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Het is 2010 en wij als redactie van uw Wippolderkrant gaan er ook dit jaar weer 
helemaal voor. Wij hebben de intentie in 2010 om de Wippolderkrant weer 
boordevol Wippolder wijknieuws te zetten. Geschreven voor en door U.
2010 is nog jong maar de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen en het 
daaruit voortvloeiende college lei den bij ons tot natuurlijk tot de vraag “wat zijn 
de plannen” en “gaat de politiek zich weer bemoeien met de Wippolderkrant”. 
Wij zijn wat kritisch geworden 
Ook de vraag die elke wijk zich stelt na de verkiezingen wat zijn de werkelijke ge-
volgen en welke invloed zal het nieuwe college in buurt en wijkwerk willen heb-
ben. Het blijft koffiedik kijken. Maar wel zaken van wezenlijk belang voor alle 
wijkbewoners. Wij zullen het college in ieder geval met gespitste oren volgen.
Een ding is zeker voor de bewoners van de Professorenbuurt wordt het een jaar 
met toeters en bellen. Denk hierbij aan de perikelen rondom de nieuwe riole-
ring, de herindeling en het te verwachten betaald parkeren.
Maar zover is het nog niet. Eerst deze krant waarin weer een grote verscheiden-
heid aan artikelen waarvan wij zeker weten dat zij U inspireren en zullen beval-
len.

Elma Beerends, pastor van de Vredeskerk
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Voor de wijkkrant van december 
2009 werd ik door Leo Vijverberg, 
oud secretaris van de wijkkrant, op 
het spoor van mevrouw Brand, di-
recteur van de Musiusschool gezet. 
Ook deze keer kon hij het niet laten 
en stuurde hij mij op missie naar 
pastor Elma Beerends in de Vredes-
kerk! 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd 
in de katholieke kerken in Delft; pa-
rochies in Delft zijn samengevoegd 
tot één, de Sint Ursulaparochie, twee 
kerkgebouwen zijn gesloten en er zijn 
wisselingen op bestuurlijk niveau en 
in het pastorale team geweest. Hoog-
ste tijd dus om de mensen per kerk-
gebouw weer een vast aanspreekpunt 
te bieden. In de kerk in onze wijk, de 
Vredeskerk, is Elma Beerends nu eerst 
aanspreekbare pastor.

Elma werkt halftime en is vanwege 
een heel aantal taken natuurlijk niet 
de hele week in de pastorie naast de 
kerk aanwezig maar naast het pastora-
le spreekuur is zij wel altijd telefonisch 
of per mail bereikbaar. Wel iedere och-
tend behalve op woensdag, is Ria Eck-
hardt in de pastorie aanwezig. Zij staat 
voor bezoekers altijd klaar met koffie, 
thee en een luisterend oor.

Wie is Elma Beerends?
Elma is geboren en getogen in Den 
Haag maar al een jaar of 35 wonend 
in het oude Scheveningen, dicht bij 
de zee en bossen. En, ik moet eer-
lijk bekennen dat ik het volgende niet 
achter Elma gezocht had, ze doet mee 
aan de jaarlijkse Nieuwjaarsduik in 
Scheveningen! Ik heb een keer mijn 
zoon daar naar toe gebracht en ik kan 
u vertellen dat het kijken alleen al me 
bijna deed bevriezen. Dus dat is wel 
een heel stoere pastor!

Ze is getrouwd, heeft kinderen en is 
een heel enthousiaste oma die het ge-
luk heeft dat haar kinderen en klein-
kinderen dicht in de buurt wonen.

Via een omweg maar zeker niet toe-
vallig, is ze als pastor in de katholieke 
kerk terecht gekomen. Zij was werk-
zaam in het onderwijs en is na de ge-
boorte van de kinderen theologie gaan 
studeren, eerst in het hoger beroeps-
onderwijs en later op de universiteit. 
Na een stage in een katholieke paro-
chie, wist ze het zeker en is ze toege-
treden tot het katholieke geloof. Dat 
is nu ongeveer 25 jaar geleden. 17 jaar 
heeft ze als pastoraal werkster in Den 
Haag gewerkt. Zij werkt alweer 2 jaar 
in Delft en is sinds januari 2009 dus 
eerst aanspreekbare pastor voor de 
Vredeskerk.

Wat doet een pastor?
Niet iedereen zal weten wat een pas-
tor doet en eerlijk gezegd ik ook niet 
precies. Daarom vraag ik Elma wat zij 
eigenlijk doet als pastor en dat blijkt 
een hele opsomming van taken! Zij be-
nadrukt wel al direct dat zij haar werk 
alleen maar met veel plezier kan doen 
omdat er in de Vredeskerk een groep 
heel geweldige vrijwilligers bergen werk 
verzet en veel voor de kerk betekent.
Elma gaat voor in de vieringen in de 
Vredeskerk maar er is een belangrijk 
verschil met een priester die voorgaat. 
Elma mag niet het tafelgebed bidden 
maar wel het communiegebed. 

De vieringen vragen natuurlijk de no-
dige voorbereiding waarbij de vrijwilli-
gers veel werk op zich nemen in allerlei 
groepen zoals de liturgiegroep.

Elma gaat gevraagd maar ook wel on-
gevraagd op huisbezoek, biedt troost 
waar nodig en gewenst, begeleidt uit-
vaarten en is regelmatig te vinden in 
Het Spectrum, de basisschool in Delf-
gauw. Bij dit laatste denkt u misschien 
waarom niet in de Musisusschool; 
Elma heeft zeker contact met de Musi-
us maar daar zijn op dit moment bijna 
geen katholieke kinderen en vanuit Het 
Spectrum komen dit jaar bijvoorbeeld 
20 kinderen die hun eerste heilige com-
munie gaan ontvangen.
 
Elma neemt ook initiatief voor lotge-
notengroepen. Zo was er het afgelo-
pen jaar een aantal bijeenkomsten voor 
mensen die lang geleden een pasge-
boren kindje verloren dat nog niet ge-
doopt was. Doordat deze kindjes niet 
gedoopt waren mochten zij niet op 
gewijde grond begraven worden. Dat 
heeft de ouders naast het verlies van 

hun kindje ook veel verdriet bezorgd. Ge-
lukkig heeft de kerk dit standpunt herzien. 
De mensen hebben het fijn gevonden om 
met lotgenoten hierover te praten omdat 
lotgenoten dezelfde worstelingen met de 
kerk doorgemaakt hebben.
Samen met een predikant leidt ze ook een 
lotgenotengroep van mensen die ziek zijn 
en niet meer beter zullen worden. De men-
sen vinden daar begrip en steun bij elkaar.

Er zijn veel vergaderingen, er zijn contac-
ten met de protestante kerk, thema-avon-
den enzovoort. Een deel van de taken is 
kerkgebonden en een deel is stadsbreed. 
Het zijn veel te veel taken om hier allemaal 
op te noemen maar er is genoeg genoemd 
denk ik om een beeld te krijgen wat een 
pastor doet.

Motivatie voor dit werk
Het lijkt me geen gemakkelijk werk in deze 
tijd waarin de kerken leger worden en jon-

geren nauwelijks de kerk weten te vinden. 
Wat bezielt haar om dit werk te doen?
De geloofsgemeenschap en de al eerder 
genoemde vrijwilligers zorgen voor een 
belangrijk deel voor de motivatie. Elma 
voelt zich gedragen door de geloofsge-
meenschap hier en vindt de hartelijkheid 
en behulpzaamheid hier in de parochie 
geweldig.
Natuurlijk vindt ze ook inspiratie in bij-
voorbeeld de lotgenotengroepen die door 
de deelnemers als heel fijn ervaren wor-
den maar ook in de vieringen en in de 
kinderen die zich voorbereiden op hun 
eerste heilige communie.
Bovenal wordt ze gedreven door het le-
ven van Jezus die laat zien hoe een mens 
hoort te leven; Jezus houdt zich verre van 
het kwaad en kiest voor het goede. Zo wil 
Elma ook in het leven staan en vanuit de 
kerk wil ze die boodschap uitdragen.
 
Als ik dit stukje schrijf sneeuwt het volop 
en een uitspraak (vrij uit Mattheus, 5:13) 
die goed past bij deze barre wintertijd 
met gebrek aan strooizout; het geloof is 
als het zout der aarde: als je gelooft glijd 
je niet zo snel uit in het leven!

U begrijpt dat niet alles uit het gesprek 
met pastor Elma Beerends in dit inter-
view past, maar u bent altijd welkom bij 
haar voor een gesprek waarbij troost, be-
grip en verdieping van het geloof onder-
werpen kunnen zijn. Meer informatie 
over de katholieke kerk in Delft en gege-
vens van Elma Beerends, vindt u op de 
website www.rkdelft.nl 

Nog even het vermelden waard; het ge-
weldige kerkkoor voert 28 maart onder 
leiding van Sonja Nowee, het Paasorato-
rium uit. Het begint om 19.30 en de kerk 
is open vanaf 19.00 uur. 

Marie-José Hijnekamp
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Miriam Wardenaar 
wijkcoördinator Wippolder (gemeente Delft)

Opwaardering Schieweg - Zuid 
gaat dit voorjaar van start 
Delft, 12 februari 2010 - Een ambitieus 
plan ligt klaar voor een flinke opwaarde-
ring van het zuidelijk deel van de Schie-
weg, die het bedrijvengebied SchieOe-
vers ten zuiden van de Kruithuisweg 
ontsluit. De gemeente denkt in mei met 
het werk te kunnen beginnen. 
  
Het college is blij met de verbetering van 
de Schieweg. 
Wethouder Anne Koning: ‘De opwaar-
dering van de Schieweg is gericht op een 
goede bereikbaarheid van de bedrijven, 
op verbetering van de verkeersveiligheid 
en op een grotere aantrekkelijkheid van 
het bedrijvengebied. Het gezamenlijk 
doel van gemeente en ondernemers is 
dan ook dat de bedrijven door de op-
waardering een boost krijgen.’
Wethouder Ronald Vuijk: ‘SchieOevers 
is het grootste bedrijvengebied van Delft. 
Investeringen zijn nodig om het gebied 
vitaal te houden. De opwaardering van 
Schieweg -Zuid maakt zichtbaar welke 
ambitie we daarbij voor ogen hebben.’
  
De huidige inrichting behoeft verbete-
ring. Zo hebben weggebruikers niet het 
gevoel dat het verkeer van rechts voor-
rang heeft. Door de nieuwe inrichting 
met verhoogde kruispunten in rood as-
falt wordt het voor weggebruikers dui-
delijk dat zij verkeer van rechts voorrang 
moeten geven. Daarnaast wordt op het 

Delft, 19 februari 2010 - Wethouder 
Anne Koning nam op dinsdag 23 fe-
bruari om 15.30 uur het oplaadpunt 
voor elektrische fietsen bij de bewaakte 
fietsenstalling Biesieklette op het Veste-
plein in gebruik.
  
Het oplaadpunt is een extra service 
voor fietsers die gebruik maken van de 
bewaakte fietsenstalling, maar is ook 
beschikbaar voor fietsers die hun fiets 
hier niet stallen. 
Het opladen van de elektrische fiets is 
gratis. 
In Delft bevinden zich momenteel op-
laadpunten bij fietsenwinkels en hore-
calocaties. 
  
In 2009 zijn ruim 150.000 elektrische 
fietsen verkocht, een toename van der-
tig procent ten opzichte van 2008. De 
elektrische fiets heeft nu een markt-
aandeel van tien procent, volgens cij-
fers van branchevereniging RAI. 
De elektrische fiets verleidt vooral ou-
deren en forensen om vaker en verder 
te fietsen, zo blijkt uit onderzoek van 
TNO van 2008. De elektrische fiets kan 
daarom een positieve bijdrage leveren 
aan de bereikbaarheid en de gezond-
heid en aan Duurzaam Delft.

Uit marktonderzoek blijkt dat foren-
zen met een gewone fiets gemiddeld 
6,3 km afleggen. Deze afstand neemt 
toe tot 9,8 km als er gebruik wordt ge-
maakt van de elektrische fiets.
  
De bewaakte fietsenstalling biedt ver-
schillende diensten. Zo verhuurt de 
Biesieklette buggy’s, rollators, rolstoe-
len en bagagekluisjes, heeft een werk-
plaats voor reparaties aan licht of ban-
den en je kunt er gratis gebruik maken 
van een fietspomp.

Bron: Gemeente Delft.

Samenwerken in de wijk, dat is waar de 
Delftse wijkaanpak voor staat. Zoals u in 
de vorige wijkkrant heeft kunnen lezen, 
werkt het wijkcoördinatieteam (WCT) 
Wippolder hard aan de leefbaarheid in 
de wijk. Want, in een prettige woonom-
geving voelt een mens zich ook vaak 
prettiger. We willen graag dat alle be-
woners zich thuis voelen in de wijk en 
zich betrokken voelen. Betrokken bij de 
(woon)omgeving en natuurlijk bij elkaar. 
Ook willen we graag dat bewoners voor-
uit kunnen komen in de wijk. Vooruitko-
men door bijvoorbeeld kennis te maken 
met nieuwe dingen, te werken aan je ei-
gen ontwikkeling of mee te praten over 
ontwikkelingen in de wijk. 

