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ONTSLUITING ZEEHELDENBUURT 

 

Betreft Verslag Werksessie 1 d.d. 24 januari 2018 

Aan betrokkenen Ontsluiting Zeeheldenbuurt, TU Noord, Gemeente Delft, TU Delft 

Van Jessica van Grootveld, Thijs Stam (stam@vinu.nl) 

Datum 31 januari 2018 

 

 

 

Inhoud 

1) Presentatie plenair 

2) Samenvatting ronde A: Problemen 

3) Plenaire sessie 

4) Samenvatting ronde B: Oplossingsrichtingen 

5) Afsluiting 

 

 

Bijlagen 

a) Presentatie werksessie 1; 

b) Weergave van de 5 groep sessies ronde A; 

c) Weergave van de 5 groep sessies ronde B; 

d) Voor afgestuurde input per mail; 

e) Nagestuurde input per mail; 
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1 Presentatie plenair 
 

• Er is een goede opkomst,  ca. 70 á 80 belangstellenden zijn aanwezig om bij te dragen 

aan een veiligere en betere ontsluiting van de Zeeheldenbuurt. 

• Toelichting door Thijs Stam op wie welke rol draagt, de inhoud van de avond, het proces 

dat wordt gevolgd en de randvoorwaarden waarbinnen we met elkaar aan de slag gaan. 

• Reactie publiek op foto uit presentatie: herkenbaar beeld. Dagelijks maakt men het mee 

• Enkele opmerkingen met betrekking tot de methodiek van de tellingen: 

o Locatie Zuidplantsoen  Belangrijke route voor de TU. Waarom niet daar 

tellen? 

o Je telling gaat nooit goed zijn. Je hebt geen 0 meting. 

o Studenten gaan na de TU naar andere locaties zoals de AH, 

studentenvereniging etc. je hebt weinig aan de postcodegegevens. 

o Reactie op het plan om 1 dag te meten dat dit te weinig is. 

o Idee om telmethodiek te verbeteren: slangen op de weg. Dit telt de fietsers en 

ook de richting waarin ze opgaan. 

• Reactie op de participatiestrategie ‘We adviseren ook’, zo is ook ter plekke besproken 

met Gemeente, de uiteindelijk rapportage wordt een breed gedragen advies aan de 

Gemeente, onderbouwd met visies en meningen vanuit de Zeeheldenbuurt en 

onderbouwd met cijfers en analyses (en (o.a. omgevings-, plannings- en financiële) 

consequenties) . 

• Afspraak: In het verslag wordt niet op persoonsniveau genoteerd (persoon x zegt…); 

• Discussie over nut: Kan het ook in de la van de gemeente belanden? U kunt toch wel iets 

meer het gewicht aangeven van deze inspanning; Antwoord: Het wordt een onderbouwd 

advies aan Gemeente. Afhankelijk van de inhoud van het advies ligt eventuele benodigde 

besluitvorming bij bijvoorbeeld het college van B&W, de Raad en/of de MRDH 
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2 Samenvatting ronde A: Problemen 
 

Tijdens werksessie 1A hebben we in vijf groepen gedurende 40 minuten besproken welke 

problemen en uitdagingen nu ervaren worden m.b.t. ontsluiting (bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid) van de Zeeheldenbuurt. Een beknopte samenvatting van de knelpunten 

staat hieronder weergegeven (zonder hiermee afbreuk te willen doen aan de overige input). 

Een volledig overzicht van de aangedragen knelpunten, per tafel, treft u in bijlage b).  

 

Knelpunten onder andere: 

• Onveilige situaties met het in en uitgaan van de wijk. Niet alleen voor auto’s maar ook 

voor fietsers en voetgangers; 

• Gedrag van fietsers: schuin oversteken, door rood rijden, afleiding door smartphone, over 

de stoep fietsen. Ook valt agressie van de fietsers op, zowel verbaal als fysiek. Ook eisen 

fietsers voorrang op; 

• Fietsers hebben overal voorrang, en dit is onwenselijk; 

• Tweerichtingenfietspad levert onveilige situaties op (i.i.g. bij kruisingen met de Michiel de 

Ruyterweg en Jaffalaan); 

• Fietspaden zijn te smal (bijvoorbeeld consequentie: fietsers op de weg)  

• Problemen verergeren door brugopeningen; 

• Kruising Jaffalaan-Rotterdamseweg: slecht zicht op fietsers vanwege de slinger in de 

weg; 

• Julianalaan- Michiel de Ruyterweg: verschillende verkeersstromen kruisen elkaar 

tegelijkertijd; 

• Mijnbouwplein (uitgang is  problematisch; veel verschillende verkeersstromen; fietsers 

met hoge snelheid van brug af).  
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3 Plenair 

 

Er wordt door Thijs Stam nadrukkelijk teruggehaald dat het de gemeente en VINU & ARUP 

serieus is aangaande de onveilige situaties die worden ervaring aangaande de ontsluiting van 

de Zeeheldenbuurt en dat de bereikbaarheid sterk te wensen overlaat (foto van onveilige en 

onbereikbare Zeelheldenbuurt wordt teruggehaald). 

