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Geachte leden van de raad, 

 
Hierbij informeren wij u over het collegebesluit tot het instellen van een 

verbod voor touringcars in de binnenstad per oktober 2016 . Vooruitlopend 

hierop wordt door de gemeente Delft reeds een aantal korte termijn 

maatregelen  gerealiseerd. 

 
Terugblik 

Op 31 maart is een brief opgesteld over de te volgen aanpak waarbij de 

Koepoortplaats zo snel mogelijk zou worden aangewezen als locatie voor 

het in en uitstappen van toeristen. Lang parkeren voor touringcars was 

voorzien op de Mijnbouwstraat en Zuidplantsoen. Per begin 2016 zou een 

verbod voor touringcars in het centrum worden ingesteld. Bij de behandeling 

van de brief in de commissievergadering van 26 mei jl. hebben 11 

insprekers hun standpunt naar voren gebracht. In de brief is aangegeven 

met belanghebbenden in gesprek te gaan en voor het eind van het jaar een 

breed gedragen definitief collegebesluit te formuleren dat in de commissie 

wordt besproken. 

 
Aanloop naar breed gedragen voorstel 

Na de commissievergadering is uitvoerig gesproken met belanghebbenden. 

Hiernaast zijn op 7 juli en 22 september bijeenkomsten geweest met 

vertegenwoordigers van de diverse belanghebbenden. 

 
In de eerste bijeenkomst zijn bouwstenen verzameld. Randvoorwaarden 

hierbij waren: 

In 2015 wordt de Koepoortplaats aangewezen als in- en 

uitstaplocatie; 

Op een gezamenlijk te bepalen moment in 2016 wordt een verbod 

voor  touringcars  in het centrum ingesteld. 

 
De verzamelde bouwstenen zijn gebruikt om tot het voorliggend breed 

gedragen voorstel te komen. Dit voorstel is, samen met de onderliggende 

bouwstenen, in de tweede bijeenkomst met de groep besproken. Op basis 

hiervan zijn nog enkele aanvullingen/wijzigingen verwerkt in het bouwstenen 

overzicht en ter informatie verzonden naar de vertegenwoordigers van de 
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belanghebbenden . Dit bouwstenenoverzicht is als bijlage 1 aan het voorstel 

gevoegd. Bij de tweede discussiebijeenkomst is aan de groep gevraagd of 

men zich kon vinden in het aangepaste voorstel. Hiermee is de groep 

akkoord waarmee er draagvlak voor de maatregelen en het moment waarop 

deze worden ingevoerd is. 

 
Overlast touringcars Oude en Nieuwe Langendijk 

Een aantal belanghebbenden wil het liefst wachten met het instellen van 

een verbod voor touringcars in het centrum tot het moment dat de in,- en 

uitstaplocatie voor toeristen bij het Prinsenhof gereed is. Dit zal pas eind 

2017 het geval zijn. 

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, doorstroming van hulpdiensten 

en openbaar vervoer is het niet wenselijk zo lang te wachten met het 

instellen van een verbod  voor  touringcars  in het centrum van  Delft. 

 
Aandachtspunten/  wensen: 

Vanuit de groep is verzocht om breed gedragen wensen, waarvoor in 

sommige gevallen onvoldoende financiële dekking is vanuit de gemeente, 

op te nemen in het als bijlage aan dit voorstel gevoegde bouwstenen 

overzicht. Zo kan bekeken worden of deze (deels) kunnen worden  

gefinancierd door ondernemers, ondernemersverenigingen, BOB of op een 

andere wijze. 