In januari trapte het WCT Wippolder het 
jaar af met een vergadering waarin we 
hebben nagedacht over speerpunten 2010 
en 2011, dus onderwerpen waarmee wij 
aan de slag gaan dit en volgend jaar.Deze 
bijeenkomst met het WCT geeft alvast 
richting aan het wijkprogramma Wip-
polder 2010/2011. Hieraan wordt op dit 
moment gewerkt. In het wijkprogramma 
wordt beschreven wat we de komende 
twee jaar in de wijk gaan doen. U als 
bewoner bent een belangrijke gespreks-
partner van het WCT. Daarom spreek 
ik graag en regelmatig met individuele 
bewoners of met bewonersverenigingen. 
Op basis van gesprekken met bewoners, 
input vanuit het WCT, de wijkbarometer 
2009 en ontwikkelingen in de wijk wordt 
de inhoud van het wijkprogramma be-
paald. Het WCT sprak in januari bijvoor-
beeld over:
Openbare ruimte: aandacht voor grof-
vuil en de introductie van de Inspecteur 
Openbare Ruimte (IOR) in de wijk. 
Jong en oud: prettig samenleven in de 
wijk, vergroten van de verdraagzaamheid 
in de wijk.
Betrokkenheid van bewoners vergroten 
bij grote ontwikkelingen in de wijk, denk 
aan: Spoorzone, TU Noord/Midden, 
Tramlijn 19 en diverse herinrichtingen.
Spelen in de wijk: we gaan bijvoorbeeld 

Gemeenten lanceren digitale wegwij-
zer naar zorg, welzijn en wonen 
Delft, 16 februari 2010 - Vijf wethou-
ders lanceren woensdag 17 febru-
ari een nieuwe website, www.socia-
lekaart.net . Deze digitale wegwijzer 
helpt burgers snel hun weg te vinden 
in het aanbod aan zorg, welzijn en wo-
nen. De lancering vindt plaats in Ge-
zondheidscentrum Jan Hendrik, dat 
afgelopen week als 2500e organisatie 
haar gegevens in de sociale kaart zette. 
www.socialekaart.net is een initiatief 
van de gemeenten Delft, Den Haag, 
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Was-
senaar. 
De digitale sociale kaart bevat onder 
meer de gegevens van huisartsen, fy-
siotherapeuten, buurt- en wijkcentra, 
scholen, sportcentra, kraamverzorgers 
en maaltijdservices. Organisaties op 
het gebied van zorg, welzijn en wonen 
kunnen zichzelf aanmelden via www.
socialekaart.net. 
De gemeente Delft vindt het ook be-
langrijk dat openbare gebouwen goed 
toegankelijk zijn voor ouderen en 
mensen met een lichamelijke beper-
king. Daarom toetst zij de openbare 
gebouwen op toegankelijkheid. Een 
overzicht per gebouw in Delft is te 
vinden op www.gemeentedelft.info/
toegankelijkheid.

Bron: Gemeente Delft.

De Delftse belastingadviseur is een 
succes.  
De Delftse belastingadviseur, die 
mensen met een laag inkomen gra-
tis helpt bij het invullen van hun be-
lastingaangifte, blijkt een schot in de 
roos. In minder dan een jaar heeft hij 
voor ruim 1000 Delftenaren meer dan 
400.000 euro terugverdiend. Geld dat 
mensen zonder zijn hulp bij de rijks-
belastingdienst zouden hebben laten 
liggen. 
Wethouder Saskia Bolten (Sociale Za-
ken en Financiën) is enthousiast over 
het succes. “We gaan er in 2010 zeker 
mee door”. Bolten pleit er al jaren voor 
dat de rijksbelastingdienst een depen-
dance in Delft opent, waar mensen 
met hun vragen naar toe kunnen. “Het 
is eigenlijk te gek, dat mensen uit een 
stad als Delft uren vrij moeten nemen 
om naar Den Haag te reizen voor hun 
vragen over hun lasten.”
De Delftse belastingadviseur is aange-
trokken om mensen met een inkomen 
lager dan 130% van het minimum te 
helpen. Op zijn spreekuur komen 
AOW-ers, werkende mensen met een 
laag inkomen, uitkeringsgerechtigden 
en zelfstandige ondernemers (zzp’ers).
Delft is een van de weinige gemeenten 
in Nederland die zo’n belastingadvi-
seur heeft aangetrokken. Dankzij de 
teruggave van de belasting hebben al 
veel mensen hun schulden kunnen 
afbetalen, en de voorziening helpt hen 
ook om niet (opnieuw) in de schulden 
te raken.
  
Voor meer informatie of voor het ma-
ken van een afspraak kunnen burgers 
bellen met het algemeen nummer van 
de gemeente Delft, 14015 of langsko-
men bij het Werkplein, Westlandseweg 
40 .

Bron: Gemeente Delft.

De naam van de nieuwe fietstunnel onder 
de A13 is IJsmeestertunnel. De naam is 
bedacht door René van Geest, inwoner 
van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op 
woensdag 17 februari is de naam in zijn 
aanwezigheid onthuld door  verkeerswet-
houders Anne Koning (Delft) en Hans de 
Jong (Pijnacker-Nootdorp). 
  
De jury, bestaande uit leden van de straat-
naamcommissies van beide gemeenten, 
koos de winnende naam uit 240 inzen-
dingen. 
De inzending van de heer Van Geest 
komt tegemoet aan de wens om aan te 
sluiten op de thema’s ‘ambachtslieden’ (dit 
is het thema voor de straatnamen aan de 
kant van Pijnacker-Nootdorp) en ‘moder-
ne technologie’ (het Delftse thema). 

grootste gedeelte van de Schieweg 30 
km/u ingevoerd. Hierdoor is het mak-
kelijker voor met name vrachtwagens 
om de Schieweg op te draaien.
De fietspaden aan beide zijden worden 
in rood asfalt uitgevoerd. Asfalt bevor-
dert het fietsverkeer naar de bedrijven 
in SchieOevers, maar ook naar Mid-
den - Delfland. Momenteel bestaat het 
fietspad uit tegels en dat fietst niet meer 
prettig door de boomwortels onder het 
pad.
Alle bomen die nu langs de Schieweg 
staan, blijven behouden. Om de Schie-
weg een groener aanzicht te geven 
wordt aan beide zijden vaste beplanting 
aangebracht.
  
De herinrichting van de Schieweg - Zuid 
is een groot project, dat zo’n 6 maanden 
in beslag neemt. Van groot belang tij-
dens de werkzaamheden is de bereik-
baarheid van de aanliggende bedrijven 
van de Schieweg. Binnenkort wordt 
door de gemeente, in samenwerking 
met BedrijvenKringSchieOevers, een 
bijeenkomst georganiseerd, waarin de 
bedrijven kunnen aangeven wanneer ze 
absoluut bereikbaar moeten zijn. Mede 
hierdoor wordt getracht de werkzaam-
heden zodanig in te richten dat overlast 
tot een minimum wordt beperkt.

Bron: Gemeente Delft.

aan de slag met een herinrichting van de 
speelplek aan de Frederik Hendrikstraat. 
Elkaar ontmoeten in de wijk: hoe zorgen 
we ervoor dat mensen zich thuis voelen 
in de wijk en bekend raken met elkaar?

Lijkt het u misschien leuk om mee te 
werken aan activiteiten in de wijk die 
aansluiten op de bovengenoemde punten 
of wilt u op een andere manier meedoen? 
Neem dan eens contact op met Alfons 
Mientjes (wijkopbouwwerker BWD) of 
met mij. U kunt bijvoorbeeld:
Ideeën bedenken voor een leuke ontmoe-
tingsplek in de wijk,
Activiteiten opzetten om jongeren uit de 
wijk vooruit te helpen, bijvoorbeeld bij 
het zoeken naar werk of woonruimte,
Een verkeersactie of hondenpoepactie in 
de straat houden,
Meehelpen een speelmiddag in de buurt 
te organiseren,
Een openbaar stuk groen in uw wijk gaan 
onderhouden,
Meepraten over de herinrichting van de 
speelplek aan de Frederik Hendrikstraat,
Een FleurOp actie of straatfeest organi-
seren,
Ideeën bedenken om samen met uw bu-
ren grofvuiloverlast te bestrijden.

Verder wordt op dit moment gewerkt 
aan het wijkverslag 2009, een terugblik 
op het jaar 2009 aan de hand van het 
wijkprogramma Wippolder 2009. Tijdens 
mijn schrijfwerk kom ik tegen wat we dit 
jaar allemaal hebben gedaan in de wijk. 
En dat is niet mis! Het Kunst in de Wij-
ken project in de Professorenbuurt, vele 
straatfeesten en FleurOp acties hebben 
de wijk schoner en gezelliger gemaakt, er 
is gewerkt aan maarliefst vier speelplek-
ken in de wijk, en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. U kunt het dadelijk allemaal 
terug lezen in het wijkverslag 2009, dit 
zal begin mei verschijnen. 

Graag tot ziens in de wijk! 
Een hartelijke groet, Miriam Wardenaar.

Gratis oplaadpunt 
elektrische fiets 

Delftse 
belastingadviseur

“IJsmeestertunnel”
Is de naam voor de fietstunnel onder de A13.

Digitale wegwijzer

  In zijn toelichting schrijft de heer Van 
Geest dat het ijs en de ijsmeester verwij-
zingen zijn naar de ijsbaan die naast de 
tunnel ligt. IJsmeester kun je als ambacht 
zien. En de naam bevat een knipoog naar 
de “meesters”, de docenten, van de TU.
  
De nieuwe fietstunnel ligt iets ten noor-
den van de afrit Delft-Zuid en biedt 
voetgangers en fietsers straks een snelle 
verbinding tussen Pijnacker-Nootdorp 
(Emerald) en Delft (TU-gebied). De on-
derdoorgang gaat naar verwachting in 
april open voor het verkeer. De wandte-
gels moeten dan nog worden aangebracht. 
De officiële oplevering vindt plaats in 
juni. 

Bron: Gemeente Delft.

Ontwerp speelplek Mijnbouwplein 
dankzij inbreng buurtkinderen 
Op het binnenterrein tussen de Mijn-
bouwstraat, Maerten Trompstraat en 
Piet Heinstraat komt een nieuwe speel-
plek. Buurtkinderen hebben tijdens een 
speciale bijeenkomst hun ideeën en 
wensen naar voren gebracht. Daarmee 
is een leuk en groen ontwerp gemaakt.
  
Het ontwerp houdt rekening met drie 
uitgangspunten: avontuurlijk, natuur-
lijk, en groen. Avontuurlijk, door meer 
te kiezen voor spelaanleidingen in 
plaats van traditionele toestellen. 
 Natuurlijk, door het gebruik van ma-
terialen die in een groene omgeving 
passen. Groen, door zoveel mogelijk 
toestellen te kiezen die op gras kunnen 
staan. Door meerdere kleinere toestel-
len toe te passen kunnen veel kinderen 
met uiteenlopende leeftijden tegelijk 
spelen.
  
Wethouder Anne Koning vindt dat het 
plan helemaal past binnen het beleid 
dat zij voorstaat: ‘Het is belangrijk om 
waar mogelijk groen en speelvoorzie-
ningen in een buurt te realiseren. Als 
dit kan worden gecombineerd is het 
helemaal mooi.’
  
De speelplek komt achter de nieuwe 
woningen aan de Maerten Trompstraat 
en het schoolgebouw aan de Mijnbouw-
straat 25. Een deel van het terrein wordt 
ingericht met een volledig openbare 
speelplek. Alle buurtkinderen kunnen 
er dan ook gebruik van maken. Helaas 
moeten zij nog wel even geduld heb-
ben. De speelplek kan pas worden aan-
gelegd als de ruwbouwwerkzaamheden 
voor het schoolgebouw klaar zijn. Deze 
vinden plaats in 2010.

Bron: Gemeente Delft.

Speelplek 
Mijnbouwplein.

Vorig jaar juni was de tunnel al even open voor het publiek
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De vorige opgave
Bij de opgave van december zag een deel 
van een bouwwerk afgebeeld.
Onze oproep voor inzenders heeft gehol-
pen en wij konden deze keer loten en re-
kening houden met de beste inzender.
Na loting is de prijs voor Dhr / Mevr. 
C.B. van Kruining. Proficiat met de ge-
wonnen cadeaubon. De oplossing is als 
volgt weergegeven. De leeuwenkop(pen) 
vinden we aan de Hammenpoort die 
hoort bij de boerderij uit de 16e eeuw 
aan de Rotterdamseweg 155. De boerde-
rij werd door de brouwer Claes Arentsz 
gebouwd. Aan het Achterom bezat hij 
cen brouwerij “De Ham”. Zo kreeg de 
hoeve de naam “Hamwoning”. Later kwam de hoeve in het bezit van Paulus 
van Beresteyn, die getrouwd was met de dochter van de brouwer. Deze liet in 
1608 de toegangspoort bouwen met daarop afgebeeld de twee hammen en 
twee leeuwenkoppen.