Het is aan ons als aanwezigen om deze sessies te benutten en met elkaar aan de slag te gaan 

om een goed doordacht en onderbouwd advies aan de gemeente Delft op te leveren die niet in 

een la komt te liggen. Gemeente doet toezegging met het advies aan de slag te gaan en terug 

te koppelen wat met het advies wordt gedaan. Er is dus sprake van meer dan raadplegen (zie 

sheet participatieladder, bijlage a)). 

Wilke Ruiter zet uiteen wat de context, geschiedenis en verschillende beleidsmatige 

randvoorwaarden zijn bij de ontsluiting van de Zeeheldenbuurt op basis van sheet 18 tot en met 

25. 

 

4 Samenvatting ronde B: Welke oplossingen 
 
Tijdens werksessie 1B hebben we in vijf groepen gedurende 30 minuten besproken welke 

oplossingen/ oplossingsrichtingen er worden gezien. Een beknopte samenvatting van de 

oplossingen staat hieronder weergegeven. Een volledig overzicht van de aangedragen 

oplossingen en ideeën, per tafel, treft u in bijlage c).  

Oplossingen onder andere: 

• Veiligheid is het kernpunt 

• Plaatsen van VRI’s op drukke knooppunten. In combinatie met handhaving. (bijvoorbeeld 

VRI’s plaatsen bij Mekelweg en Zuidplantsoen) 

• Mijnbouwplein integraal regelen. 

• Tweezijdig fietspad M. de Ruijterweg aanpassen; de stromen scheiden. 

• Leg een fietspad aan vanaf het Muizengaatje langs de Rotterdamseweg en een 

oversteek ten zuiden van de Haagse Hogeschool naar de Leeghwaterstraat 

• Jaffalaan fietspad verplaatsen naar zuidzijde en auto’s naar noordzijde; 

• Brugopening verbieden tijdens spits. 

• Hele wijk 30km/uur 

• Verkeersregelaars 
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• Acceptabele en voorspelbare wachttijden bij oversteken (max 2 minuten, liefst 1 minuut). 

5 Afsluiting 
 

Ter afsluiting wordt gevraagd: 

• Wat mogen we echt niet vergeten de komende weken? 

o Schep duidelijkheid in de criteria die voor de oplossingsrichtingen die worden 

gehanteerd? Met andere woorden maak het afwegingskader inzichtelijk. 

o Er is behoefte aan concrete uitwerking (detailniveau nader te bepalen) van de 

oplossingsrichtingen. 

o Vult u alstublieft de emaillijst in! 

• Verslag en presentatie worden met plusminus een week naar de bekende emailadressen 

toegezonden. 

• Volgende werksessie zal medio maart worden georganiseerd, de aankondiging volgt de 

gebruikelijke gemeentelijke informatieverstrekking en tevens via onze emailadres 

Convenant-TU-Campus@delft.nl 

• Dank voor uw bijdragen aan deze nuttige en goede bijeenkomst (Jeetje wat een toffe 

avond!) 
  

mailto:Convenant-TU-Campus@delft.nl
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BIJLAGE A PRESENTATIE WERKSESSIE 1  



30-1-2018

1

Welkom bij werksessie 1  
Zeeheldenbuurt 24 januari 2018 Even voorstellen…

• Wilke Ruiter, Gemeente Delft

• David Polman, Gemeente Delft

• Marco Mulder, ARUP

• Thijs Stam, VINU

• Informatie uit de brief d.d. 19/12

Samenvatting Delftse Post

Aanleiding

• Ontsluiting Zeeheldenbuurt
oBereikbaarheid van en de verkeerscirculatie 

in de Zeeheldenbuurt;

oVerkeersveiligheid (vanwege grote 
hoeveelheden fietsers).

• Tussentijdse maatregelen
o Tijdelijke VRI

oVerkeersregelaars

Tijdelijk verkeerslicht

• 3 maanden sinds 
januari ’18

• Eerste twee weken 
verkeersregelaars

• Evaluatie mei ’18

• Dan volgt beslissing 
continuering
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Doel van de werksessies

• In samenwerking komen tot slimme 
oplossingen voor zowel de 

okorte [medio ’18] 
omiddellange [‘18-‘22]
o lange termijn [vanaf medio ‘22].

• Aandachtspunten:
oVeiligheid
oBereikbaarheid

Proces van de werksessies

Inhoud – Inventarisatie & Analyse

Tellingen uitvoeren op:
1. Mijnbouwstraat

2. Piet Heinstraat

3. Cornelis Trompstraat

4. Julianalaan

Aanvullend nog

tellingen op de

Rotterdamseweg

1

2

3

4

Inhoud – Inventarisatie & Analyse

• Wat gaan we tellen?
oAantallen (fietsers en auto’s) in de 

spitsperioden, inclusief afslagbewegingen
voor de auto

oWachtrijmetingen (steeksproefgewijs)

Inhoud - GIS-analyse

• GIS = Geografisch Informatiesysteem

• Postcodebestand van studenten: op basis 
hiervan met GIS op een kaart inzichtelijk
te maken waar de studenten vandaan
komen.

• Beter inzicht in de routes en
mogelijkheden voor alternatieve routes.

