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Verslag Discussieavond Pilot Elektrisch Varen 

 
Locatie Delft Bouwt, entresol, Barbarasteeg 2 
Genodigden Bewoners- en belangenverenigingen uit de binnenstad 
Organisatie Gemeente Delft in samenwerking met Expertise Platform 
Water  
 
 
Aanwezigen 
Niet alle aanwezigen hebben zich geregistreerd, de verzendlijst is bekend 
bij de gemeente Delft. 
 
Programma 
- 17.30 uur Zaal open 
- 17.40 uur Welkom door wethouder Milène Junius 
- 17.50 uur Toelichting door Peter Kiela (initiatiefnemer Expertise Platform 
Water) 
- 18.00 uur Reactie bewoners door Ansje Jonquière (voorzitter 
belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf) 
- 18.10 uur Toelichting Kimm Timmermans (havenmeester Delft) 
- 18.20 uur Tafeltjesdiscussie in groepjes 
- 19.10 uur Presentatie tafeltjesdiscussie per groep 
- 19.30 uur Uitloop / afsluiting 
 
Doel bijeenkomst 
Het doel van deze avond is om te peilen of er draagvlak is voor een pilot 
varen met elektrische boten door de binnenstad en onder welke 
voorwaarden dit zou moeten plaatsvinden.  
 
Opening 
De avond wordt begeleid door Nico Jouwe. Nico stelt zichzelf voor en geeft 
aan wat zijn rol is. Daarnaast stelt hij Suzanne Steennis voor. Zij is de 
behandelend ambtenaar. Vervolgens geeft hij het woord aan wethouder 
Milène Junius. De wethouder heet de aanwezigen welkom. Ze geeft aan blij 
te zijn met de grote opkomst, dit geeft aan dat het onderwerp leeft in Delft. 
Vervolgens legt ze de verbinding tussen elektrisch varen en Delft 
techniekstad, innovatie, de historische binnenstad en de impuls die het 
openstellen van de grachten kan hebben op de economie. 
 



  2/4 

Toelichting – Peter Kiela (voorzitter Expertise Platform Water, 
initiatiefnemer) 
Peter Kiela legt uit dat het EPW bestaat uit een groep experts, (oud) 
raadsleden en watersportliefhebbers uit Delft, die zich inzet voor een beter 
gebruik van het water in Delft. Hij geeft aan dat het proces hiervoor is 
ingestoken met door het EWP opgestelde Notitie toeristisch waterbeleid in 
mei 2012. De notitie is in mei 2012 aangeboden aan de wethouder. Dat 
heeft navolging gekregen bij de organisatie van het Stadslab Water in april 
2013. Één van de punten uit de notitie is het openstellen van de binnenstad 
voor elektrisch aangedreven vaartuigen. Kiela verwacht dat het openstellen 
van de grachten een meerwaarde (‘asset’) voor de stad zal brengen o.a. als 
gevolg van de levendigheid op het water. Bezoek aan de stad zal 
toenemen. De keuze voor alleen elektrische boten is gemaakt omdat het 
publiek dat gebruik maakt van elektrisch varen, ingetogen is. Het EPW 
verwacht circa 15-20 vaarbewegingen op een mooie dag in het 
hoogseizoen. Er zal een route uitgezet moeten worden, omdat het 
grachtenstelsel van Delft niet overal geschikt is om te varen (smal en weinig 
aanlegmogelijkheden). Wat betreft de aanlegmogelijkheden ziet Kiela ruimte 
voor oplaadpalen die dubbel gebruikt kunnen worden, zowel voor auto’s als 
voor boten. Bewonersvereniging Zuidpoort geeft aan dat het al levendig is in 
de binnenstad en vraagt zich af welke steden een vergelijkbaar 
grachtenstelsel hebben als Delft. Kiela geeft aan dat Gouda vergelijkbaar is. 
 
