afstandsfietsers.

Een aantal voorbeelden van situaties die verbetering behoeven ter illustratie:

•  Verbredingen: St Maartensrechtpad, routes naar TU en station
•  Eventueel ontvlechting van langzaam en snel fietsverkeer: St Maartensrechtpad?
•   Hellingen minder steil: Oprit Kruithuisweg / Rotterdamse weg; helling Asvest bij 

de Hamtunnel)Naam op fietspad bij Pijnacker

Rotterdam: Bij drukte 
meer groen voor fietsers

Rotterdam: Snelste 
route
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•  Minder scherpe bochten: Hoefslagpad – Kerkpolderweg
•  Beter zicht: Bocht in Hoogspanningspad bij sportvelden
•   Afscherming met groen of scherm: Fietspaden langs Beatrixlaan rekening hou-

dend met sociale veiligheid
•  Betere verlichting en belijning: In het buitengebied in zijn algemeenheid
•   Betere bestrating e.d.: Keitjes kruising Kruistraat; klinkertjes fietsstraat Westland-

seweg, 
•  Veilige afscheidingen: hek langs water bij station Delft CS. 
•  Betere kwaliteit tijdens de uitvoering van werkzaamheden: Spoorzone en Zuidwal
•   Sociaal veiliger fietspaden: Verlichting, zichtbaarheid vanaf bebouwde omgeving, 

geen kronkelpaden maar rechte paden vanwege zichtbaarheid.

3.5  Uitbreiding en verbetering stallingsmogelijkheden

De stallingsmogelijkheden bij centra, stations, ziekenhuizen, IKEA en TU dienen te 
worden uitgebreid en verbeterd. Extra aandacht blijft nodig voor de situatie bij het sta-
tion. Voor de binnenstad heeft de Fietsersbond een 10-puntenplan 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 be-

wegwijzering: 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 Oostsin-
gel 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 ge-
noeg 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 evene-
menten dat zelf regelen door een passage in de vergunning op te nemen. (licht-
jesavond, 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 tij-
delijke stalling die weer 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 bij-

St. Maartensrechtspad: Te smal

Rotterdamseweg-Kruithuisweg: Te scherpe bocht in 
steile helling

Abtswoudseweg: Slechte bestrating
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voorbeeld een relatief hoge parkeereis bij supermarkten. Het effect is dat de su-
permarktketens 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 parkeer-
garages 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 gedragsbeïn-
vloeding: 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 hand-
haven, 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 van de gemeente. 

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 binnen-
stad kan blijven bezoeken.

3.6  Beheersmaatregelen

Er moet aandacht komen voor beïnvloeding van fietsgedrag op overvolle fietspaden 
met gebruikers met grote snelheidsverschillen. De Fietsersbond stelt voor om te on-
derzoeken welke maatregelen effectief zijn voor de beïnvloeding van fietsgedrag (bor-
den met aanwijzingen?, aanduidingen op wegdek? media?). Handhaving en toezicht 
moeten een apart aandachtspunt worden (spanningsrelaties auto-fiets, fiets-voetgan-
ger, fiets -fiets). Er moet (meer) elektronische informatie voor fietsers (wachttijdvoor-
spellers bij verkeerslichten, gladheid, etc) komen. Ook routeinformatie is belangrijk, 
bijvoorbeeld om het gebruik van slimme routes (zoals in Groningen) te stimuleren of 
op open bruggen te wijzen. Mogelijk via apps. Denk bijvoorbeeld aan Talking traffic.
Pekelen/sneeuwborstelen op fietspaden dient meer aandacht te krijgen. Hetzelfde 
geldt voor onderhoud en schoonhouden van fietspaden, met prioritaire routes (o.a. 
scholen) als het niet anders kan. De Fietsersbond stelt voor om dit onder te brengen in 
een beheersplan met een apart budget. 

Vesteplein, theater en bioscoop

Bastiaansplein
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4  Wanneer moet het klaar zijn en hoeveel kost het?

Het fietsplan van de Fietsersbond strekt zich uit over een periode van 10 jaar. De Fiet-
sersbond kent natuurlijk de financiële situatie van de gemeente Delft en wil een voor-
stel doen dat realistisch is. Daarom stelt zij voor om een aantal tunnels die al in het 
LVVP 2005 stonden wel in een plan op te nemen maar de uitvoering af te laten hangen 
van de ontwikkeling van de financiële situatie.
Het gaat om voorgestelde tunnels bij kruisingen met de Beatrixlaan (Westlandseweg 
en Van Foreestweg) die voorlopig achterwege kunnen blijven als de alternatieve routes 
(o.a. Buitenwatersloot) een sterke upgrading krijgen in combinatie met meer groen 
voor de fietser op de genoemde kruisingen. 
De voorgestelde tunnel bij de kruising van de N470 met de Voorhofdreef kan aan de 
orde komen als hier toch een ongelijkvloerse oplossing voor het autoverkeer door de 
provincie wordt gerealiseerd. In het LVVP stond dit overigens ook al. 
Ten slotte stelt de Fietsersbond voor om de bij de TU aanwezige kennis en innovatie-
kracht te gebruiken bij het zoeken naar kostenbesparende oplossingen.
De investeringen die in ieder geval wél nodig zijn in de komende tien jaar hebben be-
trekking op enkele grootschalige projecten (Gelatine- en Faradaybrug + aansluitende 
fietspaden en twee spoortunnels, een tunnel onder de A13 bij de Ackerdijkseweg en 
een doorsteek bij DSM). Daar is al gauw 40 mln euro mee gemoeid. Daarnaast zijn 
flinke investeringen nodig voor een upgrading van bestaande routes. 
Daarom stelt de Fietsersbond voor om uit de eigen gemeentelijke middelen minimaal 
3 miljoen euro per jaar (30 ³ per inwoner) te reserveren voor investeringen in de fiets-
infrastructuur en daarnaast een maximale opbrengst uit subsidies en grondopbreng-
sten te verkrijgen. Verdere verbeteringen blijven gewenst zodra er financiële ruimte is 
of wanneer kostenbesparende technische oplossingen mogelijk zijn.
Daarnaast wordt gedacht aan een stelpost van minimaal 300.000 euro per jaar voor 
beheersmaatregelen en daarvoor budgetten te oormerken.

5  Vervolgacties

De Fietsersbond stelt voor om de kennis en innovatiekracht binnen de TU in de ko-
mende jaren te benutten in het kader van de voorbereiding van plannen in de betrok-
ken gemeenten. Dat geldt met name voor het zoeken naar technische oplossingen die 
besparingen kunnen opleveren. Verder is de Fietsersbond natuurlijk bereid om in het 
kader van de voorbereiding van die plannen constructieve bijdragen te leveren. 
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