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Belangenvereniging      TU Noord 
 
 
 
Gemeente Delft 
College van B & W 
Postbus 53 
2600 AB  DELFT 
 
 
         Delft, 4 juni 2008 
 
 
Betreft: aanpassing kruising Mijnbouwstraat - Michiel de Ruyterweg 
 
 
Geacht college, 
 
Om bussen en nood- en hulpdiensten weer over de Sebastiaansbrug te laten rijden heeft u 
sinds zaterdag 31 mei maatregelen in doen gaan die, wellicht onbedoelde, consequenties 
hebben voor de wijk die we kortweg de Zeeheldenbuurt zullen noemen. 
 
In uw brief aan bewoners (en daarvoor aan de Belangenvereniging TU Noord) wordt gemeld 
dat de mogelijkheden om linksaf te slaan vanaf en naar de Mijnbouwstraat zijn opgeheven. U 
heeft niet laten weten dat ook de stoplichten werden uitgeschakeld en dat er nog enkel en 
alleen voor voetgangers de mogelijkheid bestaat om over te steken. Aan fietsers heeft u, lijkt 
het, niet gedacht.  
Het oversteken van voetgangers (vaak met fiets aan de hand) leidt zonder werkende 
verkeerslichten tot gevaarlijke situaties. Auto’s en bussen razen met hoge snelheid voorbij,   
juist omdat ze niet gehinderd worden door stoplichten, over twee rijstroken links en twee 
rijstroken rechts. Ruimte voor oversteken in etappes is er nauwelijks.  
 
Tussen de busbanen is er geen vluchtheuvel, dus met je fiets sta je met een wiel op de ene 
busbaan en met het tweede wiel op de andere busbaan te wachten. Levengevaarlijk. Als er 
vanuit twee richtingen mensen / fietsers aankomen is er niet voldoende plek om te staan. 

Deze situatie is gevaarlijk en daardoor onwenselijk. Daarom verzoeken wij u om met de 
grootst mogelijk spoed de stoplichten bij de Mijnbouwstraat, hoek Michiel de Ruyterweg weer 
in te schakelen.  
 
Daarnaast verzoeken wij u om ook voor fietsers een veilige oversteek te creëren. Als straks 
begonnen gaat worden met de werkzaamheden bij het Diamantpad zijn er voor fietsers 
anders weinig mogelijkheden om de binnenstad te bereiken. Het fietspad aan de westzijde 
van de Sebastiaansbrug, zowel boven als beneden, zijn geen optie, zeker niet om met kleine 
kinderen tegen de stroom van respectievelijk auto’s (boven) en studenten (beneden) te 
laveren.  
 
Ook de kruising Julianalaan - Michiel de Ruyterweg zorgt voor erg veel onveiligheid, want 
ook daar zijn de stoplichten uitgeschakeld. Graag ook deze weer inschakelen. 
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Tot slot is er het bouwverkeer dat door de wijk moet om de zeven woningen aan de Maerten 
Trompstraat te realiseren. Afgesproken is met gemeente en aannemer dat al het 
bouwverkeer via de Mijnbouwstraat de Maerten Trompstraat aan de noordzijde de 
bouwplaats zal benaderen. Deze afspraak is met het opheffen van de mogelijkheden om 
linksaf te slaan vanaf de Michiel de Ruyterweg zo goed als onmogelijk gemaakt, terwijl geen 
alternatieven zijn overlegd.  
Bij omwonenden is weinig begrip voor de reden die u opgeeft om de mogelijkheden linksaf te 
slaan op te heffen, namelijk het voorkomen dat vrachtverkeer sluiproutes zoekt via de 
zeeheldenbuurt. Laten we eerst maar eens bekijken of dit inderdaad gebeurt. Er zijn genoeg 
mogelijkheden om dit te voorkomen via goede bewegwijzering en poortjes. U staat 
tegelijkertijd wel toe dat het vele vrachtverkeer dat nodig is voor de woningbouw de langst 
mogelijke route door de buurt moet gaan. Het is lastig deze logica te volgen.  
Wij verzoeken u derhalve om de mogelijkheden om linksaf te slaan vanaf en naar de 
Mijnbouwstraat weer te herstellen en alleen als blijkt dat dit leidt tot ongewenst gedrag van 
chauffeurs van vrachtwagens dit opnieuw te bezien.  
 
De gevaarlijke situatie op de kruising Mijnbouwstraat / M. de Ruyterweg dient met de grootst 
mogelijke spoed aangepast te worden. 
  
Hopend op een snelle en positieve reactie verblijven wij, 
 
Hoogachtend , 
namens de bewoners van de Zeeheldenbuurt 
 
 
 
 
 
Erik van Hunnik 
Voorzitter 
 