Indeling van werksessie 1

19.00 - 19.30 Ontvangst en inloop Wie en Wat

19.30 – 19.45 Start, plenair Aanleiding, proces en inhoud en opzet 
werksessie 1 - Thijs

19.45 – 20.25 5 groepjes Welke problemen en uitdagingen loopt men 
precies tegenaan?

20.25 – 20.45 Plenair, kop koffie Plenaire terugkoppeling uit de groepen.
Context gemeente Delft – Wilke

20.45 – 21.25 5 groepjes Welke mogelijke oplossingen worden 
gezien? Waar dienen we naar te kijken?

21.25 – 21.40
Plenair, 
terugkoppeling en 
afsluiting

Plenaire terugkoppeling uit de groepen.
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Zeehelden…

• Spreuk van Zeeheld Tromp (1598-1653), 
begraven in de Oude Kerk te Delft:

Waarom zou ik deze eerlijke lieden, die 
immers hun leven met mij waagen anders dan wel 
aanspreeken en bejeghenen. Waartoe zou ik vloeken 
en schelden. Ik kan met een enkel goed woordt meer 
uitrichten dan een ander met tien kwade.

Spelregels Werksessie
Participatieladder

• In de participatieladder onderscheiden we 3 niveaus
o Informeren - raadplegen

o Adviseren

o Coproduceren

Bij de binnenstadsprojecten, zoals de ontsluiting van de Zeeheldenbuurt, is vooral 
sprake van raadplegen. De gemeente ontwikkelt varianten, binnen de gestelde 
kaders, en legt deze voor ter bespreking. Hierbij gebruiken we intensieve 
werkvormen, waarbij stakeholders deelnemen aan werksessies.

• Twee soorten bijeenkomsten
o Informeel: één op één overleggen, werksessies, klankbordgroepen, meedenkgroepen, 

informatiemarkten, inloop bij de gemeente

o Formeel: informatiebijeenkomsten ikv procedures, ter visie legging

Uitgangspunten 

• Open en transparant: wederzijds vertrouwen

• Zorgvuldig: op basis van de juiste informatie en met respect voor elkaars 
positie en standpunt

• Het participatieproces wordt aan de voorkant ‘gepland’, maar is niet star

• We maken heldere afspraken over de follow up

• De gemeente weegt belangen af en vertegenwoordigt het algemeen belang

• Afspraken over vertrouwelijkheid: alle gedeelde informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld.

Doelen

• Gedragen oplossingsrichtingen en keuzes binnen gestelde kaders als tijd, 
budget en kwaliteit

• Betrokkenheid en wederzijdse uitwisseling van informatie

Spelregels

• Duidelijkheid over mate van invloed: informeren en raadplegen

• De gemeente beslist: wij informeren over de uitkomsten van de werksessies

Spelregels Werksessie Werksessie 1a

• Welke problemenen
uitdagingen worden 
nu ervaren?
• Hoe?

• Wat?

• Waarom?

Werksessie in 5 groepen

Komende 40 minuten aan de slag!

• Jessica
• Marco
• Willem
• Wilke
• Thijs

Plenaire terugkoppeling

Context ontsluiting Zeeheldenbuurt

• Wilke Ruiter

Gebiedsmanager Gemeente Delft

o Veel gaande…> zie overzicht brief B&W

o Veel “open” 

o Draagvlak advies oplossingsrichtingen >   

besluitvorming…
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Overzicht – Brief B&W

• LVVP 2005 > Nieuw Mobiliteitsplan Delft 2018

• BP Sebastiaansbrug 2009

• 2-zijdig fietsen, 2011(7 maart)

• Burenoverleg Seb.brug – 2013 e.v. > 14/2/18

• Mijnbouwpad 2-zijdig (2014)

• Uitvoering herinrichting TU-Noord… 2014 - 2016

• Leeghwaterstraat > besluit 2017

• Tijdelijke VRI (- april)

• Vrachtverkeer – apart besluit april 2018

• Workshops fietsenproblematiek breder verband

Geplande hoofdontsluitingsroute (sinds 2005)

Sebastiaansbrug – MRDH (2017)
Huidig ontwerp mijnbouwplein 

Mijnbouwplein

Poortlandplein

Bereikbaarheid TU Noord / Zeeheldenbuurt – Huidig Plan
Tijdelijke VRI – korte termijn
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25Challenge the future

Variant 5: Enkelzijdig fietsen

• Conflict fiets – auto blijft
(vooral in ochtendspits)

• Fietsen naar stad moeten 
campusring 2x kruisen

• maar minder auto’s per 
kruising door 2 routes

• Fietsen uit één richting 
• Beperkt oplossend 

vermogen

WJ1

Werksessie 1b

• Welke oplossingen/ 
oplossingsrichtingen 
worden er gezien?
• Hoe?

• Wat?

• Waarom?

Werksessie in 5 groepen

Komende 40 minuten aan de slag!

• Jessica
• Marco
• Willem
• Wilke
• Thijs

Plenaire terugkoppeling

Afsluiting

• Wat mogen we echt niet vergeten de 
komende weken?

• Emaillijst ingevuld?
• Verslag!
• Aankondiging werksessie 2 (medio maart).

o Dataverzameling
o Oplossingsrichtingen

• Dank voor uw bijdragen.