Nieuwe opgave
Hier ziet u een plateau ingemet-
seld in een muur. Probeer er ach-
ter te komen waar dit is ingemet-
seld. Maar ook wat de betekenis 
is van deze afbeelding. Maak ook 
zelf een foto bij uw oplossing 
om ons het te laten zien. Als u 
ons laat weten waar dit is, zoals 
straatnaam met de juiste locatie 
dan kan u wellicht in anmerking 
komen voor de cadeaubon van 

€12,50. Oplossingen kunnen uiterlijk 22 mei 2010 naar de wijkkrant worden 
gemaild. Het malladres is; wijkrantwippolder@gmail.com Ook kunt u de op-
lossing schriftelijk inleveren in de brievenbus van Buurthuis Rotterdamseweg 
(No: 51 ) of Wijkcentrum Wippolder Prof. Krausstraat 50. Zet op uw enve-
loppe: OPLOSSING FOTOPRIJSVRAAG MAART 2010. Succes! Wij zijn be-
nieuwd naar uw oplossing en uw toegevoegde teksten over deze opgave.
.
Redactie.
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Drie maanden geleden hebben we niet kunnen vermoeden dat de winter deze 
keer zo streng zou zijn in temperatuur en de aanwezigheid van sneeuw en de 
daarbij behorende gladheid.
Velen van u hebben het nodige vuurwerk gezien en of afgestoken. Het leek dit 
jaar wel mee te vallen met de rommel daarvan. Je zag op sommige plekken af-
valzakken liggen met de restanten van het vuurwerk.
Maar toen de sneeuw weggedooid was zag je pas wat onze buurtgenoten aan 
troep achter lieten. Bij velen - meestal ouderen - is dat toch een doom in het 
oog en zij gingen braaf lopen vegen - een compliment daarvoor -. Het viel op 
dat bij gezinnen met kinderen die de middelbare school al bezoeken de meeste 
troep bleef liggen - waarom toch, ruim die zooi toch op - je hebt er toch ook je 
plezier van gehad.
Wat de afgelopen winter ook opviel “het ruimen van de sneeuw”, ja er is een 
tijd geweest dat het normaal was dat je, je eigen stoep schoon veegde van de 
sneeuw. Had je buren die bejaard waren of om andere redenen niet in staat wa-
ren om het zelf te doen dan maakte je de stoep daar ook schoon. Sterker nog je 
belde bij de bewoners aan en vroeg of je de stoep mocht schoonvegen en als 
je klaar was belde je weer aan en vroeg of het goed was. Dan werd je beloond 
met wat kleingeld, snoep of fruit. Gekscherend werd het ook vaak genoemd 
‘een heitje voor een karweitje’. Wie weet in de komende winter zijn de stoepen 
dan wel schoon geveegd?
Er gebeurt weer veel in de wijk, graven en er gaat meer gegraven worden i.v.m. 
met het vervangen van de verouderde rioleringen in de Professoren buurt. Mo-
gelijk is men nu al begonnen, nu u de wijkkrant onder ogen ziet?
Ook zijn er belangengroepen bezig en bezig geweest om in de wijk betere voor-
zieningen te krijgen. Zoals het parkeren en speelgelegenheid voor de kinderen. 
Het melden van hondenbezitters, die hun hond uitlaten daar waar het niet 
mag. Het te hard rijden in het 30 km gebied. Het afsluiten van de TU wijk met 
slagbomen ‘Kolder” en dan nog het moeten betalen om te parkeren als je aan 
de TU werkt. De ongemakken bij het aanleggen van de tramlijn 19. Ongetwij-
feld leest u meer hierover in deze wijkkrant.
Nu is er ook een akkoord bereikt met de Gemeente Delft over de verdere in-
vulling - bebouwing - van het voormalige TNO Zuidpolder terrein. Wat voor 
problemen komen hiermee weer op ons af, denk maar eens aan de toename 
van het verkeer.
Ja zo zie je maar weer dat de wijk vol zit met veranderingen en verbeteringen 
die ons nog jaren zullen bezig houden en dan maar afwachten of de wijk daar 
zijn voordeel uit kan halen. Wat de werkgelegenheid betreft en het opplussen 
van de middenstand.
Wat zeker niet ten kosten mag gaan aan onze rust en het vele groen voor een 
ieder.

A. Letterman.

Het college heeft de nota ‘Beleid hogere 
waarden Wet geluidhinder’ vastgesteld. 
Hiermee is het voor de gemeente Delft 
mogelijk om bij nieuwbouw van geluids-
gevoelige bestemmingen (o.m. wonin-
gen) het geluidsniveau op de gevel te 
beheersen. Nabij grote geluidsbronnen 
zoals spoor, weg en / of industrie worden 
met dit beleid onaanvaardbaar hoge ge-
luidsniveaus voorkomen.
Het gemeentelijk beleid richt zich op het 
voorkomen van te hoge geluidsniveaus 
bij de realisatie van nieuwe geluidsge-
voelige bestemmingen zoals woningen. 
Als blijkt dat niet voldaan kan worden 
aan de voorkeursgrenswaarde (48dB) 
uit de Wet geluidhinder, kan de gemeen-
te overwegen een zogenaamde ‘hogere 
waarde’ verlenen. Een hogere waarde 
(maximaal 65 dB) kan alleen verleend 
na een gedegen onderzoek naar geluids-
verlagende maatregelen en alternatieven 
en een deugdelijke onderbouwing. Het 
‘hogere waarden’ beleid beoordeelt het 
geluidsniveau van alle aanwezige en rele-
vante bronnen tezamen, het zogenaamde 
cumulatieve geluidsniveau. Op die ma-
nier worden ook de bronnen betrokken 
waar de wetgever geen regelgeving voor 
heeft opgesteld zoals de tram en de 30 
kilometer per uur wegen.
Voor bestaande woningbouwsituaties 

Donderdag 18 februari is de eerste 
woonservicezone in de wijk Buitenhof 
officieel geopend door wethouder Ren-
sen (o.a. wonen, zorg en welzijn). Ge-
meente Delft streeft ernaar om in 2015 
in alle wijken een woonservicezone te 
hebben. Een woonservicezone kenmerkt 
zich door een gebied in een wijk waar 
alle noodzakelijke voorzieningen binnen 
handbereik zijn. 
De woonservicezone heeft als doel dat 
mensen langer zelfstandig thuis kun-
nen blijven wonen, in hun vertrouwde 
omgeving.
Wethouder Rensen: “Delft wil dat ieder-
een, ook inwoners met gezondheidspro-
blemen of mensen die minder mobiel 
zijn, de kans krijgt om mee te doen in de 
samenleving. Sommige mensen onder-
vinden daarbij meer beperkingen dan 
anderen. De woonservicezone is een uit-
werking van Delft als zorgzame stad.”
Een belangrijk onderdeel van de woon-
servicezone is het project ‘Ouderen-
proof ’. 55-Plussers gaan zelf de wijk in 
op zoek naar verbeteringen, zoals beter 
begaanbare stoepen en meer bankjes. 
Maar ook onderwerpen als vervoer en 
het aanbod aan zorg en welzijn worden 
niet vergeten. Door aanbevelingen uit 
Ouderenproof kan de wijk zo worden 
ingericht dat het aansluit bij de wensen 
van haar (kwetsbare) bewoners.

Bron; Gemeente Delft.

De gemeente Delft doet mee aan de acht-
ste editie van de Week van Nederland 
Schoon. Deze week loopt van 15 maart 
tot en met 20 maart. In deze week orga-
niseert de gemeente op diverse locaties 
activiteiten om Delft schoner te maken. 
Initiatieven van bewoners zijn welkom! 
Hoe u kunt meehelpen, leest u hieronder.

Help ook mee
De gemeente zoekt nog bewoners en ver-
enigingen die samen met de gemeente 
de opschoonacties tot een succes wil-
len maken. Bijvoorbeeld buurtbewoners 
die het zwerfafval rond de speeltuin in 
hun buurt willen opruimen of leden van 
sportverenigingen die samen het sport-
terrein zwerfafvalvrij willen maken. 
Meedoen is heel gemakkelijk: meldt uw 
initiatief aan via telefoonnummer 14015 
of per e-mail: milieu@delft.nl. 
Vermeld met wie, waar en wanneer u aan 
de slag gaat. 
De gemeente kan u ondersteunen met 
grijpers, bezems en hesjes.

Schone grachten en schoolpleinen
Verschillende activiteiten staan al op het 
programma. Zo worden tijdens deze 
week de grachten schoongedregd en 
wordt drijfvuil verwijderd. 

De eerste 
woonservicezone 
is een feit

Delft schoner na Week van Nederland Schoon

Helpt u mee?

Nieuw geluidbeleid voor Delft
streeft de gemeente Delft tot op heden 
naar een maximale geluidsbelasting van 
70dB, overeenkomstig de plandrempel 
uit het actieplan geluid wat in februari 
2009 is vastgesteld. De gemeente Delft 
wil de komende tijd ook bestaande si-
tuaties laten voldoen aan het maximaal 
toelaatbare cumulatieve geluidsniveau 
van 65 dB uit het ‘hogere waarden’ beleid. 
Momenteel onderzoekt de gemeente de 
financiële en stedenbouwkundige haal-
baarheid van deze ambitie. 
Wethouder Merkx (Milieu):”Een te hoog 
geluidsniveau is slecht voor de gezond-
heid van mensen. Daarom moeten we dit 
natuurlijk zien te voorkomen. En waar 
het geluidsniveau nu al wel te hoog is, 
moeten we streven naar een goede op-
lossing. Met dit nieuwe en aanvullende 
geluidbeleid zorgen we voor een leefbaar-
der Delft, zowel nu als in de toekomst. “
De nota ‘Beleid hogere waarden Wet ge-
luidhinder’ ligt binnenkort zes weken 
ter inzage bij de publieksbalie van de ge-
meente Delft aan de Phoenixstraat. De 
exacte datum van de ter inzagelegging 
wordt bekend gemaakt op gemeentebe-
richten pagina in Delft op Zondag.

Bron: Gemeente Delft.

Ook gaat een aantal scholen aan de slag 
om het zwerfafval op en rondom het 
schoolplein te verwijderen. 

Opschoonactie Delftse Hout 
Als afsluiting van deze week is zaterdag 20 
maart de Landelijke opschoondag. 
Op deze dag is er een opschoonactie in re-
creatiegebied Delftse Hout. De actie start 
om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. 

De jeugd van o.a. de Stichting Delftse Na-
tuurwacht zet zich deze morgen in om een 
deel van het recreatiegebied zwerfafvalvrij 
te maken. 

Wil uw kind ook meedoen? Aanmelden 
kan via de Papaver, telefoon 015 – 219 79 
77 of per e-mail: papaver@delft.nl

Opschoonactie centrum vanuit Basti-
aansplein 
Zaterdag 20 maart is er ’s middags op het 
Bastiaansplein van 13.00 uur tot 15.00 
uur een opschoonactie voor kinderen van 
5 tot 10 jaar. Op het plein staat een kraam 
waar kinderen tussen 13.00 en 14.00 uur 
een afvalzakje, reflecterend hesje en een 
grijper kunnen afhalen. Hiermee kunnen 
ze tot 15.00 uur aan de slag om - onder 
begeleiding van een ouder - zwerfafval 
in het centrum te grijpen. Bij inlevering 
van een gevulde zak krijgen zij een leuke 
attentie. Ook kunt u bij de kraam terecht 
voor informatie over zwerfafval en voor 
het aanvragen van een grijper om uw ei-
gen buurt schoon te houden.

Programma
Het definitieve programma van de Week 
van Nederland Schoon kunt u lezen in de 
Stadskrant van 12 maart en op de web-
site www.gemeentedelft.info. Hier vindt 
u ook een actueel overzicht van alle aan-
gemelde acties.

Doe mee, meld u samen met uw buurt-
bewoners of vereniging aan en noteer za-
terdag 20 maart in uw agenda als dé dag 
voor de Opschoonactie!
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Mooie graveerkunst aan de Nassaulaan

Op woensdag 20 januari j.l. heeft Wet-
houder Anne Koning met een toe-
spraakje en een glij van de glijbaan de 
speelse uitdaging aan de Kanaalweg 
voor de jeugd officieel geopend.

De speeltuin is gelegen aan de zijkant 
van de Botanischetuin tussen de Bota-
niestraat en het gebouw waar DUWO 
– de studentenhuisvester is gevestigd -.
De speeltuin is voorzien van twee to-
rens met een junglebrug en de mo-
gelijkheid om te schommelen in een 
hangmat. Ook een aantal stappalen 
waar de kinderen met hun eigen fan-
tasie op kunnen kunnen spelen. Het 
geheel is op een natuurlijke wijze in-
gericht o.a. met houtsnippers op de 
grond en een hekwerk met gaas om 
het groenen gezicht van de Botanische 
tuin in stand te houden.

Er was voor de kinderen een kleur-
wedstrijd georganiseerd en de winnaar 
zou met de opening bekend worden 
gemaakt. Deze kleurplaten waren aan 
het hek opgehangen om zo te bepalen 
wie met de prijs naar huis zou gaan.

De eer viel aan de Wethouder om te 
bepalen wie de winnaar was. Het bleek 
een moeilijke beslissing te worden van-
daar dat elk kind tot winnaar werd 

De graveerwinkel Van den Toorn La-
serArt aan de Nassaulaan 61, het enige 
graveerbedrijf met een eigen winkel 
in de Randstad. Je loopt er makke-
lijk langs maar als je even blijft staan 
zie je bijzondere dingen in de etalage. 
Binnen kijk je je ogen uit.  Want of je 
nou een monument wilt bestellen, een 
glas wil laten graveren, of een fraaie 
prijs voor je sportvereniging wil laten 
maken of een afstudeer cadeau voor 
studenten. Graveren in glas of steen, 
metaal of kunststof, het kan allemaal. 
Ontwerpen doet  Laser Art zelf,  maar 
ook werkt men samen met onafhan-
kelijke kunstenaars. Wil je echter zelf 
een eigen ontwerp maken of een foto 
laten graveren dan kan dat ook. Elke 
foto van voldoende kwaliteit kan ge-
graveerd worden op glas, hout, RVS, 
plexiglas, spiegel of natuursteen. 
LaserArt is een veelzijdig bedrijf. Ze 
maakten o.a. wegbewijzerings-borden 
voor de Vogel en Egel opvang in het 
Delftse Hout, zo graveerden ze ook de 
omslag van een WP encyclopedie op 
een granieten monument van 2,5 me-
ter hoog, dat is geplaatst voor het huis 
van Winkler Prins in Voorburg. Een 
Afrikaanse mevrouw nam zelfs een 
grafmonument met een gegraveerde 
foto mee voor een graf in Ghana. Mo-
menteel wordt gewerkt aan tekeningen 
van Romeinse taferelen door studen-
ten gemaakt, deze worden gegraveerd 
op een forse staptegel van 3 meter 
lang en 183 cm breed bestemd voor 
een bospad van de provincie Utrecht. 
Renate graveert logo’s op de spiegels 
van een kapsalons. Ze maakte houten 
sleutelhangers voor de stichting Jane 
Goodall Nederland, die zich in Afrika 
bekommert om bedreigde apen.
Het liefst werkt Renate Schouten met 
glas en roestvrij staal. Mijn oog valt 
in de winkel op een mooi gedenkte-
ken gemaakt van glas, bevestigd op 
een roestvrijstalen houder en een voet 
van zwart graniet.  “Zeilen was jouw 
passie, “ lees ik hardop. “He,” zeg ik, 
“Zeilen is toevallig ook mijn passie.” 
Renate glimlacht. “Ik wil hem wel voor 
je bewaren hoor…, “ zegt ze.