 
Het collegebesluit tot het instellen van een verbod voor touringcars in de 

binnenstad  houdt  het volgende in: 

 
Verbod voor touringcars in de binnenstad (per oktober 2016) 

Om ondernemers tijd te geven om op de maatregel te kunnen anticiperen 

en om communicatie richting touringcaroperators en chauffeurs goed vorm 

te kunnen geven, wordt iets geschoven in de tijd voordat de maatregel 

wordt ingesteld . Dit betekent dat een verbod voor touringcars op de Nieuwe 

Langendijk wordt ingesteld na het toeristenseizoen 2016. Vooruitlopend 

hierop wordt door de gemeente Delft reeds een aantal korte termijn 

maatregelen  gerealiseerd. 

 
Korte termijn maatregelen (gerealiseerd voor Pasen 2016) 

Op basis van de input van de deelnemers aan de discussiebijeenkomst 

worden de volgende korte termijn maatregelen door de gemeente 
gerealiseerd: 

 
1. Koepoortplaats aanwijzen als kortparkeerplaats 

De Koepoortplaats wordt voor het eind van 2015 aangewezen als 

in,- en uitstaplocatie waar touringcars  maximaal 30 minuten   

mogen staan. Langer  parkeren wordt  op  het Zuidplantsoen 

gefaciliteerd. Het terrein aan het Zuidplantsoen is vanaf september 

weer volledig beschikbaar waardoor een stabiele en structurele 

plaats wordt geboden voor het parkeren van touringcars in het 

komende toeristenseizoen . 

2. Bebording naar Koepoortplaats aanpassen 

De bebording naar Koepoortplaats (hop on - hop off) en 

Zuidplantsoen wordt aangepast zodat chauffeurs weten waar ze 

naartoe moeten. 
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3. Communicatie nieuwe situatie 

De input voor de communicatie richting touringcaroperators  over 

de situatie in 2016 en 2017 wordt geleverd door de gemeente 

Delft. Verspreiding vindt plaats via Delft Marketing en Koninklijk 

Nederlands Vervoer (KNV). Daarmee wordt de branche in 

Nederland  en  Europa tijdig  en juist geïnformeerd. 

4. Voetgangersoversteek Van Miereveltlaan 

De voetgangersoversteek aan de Van Miereveltlaan wordt 

verbreed zodat grotere groepen veilig en in 1 keer kunnen 

oversteken. 

5. Slagbomen Koepoortplaats 

de gemeente draagt voor 50% bij aan de investering voor het 

plaatsen van  slagbomen  op Koepoortplaats. 
 

 
Bovengenoemde maatregelen zijn bedoeld om het weren van touringcars  in 

het centrum per oktober 2016 succesvol te implementeren.  Volgend jaar  

wordt  gemonitord  of de maatregelen  het beoogde effect hebben.  Indien 

nodig  zal worden  bijgestuurd. 

 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

 
Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
 
 

 
, burgemeester 

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk 

,.secretaris 
 

 

 

 
drs. T.W. Andriessen l.s. 

 



 

 

Bijlage 1: Bouwstenen “aanpak touringcars in de binnenstad” 2658487 
 

Inleiding 
In de periode mei-september 2015 zijn diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van de diverse belanghebbenden over het voornemen touringcars in de binnenstad van Delft 
te weren. 
Een overzicht van de  betrokken vertegenwoordigers is als bijlage A opgenomen. 
Ook zijn tellingen uitgevoerd en zijn interviews afgenomen bij touringcar chauffeurs en 
toeristen. 
Hiernaast zijn op 7 juli en 22 september discussiebijeenkomsten geweest met 
vertegenwoordigers van de diverse belanghebbenden. 

 
In de eerste bijeenkomst zijn bouwstenen verzameld. Randvoorwaarden hierbij waren: 

- In 2015 wordt de Koepoortplaats aangewezen als in- en uitstaplocatie; 
- Op een gezamenlijk te bepalen moment in 2016 wordt een verbod voor touringcars in 

het centrum ingesteld. 
 