Gegevens – informatie vervolg (2e workshop)

- Cijfers verkeersstromen
Evaluatie proeven
Toekomst / groei (ook studenten)

- Plannen TU – Maxwan
- Gele Scheikunde
- entree campus e.v.

Workshop nu: 
inventariseren + oplossingsrichtingen!
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WJ1 Alt.5: One way biking (on both sides of street)

- conflict bikes - cars remain (especially in morning rush hour)
- bikes into city center need to cross campus ring twice
- but fewer cars per crossing due to two routes
- (for cars) only bikes from 1 direction
- limited resolving power
Willem Jager; 18-2-2015
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BIJLAGE B WEERGAVE VAN DE 5 GROEP SESSIES RONDE A 

Knelpunten 

 

Tafel 1 

• Bewoners kunnen 4 keer per dag amper de wijk uit.  

o ’s ochtends 

o ’s middags (uitgaan van colleges) 

o ’s middags (practica beginnen) 

o ’s avonds 

• Overige bewoners willen het volgende moment toevoegen: 

o ’s nachts (i.v.m. snelheid kruisen verkeer) 

• Het gedrag van de studenten is niet netjes. 

• Het  tweerichtingenfietspad is een blunder. 

• De combinatie van de hoeveelheid verkeer, zowel rechtdoor als afslaand maakt het lastig 

om de wijk uit te komen. Door de aanwezigheid van de bus is het ook lastig. 

• De snelheid van het verkeer (bijv. de fietser die de Sebastiaansbrug af komt) maakt het 

lastig in te schatten wanneer de stroom te doorkruisen is. 

• Het is de hele dag door druk en eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de drukte zich 

concentreert rond college wisselingen. Vooral de ochtendspits is het drukste. 

• De uitgang aan het Mijnbouwplein is problematisch. 

• Het grootste probleem is de ontsluiting en de (verkeers)veiligheid 

• Er staat een onaangenaam “tijdelijk” hekwerk op het Mijnbouwplein dat het zicht 

ontneemt 

• De rijtaak is dermate moeilijk door alle fietsers dat het geen ruimte laat voor andere 

observaties. Hierdoor worden andere verkeersgeboden en verboden niet opgemerkt. 

• Bewoners geven aan hun reis voor te bereiden en buiten de wijk te parkeren.  

• Niet alleen de fietsers zijn het probleem, ook het autoverkeer. 

• Vanaf de Sint Sebastiaansbrug is geen uitvoegstrook rechtsaf voor het autoverkeer 

waardoor men zich opgejaagd voelt door het achterop komend verkeer. 

• Eén van de bewoners heeft op het Mijnbouwplein in 1 maand de ongevallen bijgehouden 

die de bewoner zelf heeft waargenomen, het waren er 16. Daarbuiten waarschijnlijk nog 

veel meer ongevallen toen de bewoner er niet was. 
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• Bij de kruising Jaffalaan-Rotterdamseweg komen ook fietsers uit de Rotterdamseweg. 

Deze komen van achteren en zijn slecht waar te nemen. 

• Sommige bewoners ontwijken het Mijnbouwplein helemaal afhankelijk van de tijd van de 

dag. 

• De agressie van de fietsers valt op, zowel verbaal als fysiek 

• De nieuwe verkeerslichten op de kruising Jaffalaan-Rotterdamseweg werken vrij goed. 

o Het valt niet tegen. 

o Het is een goed begin. 

o De fietser vanuit de Rotterdamseweg is nog wel in conflict met het verkeer de 

wijk in. 

• Een bewoner rijdt als workaround voor het Mijnbouwplein in een grote lus om de 

Mijnbouwstraat heen (via het De Vries Van Heijstplantsoen). De bewoner rijdt over de 

Sebastiaansbrug richting Den Haag om de drukte op de A13 te ontwijken. 

• Bij de kruising Julianaweg-Michiel de Ruyterweg zie je de fietsers vanuit het noorden niet 

aankomen door een knik in de weg. 

• Bij de Rotterdamseweg komen fietsers ook van achteren waardoor er slecht zicht op is. 

• Niet alleen het autoverkeer heeft hinder van de vele fietsers! Veel kinderen gaan in het 

centrum naar school, maar hebben bij de Hambrug geen voorrang. Ze staan dan voor 

een ondoordringbare stroom. 

• Aan de andere kant van de Schie is de voorrangsituatie bij het tunneltje en de snelheid 

i.v.m. de hellingbaan ook een probleem. 

• In de ochtend de wijk uit en met de fiets naar het station is tegen de stroom in (en 

helemaal als de Abtswoudsebrug geopend is geweest). Bewoners moeten als een fiets-

kamikaze rijden. 

• Op de kruising Jaffalaan-Mekelweg staan tijdelijke verkeersregelaars staan die veel geld 

kosten. 

• Gele scheikunde gaat in ontwikkeling, dat betekent 1/4e extra wijk. Het moet 

afgedwongen worden dat dit verkeer niet over de Rotterdamseweg en de Jullianalaan 

gaat. 

• Als afsluiter: te veel fietsers en te veel auto’s op een te kleine ruimte. 