Gelukkig de man, die 

een ambacht kan.

Een goede vakman vindt altijd 
werk, en wie werk heeft, hoeft zelfs 
in moeilijke tijden geen gebrek te 
lijden. Iemand die een vak, een am-
bacht geleerd heeft, zal zich dus 
doorgaans goed kunnen redden. 
Een variant op dit gezegde luidt dan 
ook: ‘Wie een ambacht heeft ge-
leerd, verdiend de kost, waar hij 
verkeert’

Bron: Ed van Eeden

Spreekwoord

“Wat veel mensen niet weten is dat de 
gemeente Delft geld rekent voor het 
mogen plaatsen van een gedenksteen 
op een graf.  In Rotterdam kost dat 
bijvoorbeeld 70 euro, dat is redelijk, 
maar de gemeente Delft vraagt zomaar 
het drievoudige.” Dat grote bedrag valt 
mensen rauw op het dak.
Grafmonumenten zijn er al vanaf 45 
euro voor een klein monumentje in 
zwart graniet,  en een mooie naam-
plaat in hout is er al voor 25 euro. Het 
natuursteen voor de grafmonumenten 

is overwegend afkomstig uit China en 
India.
LaserArt staat voor graveren met een 
laserstraal. Dat is heel simpel gezegd 
een krachtige lichtbundel. Omdat het 
laserapparaat door een computer wordt 
gestuurd zijn vergissingen uitgesloten. 
Meer uitleg en info is te vinden op hun 
website www.vandentoorn.nl of kom 
langs in de winkel aan de Nassaulaan 
61.

Fred Koning

benoemd en een ieder ging met een 
gelijke beloning naar huis in de vorm 
van snoepgoed.

Deze speelplek is er gekomen door 
het initiatief van de buurtvereniging 
BOKA – staat voor Botaniestraat & 
Kanaalweg -. Het heeft heel erg lang 
geduurd en vele besprekingen zijn 
hieraan vooraf gegaan met de Ge-

meente Delft, om dit resultaat te kun-
nen krijgen. De Wethouder was zeer 
blij met het resultaat en gaf toe dat in 
de Wippolder best wat meer speelge-
legenheden gemaakt moeten worden 
voor de jeugd. Wie weet komt er dit 
jaar nog meer bij?

( Foto’s en tekst J.A. van den Berg.)

Speelse uitdaging aan de Kanaalweg

Start nieuwe afdeling 
TU Delft.

Er is vaak en veel over geschreven maar 
per 1 januari 2010 begint de nieuwe on-
derzoeks-afdeling onderleiding van Pro-
fessor Cees Dekker, de afdeling die zich 
bezig houdt met een combinatie van na-
notechnologie met biotechnologie. 
Met de nanotechnologie zou het moge-
lijk moeten zijn om de medici te helpen, 
bij patiënten met kanker. Met deze tech-
nologie kan op het allerkleinste niveau 
in de kwaadaardige kankercel worden 
ingegrepen.
Ook is er nog sprake geweest dat deze 
afdeling nauw zou gaan samenwerken 
met het Reinier Graaf ziekenhuis met 
een eventuele huisvesting naar de TU 
wijk. De samenwerking misschien nu 
wel maar de verhuizing van het zieken-
huis naar de TU wijk zal niet van toepas-
sing zijn.

Tekst J.A. van den Berg 
Bron: mediaberichten.

Het was weer eens een verrassend ech-
te winter. Jammer dat schaatsen op 
natuurijs bijna niet mogelijk was. Toch 
werden de bewoners van de Professo-
renbuurt verrast.
De verrassingen betreft het door de 
gemeente toekomstig verwachte par-
keerprobleem voor de bewoners van 
de Professorenbuurt. Heeft en had de 
Professorenbuurt ooit een parkeerpro-
bleem: NEE is hier het enige goede 
antwoord. Maar de medewerkers van 
ruimtelijke ordening van de gemeente 
moeten ook wat te doen hebben dus 
kwam er vorig jaar de herindeling van 
parkeerplaatsen in de Professorenbuurt 
wat veel rompslomp en parkeerplaat-
sen in 2010 gaat kosten. Vervelend. 
Toen de TU in januari 2010 ook nog 
met het lumineuze idee kwam haar 
campus met slagbomen te willen af-
sluiten en betaald parkeren in te willen 
invoeren werd ik toch wat onrustig. De 
gemeente had berekend dat vanuit dat 
idee veel TU-ers zouden gaan parke-
ren in de Professorenbuurt. Wat resul-
teert in extra parkeer druk in die wijk. 
Dit met gevolg dat de gemeente haar 
lang gekoesterde droom onderbouwd 
ziet worden dat betaald parkeren in de 
Professorenbuurt noodzakelijk is. Dan 
denk ik tja, de extra kosten van de am-
bitieuze en prestigieuze projecten van 
de gemeente moeten ergens vandaan 
gehaald worden. 
In een droom had ik als diplomatieke 
tegenactie voor het toekomstige TU 
parkeerbeleid verwacht dat de ge-
meente iets politieks zou bedenken bv. 
poilers bij ingangen van de Professo-
renbuurt aan de Schoemakerstraat. Dit 
zou de verwachtte extra parkeerdruk 
van de TU-ers tegen gaan en de be-
woners van de wijk geld besparen. Het 
benodigde geld zou deels van de TU 
kunnen komen want die hadden toch 
25 miljoen euro gekregen voor het 

nieuw te bouwen gebouw van bouw-
kunde van de minister, wat niet door 
is gegaan en de gemeente had voor de 
wijken 8 miljoen van de provincie voor 
de wijken gekregen. Dus financieel kan 
het niet stuk.

Helaas ziet de droom van de gemeente 
er toch iets anders uit. 
Alles bij elkaar kan ik mij niet ont-
trekken aan de gedachte, dit tot het 
tegendeel is bewezen, dat de gemeente 
danst naar de pijpen van de TU en zij 
de bewoners op de 2e plaats zet. Argu-
menten als werkgelegenheid, de stad op 
de kaart zetten etc. zijn best belangrijk. 
Maar niet ten koste van alles. Ben ik 
conservatief om de plannen niet te zien 
zitten. Ik denk het niet. De gemeente 
slaat zich steeds op de borst met items 
als inspraak, mee denken van de wijk-
bevolking en milieu. Kijk eens om je 
heen wat er terecht is gekomen van 30 
km zone’s in de wijken.  Dus niet iedere 
verandering is een verbetering.
Zo  is het een ieder bekend dat de hoek 
bij de Vredeskerk zeer vervuilend is 
door de uitstoot van hoge concentra-
ties CO2.  Als de plannen doorgaan 
zoals zij nu worden voorgesteld door 
de TU wordt ook de concentratie van 
CO2 uitstoot aan de Schoemakerstraat 
hoger door de vervoersbewegingen bij 
de slagbomen van de TU. Dit naast de 
extra kosten voor het transport dat via 
deze weg gaat door file vorming. Na-
tuurlijk is bovenstaand tegen argumen-
ten theoretisch en niet bewezen maar 
dat zijn de veronderstellingen van de 
gemeente ook niet. 
Daarom troost ik mij in deze depri aan-
val vooralsnog met de gedachte dat be-
taald parkeren in de Professorenbuurt 
hopelijk wel los zal lopen en niet wordt 
gerealiseerd. 

K. Graafland.

Daar zijn we lekker mee !

Een poller in de Kloosterkade…?
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Kunst in de Wippolder; 
De Delftsblauwe deken in de Wipmolen

Opaatje in de vrieskou 

Het vroor dat het kraakte. De straten 
waren spek glad. Ik was nog steeds niet 
gevallen gelukkig. En ik had opaatje 
gered van de vrieskou in een bushokje.
Een jaar geleden schreef ik dat ik moest 
verhuizen uit de Bomenwijk omdat de 
meeste huisjes daar worden gesloopt 
door een vooruitstrevende woning-
bouwvereniging annex projectontwik-
kelaar. 
De meeste bewoners moesten dus 
noodgedwongen verhuizen. Nu schui-
felde in de Bomenwijk altijd een stok-
oud mannetje rond, helemaal krom en 
breekbaar, dat was “Opaatje”, hij was 85 
jaar oud. 

Ik zag in het bushokje voor mijn huis 
een oud mannetje zitten. Aan de over-
kant van de straat stond een groepje 
mensen naar hem te kijken. Het man-
netje tikte driftig met zijn wandelstok 
tegen het raam van het bushokje.
           
Ik herkende meteen het  pokdalige ge-
zicht met diepliggende ogen in holle 
oogkassen. Het was Opaatje uit de bo-
menwijk. Wat een verrassing.  Ik liep 
erheen om hem te begroeten, want ik 
had hem lang niet gezien, maar dich-
terbij gekomen viel me op dat het niet 
goed met hem was. Hij zag eruit als een 
geest. Zijn ene hand was blauw. “Kent u 
me nog?” vroeg ik.

 “Ik ben gevallen in de Havenstraat” zei 
hij, “Kan je me even naar huis brengen. 
Ik woon hier verderop, op nummer 88. 
Ik ben verhuisd.”

Nummer 88? Dat was aan de overkant 
van de straat, 50 meter verderop. Ik 
hees opaatje overeind, maar ik merkte 
meteen dat zijn benen niet wilden. Hij 
kon er niet  op staan, en lopen ging 
al helemaal niet. Ik haalde mijn auto 
op. Het kostte veel moeite om hem 
in de auto te hijsen (nog een spier in 
mijn rug verrekt) en 50 meter verderop 
stopte ik voor zijn huisje, en daar heb 
ik  opaatje met de onwillige benen met 
veel moeite naar binnen gezeuld.

 “Breng me maar naar mijn bed” zei 
hij,”met een uurtje gaat het wel weer.”
Nou ben ik geen verpleger, maar ik wist 
dat het niet goed zat met die benen. 
Dat ging langer duren dan een uurtje 
voordat hij weer kon lopen.
“Zal ik iemand bellen?” zei ik “want u 
heeft hulp nodig.” Dat was niet nodig, 
zei hij, hij wilde even een uurtje rusten 
en dan zou het wel weer gaan. 
“Bedankt voor de hulp,” zei hij “Wat 
ben ik u verschuldigd?”

Hij zag eruit als een geest, ja zo zag hij 
er in de Bomenwijk ook uit, zeer onge-

zond, eigenlijk, alsof hij aan een dode-
lijke ziekte leed, maar wel zag ik hem 
altijd kromgebogen rondschuifelen in 
de richting van de stad. 
Ik stond besluiteloos in zijn slaapka-
mertje. Wat moest ik doen? Want als 
ik de deur achter me dichttrok en hij 
kon niet bij de telefoon komen was er 
een probleem. En als hij niet naar de 
telefoon kon, kon hij ook niet naar de 
wc, niet eten, niet drinken. En wat als 
hij  zou vallen in de gang?
”Beseft u wel dat als ik weg ben, en u 
kunt niet bij de telefoon komen dat 
niemand u kan helpen?”
Maar opaatje wist heel zeker dat het 
met een uurtje beter zou gaan. Hij liet 
merken dat ik beter kon vertrekken 
in verband met dat uurtje rusten. Wat 
moet je dan? 

Ik was er niet gerust op. Thuis heb ik 
met kennissen uit de Bomenwijk ge-
beld wat ik moest doen. Ja, 112 bellen. 
Dat vond ik wat ver gaan.
De volgende ochtend stopte ik bij zijn 
raam, ik zag hem door de glazen tus-
sendeuren op zijn bed  in het slaap-
kamertje zitten. Hij zwaaide naar me. 
Gelukkig dacht ik, hij leeft nog. Alles 
is goed. Ik zwaaide terug. Maar een 
paar uur later heb ik toch weer mijn 
jas aangetrokken want ik was er niet 
gerust op. Ik moest wat doen, maar 
wat?

Kwam ik bij zijn huisje aan en zag tot 
mijn grote opluchting een mevrouw in 
de woonkamer staan. Godzijdank. Die 
mevrouw bleek zijn schoondochter te 
zijn. Ze belde hem elke morgen op, zei 
ze, maar vanmorgen nam hij de tele-
foon niet op, dus zij erheen met haar 
man. Het was niet goed met opaatje. 
Al beweerde hij zelf nog steeds dat al-
les prima was, maar hij had sinds gis-
teren niet gegeten en gedronken. Hij 
kon niet van zijn bed overeind komen.
De schoondochter had de ambulance 
gebeld.  Opaatje zat monter op zijn 
bed. Hij begroette me vrolijk. “Hoe 
gaat het?” vroeg hij aan mij.
Even later kwam de ambulance. Opa-
tje af naar het ziekenhuis. Ik was op-
gelucht.

 “Oh, hij is zo eigenwijs,” zei de 
schoondochter. Ze schudde wel 3 keer 
mijn hand. Ze was zeer dankbaar dat 
ik hem uit dat bushokje had opgevist. 
Anders had hij daar gezeten tot in der 
eeuwigheid. Want een uurtje of een 
eeuwigheid, opaatje zag al geen ver-
schil meer.

Fred Koning

Al een aantal wijkkranten ontbreekt 
het interview met een kunstenaar uit 
de wijk. Hier een poging om weer te 
beginnen met Kunst in de Wippol-
der, niet over één enkele kunstenaar 
maar over een project waarbij iedere 
vrouw uit de Wippolder kan werken 
aan een kunstwerk.

Vrijdagmiddag ben ik om half vier 
nog net op tijd om de dames aan het 
werk te zien. Eigenlijk zijn ze al aan 
het opruimen maar voor de foto wil-
len ze nog wel even een paar steekjes 
maken.
Al vanaf januari wordt er iedere vrij-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
in de Wipmolen aan de Delftsblauwe 
deken gewerkt door vrouwen uit de 
Wippolder. Het is een groots project 
waarbij op 8 plaatsen in de stad aan 
dekens wordt gewerkt die uiteindelijk 
een hele grote deken moeten worden. 
Tot in juni kan iedereen die daar zin 
in heeft meedoen. 