De verzamelde bouwstenen zijn gebruikt om tot een aangepast voorstel “aanpak touringcars 
binnenstad” te komen. Dit voorstel is, samen met de onderliggende bouwstenen, in de 
tweede bijeenkomst met de groep besproken. Op basis hiervan zijn nog enkele 
aanvullingen/wijzigingen verwerkt. Voorliggend bouwstenenoverzicht is het bereikte 
eindresultaat. Deze is ook  ter informatie per mail verzonden naar de vertegenwoordigers 
van de belanghebbenden. 

 
Onderstaand volgt een overzicht van de verzamelde bouwstenen. 

 
Per bouwsteen is aangegeven of en zo ja op welke wijze de bouwsteen door de gemeente 
is/wordt meegenomen in het gewijzigde voorstel “aanpak touringcars in de binnenstad” en/of 
de realisatie hiervan. 

 

Verzamelde bouwstenen 
 
Communicatie 

 Informatie over het wijzigen van de in- en uitstapplek voor touringcars dient tijdig 
(i.v.m. gewenning) en compleet te gebeuren. Ook de invoering van de maatregelen 
t.b.v. “selectieve toegang binnenstad” (cameratoezicht, mei 2016) wordt hierin 
(beknopt) meegenomen. Voor het verspreiden van de informatie wordt gebruik 
gemaakt van de netwerken van Delft Marketing en Koninklijk Nederlands Vervoer. 

 
Input wordt geleverd door de gemeente Delft. Verspreiding vindt plaats via Delft 

Marketing en KNV. 
Meerdere communicatiemomenten zijn voorzien: invoer tijdelijke maatregelen (najaar 

2015), invoer selectieve toegang (voorjaar 2016), instellen verbod (najaar 2016). 



 

 

Tellingen en bezoekersaantallen 

 Goed inzicht in het aantal bezoekers dat Delft per touringcar kortdurend (1 uur – 1 dag) 
bezoekt, ontbreekt. De mondeling of schriftelijk door de diverse belanghebbenden 
verstrekte cijfers liggen erg uit elkaar. Ook is niet bekend hoe lang de touringcartoerist 
in Delft verblijft en wat het uitgaven- en bezoekpatroon is. 

 Voor het verkrijgen van een indruk zijn in juni en juli interviews afgenomen bij 
touringcarchauffeurs en touringcartoeristen. 

 De piek van touringcarbezoek aan Delft is tijdens de opening van de Keukenhof. Deze 
piek is veel groter dan die van in de bouwvak. Daarom wordt geen telling uitgevoerd in 
de zomer van 2015; Wel is direct na het einde van het Keukenhofseizoen een telling 
uitgevoerd. 

 De toeristische instellingen de ondernemers van de Markt maken zich zorgen over het 
mislopen van bezoeken van de flits-toerist (met name toeristen uit Azië) indien het 
Blauwe Hart komt te vervallen als in- en uitstaphalte. Niet bekend is hoe groot deze 
groep is en wat hun bezoek – en uitgavenpatroon is; 

 
De afgenomen interviews geven een indruk van hoe touringcarchauffeurs en 

touringcarpassagiers Delft ervaren. De gemiddelde verblijfsduur is 3 uur. Door veel 
touringcarchauffeurs wordt de situatie bij het Blauwe Hart als gevaarlijk en ongewenst 
benoemd. Een meerderheid van de touringcarpassagiers heeft de Markt en de Nieuwe 
Kerk bezocht en een stadswandeling gemaakt. Ze zijn erg positief over hun bezoek aan 
Delft. 

Om meer inzicht te krijgen in de cijfers van het touringcarbezoek aan Delft worden 
aanvullende tellingen uitgevoerd in de eerste piekperiode van 2016 (Keukenhof open: 24 
maart t/m 16 mei 2016). Deze tellingen vinden plaats bij de Koepoortplaats, het 
Zuidplantsoen, de Nieuwe Langendijk en het Blauwe Hart. 

De resultaten van de uitgevoerde tellingen en de eventueel naar aanleiding hiervan uit te 
voeren aanvullende maatregelen worden in juni voorgelegd aan en besproken met de 
vertegenwoordigers van de diverse belanghebbenden. 