 

Tafel 2 
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• Het “muizengaatje” is een heikel punt, vooral als de brug open is geweest. Dan komt een 

grote hoeveelheid fietsers gelijktijdig langs. 

• Het trottoir langs de Porceleyne Fles is versmald en fietsers nemen de rijbaan als het 

fietspad ‘vol’ is. 

• De tijdelijke vri werkt goed, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat er verkeersregelaars 

bij staan. Men is benieuwd naar het effect als de verkeersregelaars er niet meer staan. 

• Julianalaan moet weer worden opengesteld. Het kruispunt Julianalaan met Michiel de 

Ruyterweg is nu zeer gevaarlijk. 

• Het fietspad naar de Sebastiaansbrug is te smal. Fietsers rijden in twee richtingen en 

kennen veel mogelijke richtingen: boven- en onderlangs, afslaan, oversteken richting TU-

gebouwen/studentenwoningen. 

• Slecht zicht op kruispunt Julianalaan/Michiel de Ruyterweg door boom. De fietsers vanaf 

de brug hebben veel vaart (Mijnbouwplein) en de afstand/tijd is moeilijk in te schatten. 

Mevr. is al een paar keer gevallen met fiets 

• De slinger in het fietspad t.h.v. het Muizengaatje is gevaarlijk in combinatie met de bocht 

in de voorrangsweg en voertuigen die niet haaks voor het fietspad kunnen opstellen 

(dode hoek) 

• Probleem is dat het concept van een tweerichtingenfietspad aan weerszijden van de weg 

niet consequent wordt doorgevoerd. 

• Slecht ontwerp, want te weinig ruimte voor fietsers. Het fietspad ligt aan de zijde met de 

meeste kruispunten en dat is de minst verkeersveilige kant van de weg. Fietspad had aan 

de noordzijde moeten liggen. Bij de Mekelweg is het fietspad door de TU aan de 

verkeerde kant gelegd en deze ‘fout’ wordt nu doorgezet door de gemeente Delft 

• Gedrag fietsers: schuin oversteken, door rood rijden, afleiding smartphone, over stoep 

fietsen. Veel studenten rijden zelfs links de brug op, richting binnenstad, velen  hebben 

geen idee van de verkeersregels 

• Tram krijgt teveel ruimte in relatie tot de frequentie (4x per uur) 

• Door de vele fietsers komen bewoners van de zijstraten ’s ochtends de straat niet meer 

uit. Bewoners parkeren niet meer in de eigen straat, maar langs de M. de Ruyterweg om 

dit probleem te omzeilen. 

• Aanvullend wordt gesteld dat niet alleen fietspad voor twee richtingen moet worden 

overgestoken, maar ook bus/trambaan (twee richtingen) en autoverkeer (twee richtingen) 
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• In de weekenden geen probleem; wel druk (verkeersveiligheidprobleem), maar geen 

extreme overlast. 

• De Abtswoudsebrug wordt op afstand bediend en gaat te vroeg open voor scheepvaart. 

Daardoor is de brug te lang open en ‘hopen’ de fietsers zich op aan de westzijde van de 

Schie. Gemeente moet hierover met provincie praten. 

• Fietsers hebben overal voorrang en kunnen dus vanaf de brug, zonder met anderen 

rekening te hoeven houden, doorrijden naar de TU. 

• Probleem is dat alle ontsluitingen vanuit de Zeeheldenbuurt uit de voorrang zijn en 

daarmee suboptimaal. 

 

Tafel 3 

Algemeen 

• Voorstel van de gemeente (profiel Mijnbouwplein) maakt probleem groter (om een ingang 

van de wijk te sluiten) 

• Levensgevaarlijk en doodeng 

• Op goed geluk de wijk in- en uitrijden 

• met spoed de wijk uitkomen om naar het ziekenhuis te gaan zit er niet in 

• Twee deelnemers hebben schade aan auto vanwege aanrijdingen met fietsers 

• Fietsers worden agressief: middelvingers opsteken en op de auto slaan 

• Er ontstaat ook agressie onder de automobilisten 

Oversteek Rotterdamseweg 

• Oversteek Rotterdamseweg: wijk in slecht zicht door slinger 

• Fietsers komen van alle kanten 

• Fietsers eisen voorrang op 

• Fietsers steken schuin over 

• Onoverzichtelijk 

Julianalaan- Michiel de Ruyterweg 

• Geen opstelruimte tussen fietspad en rijbaan en busbaan 

• Het is op goed geluk oversteken 

• Tweerichting fietspad maakt het nog moeilijker om over te steken 

• Voetgangers verergeren de situatie 

• Verschillende verkeersstromen kruisen tegelijkertijd 
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Mijnbouwplein 

• Fietspad éénzijdig 

• Wachttijd automobilisten is groot 

• Alles van SB brug clustert fietser. Ze worden naar onze wijk getrechterd 

• Rijden hard van brug af 

• Bij brugopening is het probleem groter, daarna files 

Waar ligt het probleem? 

