


Een noodzakelijke andere benadering van 
mobiliteit
• Gebruikelijke benadering: Uitgaan van de vraag naar auto’s en 

parkeerruimte en dat accommoderen

• Noodzakelijke benadering: Wat kan een gebied aan; wat zijn de 
natuurlijke beperkingen van een gebied? En hoe vul je van daar uit 
mobiliteit in?



Wat kan een gebied aan?

Mobiliteitsvraag (zonder tijdstip en vervoermiddel)

1: Beschikbare fysieke 

openbare ruimte

(Schaarste aan 

ruimte)

1. Verblijfsruimte

2. Stallingsruimte

3. Verkeersruimte

3: Leefkwaliteit

1. Bewoners

2. Bezoekers

3. Werkenden

2: Beschikbare milieuruimte 

(Schaarste aan leefmilieu)

1. Lucht (NOx, fijnstof)

2. Geluid

3. CO2



Wat kan Buytenhout aan qua mobiliteit?

• Schaarste:

Recreatiegebieden gedijen bij kleinschalige wegen;

Te ruimhartig toelaten van auto’s leidt tot vastlopen verkeer, 
onveiligheid en belemmering andere vervoersstromen en slechte 
beleving (zie volgende sheet)

Parkeerruimte is of teveel (bij slecht weer) of veel te weinig (bij goed 
weer)
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Prisoner’s dilemma autogebruik
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Hetzelfde geldt voor recreatiegebieden

• Gebruikers van het gebied willen zo weinig mogelijk auto’s

• Maar willen wel zelf met de auto komen

• Horeca wil veel parkeerruimte



Maar:



Hoe bepalen we hoeveel auto’s Buytenhout
aankan?
• Verschil tussen slecht weer en mooi weer…

• Eerst kenschets gebied

• Dan bepalen hoeveel auto’s je kunt hebben

• Dan mobiliteit invullen



Kenschets van het gebied qua mobiliteit

• Bereik vooral vanuit aangrenzende gemeenten

• Bij mooi weer is fietsen (wandelen, paardrijden) de primaire 
vervoerswijze 

• Hoe meer auto’s, des te slechter de beleving

• Barrièrewerking Oudeweg

• (Vanuit barrièrewerking zou tweede verbinding Nootdorp-Pijnacker 
rampzalig zijn)



Twee scenario’s

• Goed weer: gebied primair voor fietsers, wandelaars, ruiters, auto te 
gast

• Minder goed weer (+winter, begin voorjaar, einde herfst): Geen 
beperkingen autoverkeer



Mobiliteit 
Afsluiting autoverkeer

Uitgiftepunt fietsen

Beperkte parkeervoorziening



Kenschets vervoerwijzen goed weer

• Fiets, wandelen, ruiters:
Primaire vervoerswijze en ontsluiting

• Fietsuitgifte bij Metro Pijnacker Centrum, Nootdorp en IKEA (OV-halte). Speciale 
Buytenhout-fietsen?

• Auto’s niet toegestaan zonder ontheffing; beperkt parkeren bij Groene Wijdte, IKEA

• Parkeren Delftse Hout, Dobbeplas, Noordeindseweg opheffen (behalve 
ontheffinghouders)

• OV-ontsluiting: Metro Pijnacker Centrum, Nootdorp
Bus 55 (evt hogere frequentie tijdens topweekends);
Bus naar IKEA (hogere frequentie tijdens topweekends)

• Treinstation Delft + speciale fietsroute + Buytenhout-fietsen (op topweekends zijn OV-
fietsen snel op)

• SMART-Mobility



Algemene maatregel

• Geen doorgaand verkeer Noordeindseweg-Korftlaan en 
Noordeindseweg-Tweemolentjeskade (dus eindigen bij parkeerplaats 
aan de Zuidoostkant Delftse Hout, ook bij slecht weer).

• Downgraden weg door Delftse Hout