 
Verbreden voetgangersoversteek Van Miereveltlaan 

 Tijdens de eerste discussiebijeenkomst is verzocht of het voetgangersoversteek kan 
worden verbreed en/of de groentijden van de oversteekplaats “zelfdenkend” kunnen 
worden zodat grotere groepen veilig en in 1 keer kunnen oversteken. 

 De kosten van verbreding bedragen circa € 2.400. Een aanpassing aan de 
verkeerslichten om de groentijd te verlengen op basis van de hoeveelheid mensen die 
willen oversteken kost circa € 12.000. 

 

De voetgangersoversteek wordt voor het toeristenseizoen van 2016 verbreed. 
Vervolgens wordt gemonitord of deze maatregel voldoende is, of dat aanpassen van de 
verkeerslichten aanvullend noodzakelijk is. 



 

 

Duidelijke looproute(s) van/naar de in- en uitstapplaats(en) 

 In- en uitstapplaats is Koepoortplaats en op termijn ook Prinsenhof (uitstapplaats, start 
toeristenseizoen 2018); 

 Goede bewegwijzering is noodzakelijk; 
 

Op de Koepoortplaats en op de Markt wordt voor start toeristenseizoen 2016 door de 
gemeente een bord geplaatst voor het verwijzen van de touringcarpassagiers naar 
respectievelijk het centrum en de in- en uitstaplocatie Koepoortplaats. 

Door BOB, SCMD en Delft Marketing is aangegeven dat groot belang wordt gehecht aan 
een duidelijke looproute van de uitstaplocatie Prinsenhof, naar de instaplocatie 
Koepoortplaats. Over de wijze waarop dit moet worden vormgegeven, verschillen de 
inzichten. Nadere uitwerking / afstemming dient plaats te vinden tussen de betreffende 
partijen. De gemeente faciliteert daar waar mogelijk en gewenst. 

 
Nieuwe Langendijk als entree naar de binnenstad 

 Bij Stichting Nieuwe Langendijk (SNLD) wordt geïnventariseerd welke verbeterpunten 
zij zien voor het upgraden van de Nieuwe Langendijk als rode loper naar het centrum. 
Hierbij ligt de nadruk op het optimaliseren van het gebruik van de trottoirs en een 
uniforme uitstraling; 

 Diverse belanghebbenden geven aan dat er nog wel het een en ander moet gebeuren 
(bijv. uitstraling, onderhoud panden) wil de Nieuwe Langendijk een echte entree naar 
de binnenstad worden. Het belang hiervan wordt wel onderschreven. 

 Op verzoek van SNLD is nagegaan of een zebra kan worden aangelegd om het 
oversteken van/naar de middenberm te vergemakkelijken; 

 Bij grote opstoppingen voor de poller bestaat de wens bij SNLD om een melding 
hiervan te kunnen maken zodat de poller voor een korte periode naar beneden kan 
worden gelaten. 

 

SNLD stemt m.b.t. vragen/opmerkingen over het optimaliseren van de reeds 
gerealiseerde herinrichting af met haar gemeentelijk contactpersoon (Lidwine van 
Elteren). 

Over het melden van grote opstoppingen bij de poller zijn afspraken met de gemeente 
gemaakt. 

Er komt geen zebra naar de middenberm aangezien het een 30 km gebied betreft en 
niet aansluit op looproutes. 

In overleg met de bewoners en ondernemers wordt nagegaan of aanpassingen aan 
huidige inrichting Nieuwe Langendijk (laad- en losplekken, uitstalling winkelwaren) 
noodzakelijk zijn bij in gebruikname van de Koepoortplaats als in- en uitstaplocatie voor 
de touringcarpassagiers. 

Bij Toezicht & Handhaving wordt extra aandacht gegeven aan handhaving situatie 
trottoir Nieuwe Langendijk tijdens het toeristenseizoen. 