• Fietsers hebben overal voorrang gekregen 

• Je moet je als automobilist stapvoets erdoor drukken 

• In het donker zijn fietsers slecht zichtbaar; Slechte verlichting fiets en kruispunten 

• Fietsers clusteren zich op de bruggen 

• Té weinig oost-west verbindingen 

• Je wacht zonder perspectief, omdat er geen VRI’s zijn 

• Tweerichting fietspaden 

• Soms ver omrijden om de wijk uit te komen, via Poortlandplein naar SBB 

luchtvervuiling 

Tafel 4 

• De twee grootste knelpunten zijn Michiel de Ruyterweg/Mijnbouwplein (1) en Julianalaan 

o grote fietsersstroom van alle kanten; veel gevaar 

o Onoverzichtelijk 

o Drempel voorrang 

• Luchtvervuiling mijnbouwplein is te hoog 

• Combinatie mijnbouwplein: bus, fiets, auto, onveilig, brug af 

• De ontwikkeling: Steeds meer studenten, toenemend vrachtverkeer en meer overlast. 

Tafel 5 

• Kruisen van twee richtingen fietsverkeer en gebrek aan regulering 

• Niet alleen voor auto’s, maar ook lastig voor fietsers en?. Twee voetgangers. (?) 

• Ontsluiting van de wijk als geheel 

• Verkeersveiligheid 

• De fietspaden zijn té smal 
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BIJLAGE C WEERGAVE VAN DE 5 GROEP SESSIES RONDE B 

Oplossingsrichtingen 

Tafel 1 

Tevreden wanneer: 

• Het onveiligheidsgevoel is weg 

• De frustratie is weg 

• De wachttijd is voorspelbaar (< 2 min) 

• Aantal bijna ongelukken is minder 

• De bewoners kunnen de wijk weer in en uit 

 

Oplossingen: 

• Verkeer via de Botaniestraat! 

o De Kanaalweg als oplossing 

• Het Mijnbouwplein met VRI regelen 

• Tweezijdig fietspad aanpassen, de stromen scheiden 

• Fietsstraat van Noord-Zuid 

o Tot aan het centrum 

• Bij plaatsing van VRI’s ook handhaving bij deze VRI’s! 

• Spreiding van college uren om pieken te spreiden 

o Bijv. spreiding van TU, Haagse Hogeschool, InHolland 

• VRI op de kruising Jaffalaan-Mekelweg 

• Het fietspad op de Jaffalaan en een stukje van de Mekelweg omdraaien 

o Bewoner geeft schets mee aan Marco (zie figuur 1) 

o Verkeerslichten bij Mekelweg en Zuidplantsoen 

o Door dit plan minder fietskruisingen 

o Breed gedragen plan! 

• Werken met een tunnel/brug 

o Rotterdamseweg 

o Julianalaan-Michiel de Ruyterweg 

• Het spreiden van fietsstromen door 

o Gelatinebrug 

o Meer over het Zuideinde 

o Vanaf de Hambrug een alternatieve fietsroute door de wijk 
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o Het splitsen van stromen wordt wel breed gedragen, het omklappen niet 

• Prijs van de tram en het fietsparkeren omdraaien 

o De fietsenstalling is gratis en de tram kost geld, draai dit om 

 

Aan welke oplossingen kan u zelf bijdragen?: 

Genoemde punten: 

• Op afstand parkeren 

• Niet meer fietsen 

• Eerder van huis gaan 

Deze oplossingen worden niet breed gedragen. 

 

Figuur 1: uitwerking van een van de aangedragen oplossingen 

Tafel 2 
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• 2x éénrichtingenfietspad aan weerszijden van de M. de Ruijterweg 

• Zorg voor (minimaal) twee ontsluitingen die goed functioneren voor verkeer vanuit de 

Zeeheldenbuurt; dan kunnen de andere ontsluitingen minder optimaal zijn. 

• Het verkeersluwe deel van de Michiel de Ruyterweg kan 30 km/u worden met fietsers op 

de rijbaan, waarmee voorrang moet worden gegeven aan verkeer van rechts  verbetert 

de bereikbaarheid vanuit de buurt. 

• Vri’s in het huidig ontwerp (Mijnbouwplein) zijn niet de goede oplossing, omdat niet alle 

rijrichtingen worden bediend. 

• Geef de tram een voorstart, zodat het gemotoriseerd verkeer daar achteraan rijdt. Dan 

heeft de tram vrij baan, zonder dat er een afzonderlijk tracé voor hoeft te worden 

aangelegd. 

• Op de kruispunten van tweerichtingenfietspad met één van de zijstraten zorgen voor een 

middeneiland voor auto’s, zodat het fietspad in twee keer kan worden gekruist. 

• Ook een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de Jaffalaan aanleggen, eventueel 

het fietspad aan de noordzijde opheffen 

• Leg een fietspad aan vanaf het Muizengaatje langs de Rotterdamseweg en een 

oversteek ten zuiden van de Haagse Hogeschool via reeds bestaande fietspad aldaar, 

naar de Leeghwaterstraat 

• Weer een brugwachter inzetten bij de Abtswoudsebrug of afspraken over de sluitingsduur 

• Inzet verkeersregelaars verlengen 

• Prioriteit geven aan station Delft Zuid/Gelatine brug 

 

Tafel 3 

Oplossingen: 

• Steunpunten creëren 

• Tweerichtingfietspaden heroverwegen 

• Afblokken inritblokken 

• Extra oost-west verbindingen maken Gelatinebrug 

• Stoplichten op alle cruciale punten 

• Links 

• Beschouw het Mijnbouwplein als 1 geheel 1 kruispunt. Mijnbouwplein integraal regelen. 