Reactie bewoners door Ansje Jonquière (voorzitter 
belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf) 
De bewonersvereniging heeft een korte enquete gehouden en geeft aan 
zeer kritisch te staan tegenover het initiatief. Jonquière schetst de huidige 
situatie waarin Canalhopper, Brands en met spierkracht voortgedreven 
vaartuigen de grachten bevaren. In de huidige situatie is er overlast van o.a. 
studenten en feestpartijen op de rondvaartboot. De Canalhopper is een 
formule die volgens Jonquière goed past binnen Delft, er is vaarexpertise 
aan boord en het taxiën veroorzaakt geen overlast. Zij ziet wel mogelijkheid 
in het beter benutten van de watertaxi door een transferium te maken, waar 
(water)toeristen die Delft bezoeken, over kunnen stappen om de binnenstad 
te bereiken. Verschil in attitude tussen een eigenaren van een motorboot en 
een elektrische boot verwacht zij niet. De naam fluisterboot wil nog niet 
zeggen dat de eigenaar ook fluisterstil is. Naar mening van de bewoners 
wordt er te weinig gehandhaafd. Mede hierdoor is er geen draagvlak voor 
de pilot. 
 
Tussentijdse discussie (allen) 
De roeibond (Jappe Zijlstra) vraagt zich af er door alle aanwezigen negatief 
gedacht wordt over het idee achter de pilot. Koninklijke Horeca Nederland 
(Marijke Vuik) geeft vervolgens aan dat zij juist achter de pilot staan. Een 
aantal aanwezigen weet niet wat ze erbij voor moeten stellen. Hierop roept 
Stichting Centrum Management Delft (Frank van Vliet) op tot dialoog om nu 
met zijn allen de mogelijkheden te onderzoeken. Joop Gravesteijn geeft aan 
dat er 15 jaar geleden al ideeën voor een dergelijke pilot zijn geweest. 
 
Vragen aan Kimm Timmermans (havenmeester Delft) 
Kimm Timmermans geeft aan dat zij behalve havenmeester van Delft ook 
inwoonster van Delft is. Het gevoel dat leeft bij de bewoners kan zij goed 
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plaatsen. De pilot kan wat haar betreft alleen doorgaan als er een duidelijk 
kader bij is aangegeven. Één van de belangrijkste elementen hierin is de 
route. Ten aanzien van de handhaving geeft Timmermans aan dat er 
verschil is tussen handhaving op het water en handhaving op de kade. Dit 
gebeurt door twee verschillende diensten. Er wordt door mevrouw van de 
Jagt een situatie rondom festiviteiten van Virgiel aangehaald, waarbij de 
rondvaartboot aanlegt op een plek waar dat niet zou mogen. Timmermans 
geeft aan dat zij van de bewoners nog nooit een verzoek tot handhaving 
heeft ontvangen. Ook geeft ze aan dat de samenwerking met Brands in 
goed overleg gebeurt, en als dat anders wordt ervaren ze dat graag direct 
van de bewoners hoort. 
 
Tussentijdse discussie (allen) 
Door de bewoners wordt nogmaals gevraagd wat de toegevoegde waarde 
van het openstellen van de grachten is ten opzichte van de belangen van de 
bewoners. Er is duidelijk wantrouwen dat er niet gehandhaafd kan worden 
(capaciteitstekort of buiten reguliere werktijden). De voorkeur gaat uit naar 
een transferium en niet naar het toelaten van particulieren. Daarnaast zijn er 
vragen: Is de angst voor geluidsoverlast reëel? Is het de bedoeling om de 
grachten een bepaalde periode open te stellen of wil de gemeente het 
zomaar uitproberen? Zijn er voorbeelden van dergelijke projecten in 
Nederland die succesvol zijn, waar we van kunnen leren? 
  