SNLD gaat na op welke wijze zij uitvoering kunnen geven aan een meer uniforme 
uitstraling van de Nieuwe Langendijk die ook past binnen haar beschikbare financiën. 

Het onderwerp “Nieuwe Langendijk als entree voor de binnenstad” wordt op voordragen 
van SCMD op de agenda van “de economietafel” geplaatst. Hiernaast is de 
centrummanager van SCMD al druk bezig met het voeren van acquisitie t.b.v. verhuur 
leegstaande panden Nieuwe Langendijk. 



 

 

Bebording verwijzen touringcars 

 Verzocht is of bij het Blauwe Hart borden “motor uit” kunnen worden geplaatst in 5 
talen 

 Verzocht is of het bebordingsplan voor verwijzing touringcars naar de Koepoortplaats 
en het Zuidplantsoen vooraf voorgelegd kan worden aan Koninklijk Nederlands 
Vervoer en het Hampshire Hotel; 

 
De borden “motor uit” zijn reeds geplaatst 
Het bebordingsplan is voorgelegd aan KNV en het Hampshire Hotel. 
Bebording verwijzing naar Koepoortplaats en Zuidplantsoen is voor start 

toeristenseizoen 2016 geplaatst. 
 
Capaciteit/ inrichting Koepoortplaats en Zuidplantsoen 

 Er zijn vragen gesteld op basis van welke uitgangspunten de benodigde capaciteit voor 
touringcar parkeren is bepaald en of deze capaciteit wel voldoende is. 

 Nagegaan wordt of de inrichting van beide parkeerplaatsen geschikt is voor gebruik 
door de langste touringcars (14,5 m); 

 Er zijn vragen gesteld of in het toeristenseizoen de noodzaak bestaat dat de 
marktondernemers hun voertuigen op een andere plek dan het Zuidplantsoen parkeren 
(do/za). En zo ja, welke maatregelen hiervoor nodig zijn. 

 Goede voorzieningen voor de chauffeur worden door een meerderheid van de 
belanghebbenden belangrijk gevonden. 

 

Dimensionering van benodigde capaciteit vindt niet plaats op basis van de 
piekmomenten. Hier is geen ruimte voor in Delft. De toekomstige capaciteit (7 plekken 
Koepoortplaats en 15 plekken Zuidplantsoen) is ruim meer dan de huidige capaciteit (7 
plekken Koepoortplaats en 5 plekken Blauwe Hart. In 2016 wordt gemonitord wordt of dit 
voldoende is, of dat ongewenste situaties ontstaan tijdens piekmomenten. 

Ook de beschikbare capaciteit tijdens marktdagen wordt gemonitord. 
Bij Toezicht & Handhaving wordt tijdens het toeristenseizoen extra aandacht gegeven 

aan de situatie m.b.t. de beschikbare capaciteit ter plaatse van zowel de Koepoortplaats 
als het Zuidplantsoen. 

Nagegaan wordt of de ondernemers van de Markt op vrijwillige basis hun voertuig tijdens 
de piek van het toeristenseizoen (opening Keukenhof) op een andere locatie dan het 
Zuidplantsoen willen parkeren. Indien dit niet haalbaar blijkt wordt einde 2015 een 
verkeersbesluit genomen waarin het Zuidplantsoen gedurende het gehele 
toeristenseizoen (maart-september) wordt aangewezen als touringcarparkeerplaats. 
Buiten dit seizoen kunnen ook de overige grote voertuigen gebruikmaken van de 
parkeerplaats Zuidplantsoen. 

De TU Delft en het Hampshire Hotel (als directe buren) hebben aangegeven voor de 
monitoring als “extra oren en ogen” te willen fungeren voor het signaleren en doorgeven 
van ongewenste situaties. 

