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Geachte dames en heren, 
 
Delflandplein veiliger 
Er bereikte ons berichten dat de gemeente Delft het Delflandplein veiliger wil maken. Een 
goede zaak. Echter als wij het samenvatten dan wordt het groene karakter vernield en moet 
de fietser omrijden vanwege het eenrichtingsverkeer. Dan blijft de vraag of er een betere 
veiligheid ontstaat. Bovendien is er sprake vanwege de financiële nood van de gemeente 
Delft om dan maar de al besloten versmalling van de Voorhofdreefrijbaan en de parkaanleg 
aldaar niet uit te voeren, om het Delflandplein te kunnen betalen. 
 
Versmal de Voorhofdreef 
De voorgestelde aanpassing vinden wij de omgekeerde wereld. Het probleem met het 
Delflandplein is niet de fietser maar de auto. Als de automobilist ertoe wordt gebracht om ter 
plekke veel rustiger te rijden dan is het grootste probleem van het risico voor de fietsers 
opgelost. Dat bereik je vooral door op de twee gevaarlijkste aansluitingen, namelijk die van 
de dubbele 2x2 rijbanen van de Voorhofdreef, de rijbaan te versmallen tussen de 
Kruithuisweg en het Delflandplein tot twee rijbanen en wel aan de westzijde (kant 
benzinestation). De bestaande dubbele 2x2 rijbaan heeft geen enkele functie voor de 
automobiliteit anders dan dat er veel te hard gereden wordt. Dat is niet alleen bij het 
Delflandplein een oorzaak van de ongelukken, maar langs de hele Voorhofdreef is het 
oversteken voor voetgangers en fietsers 
een gevaar. 
Wat ons betreft komt er dan enorm veel 
ruimte vrij in het dichtbevolkte Voorhof 
voor wonen en groen. Wij stellen een 
Efteling-achtige bebouwing (denk aan 
het entreegebouw) voor op de kop van 
elke zijstraat van de huidige oostelijke 
rijbaan met park- en wateraanleg 
ertussen, waar gewandeld, gepicknickt, 
gekletst en gesport kan worden.  
 
Grote voordelen van deze optie: 
1. De snelheid van de auto’s wordt al 

vanaf de Kruithuisweg teruggebracht 
naar een aanvaardbaar niveau. Nu 
komen de auto’s van de Kruithuisweg aangeraced (psychologisch fenomeen van de 
chauffeur die van de snelweg afkomt en zijn eigen snelheid niet voelt) tot en met de 
versmalling vlak voor de rotonde. Dan wel lokt vanaf de rotonde de bestaande dubbele 
rijbaan van de Voorhofdreef de chauffeur uit om eens flink gas te geven om die wachttijd 
op die verfoeide fietser op de rotonde weer in te halen. 
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2. Een bijdrage aan de woningnood en de behoefte aan meer groen in het dichtbevolkte 
Voorhof. Er kunnen honderden woningen op de huidige oostelijke rijbaan Voorhofdreef 
worden gebouwd. 

 
3. Tussen de appartementengebouwen een groenblauwe parkaanleg met wadi’s en vijvers 

met behoud van de bestaande prachtige bomenlaanstructuur. Het Hoogheemraadschap 
zal een dergelijke toename van de wateropvang toejuichen. Het levert tevens prachtige 
plekken op voor recreatie en natuurbeleving in het Voorhof.  

 
4. Door de afname van het racen op de Voorhofdreef nemen de ongelukken met 

overstekende voetgangers en fietsers ook daar verder af. 
 

5. Door het rustiger rijpatroon op de versmalde Voorhofdreef wordt het leefklimaat in de wijk 
qua fijnstof en NOX-uitstoot een stuk gezonder. De nieuwe parkaanleg help daar aan 
mee. 

 
4. De gemeente Delft wordt er financieel een stuk wijzer van dan van het huidige 

aanpassingsplan. Dat gaat alleen maar veel geld kosten. Waarbij ook nog eens al gedane 
investeringen in de groenaanleg van het plein worden vernietigd. Zonde ook van al het 
werk van de hoveniers. 

 
Natuurlijk Delfland is in gesprek met de Fietsersbond Delft. Daaruit is gebleken dat ook zij 
voorstander zijn van de versmalling van de Voorhofdreef naast een reeks andere 
maatregelen (zie https://delft.fietsersbond.nl/). 
 
Toegevoegde maatregelen op en rond de rotonde 
Voer een stopgebod uit op alle in- en uitgangen van de rotonde inclusief een 
snelheidsbepaling van 15 km van/tot 30 meter (denk aan de fietsoversteekvoorzieningen op 
de Zuidpoldersingel in Emerald in Pijnacker). Maak de rotonde groener met meer bomen en 
laat de bloeiende planten vooral staan voor de vlinders en de bijen. Het is nu best al een 
fraaie bloeiende rotonde. Versterk dat groene karakter, dat matigt de snelheid en is 
aantrekkelijk voor de bestaande en nieuwe omwonenden van het Delflandplein. 
 
Wij gaan ervan uit dat u het bovenstaande in overweging neemt en ontvangen graag uw 
reactie. 
 
Huub van ’t Hart    Geert van Poelgeest 
secretaris Natuurbescherming  voorzitter Natuurlijk Delfland 
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