Uitkomst discussiegroepen 
N.B. Vóór- en tegenstanders zaten in de groepen bij elkaar 
 
Groep 1 (presentatie door Anton Schiere secretaris Elektrisch Varen 
Nederland) 
Er is begrip voor de angst voor overlast onder de bewoners. Schiere geeft 
aan dat de grachten van Delft wat hem betreft alleen geschikt zijn voor 
elektrisch varen, omdat ze zo smal zijn. In Beuningen is er een verzoek 
vanuit de bewoners van de Beuningse Rietlanden zelf geweest voor het 
uitsluitend toelaten van elektrische boten in de wateren achter hun huizen. 
Dit is vervolgens door de gemeente ook zo gereguleerd. Wat deze groep 
betreft moeten er bij doorgang van de pilot in Delft regels worden gesteld 
aan maximumsnelheid, een verplichte vaarroute, afmetingen van de boten 
die de binnenstad in mogen en moet overwogen worden om een 
vergunningenstelsel voor de particulier in te voeren 
 
Groep 2 (presentatie door bewoonster van de binnenstad, naam niet bij mij 
bekend) 
Deze groep is tegen de pilot, de grachten zijn niet geschikt en het brengt 
vermoedelijk nog meer overlast. Als de gemeente toch besluit tot een pilot 
dan heeft het toelaten van particulieren de voorkeur boven verhuurders van 
boten. Reden hiervoor is dat men verwacht dat particulieren zorgvuldiger 
met hun eigen en andermans eigendom zullen omgaan dan huurders van 
boten. Daarnaast moet er een limiet komen op het aantal boten dat naar 
binnen kan. 
 
Groep 3 (presentatie door Marc Boekenstijn, Canalhopper Delft) 
Deze groep is kritisch en zou een pilot uitsluitend willen proberen als er 
gedegen onderzoek is gedaan naar de bezwaren. De route moet duidelijk 
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zijn, de watersportliefhebbers in de groep zijn vóór. Het kan de 
aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten, maar er zijn vraagtekens bij 
het economisch effect. Er moet vooraf duidelijkheid zijn over wat er in de 
pilot getoetst en geëvalueerd gaat worden. Ook moeten alle partijen 
hierover duidelijkheid hebben. 
 
Groep 4 (presentatie door mevrouw Sint, bewonersvereniging Zuidpoort) 
Deel van de groep was sceptisch tegenover het verhuren van boten, maar 
door de uitleg van een bootverhuurder die ook in de groep zat (Marco 
Paqué, Duijndam), is deze groep juist voor het openstellen van de 
binnenstad voor verhuurders en niet voor het toelaten van particulieren. 
Reden hiervoor is dat de elektrische boten niet zomaar aan iedereen 
worden verhuurd en dat er juist uitleg geven kan worden over de vaarregels 
in de binnenstad. Wat blijft is zorg over de flora en fauna in de grachten 
(hoe gaat men om met de waterplanten). Ook zijn er vraagtekens over wat 
een pilot mag gaan kosten. 
 
Groep 5 (presentatie door mevrouw Vuik, Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Delft) 
Deze groep is van mening dat er allereerst duidelijke regels moeten zijn 
voor het varen in de binnenstad. Ook moet worden afgewogen wat de voor- 
en nadelen zijn van particuliere toelating vs bootverhuurders vs de 
toegevoegde waarde ten opzichte van de watertaxi. Daarnaast heeft deze 
groep vooral vragen. Moet er een vaarverbod komen voor de avonduren, 
hoe gaat men om met muziek aan boord, wat is de maximale snelheid 
waarmee gevaren mag worden?  
 
Tussentijdse discussie (allen) 
Varen met de watertaxi (van A naar B) is anders dan een verblijf op het 
water. Is het mogelijk om de vaart door de grachten met kapitein (watertaxi) 
te stimuleren of anders te laten beleven (maak gebruik van wat er nu is). 
Het probleem van de overlast zit in het “blijven hangen” van bezoekers. 
Oproep vanuit de bewoners: Laat dit project niet hetzelfde gaan als het 
parkeerbeleid waarvan de bewoners de dupe zijn 
 
Vervolgtraject 
Van de discussieavond wordt een verslag gemaakt, daarnaast wordt een 
voorstel gemaakt voor het college hoe met het idee voor de pilot verder te 
gaan. Het college bespreekt dit vervolgens in de commissie Middelen en 
Economie. 
 
 
De bijeenkomst wordt om 19.30 uur gesloten. 
 