De inrichting van de parkeerplaatsen is toereikend voor de langste touringcars. 
Chauffeurs kunnen gebruikmaken van toilet en koffievoorzieningen bij het koffiehuis aan 

de Schoemakerstraat . 



 

 

Alternatief voor parkeerplaats Zuidplantsoen 

 Op verzoek van de VVE van de appartementengebouwen grenzend aan het 
Zuidplantsoen en belangenvereniging TU noord is nagegaan of het in gebruik nemen 
van een alternatieve parkeerlocatie (in het TU-gebied) mogelijk en gewenst is. Ook zijn 
vragen gesteld over een eventuele herbestemming van de parkeerplaats aan het 
Zuidplantsoen. 

 
Het Zuidplantsoen is een terrein in gemeentelijk eigendom dat geschikt is voor het 

beoogde gebruik en wordt derhalve ook als zodanig ingezet. 
Een herbestemming van dit terrein wordt op korte termijn niet voorzien. 

 
Vervallen Blauwe Hart als in- en uitstapplaats 

 Een meerderheid van de belanghebbenden acht invoeren van deze maatregel na 
einde toeristenseizoen 2016 (effectief start toeristenseizoen 2017) haalbaar. 

 

Eind 2016 is het verbod van touringcars in de binnenstad van kracht. Het Blauwe Hart 
vervalt dan als in- en uitstaplocatie. 

 
Inrichting/ handhaving Koepoortplaats 

 Gevreesd wordt voor chaos en een moeilijk handhaafbare situatie als ter plaatse geen 
slagboom wordt geplaatst. Het niet hebben van budget mag hierin niet richtinggevend 
zijn. Belanghebbenden geven aan dat wellicht financiële inbreng van derden hierin 
mogelijk is. 

 De kosten van het plaatsen van een slagboom (in uitgebreide of beperktere vorm) 
worden nader beschouwd en inzichtelijk gemaakt. 

 Naast duidelijke bebording is ook handhaving ter plaatse van de huidige in- en 
uitstapplaatsen noodzakelijk (Koepoortplaats en Blauwe Hart). Hiervoor zijn 
aanvullende afspraken gemaakt met Toezicht & Handhaving; 

 
Met de afdeling toezicht & handhaving zijn aanvullende afspraken gemaakt m.b.t. de 

handhaving ter plaatse van de Koepoortplaats en het Blauwe Hart. 
Voor het plaatsen van een slagboom met kaartsysteem is een prijsopgaaf beschikbaar 

van Parking Delft (€ 75.000). Hier is geen gemeentelijke dekking voor. 
Door het Hampshire Hotel is een offerte aangeleverd voor het plaatsen van een 

slagboom die vanuit het hotel wordt bediend (€ 15.000). Het hotel heeft aangegeven een 
deel van deze kosten voor haar rekening te kunnen nemen. Binnen de gemeente wordt 
dit voorstel nader beschouwd. Verzocht is om meerdere offertes. Hiernaast worden de 
juridische (on)mogelijkheden tegen het licht worden gehouden. Indien blijkt dat realisatie 
technisch en juridisch haalbaar is, financiert de gemeente 50% van de aanschaf van 
deze slagboom. 



 

 

Touringcarbezoek ouderen 

 De belanghebbenden maken zich zorgen over het wegblijven van groepen (minder 
goed ter been zijnde) ouderen die met touringcars Delft bezoeken als het Blauwe Hart 
vervalt als in- en uitstaproute. Nagegaan wordt hoe groot deze groep is en of de vrees 
gegrond is. Hierbij wordt (o.a.) gebruik gemaakt van de kennis en contacten van 
Koninklijk Nederlands Vervoer, Happy Day Tours, De Schaapskooi, Van der Valk 
Tours en Bak Reizen; 

 Bekeken wordt of het haalbaar en gewenst is voor deze doelgroep een ontheffing te 
verlenen waardoor in- en uitstappen bij het Blauwe Hart voor deze doelgroep mogelijk 
blijft. Hierbij speelt ook de invoering “selectieve toegang binnenstad” (invoeren 
cameratoezicht, mei 2016) een rol. 