• Fietsallee Michiel de Ruyterweg (zijde tram). In combinatie met geen doorgaand 

verkeer.  
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• VRI in combinatie met handhaving (motorpolitie bijvoorbeeld) de verwachting is dat de 

studenten gewoon door rood heen fietsen 

• Profiel Papsepouwselaan toepassen op Michiel de Ruyterweg 

o Bredere fietspaden aan weerszijden 

• Jaffalaan fietspad verplaatsen naar zuidzijde 

• Oversteek Rotterdamseweg verplaatsen naar zuidzijde : van Baarenstraat 

• VRI met detectie 

• VRI die daadwerkelijk altijd aanstaat  

• Brugopening verbieden tijdens spits 

 

Tevreden wanneer: 

• Veiligheid is het kernpunt 

• Veilig binnen redelijk afzienbare tijd de wijk uitkunnen 

• In spitstijden binnen 2 minuten de wijk uit kunnen 

• Hele wijk 30 km uur 

• Geen doorgangsverkeer door wijk richting TUDelft 

 

Wat vraagt u aan de gemeente/TU/anderen? 

• Van de TU Delft vragen wij dat het autoverkeer Delft Zuid pakt in plaats van Delft 

centrum. (andere routering). Parkeren randen van Delft-Zuid. Op hoog niveau moeten 

hier afspraken over worden gemaakt. Neem een voorbeeld aan TU Twente dat autoluw 

is. 

• Loslaten oude plannen. nieuwe ideeën een kans geven: Van de Gemeente vragen wij dat 

ze niet starvast zijn, maar het oude Lokaal Verkeers en Vervoersplan (2005) loslaten en 

vanuit een nieuw frame denken en onze input hiervoor gebruiken. Er is behoefte een aan 

nieuw lokaal verkeersplan 

• Gemeente zou moeten voelen hoe het is om de wijk in en uit te komen. Ga daar eens 

rijden tijdens spitstijden, in het donker. 

 

Wat kunt u zelf bijdragen aan een oplossing? 

• We zijn met een grote groep hiernaartoe gekomen zit veel potentie in 

• Onze bijdrage is wel afhankelijk van de verandermogelijkheden 

• Wij denken graag mee.  
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Tafel 4 

• Fietspad rechts op Jaffalaan (Probleem: auto’s uit wijk Laubergpad) 

• Fietspad links op Michiel de Ruyterweg en Mekelweg 

• Positieve ervaringen met verkeersregelaars 

• Route Hambrug mijnbouwplein: onder Sebastiaanbrug door dan naar rechts. Dan zijn 

fietsers links op Michiel de Ruyterweg. 

• Trambaan verplaatsen meer ruimte voor fietspad links gele scheikunde 

• Op kritische passeerpunten tunnel voor fietsers t.h.v. Mijnbouwplein 

• Ring idee: buitenkant TU auto’s en aan de binnenkant TU fietsers. Ring in en uit goed 

regelen m.b.v. verkeerslichten. 

• Kruising Julianalaan/Mijnbouwplein/Michiel de Ruyterweg: 30 km/uur weg 

Tafel 5  

Oplossing moet voldoen aan: 

• Veiligheid 

• Acceptabele wachttijden bij oversteken 

• Ruimte voor alle verkeersdeelnemers 

• Duurzame oplossing (ook als er straks 25.000 TU-studenten zijn) 

• Geen vrachtverkeer over nieuwe SeBastiaansbrug 

Oplossingsrichtingen: 

• Extra brug bij Lijm & Cultuiur (Gelatine fietsbrug) 

• Jaffalaan: fietsers aan zuidzijde en auto’s aan noordzijde 

• Diagonaal overstekende fietsers van mijnbouwplein naar Jaffalaan. Hierdoor geen 

fietsers in twee richtingen t.p.v. Michiel de Ruyterweg. 

• Terugbrengen verkeerslichten op drukke knooppunten 

• Ongelijkvloerse kruising Julianalaan met Michiel de Ruyterweg 
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BIJLAGE D VOORAF GESTUURDE INPUT (PER MAIL) 

We hebben vooraf 5 mails ontvangen met input voor de problemen die worden ervaren en 

oplossingsrichtingen die worden gezien. Deze mails hebben we geanonimiseerd en verkort hier 

weergegeven, uiteraard nemen we de volledige inhoud mee in de nodige afwegingen die 

volgen.  

 

Inbreng per mail 

• Helaas ben ik op woensdag 24/1 verhinderd. Graag leg ik wel een mogelijke oplossing 

voor. Wat als er weer verkeerslichten onderaan de Sebastiaansbrug (kruising 

mijnbouwstraat) gemaakt worden? Dat helpt denk ik om de verkeersstromen van 

fietsers en automobilisten en voor de tram tzt op een veilige manier af te wikkelen. De 

ruimte lijkt me te klein voor een rotonde, anders zou dat ook een oplossing kunnen 

zijn; 

• Voorstander van tweerichtingsfietspaden; 

• Kortom: volgens mij zit het vraagstuk vooral bij het punt 

mijnbouwstraat/sebasitiaansbrug/michiel de ruijterweg en ik denk daar, als dat kan, 

graag over mee in een vervolgsessie. 