Het is een project vanuit de Stichting 
Atelier Delftse Vrouwen en de naam 
zegt het al; jammer voor de mannen, 
maar die mogen niet meedoen.

Stichting Atelier Delftse Vrouwen
De Stichting Atelier Delftse Vrouwen 
is een interculturele stichting die tex-
tielkunstprojecten voor alle vrouwen 
in Delft bedenkt en uitvoert. Het doel 
daarvan is dat vrouwen uit allerlei 
culturen, van verschillende leeftijden 
en ieder met haar eigen achtergrond 
elkaar ontmoeten tijdens het samen 
bezig zijn aan een textielkunstwerk.

Handwerken is van alle tijden en cul-
turen. En tijdens het handwerken 
raken vrouwen vanzelf met elkaar 
aan de praat over van alles en nog 
wat. Ze bekijken foto’s van elkaars 
(klein)kinderen, wisselen recepten uit 
en helpen elkaar aan de beste adres-
sen voor scholen, cursussen, crèches, 
hulpverleners, sportclubs, enzovoorts.

Alle vrouwen kunnen meedoen aan 
een project dat deze keer dus de 
Delftsblauwe deken is. 
Deelname is gratis en voor koffie, thee 
én koekjes wordt gezorgd!
Iedere week is er los van het project, 
op dinsdagochtend atelier in de Pop-
tahof.

Vaak worden er op die ochtenden 
workshops gegeven door de deelne-
mers zelf. Als iemand goed sokken 

kan breien bijvoorbeeld kan zij een 
workshop sokken breien geven!
De Stichting Atelier Delftse Vrouwen 
is een zelfstandige stichting. Grote 
projecten zoals de Delftsblauwe De-
ken worden financieel ondersteund 
door Fonds 1818, Oranjefonds en 
VSB fonds.

De Delftsblauwe Deken
Het idee voor het ontwerp van de 
Delftsblauwe Deken is afkomstig van 
zelfstandig vormgeefster Corine Post. 
Zij heeft al vaker projecten met de 
Stichting Atelier Delftse Vrouwen uit-
gevoerd. Deze keer heeft zij stichting 
‘Ipse de Bruggen’ benaderd voor het 
maken van ontwerpen voor het cen-
trale deel en de hoekpunten van ie-
dere deken. 
Voor de deken die in de Wipmolen 
gemaakt wordt, vormt een tekening 
van de Oostpoort, gemaakt bij Ipse, 
het centrale deel. Corine heeft de te-
kening uitvergroot en in vakken ver-
deeld zodat ieder een ‘eigen’ tegel kan 
maken. Een tegel betekent hier een 
vierkante lap. 
De lappen worden later door Corine 
aan elkaar gemaakt. 
De vrouwen die mee doen bedenken 
zelf hoe zij hun tegel maken; de ene 
vrouw borduurt bijvoorbeeld het pa-
troon in haar stuk en de ander werkt 
met lapjes of combinaties. Rond het 
centrale deel komen randen van 
Delftsblauwe tegels.

Op elk van de plaatsen in de stad 
waar gewerkt wordt aan de deken, 
wordt een deken van twee bij twee 
meter gemaakt. 

De grootte van de Delftsblauwe De-
ken is uiteindelijk afhankelijk van 
het aantal deelneemsters. Maar hoe 
meer vrouwen meedoen, hoe groter 
de Delftsblauwe Deken wordt! 

De deken in de Wipmolen
In de Wipmolen zijn al wat fraaie te-
gels gemaakt. Hopelijk kunt u op de 
foto daarvan wat terug zien. Maar 
iedere vrouw die zin heeft kan nog 
aansluiten en meedoen.

In juni is de feestelijke presentatie van 
de Delftsblauwe deken.
Dat het om ontmoeting gaat merk ik 
meteen als ik binnenloop en een van 
de dames vraagt of ik niet bij haar om 
de hoek woon; en ja, dat is zo!

Corine heet me nog veel meer verteld 
over het project, over haar eigen werk 
en atelier maar dat past allemaal niet 
meer in dit stukje. 
Wel kunt u op de websites meer in-
formatie vinden;

www.atelierdelftsevrouwen.nl
www.ateliercorinepost.nl   

Natuurlijk kunt u ook altijd even bin-
nenlopen op vrijdagmiddag in de 
Wipmolen.

Marie-José Hijnekamp
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Wijkwerk Wippolder, 
Prof. Krausstraat 50. 
Telefoon 015-2570408
www.wippolder.nlwww.wippolder.nl  
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  wijkwerk@wippolder.nl  

Maandag
• Aerobic 
  09.30 – 10.30 uur
• Reïntegratie traject 
  09.00 – 13.00 uur
• Mantelzorg  
  10.00 – 12.00  laatste ma v.d. mnd
• EX-Mantelzorg  
  13.00 – 16.00  2e ma van de maand
• Klaverjassen, 
  19.00 – 23.00 uur
• Microvoetbal, 
  19.00 – 23.00 uur, om de 2 weken

Dinsdag
• Gratis internetten voor  v.a. 21 jaar  
begeleiding aanwezig, 
  09.00 – 12.00 uur
• Reïntegratie traject 
  09.00 – 13.00 uur
• Franse les
 10.00 – 11.15 uur
• Reïntegratie traject 
 19.00 – 21.00 uur

Woensdag
• Koffie-inloop, 
  09.30 – 11.00 uur
• Nederlandse conversatie les 
   09.30 – 11.30
• computercursus voor vrouwen 
  10.00 – 11.30
• Kinderclub, 
  13.30 – 15.00 uur
• Gratis internetten/spelletjes 
 voor 6 – 10 jaar, 
 13.00 – 13.45 uur
 14.00 – 14.45 uur

Donderdag
• Gym voor 55+, 
  09.00 – 10.00 uur
• Digitale fotoclub  
  13.00 – 15.00 uur om de 2 weken,
• Koersbal, 
  10.30 – 12.30 uur
• Kookclub 
  18.00 – 20.00 uur 
  1 maal in de maand
• Bloemschikken, 
  19.00 – 21.30 uur om de week

Vrijdag
• Qigong  
   10.00 – 11.30
• Gratis internetten voor 21 jaar 
  en ouder, begeleiding aanwezig, 
  09.00 – 12.00 uur
• Countrydansen voor volwassenen,   
  19.30 – 22.30 uur

Voor meer informatie over het pro-
gramma kunt u contact opnemen 
met Anja van Oosten op woensdag 
en donderdag bereikbaar op 015-
257 04 08
Wijkcentrum Wippolder, 
Prof. Krausstraat 50. 

A c t i v i t e i t e n
rondom het wijkcentrum

Voor meer informatie 
en/of aanmelden
kan men bellen met 015-2567774.
Buurt-activiteitencentrum 
Rotterdamseweg e.o. is te vinden aan 
de Rotterdamseweg 51

A C T I V I T E I T E N
Wijkcentrum 

Rotterdamseweg e.o

Maandag
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Engelse les:
13.15-14.15 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur

Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur

Woensdag: 
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Boekbespreking 
 1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.00-21.00 uur
• Slanklup
19.00-20.00 uur

Donderdag
• Bridge:
19.30-23.00 uur
• Speksteen
20.00-22.00 uur

Vrijdag
• Franse les - gevorderden:
13.30-14.30 uur
• Franse les- beginners:
14.30- 15.30 uur

De volgende Wijkkrant komt uit in 
juni 2010

Graag kopij inzenden vóór:

21 mei 2010
naar: 

Buurthuis Rotterdamseweg 
Rotterdamseweg 51 

of
Wijkcentrum wippolder

Prof.Krausstraat  50    

graag via e-mail: 
wijkkrantwippolder@gmail.comwijkkrantwippolder@gmail.com

of op floppy (met uitdraai) 

Handgeschreven en getypte tekst een 
week eerder inzenden Als u stukken 
per e-mail stuurt, dan tekst en afbeel-
dingen scheiden in aparte attachments. 
In overleg tussen redacteur en auteur 
wordt soms afgesproken stukken naar 
het e-mail adres van de redacteur te 
zenden. In dat geval geen afschriften 
naar het redactie-adres versturen om 
verwarring te voorkomen. 

Cursus 
Voetmassage

Gratis hondenpoepzakjes 
verkrijgbaar in het

wijkcentrum Wippolder

Indonesisch koken

Positief denken 
kunt u leren   

Ontdek de Indonesische keuken.
Diverse gerechten worden op traditio-
nele wijze bereid, hierna wordt er ge-
zamenlijk gegeten.
Het aantal cursisten bestaat maximaal 
uit 6 personen.
Selamat makan (Smakelijk eten).
Kosten: 47,50 incl. ( 5 keer )
Datum:donderdag 11, 25 mrt. en 8,22 
en 29 april   
Tijd : 19:00 t/m 21:00 uur
Inschrijven en/of informatie 
Wijkcentrum Wippolder
Prof. Krausstraat 50
015-2570408  

In het buurtcentrum De Wippolder 
(Prof. Krausstraat 50, Delft) start op 
maandagochtend 8 maart, van 10.00-
12.00 uur de training “Positief den-
ken”. Het is een training gericht op het 
omgaan met negatieve, heftige gevoe-
lens en steeds terugkerende gedachten. 
U leert manieren om uw gedachten 
te veranderen; om minder negatief te 
denken, om meer positief te denken en 
het aanleren van helpende gedachten. 
Hiernaast is het doen een belangrijk 
onderdeel van de training. De training 
wordt gegeven door GGZ Delfland. 
Kosten: € 10,- voor de 6 bijeenkomsten. 
Voor vragen of aanmeldingen kunt u 
terecht bij Marlies Bles 015 2608970/ 
GGZ Delfland, of bij het buurtcentrum 
0152570408

U kent het vast wel na een dagje win-
kelen, na een stevige wandeling, de 
bekende pijnlijke, stijve en vermoeide 
voeten.
Geheel onterecht worden deze vrien-
den nog al eens vergeten, de oplossing 
is inzicht:

Een cursus Voetmassage
Voetmassages hebben een positieve 
invloed op de gezondheid van men-
sen. Eigenlijk is de gehele mens door 
het zenuwstelsel terug te vinden in de 
voeten. Het zenuwstelsel van de voeten 
is fijn vertakt en heeft een verbinding 
met de rest van het lichaam. Als een 
voet wordt gestimuleerd door mas-
sage, geven de zenuwen in de voeten 
prikkels naar alle delen in het lichaam. 
Door de massage breng je de door-
bloeding van bepaalde organen en li-
chaamsdelen op gang.
 
Doel van de massage?
Een ontspannende voetmassage zorgt 
voor vermindering van spanning in 
spieren en lichaam, pijnklachten, 
vochtophopingen. Tevens stimuleert 
het de beweeglijkheid en soepelheid 
van de gewrichten.

Wanneer:   Start op 10 maart ( 
4 weken ) 
Tijd:         13:00 t/m 15:30 
uur
Dag:           Woensdag middag
Kosten:       80,00 euro (4 keer 
2,5 uur)

Voor meer informatie/aanmelden
Wijkcentrum Onder de Schie 
Rotterdamseweg 51a
015- 2567774 of 015-2570408

7 nov.09 werd er in buurthuis Onder 
de Schie een feestbridge drive gegeven.
Hierbij werd even stil gestaan bij het 
feit van het 15 jarige bestaan.
1994 begon Truus Scheuder met 2 
soms 3 tafels in de kleine zaal te spelen,
De meeste ( bridgers) kregen bijles van 
Truus dus kon je je niet vervelen.
Als je dacht dat je de regels wist, had je 
andere kansen weer gemist.
Helaas in 2004 is Truus ons ontval-
len, maar ze was wat ze altijd zelf zei 
van een knappe en deskundige zoon 
bevallen.
Deze jongen, nou ja, jongen heeft het 
bridge overgenomen, is met hulp van 
werkers van breed welzijn Delft en vrij-
willigers tot dit mooie en gezellige feest 
gekomen.
Er waren 84 ingeschreven, niemand is 
weg gebleven.
15.30 kwamen de spelers binnen, na 
een toespraak, koffie met cake kom het 
beginnen.
Na de eerste serie speel ja het zal je 
maar gebeuren, werd er heerlijk eten 
gebracht om de smaakpupillen op te 
fleuren.
Charmante dames hadden zich op-
gesteld achter de voedingsbakken, ik 
dacht even dat gaan ze net als in dienst 
op je bordje kwakken.
Het eten ging gesmeerd, de dames wa-
ren het niet verleerd 

Elke dinsdagmiddag is er een hand-
werkmiddag, iedere vrouw is welkom.
Hier kan men leren borduren, naaien, 
breien enz.
Er is een lerares aanwezig die deze 
middag zal leiden, mocht je zelf leuke 
ideeën hebben kun je deze altijd be-
spreken met haar.
Tijd: 13:00 t/m 15:30 u
015-2570408
ur
Kosten: 1,00 
Voor meer informatie/inschrijven  
Anja van Oosten 
Wijkcentrum Wippolder
Prof Krausstr.50
015-2570408

Beste wijkbewoners 

Wijkcentrum Rotterdamse weg is op 
zoek naar wijkbewoners die leuke 
ideeën hebben.
Wil je een leuke cursus, workshop of 
wil jezelf je talenten door geven “laat 
het ons weten”.
Natuurlijk is iedereen van harte wel-
kom om zomaar even binnen te lopen 
voor een kopje koffie.
Zoals u weet staat de zon binnenkort 
weer te stralen aan de hemel wij (wijk-
centrum Onder de Schie ) willen dit 
graag met u als wijkbewoner delen.
Wij nodigen u daarom binnenkort uit 
voor koffie met een stukje taart.
Het is daarom belangrijk om u brie-
venbus in de gaten te houden, via deze 
weg houden wij u op de hoogte over 
deze koffie-time.