 
Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat het bezoek van ouderen die met de 

touringcar Delft bezoeken, een zeer beperkt deel uitmaakt van de totaal per touringcar 
afgelegde bezoeken aan Delft (enkele procenten) en dat een dalende trend zichtbaar is. 

De ouderen die Delft per touringcar bezoeken zijn doorgaans goed ter been. De mensen 
weten dat ze moeten lopen, ze kunnen niet met de bus door de stad rijden om dingen te 
zien. 

Als de ouderen niet mobiel zijn hebben zij hun eigen hulpmiddelen mee in de touringcar. 
Voorzieningen als een huurrolstoel e.d. bij de Koepoortplaats worden niet nodig geacht. 

Gelet op de beperkte omvang van de groep slecht ter been zijnde ouderen die per 
touringcar Delft bezoekt en het schimmige gebied “wanneer wel en wanneer geen 
ontheffing” wordt voorgesteld het verbod voor touringcars ook voor deze doelgroep van 
toepassing te laten zijn. 

De groep belanghebbenden geeft aan achter het voorstel “geen ontheffing voor bezoek 
van ouderen die met de touringcar Delft bezoeken” te staan. Wel wordt meegegeven dat 
Delft niet haar imago “gastvrije stad voor de oudere bezoeker” moet verspelen. Het 
belang van aanbod van voldoende voorzieningen voor deze doelgroep t.p.v. de 
Koepoortplaats wordt derhalve door de groep groot geacht. Gedacht wordt aan (voor de 
doelgroep geschikt) alternatief vervoer richting / in de binnenstad en de mogelijkheid tot 
het huren van een rolstoel t.p.v. de Koepoortplaats. De gemeente gaat nogmaals na of 
behoefte is aan de mogelijkheid tot het huren van rolstoelen ter plaatse van de 
Koepoortplaats en in hoeverre het ter plaatse aanwezige alternatieve elektrische vervoer 
geschikt is voor de oudere bezoeker. 

Omdat ook uit verdere navraag is gebleken dat de slecht ter been zijnde bezoeker 
doorgaans zijn/haar eigen voorzieningen meeneemt in de bus wordt aanbod van een 
dergelijke voorziening (huurrolstoel, -rollator) bij de Koepoortplaats niet noodzakelijk 
geacht en derhalve ook niet gerealiseerd. 



 

 

Alternatief vervoer vanaf Koepoortplaats 

 Het al dan niet aanbieden van alternatief vervoer wordt overgelaten aan de 
marktpartijen. De gemeente speelt hierin alleen een faciliterende rol; 

 Koninklijk Nederlands Vervoer verwacht dat de behoefte aan alternatief vervoer 
(elektrisch voertuig, Tuk Tuk etc.) van de touringcarpassagiers niet groot is. De 
ondernemers denken dat hier wel vraag naar zal zijn; 

 Op dit moment wordt alternatief vervoer al aangeboden op de Koepoortplaats. Hiervan 
wordt steeds meer gebruik gemaakt; 

 Door een belanghebbende is aangegeven dat de ondernemer van Delft City Shuttle 
bereid zou zijn om zonder kosten een pilot te starten met vervoer van de passagiers 
met een grotere shuttle waar grotere groepen mensen gelijktijdig kunnen worden 
vervoerd. 

 
De invulling hiervan wordt aan de marktpartijen overgelaten 

 
Verkeersveiligheid/ doorstroming Nieuwe en Oude Langendijk 

 De belanghebbenden (h)erkennen de huidige onveilige verkeerssituatie voor 
voetgangers en fietsers op de Nieuwe en Oude Langendijk en vinden dat hier wat aan 
moet gebeuren; 

 Ook de huidige aanwezige opstoppingen ter plaatse zijn ongewenst. Naast de overlast 
is hierbij de bereikbaarheid voor hulpdiensten een zorgpunt; 

 Door de groep is gevraagd na te gaan of het openbaar vervoer (bus Veolia) nog door 
de binnenstad mag rijden als het touringcarverbod van kracht is. Een meerderheid van 
de groep is van mening dat dit dan ook moet komen te vervallen. 