 

Inbreng per mail 

• Helaas kan ik niet aanwezig zijn op 24 januari; 

• kruising met de Mijnbouwstraat/Mijnbouwplein aanpakken;  

• De problemen op onze kruising zijn echter nog groter omdat de fietsers, komende uit 

de TU wijk op dat kruispunt ook nog eens schuin (en vaak gevaarlijk kris-kras) 

oversteken om aan de rechterkant de brug op te gaan. Er komen dus auto’s, fietsers, en 

overstekende fietsers van alle kanten, iets dat op beide genoemde kruispunten niet het 

geval is; 

• Komt nog bij dat de auto’s en fietsers die van de brug afkomen vaak nogal hard rijden. 

 

Inbreng per mail 
• Suggestie: Een belangrijke ontsluitingsroute / toegangsroute voor de Zeeheldenbuurt is 

de route van en naar de Kruithuisweg vice versa via de  Rotterdamseweg , Jaffalaan, 
Mekelweg, Christiaan Hyugensweg, Schoemakerstraat.  

• Op het stuk Rotterdamseweg <> Mekelweg kruisen auto's 2 maal de omvangrijke 
fietsverkeerstroom van en naar de Abtswoudseweg: 1 keer op de kruising 
Rotterdamseweg -Julianalaan - Jaffalaan, (waar nu de tijdelijke stoplichten staan) en nog 
een keer op de kruising Jaffalaan - Mekelweg (waar het verkeer iedere dag in de spits 
met de hand wordt geregeld).  

• Fietspad op de Jaffalaan wordt omgelegd van de huidige kant van de Jaffalaan naar de 
andere kant van de Jaffalaan* , dan kruist het fiets en autoverkeer elkaar veel minder.  
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Inbreng per mail 
• Door continue stroom fietsers kunnen de wijkbewoners de wijk niet meer uit in de spits.  

• Door de 2-richtingsfietspaden rondom de Zeeheldenbuurt is er een ernstig verkeersinfarct ontstaan 

in de wijk. 

• Dit geldt voor kruis/knelpunten: 

1. Michiel de Ruyterweg – Mijnbouwstraat 

2. Michiel de Ruyterweg – Julianalaan 

3. Mekelweg – Jaffalaan 

4. Rotterdamseweg - Abtswoudsepad/ van Baerlestraat 

5. Rotterdamseweg – Jaffalaan  

o Oplossingsrichting: 
A. Verminder de verkeersintensiteit van de stroom fietsers > meer fietspaden 

B. Zorg voor minder confrontaties auto- en fietsverkeer >minder kruisingen 

C. Zorg voor ruimtes/gaten in de stroom fietsers > verkeersregeling  

D. Verlaag de fietssnelheid in de stroom  > drempels en hobbels 

o Oplossingen: 
1. Mekelweg en Michiel de Ruyterweg krijgt daardoor aan 2-zijden een fietspad. 

(oplossingsrichting A) 

2. Verleg het fietspad naar de gebouwzijde op de Jaffalaan 

3. Realiseer een fietsverbinding Hambrug – Diamantpad - Maarten Trompstraat - 

Leeghwaterstraat 

4. Plaats verkeerslichten op de kruising Mekelweg – Jaffalaan 

5. Maak een tunnel op de kruising Mekelweg – Jaffalaan 

6. Draai de voorrang op de kruising Mekelweg- Jaffalaan om 

7. Plaats verkeerslichten op de kruising Michiel de  Ruyterweg - Julianalaan 

8. Plaats verkeerslichten op de kruising Michiel de  Ruyterweg – Mijnbouwstraat 

9. Gelatine brug 
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BIJLAGE E NAGESTUURDE INPUT (PER MAIL) 

We hebben achteraf 3 mails ontvangen met input voor de problemen die worden ervaren en 

oplossingsrichtingen die worden gezien. Deze mails hebben we geanonimiseerd en verkort hier 

weergegeven, uiteraard nemen we de volledige inhoud mee in de nodige afwegingen die 

volgen. 

 
Inbreng per mail 
Oversteek Rotterdamseweg 
Dubbelfietspad ze komen van vijf kanten moeilijk te overzien Achteropfietsende fietsers 
passeren Plus slecht verlicht  
 
Oversteek Michiel de Ruijterweg/ Julianalaan Van beide kanten fietsers ook alle kanten fietsers 
en  
    dubbelrijstrook vanaf Michiel de Ruijtermet voorsorteren  en busbaan in een keer  
    Ook nog scherpe drempel 
    Tussenstop zou helpen (vergelijk Papsouwselaan  andere drempel  
 
 
Inbreng per mail 
Fietsallee voor apart breed dubbel fietspad (M. de Ruyterweg) naast trambaan, dan een smalle 
weg voor bestemmingsverkeer wijk in en uit, parkeerplaatsen waar nu het fietspad  ligt.  
 
 
Inbreng per mail 
 

 

 