Vriendelijke groet,

Voor meer informatie/ ideeën
Anja van Oosten
Wijkcentrum Onder de Schie
Rotterdamseweg 51A
015-2567774
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

Wij ( Wijkcentrum Onder de Schie ) 
gaan een kookcursus programmeren.
Deze cursus is bedoeld voor mensen 
met een Psychische achtergrond die 
zelfstandig wonen.
Wij zoeken daarom een aantal vrijwilli-
gers die affiniteit hebben met de gehei-
men van de keuken en de doelgroep.
Mensen die het leuk vinden om hun 
kennis en passie door te geven aan an-
dere mensen.
Spreek dit stukje u aan dan bent u de 
persoon die wij zoeken!
De kookcursus zal plaats vinden op 
vrijdagavond van 17:00 uur t/m 19:30 
uur en zal starten als er genoeg vrijwil-
ligers en deelnemers zijn.
Wil je vrijwilliger zijn, inschrijven en/
of meer info hebben;
Neem dan contact op met 
Anja van Oosten
Wijkcentrum Onder de Schie
Tel 015/ 2567774 of 2570408

Lustrumdrive in “Onder de Schie”
Tijdens het eten was de tussen stand 
op het bord geprikt, er waren spelers 
verbaasd dat ze het zo goed hadden 
geflikt.
Als het laatste spel is gespeeld wordt 
het rekenen geblazen,de uitslagen door 
de pc en in zeer korte tijd deed Ruud 
ons verbazen.
Hij heeft alles goed op rij, ja de win-
naars waren hartstikke blij!
Ook sommige mindere goden konden 
een prijsje halen, het laatste paar kreeg 
een aanmoedigingsprijs en veel ap-
plaus ze stonden een beetje te balen.
De mooie wisselbeker namen dames 
Ineke en Marijke mee naar huis, voor 
een mooie plaats in de kamer of zet 
Erik hem in de kluis?
Van de bridge competitie op ma- 
do werden de uitslagen bekend 
gemaakt,even een moeilijk moment 
mevr. v. Schie was tijdens de compe-
titie overleden, heeft nog met haar 
speelpartner tot de tweede plaats ge-
streden. 
Nadat alle spelers hun standen hadden 
vernomen, was er aan deze avond een 
einde gekomen.
Allen bedankt en gegroet tot een vol-
gend keer, zulke drive`s  smaken naar 
meer.

Wes Waslander

Handwerkmiddag 
Wijkcentrum Wippolder

Oproep! 
vrijwilligers gezocht!
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Activiteitenaanbod 
Ouderenwerk Breed Welzijn Delft  
‘De Wipmolen’

Elke dag: 
• Koffie-inloop, Biljartclub, 
Computercursussen.

Elke maand
• 1e maandag 10.00 uur  
Lezing op maandag
• vrijdag  10.15 uur
Kookgroep
• laatste vrijdag 09.30 uur 
Creatieve workshop

Hulp bij het invullen van formulie-
ren (alle leeftijden)
Volgens afspraak op maandagmid-
dag en woensdagmorgen
Tel. 015-2140707

Maandag
10.00-11.30 uur 
Cursus levende geschiedenis
13.30-15.00 uur 
Cursus levende geschiedenis
13.30 uur  
Sjoelen

Dinsdag
10.00-11.30 uur  
Cursus levende geschiedenis
10.15-11.15 uur
Volksdansen
13.30-16.30 uur
Prijs-klaverjassen

Woensdag
9.30-11.30 uur 
Tekenen & olieverf
10.30 uur  
Start fietsclub Delft ’73
16-18 uur 
Wipmolenkoor

Donderdag
9.30-11.30 uur 
Tekenen & aquarel
10.30-12.30 uur   
Koersbal ( in buurthuis)
13.30-16.30 uur
Competitie-klaverjassen

Vrijdag
14.00 uur
Handwerk-inloop, spellenmiddag, 
bingo (wisselen elkaar wekelijks af)

Zondag
13.30-16.30 uur  
Gezelschapsspellen en ontmoeting

Inlichtingen: 
Annette den Ouden, 
tel. 015-256 38 50, 
aouden@ouderenwerkdelft.nl 

Activiteitencentrum voor 55+ 
‘De Wipmolen’
Prof. Krausstraat 71B  
2628 JR Delft
Tel. 015 2563850

De in deze krant geplaatste 

foto's 
zijn te bestellen via e-mail adres:

wijkkrantwippolder@gmail.com

Het Startpunt wonen zorg welzijn is 
gestart met een nieuw vrijwilligerspro-
ject: ‘ maatjes voor mantelzorgers’ . Het 
vernieuwende van dit project is, dat de 
vrijwilliger (het maatje) er is voor de 
mantelzorger. Een maatje luistert, geeft 
praktische tips en geeft de mantelzorger 
het gevoel er niet alleen voor te staan.  
Ondersteuning, niet door de zorgtaken 
van de mantelzorger over te nemen dit 
keer, maar specifiek door de mantel-
zorger persoonlijk bij te staan. Dit kan 
door een luisterend oor, er misschien 
samen eens op uit te gaan, maar ook 
bouwen aan een sociaal netwerk.

Een mantelzorger is de benaming voor 
iemand die langdurig en onbetaald 
zorgt voor een chronisch zieke, gehan-
dicapte of hulpbehoevende partner, 
ouder, kind of ander familielid, vriend 
of kennis. Het kan voorkomen dat die 
zorg erg lang gaat duren, of dat er steeds 
meer zorg nodig is. Om te voorkomen 
dat de mantelzorger overbelast raakt, 
is het belangrijk dat hij of zij zich ge-
steund weet. 

Ont-Moetingsgroepen en cursussen bie-
den vooral emotionele steun en infor-
matie. Praktische ondersteuning is er 
bijvoorbeeld via het Startpunt wonen 
zorg welzijn. Toch blijkt dit niet altijd 
voldoende te zijn. Mantelzorgers kun-
nen ondanks deze ondersteuning het 
gevoel houden er alleen voor te staan. 
Of ze merken, eenmaal thuis, dat het 
moeilijk is om iets met de verworven 
kennis of de tips en adviezen te doen. 
Een maatje dat naast de mantelzorger 
staat, kan dan uitkomst bieden.

Een maatje is er voor de Mantelzor-
ger. Een maatje is iemand die luistert, 

Wat is groepswonen eigenlijk? 
Welke vormen van groepswonen zijn er zoal?
Heeft u belangstelling om in een woongroep te gaan wonen? 

Tijdens deze bijeenkomst presenteert de Gemeente Delft de resultaten van 
een onderzoek dat zij hebben gedaan naar de wensen en mogelijkheden voor 
groepswonen voor senioren in Delft. U kunt zich aanmelden als belangstel-
lende voor wonen in een woongroep.

Waar: Synagoge, Koornmarkt 12 te Delft
Wanneer : woensdag 17 maart 2010  van 19.30 tot 21.30 uur

Aanmelden bij DIVA Delft, telefoon (015) 2152130      
of via info@divadelft.nl

Deze bijeenkomst is een initiatief van de Gemeente Delft, Nevel Nemas (woon-
groep Harnaschpolder), Vidomes, Stichting Samenwerkende Bonden voor Oude-
ren en DIVA Delft.

Ouderenwerk Delft gaat het nieuwe 
jaar in met een nieuwe naam: DIVA 
Delft. Een naam die staat voor Dienst-
verlening, Informatie, Voorlichting en 
Advies. Ook onze website en e-mail-
adressen veranderen daarmee. De re-
den voor deze nieuwe naam is dat we 
al een poosje allerlei diensten aanbie-
den die ook voor jongere mensen zijn 
bedoeld. Zo hebben we de formulie-
renbrigade waar Delftenaren van alle 
leeftijden terecht kunnen voor het in-
vullen van formulieren. Het Startpunt 
wonen zorg welzijn biedt informatie 
en advies aan alle inwoners van Delft. 
En het project Samen Eruit helpt bij het 
tegengaan van Sociaal Isolement bij zo-
wel oude als jonge mensen. Ook jonge 
mantelzorgers kunnen ondersteuning 

Wat is DRU?
Het begrip DRU houdt verband met 
de Poolster. Als je ’s nachts naar de 
sterrenhemel kijkt, lijken alle sterren 
door de rotatie van de aarde in een 
baan om de Poolster heen te draaien,
de Poolster zelf beweegt niet en lijkt 
het punt te zijn van stilte in het uni-
versum, waar alles om heen draait.
Dru Yoga helpt je bij een rustpunt in 
jezelf te komen, vrij van spanningen 
van alledag.

Wat is Dru Yoga?
Kenmerkend voor Dru Yoga zijn zach-
te, vloeiende en toch krachtige bewe-
gingen, die langzaam worden gedaan 
en met herhalingen.
Dru Yoga is gemakkelijk uit te voeren 
en helpt je om je lichamelijk en gees-
telijk beter te voelen.

Veel mensen die Dru yoga beoefe-
nen zijn enthousiast over de positieve 
invloed die DRU Yoga heeft op hun 
leven.
De zachte vloeiende bewegingen ge-
ven innerlijke kracht en bevorderen 
een positieve levenshouding.

Dru Yoga:
ontspant lichaam en geest
helpt om emotionele en lichamelijke 
blokkades op te heffen
geeft energie
helpt pijn te verlichten
maakt de rug soepel en gezond
verbetert de concentratie  
brengt innerlijke rust
geeft zelfvertrouwen

        
Openingstijden tienercentrum (10 t/m 16 jaar)  

Woensdag  15:00–18:00 uur 

Vrijdag  15:00–18:00 uur
  18:30–21:00 uur

Donderdag  Meidenmiddag 
  15:30 –18:00 uur

Contact: Mark van der Heijden
  Tel: 06 39 41 93 57
  m.vanderheijden@breedwelzijndelft.nl

TIENERCENTRUM

Ouderenwerk Delft 
heet voortaan DIVA

krijgen als de zorg voor hun dierbare 
te zwaar wordt. Aanleiding genoeg om 
in 2010 onder een nieuwe naam verder 
te gaan. Wat onveranderd blijft in 2010 
is onze missie: een organisatie zijn die 
zich door middel van dienstverlening, 
informatie, voorlichting en advies richt 
op maatschappelijke zelfstandigheid en 
participatie van de Delftse burger, met 
bijzondere aandacht voor ouderen en 
mensen met functiebeperkingen. Onze 
nieuwe website is te vinden onder www.
divadelft.nl  Ons algemene e-mail adres 
verandert in info@divadelft.nl . Het te-
lefoonnummer blijft ongewijzigd.

Informatiebijeenkomst 
‘Groepswonen voor senioren in Delft’

meedenkt en eventueel tips geeft. Een 
mantelzorgmaatje zorgt voor persoon-
lijke ondersteuning van de mantelzor-
ger en heeft tijd en aandacht speciaal 
voor hem of haar. 
Soms kunnen mantelzorger en maatje 
voor de gezelligheid iets met elkaar on-
dernemen. Ook kan een maatje prak-
tische ondersteuning bieden als de 
mantelzorger daar behoefte aan heeft. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om iets als 
informatie opzoeken op de computer
Daarnaast kan het maatje een bijdrage 
leveren aan het versterken en aanspre-
ken van het eigen sociale netwerk van 
mantelzorger en zorgvrager. Indien no-
dig moedigt het maatje de mantelzorger 
aan om meer voor zichzelf op te komen 
of meer tijd voor zichzelf te nemen.  

Een maatje is een vorm van tijdelijke 
ondersteuning. Na een periode van drie 
tot zes maanden heeft de mantelzor-
ger genoeg nieuwe ideeën en inzichten 
opgedaan om met hernieuwde energie, 
zonder maatje, verder te gaan.

De vrijwilligers die zich voor zich dit 
project gaan inzetten, moeten zich goed 
kunnen inleven in de situatie van de 
mantelzorger, goed kunnen luisteren, 
stevig in de schoenen staan en respect-
vol zijn voor de eigenheid van de man-
telzorger. Zowel mantelzorgers die een 
beroep willen doen op dit project, als 
vrijwilligers die een bijdrage willen le-
veren, kunnen contact opnemen met de 
coördinator van dit project, Janny Gort, 
Startpunt wonen zorg welzijn. 
Dat kan telefonisch via telefoonnum-
mer 015-2152130 of via de e-mail: 
info@startpuntwonenzorgwelzijn.nl . 

Maatjes voor Mantelzorgers, 
nieuw vrijwilligersproject in Delft

Een les bestaat uit:
activeringsoefeningen
vloeiende houdingen en reeksen, ge-
combineerd met visualisaties en adem-
haling
diepe ontspanning

De cursus wordt gegeven op maandag-
avond van 19.30 – 21.00 uur in Buurt-
huis Onder De Schie, Rotterdamseweg 
51A te Delft.
De kosten: 50 euro voor 10 lessen, 2 
euro 50 voor een proefles. 
Het is mogelijk om tussentijds in te 
stappen.
De Dru Yogalessen worden gegeven 
door Annemiek van Denderen, erkend 
Dru Yogadocente.

Lijkt het je leuk om de cursus te 
volgen:
Bel/mail voor info: 
015-2147749 / 06-30877727
a.vandenderen@zonnet.nl 
www.drudocent.nl/annemiekvanden-
deren
Aanmelden kan ook bij het buurthuis: 
015-2570408 of 015-2567774

DRU YOGA  
voor  GEZONDHEID EN WELZIJN 

Mijn naam is Helga Neeleman en en ik 
geef low impact aerobics
Ik zal even uitleggen wat low impact 
aerobics precies inhoudt. 
Low impact aerobics is de ideale vorm 
van beweging voor iedereen die geen 
risico wil lopen of door haar/zijn con-
ditie niet aan de traditionele aerobics 
mee willen/kunnen doen.
Low impact aerobics is feitelijk tradi-
tionele aerobics maar dan zonder ge-
spring; dus minder belasting voor de 
spieren en de gewrichten. 
Toch blijft het aerobics en worden er 
dezelfde resultaten en toename van 
conditie, kracht en lenigheid bereikt.   