 

Bij de nieuw te sluiten concessieovereenkomst in 2017 wordt ingezet op het rijden met 
kleinere bussen in de binnenstad. 

De verwachting is dat door het instellen van maximaal 30 minuten parkeren op de 
Koepoortplaats, in toeristenseizoen 2016  minder touringcars de stad in zullen rijden. 

Het eind 2016 van kracht zijnde touringcarverbod leidt reeds tot het verminderen van 
opstoppingen. 

Aanvullend wordt bij de gemeente nagegaan in hoeverre invoeren van bloktijden voor 
leveranciers gewenst is. Dit valt buiten het kader van het touringcarproject maar wordt 
wel binnen de gemeente opgepakt. 

 

Gebruik in- en/of uitstaplocatie Koepoortplaats en Prinsenhof, zodra Prinsenhof gereed 
(einde toeristenseizoen 2017) 

 De belanghebbenden spreken een voorkeur uit voor gebruik van de locatie Prinsenhof 
als in- èn uitstaplocatie; 

 Een andere optie die wordt voorgedragen is gebruik van Prinsenhof als uitstaplocatie 
en Koepoortplaats als instaplocatie. 

 
Zowel de locatie Koepoortplaats als de locatie Prinsenhof worden aangewezen als in- en 

uitstaplocatie (max. 30 minuten parkeren).Vervolgens wordt de situatie gemonitord. 
Indien hieruit blijkt dat het gebruik van de locatie Prinsenhof als in- en uitstaplocatie leidt 
tot lastige situaties op de Phoenixstraat, omdat er in de directe omgeving weinig 
alternatieven zijn om met een touringcar te wachten als de drie plekken bezet zijn, dan 
wordt de locatie Prinsenhof aangewezen als enkel een uitstaplocatie (max. 5 minuten 
parkeren, snellere doorstroom). 



 

 

Bijlage A: Overzicht betrokken vertegenwoordigers diverse belanghebbenden 
 
Deelnemers discussiebijeenkomsten 
- Ansje Jonquière (SCMD, namens de bewoners binnenstad); 
- Joost Verhoeff (SCMD, namens het BOB); 
- Tom de Weerdt (SCMD, centrummanager); 
- Séphine Laros (Stichting Nieuwe Langendijk, namens de ondernemers); 
- Maria Croonen (Stichting Nieuwe Langendijk, namens de bewoners); 
- Evelien van der Kruit / Marjan den Boer (namens Delft Marketing); 
- Herman Weyers (namens diverse toeristische instellingen); 
- Dirk Wijtman (namens de horeca van de Markt); 
- Jorrit Heinen (namens de detailhandel van de Markt); 
- Femke Kleijweg (namens KHN-Delft); 
- Rogier Camijn (namens Hampshire Hotel Delft, “buurman” van de als in- en uitstapplaats 

in te richten Koepoortplaats); 
- Michel Kortekaas (namens Koninklijk Nederlands Vervoer (belangenvereniging voor 

touringcars)); 
- Gé Kleijweg (namens Binnenstadsmonitor). 

 
 

Overige vertegenwoordigers 
- Jesse Bekedam (namens Veolia) 
- Hans de Vries/Erik van Hunnik/Maartje Martens (namens belangenvereniging TU-noord) 
- Ronald Kuil/ Hetty van der Lecq (namens TU) 
- Jaap Hooimeijer (namens VVE Villa Academica Oxford en Cambridge) 
- Richard Wernekinck (namens MKB Delft) 
- Politie/brandweer (hebben via de mail input gegeven) 