Low impact aerobics
LOW IMPACT WORDT GEGEVEN :
Woensdagavond  19:15-20:15
Kosten € 12,50 per maand
Activiteitencentrum  Rotterdamseweg
Rotterdamseweg 51 a
Delft   

Voor meer info kunt u mij bellen 
Helga 0152124682
0643041067 
of kom een keer aan een proefles mee-
doen

TIP :Tevens  ben ik ook leidster van de 
slank-klup benelux voorafgaand aan de 
aerobics.  
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Oprichting 
Bewonersorganisatie 
Wippolder Zuid.

Een groep bewoners uit Wippolder 
Zuid hebben besloten om een formele 
bewonersorganisatie op te richten. Op 
22 januari heeft de bewonersorganisa-
tie zich in laten schrijven bij de Kamer 
van Koophandel. De bewonersorganisa-
tie Wippolder Zuid heeft gekozen voor 
een goede voorbereiding om het een 
en ander goed op te zetten. De bewo-
nersorganisatie Wippolder Zuid wil als 
spreekbuis gaan fungeren voor de be-
woners uit de wijk Wippolder Zuid. Dat 
is waar het aan ontbrak in dit gedeelte 
van de Wippolder. De komende twee 
maanden zullen gebruikt worden om 
kennis te maken met het wijk en buurt-
werk, de wijkagenten en de wijkvereni-
ging TU Noord. De bewonersorganisa-
tie wil gaan voor samenwerking, want 
dat is wat er nodig is in de wijk. Nu ge-
beurt het incidenteel wel dat bewoners 
contact hebben met de gemeente maar 
er zit geen structuur in. Wij hopen dat 
deze mensen zich aansluiten bij de for-
mele bewonersorganisatie want samen 
staan we sterk en het gaat tenslotte om 
onze wijk waarin wij wonen en leven.
Inmiddels heeft de bewonersorganisatie 
al een goed gesprek gehad met de heer 
Alfons Mientjes de opbouwwerker uit 
de wijk. Ook heeft er op 11 februari een 
gesprek plaatsgevonden met de wijkco-
ordinator mevrouw Mirjam Wardenaar 
van de gemeente Delft. We gaan ook 
op korte termijn contact leggen met 
de twee wijkagenten voor een gesprek 
met hen. De bewonersorganisatie wil 
graag over de wijk meepraten, als ge-
boren en getogen wijkbewoners wil-
len we ook graag advies en raad geven 
over bepaalde zaken. Daar hoort bij dat 
een goed contact met de wijkagent een 
voorwaarde is. 
Het eerste probleem heeft zich inmid-
dels al voorgedaan. Theo Laros die zich 
bij de oprichting als voorzitter had aan-
gemeld kreeg te maken met mogelijke 
belangenverstrengeling. Hij is name-
lijk werkzaam bij de gemeente Delft en 
werd hierop aangesproken. Intussen is 
dit opgelost en is Peet Traub nu tijdelijk 
voorzitter van de bewonersorganisa-
tie. Natuurlijk gaan we met een steeds 
groter wordende groep mensen door 
met de planning zoals wij die voor ogen 
hebben,  daar hebben we ook u als be-
woners bij nodig. Bent u bereid om een 
aantal uurtjes per maand bezig te zijn 
met uw wijk, meld u dan aan bij ons. 
Dit kan vanaf 18 jaar. We zoeken in eer-
ste instantie mensen die in het bestuur 
plaats willen nemen en de twee maan-
delijkse vergaderingen bij willen wonen. 
We zullen in gesprek gaan met de ge-
meente en er zullen regelmatig gesprek-
ken zijn met de opbouwwerker en wijk-
coördinator die de contactpersoon is 
van de gemeente Delft. De eerste re-
acties zijn positief vanuit de gemeente 
Delft.  Op dit moment is Peet Traub de 
voorzitter en Bram Stoop de secretaris, 
Theo Laros blijft lid van de bewoners-
organisatie, niet als bestuurslid maar als 
wijkbewoner. Het lidmaatschap is gratis. 
Inmiddels hebben een aantal bewoners 
aangegeven dat zij ons steunen, u kunt 
dit ook doen door via onderstaande 
mail adressen uw steun te geven aan de 
bewonersorganisatie Wippolder Zuid.  
Volgende maand zal de bewonersor-
ganisatie een eigen email adres hebben 
wat we ook in de wijkkrant zullen pu-
bliceren.

Wij hopen spoedig van u te horen.

Peet Traub /Bram Stoop
06-17437565/06-50285240
info@traubstuc.nl/ldbram@casema.nl

Kenteken
Tijdens een rit naar Frankrijk vielen ons de vele vreemde kentekens die langs ons 
heen raasden nogal op. Deze auto uit Engeland vonden wij wel bijzonder en we 
zetten deze op de gevoelige plaat.

Foto en tekst J.A. van den Berg.

Op de bovenste foto ziet u een deel van de Mijnbouwstraat vanaf de ingang 
van de toenmalige HBS richting de Michiel de Ruyterweg, met het gebouw 
van de TH ( TU) op de achtergrond.
Zoals u ziet staat het gebouw ook deels in de steigers.
Mogelijk zat daar toen de ESTEC in.
Links op de foto ziet u een aantal hagen welke flink zijn gegroeid. Daarachter 
stond het voormalige Vezelinstituut van TNO welke aldaar is gesloopt.
Deze foto zal in de jaren 1960 genomen zijn.

Op de onderste foto ziet u de situatie zoals deze nu is. Het gebouw staat weer 
in een steiger.
Verder hoef ik u niet uit te leggen wat hier is veranderd het beeld spreekt voor 
zich.

Foto’s en tekst J.A. van den Berg

  Zoals het was, zoals het nu is 
De rubriek ‘Foto’s uit het archief Onder Anderen’, die ook deze keer weer sa-
mengesteld is door Germa Huijbers en Carolina Agelink, is al sinds septem-
ber 2008 een steeds weer terugkerende rubriek in uw wijkkrant. Huijbers en 
Agelink willen u met dit initiatief de gelegenheid geven om met de verhalen 
achter de foto’s uit het Onder Anderen archief kennis te maken. Ook voor 
deze wijkkrant hebben ze weer twee bijzondere foto’s uit de verzameling uit-
gekozen. 
Sinds het begin van het Onder Anderen project hebben Huijbers en Age-
link contact onderhouden met ‘Erfgoed Delft’, het gemeentelijk archief van 
de gemeente Delft. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een samenwerking 
waarbij een groot aantal foto’s uit het Onder Anderen archief nu opgenomen 
gaan worden in het gemeentelijk archief van de gemeente Delft. 
Voor deze wijkkrant laten ze u daarom twee typische Delftse foto’s zien die 
in dit gemeentelijk archief opgenomen gaan worden. 

Mocht u nog niet op de hoogte zijn van het project Onder Anderen dan heb-
ben we even voor u in het kort de feiten over project Onder Anderen op een 
rij gezet. 
Bent u bewoner van de Professorenbuurt? Dan is de kans groot dat u kennis 
heeft gemaakt met de kunstenaars Germa Huijbers en Carolina Agelink. In 
mei 2007 startten zij het kunstproject Onder Anderen, dat deel uitmaakt van 
het gemeentelijke programma Kunst in de Wijken. 
U, Professorenbuurtbewoner, heeft een belangrijke rol in project Onder An-
deren gespeeld. Huijbers en Agelink trokken in de zomer van 2007 door de 
Professorenbuurt en vroegen u wat u nog bewaard heeft uit uw kindertijd.  
Boven verwachting hebben ze meer dan 1700 foto’s kunnen maken van uit-
eenlopende voorwerpen, documenten en foto’s die u aan hen liet zien. Vari-
erend van doopfoto’s tot diploma’s, van knuffels tot langspeelplaten, en van 
liefdesbrieven tot klassefoto’s. Daarnaast hebben ze ook talloze verhalen en 
anekdotes te horen gekregen. Dit alles heeft geresulteerd in een verzameling 
die omvangrijk geworden is. Je zou kunnen zeggen dat een heus archief van 
de Professorenbuurt is ontstaan, toegespitst op de kindertijd.
Deze hele verzameling heeft dan ook als basis gediend voor het uiteindelijke 
kunstwerk voor de buurt. In juni 2009 is het kunstwerk officiëel geopend.  
Het kunstwerk bestaat uit de website www.onder-anderen.nl en de hierna 
verwijzende 30 fotoborden die in de Profesorenbuurt opgehangen zijn.
Tot eind oktober had u, bewoner van de Professorenbuurt, de gelegenheid 
om beschrijvingen aan de Onder Anderen website toe te voegen. Inmiddels  
zijn er al veel foto’s van beschrijvingen voorzien.

Crisistijd (1930) op de hoek van de Zuidersteeg/Zuiderstraat in Delft. Fam. De 
Jong staande voor café ‘t oud Raafje’. Wij woonden naast het café. Met 5 kin-
deren sliepen wij op de zolder onder de kale pannen. Ook in de winter als het 
daar stevig vroor dat het wit aan de binnenkant op de pannen stond.

31 augustus 1931. Oranjefeest, koninginnendag ter ere v/d verjaardag van 
Koningin Wilhelmina. Nel Schutte, 16 jaar, werkte bij autofabrikant Mor-
ris in Delft die ook brandweerauto’s verkocht. Samen met de monteur van 
de Morriswerkplaats en diens vriendin reed Nel op een brandweerauto 
naar Rotterdam en daarna naar Den Haag. Onderweg mocht Nel aan de 
bel trekken.

• Oproep•
Zin om tafeltennis te spelen?- of weer te gaan spelen?

Dan kunt u bij ons op de donderdagavonden terecht 
vanaf 20.00 tot 22.30 uur
Ben je 17 of zelfs 70+  dan bent u welkom. 
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.nttb.nl/dvc/ of bel naar 06-53693492



  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. v.d. Berg
tenzij anders vermeld
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Charlotte de Bourbonstraat
Bijgaande foto laat zien hoe de nieuwbouw aan de Charlotte de 
Bourbonstraat is gevorderd.
Volgens de berichten zullen in het voorjaar de eerste bewoners 
hun appartement kunnen gaan bewonen.

Delfgauwseweg
Op bijgaande foto ziet u de vorderingen van de nieuwbouw aan 
de Delfgauwseweg.
Men is druk doende met de afbouw. De nieuwe bewoners kunnen 
spoedig gebruik gaan maken van hun woning.

Maarten Trompstraat
De nieuwe huizen aan de Maarten Trompstraat zijn al weer een 
tijdje in het gebruik. Maar nu de bomen kaal zijn en de boel is op-
geruimd ziet het geheel er veel beter uit.

Mijnbouwstraat
De voormalige HBS wordt momenteel onderhanden genomen en 
omgebouwd tot het Thomashuis.

Michiel de Ruyterweg
Aan de Michiel de Ruyterweg heeft kaalslag plaatsgevonden. De bomen weg en nu is men druk bezig 
met de voorbereiding van de aanleg voor de tramrails voor lijn 19 naar de TU.
Ook het terrein grenzend op de hoek van de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg wordt onder-
handen genomen. Volgens de planning zouden in maart a.s. de werkzaamheden gaan starten voor de 
nieuwbouw.

Leeghwaterstraat
Hier ziet u de vorderingen aan de achterzijde van de in aanbouw 
zijnde 267 studentenwoningen aan de Leeghwaterstraat.

Mekelweg
Voor velen van u bekend het ronde gebouw met o.a. het post-
agentschap. Nu met een groot bord aan de muur met TE KOOP. 
Wat zal hier de bedoeling van zijn? Gaat het agentschap weg of is 
alleen het gebouw te koop?
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Herinrichting Professorenbuurt 
“In samenspraak met de bewoners”
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In november 2008, zijn de bewoners 
van de professoren wijk door de ge-
meente uitgenodigd middels een brief 
met bijgevoegde tekeningen voor 
een informatie avond in de Wipmo-
len, omtrent het vernieuwen van het 
hoofdriool, en de daaropvolgende her-
inrichting van hun straten.
Op deze avond rezen er bezwaren 
met name door bewoners van de Prof 
Krausstraat west en midden over het 
verdwijnen van een te groot aantal 
parkeerplaatsen in dat deel van de 
wijk.
De projectleider zegde toe dat hij op 
dat punt de plannen zou heroverwe-
gen, en de voorstellen van de aanwezi-
gen om eenrichtingsverkeer in te voe-
ren mee zal nemen, met als startdatum 
van de werkzaamheden april 2009.
Hierna is het gedurende tien maan-
den stil geworden vanuit de gemeente, 
geen verslag van wat er voorgesteld is, 
en wat er uiteindelijk is gewijzigd, en 
wat de reden voor het uitstellen van de 
werkzaamheden was.
Bijna een jaar later viel weer een uit-
nodiging op de mat voor de tweede 
(inspraak avond?) op 3 november, 
overigens zonder bijgevoegde tekening 
waar de bewoners op konden zien wat 
er nu werkelijk was veranderd. 
Op deze tweede avond was duidelijk 
sprake van punaise politiek , met an-
dere woorden wij als gemeente Delft 
prikken de plannen samen met de 
overzicht tekening op het prikbord 
en u kijkt maar over de schouder van 
uw buurtgenoot mee, en wat u er ook 
van zal vinden, veranderen doen we er 
niets meer aan.
Ik heb toen de zaal rond gekeken, en 
geproefd hoe individueel de vraagstel-
ling van de aanwezigen was, en hoe 
luchtig het project team met deze on-
gestructureerde aanpak omging.
Toen bleek, dat er van enig georga-
niseerd bewoners protest in de vorm 
van een gezamenlijk standpunt, geen 
sprake was zag ik en nog een paar aan-
wezigen deze avond als tijd verspilling.
Wat  hier duidelijk ontbrak was voor-
informatie, om een gezamenlijk stand-
punt in te kunnen nemen met geor-
ganiseerde belanghebbende, wat na 
vooroverleg door één woordvoerder 
op krachtige wijze aan de gemeente-
lijke vertegenwoordiging kon worden 
overgebracht. 
Het idee, om een bewoners commissie 
in het leven te roepen was na afloop 

In de buurwijk van de Wippolder, de 
TU-wijk, is de afgelopen jaren het no-
dige gebeurd. Dat zal geen enkele be-
woner van de Wippolder zijn ontgaan. 
De TU heeft zelf het nodige verbouwd, 
verhuisd en herontwikkeld, de gemeen-
te heeft van alles aan de infrastructuur 
gedaan en de Haagse Hogeschool heeft 
er een filiaal gebouwd. Daarnaast ver-
rijst nu in hoog tempo de al lang ge-
plande en noodzakelijk studentenhuis-
vesting. Studentenhuisvester DUWO 
kon het afgelopen jaar eindelijk begin-
nen met veel plannen die al geruime 
tijd op de plank lagen.

Vier jaar geleden spraken de gemeen-
te, de TU, de studentenvakbond en 
DUWO af om 1.400 nieuwe studen-
tenwoningen in de TU-wijk te realise-
ren, vanwege het grote kamertekort. 
De aantallen studenten, zowel uit Ne-
derland als uit het buitenland, stegen 
zo hard dat de al bestaande kamernood 
steeds hoger opliep. DUWO had toen 
de plannen daarvoor al klaar liggen, 
maar kon door allerlei administratieve 
belemmeringen niet snel met de bouw 
beginnen. 
“Maar het afgelopen jaar is dat ver-
anderd doordat meerdere bouwver-
gunningen rondkwamen, waardoor we 
snel aan de gang konden,” zegt Gerrit 
Dijkstra, sinds kort de nieuwe vesti-
gingsdirecteur bij DUWO Delft (en 
opvolger van Jan Willem van Beek). 
“Zo konden we in een en hetzelfde jaar 
beginnen met zowel de studentenflats 
aan de Rotterdamseweg en de Baltha-
sar van der Polweg als met de heront-
wikkeling en de nieuwbouw van het 
De Vries van Heijstplantsoen en van 
Mijnbouwplein in TU-Noord. Boven-
dien kon in dat jaar ook nog eens het 
razendsnel gebouwde complex aan de 
Leeghwaterstraat worden opgeleverd.”

Snelst gebouwde studentenflat
Met de studentenflat aan de Leeghwa-
terstraat werd al in 2008 begonnen. Die 

De afgelopen tijd is er al vaak en veel 
geschreven over de huidige locatie van 
Bouwkunde.
Ook hier in de wijkkrant is geregeld 
aandacht besteed aan dit onderwerp en 
zeker niet ten onrechte.
Nu het er toch naar uit ziet dat Bouw-
kunde in het voormalige hoofdgebouw 
van de TU blijft leek het ons een leuk 
idee om daar eens mee aan de slag te 
gaan aangaande de verbetering in hun 
huisvesting.
Er wordt nu al gesproken over het feit 
dat de huidige locatie met ruimte ge-
brek kampt.
Men zou gebruik willen gaan maken 
van een deel van het gebouw van Aard-
kunde aan de Mijnbouwstraat 120.
Onze gedachten laten u geheel wat an-
ders zien.

snel geboren, Wij zijn steun bij de be-
woners binnen het project gebied gaan 
zoeken via handtekeningenlijsten en 
mail contacten, wat ons inmiddels op 
een steun van 95 contacten is komen te 
staan, en zo worden ze door ons regel-
matig bijgepraat.
Via de mail hebben wij een bewoners-
raadpleging gehouden met een keuze 
uit een zevental opties, waaruit bleek 
dat de bewoners zich slecht geïnfor-
meerd voelden door de gemeente, en 
niet op de hoogte waren van de her-
zieningen  in het plan2009 (er zijn o.a. 
vier in onze ogen gevaarlijke  speelei-
landen ingetekend), op de helft van de 
Prof Oudemanstraat en de Prof Hen-
ketstraat, en het verdwijnen van acht 
parkeerplaatsen in het zuidelijk deel 
van de Prof Krausstraat.
Ook  bleek hieruit dat er in plaats hier-
van een afgetekende meerderheid was 
voor het inrichten van een speelplek  
zonder hondenpoep op het voorterrein 
van de Wipmolen in overleg met VTV. 
Wij hebben met dit gezamenlijk wen-
senpakket contact gezocht met diverse 
plaatselijke politieke partijen, en een 
uitgebreide brief via de griffie aan het 
college van B&W gestuurd, met als 
doel om met de verantwoordelijk wet-
houder Anne Koning aan tafel te ko-
men, wat onder druk van het CDA, 
Stadsbelangen en de SP is gelukt.
Het voor ons teleurstellend verlopen 
gesprek, ligt bij het schrijven van dit 
artikel al weer 22 dagen achter ons, en 
er is van de gemaakte afspraken nog 
steeds van de kant van de wethouder 
bij ons geen verslag binnen, waar we-
derom blijkt dat het met de communi-
catie naar de burgers nog steeds slecht 
gesteld is, een beeld waar zowel burge-
meester Verkerk als Anne Koning zich 
des gevraagd totaal niet in herkennen.
In dit gesprek nam de wethouder het 
ons vooral kwalijk dat wij een bewo-
ners raadpleging hebben gehouden, 
omdat hiermee de indruk is gewekt dat 
er nog iets te kiezen was, en dat was ze-
ker volgens haar niet het geval.
Dus of er zoals de kop luidt, sprake is 
geweest van ”in samenspraak met de 
bewoners” zoals  in het raadsbesluit 
staat beschreven, mag ieder voor zich 
invullen.

Namens de 
”bewoners commissie professoren wijk”,

Theo Pex  

werd in nog geen jaar tijd gebouwd. 
Met de drie vrolijk groene woonblok-
ken achter de Korvezeestraat leverde 
DUWO in april 2009 het snelst ge-
bouwde studentencomplex op ooit. 
Het werd gerealiseerd met een vrij 
uniek nieuw bouwsysteem. Daarbij 
werden woonunits, die normaal ge-
sproken alleen kunnen worden ge-
bruikt voor het neerzetten van tijdelijke 
woningen, zodanig doorontwikkeld dat 
ze als permanente bouw kunnen fun-
geren. De studentenflat kon daardoor 
in extreem korte tijd worden gebouwd, 
maar voldoet wel volledig aan de eisen 
van het bouwbesluit voor permanente 
woningen en kan moeiteloos de tand 
des tijds weerstaan. Het complex biedt 
woonruimte aan 186 buitenlandse stu-
denten.
In juni kon DUWO beginnen met de 
bouw van een andere grote studenten-
flat aan de Rotterdamseweg, vlakbij 
de nieuwe dépendance van de Haagse 
Hogeschool. Deze flat krijgt 267 stu-
dentenwoningen en is eind van dit jaar 
klaar. Kort daarna begon de bouw van 
een derde grote studentenflat aan de 
Balthasar van der Polweg. Hier staan 
al twee studententorens van DUWO. 
In deze derde toren kunnen 405 stu-
denten wonen vanaf 2011. Deze laatste 
twee studentenflats worden overigens 

gebouwd met hulp van andere corpo-
raties, die wat rijker zijn dan DUWO: 
de Roterdamseweg dankzij hulp van 
WoonGoed 2-Duizend uit Limburg en 
de Balthasar van der Poltoren met hulp 
van de Brabantse corporaties Lauren-
tius.

TU-Noordgebied
De al zo lang geplande herontwikkeling 
van de oude voormalige universiteits-
gebouwen in het TU-Noordgebied kon 
in de herfst beginnen. Hier wordt niet 
alleen nieuw gebouwd, maar ook gere-
noveerd en herontwikkeld. Inmiddels 
wordt aan twee projecten gewerkt. Van 
het De Vries van Heijstplantsoen is het 
achterste deel gesloopt. Het monumen-
tale voorste deel, het vroegere gebouw 
voor Scheikundige Propedeuse, wordt 
volledig gerenoveerd. In totaal komen 
hier 294 studentenwoningen. Het ande-
re project in dit gebied waaraan wordt 
gewerkt is Mijnbouwplein 11. Dat 
wordt gerestaureerd en herontwikkeld 
tot 95 studentenwoningen en 650 m2 
bedrijfsruimte voor startende onderne-
mers. Ook voor de bouw in TU-Noord 
geldt dat DUWO hulp krijgt, en wel 
van de corporatie Bergopwaarts uit het 
Limburgse Deurne.

Het gebouw bekend onder de naam 
Gele Scheikunde staat ook op de lijst 
om verlaten en gesloopt te worden . 
Volgens plannen – welke zijn getoond 
– zou daar eventueel een woonwijkje 
kunnen komen met woningen in het 
dure segment.
Dit zou niet nodig zijn want de ruimte 
die vrij komt kan als volgt gebruikt 
worden.
Na het slopen zou er ondergronds 
ruimte gemaakt kunnen worden voor 
het parkeren van de motorvoertuigen 
voor het personeel van de TU en de 
bezoekers daarvan.
Op deze parkeergelegenheid kan een 
nieuw gebouw komen voor Bouwkun-
de.
De nieuwbouw kan dan met een loop-
brug verbonden worden met het hui-
dige oude gebouw.

Zodat er naar de wereld buiten Bouw-
kunde een modern en een zeer mooi 
oud gebouw op de kaart gezet kan wor-
den.
De ruimte die is vrij gekomen kan zelfs 
tweeledig gebruikt worden deels voor 
Bouwkunde en deels voor beperkte 
woningbouw of groen voor de wijk.
Om u een idee te geven hebben wij een 
fotomontage gemaakt om u te laten 
zien wat wij hier bedoelen.
Wij zijn benieuwd hoe u hier over 
denkt. U kunt gerust reageren naar ons 
Email adres van de wijkkrant. 
wijkkrantwippolder@gmail.com

Fotomontage: Stan van Adrichem.
Tekst: J.A. van den Berg.

Bouwkunde

Bouw studentenwoningen in
TU-wijk nu in hoog tempo voort.

lijkt het U wat?
neem contact op met de redactie  wijkkrantwippolder@gmail.comwijkkrantwippolder@gmail.com

of bel voor informatie 06-53693492

is dringend op zoek naar een 
Secretarieelmedewerker (m/v)
die mee gaat werken aan de wijkkrant 

De Wijkkrant

In aanbouw: 267 studentenwoningen aan de Rotterdamseweg.
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Wonderen zijn de wereld nog niet uit. 
Veel mensen kunnen wonderlijke ver-
halen vertellen over wat zij hebben 
meegemaakt. 

Toch zijn wonderen voor veel men-
sen reden om het geloof op zijn 
minst wantrouwend te bekijken.  
Hoe zat dat ook weer met die muur 
van water, waar een heel volk tussen-
door liep?
  
Liep Jezus niet over het water? Het 
verhaal gaat dat mensen in Bijbelse 
tijden heel oud werden. Honderden 
jaren wel. 

Hoe zit dat eigenlijk? Het lijkt wel of 
dit soort wonderen wèl de wereld uit 
zijn, wij maken ze in ieder geval niet 
meer mee. 

Wanneer ik door de Wippolder fiets en 
om mij heen kijk, zie ik toch ook wel 
weer wonderen genoeg. Ik geniet van 
de nieuwbouw, elk mens is een wonder 
op zich en als de bomen straks weer uit 
gaan botten, kan ik mijn geluk niet op. 
Maar ook ik heb nog nooit iemand 
over het water langs de Emmalaan zien 
lopen. 

Is het geloof dan onzin? Moet je maar 
niet meer geloven omdat dit soort ver-
halen door mensen die geloven verteld 
worden? 

Omdat wij allemaal stadsgenoten zijn, 
zal woensdag 31 maart gratis gekleur-
de paaseieren worden uitgedeeld aan 
het winkelend publiek in de Delftse 
binnenstad. 

Hierna zal er een Paasviering plaats-
vinden, die gericht zal zijn op onze 
stadsgenoten die het extra moeilijk 
hebben in deze tijd. 
Naast de mensen van de Delftse op-
vanghuizen, zullen ook dak– en thuis-
lozen zich aansluiten vanuit de maat-
schappelijke opvang uit het Westland 
en Oostland.. 

Programma 

16:00 u  
Inloop met koffie / thee en Paasgebak

17:15 u  
Paasviering waarin stadsdiaken Hans 
van Bemmel ofm zal voorgaan 

18:00 u
warm/koud Paasbuffet 

Voorganger in de viering is stadsdia-
ken Hans van Bemmel ofm. 
De inleiding hierbij zal verzorgd wor-
den door Jaap Smit, voorzitter van het 
WMO project ‘Samen Stadgenoot’. 

De muziek zal verzorgd worden door 
een gelegenheidskoor onder leiding 
van Sonja Nowee, en The Joker and 
the Thief. 

Clara schreef:

voor geen geld ter wereld
zijn te koop
mijn ogen en mijn oren,
mijn stem en mijn adem,
mijn mond die eet en spreekt,
en Arie bemint,
mijn armen, mijn voeten en mijn 
benen,
mijn hoofd, mijn hart,
mijn lichaam,
mijn geloof.

Ze stond erbij als een dood vogeltje. 
Op afstand hoorde zij wat er over haar 
gezegd werd. 
Was zij nu werkelijk de vrouw die met 
alle winden meewaaide, die de één ge-
lijk gaf en de ander?
Was zij nu werkelijk iemand die met 
de waarheid een loopje nam? 

Het ergste was feitelijk dat ze zeiden: 
Ze gaat met een ander naar bed. Arie 
moest dat eens weten, maar Arie is 
zo’n goeie sukkel.

Hebben deze onderwerpen met elkaar 
te maken? Zeker hebben ze iets ge-
meen, namelijk dat ze in de hoofden 
van velen mooier worden herinnerd 
dan ze in werkelijkheid waren. Goe-
de herinneringen worden gekoesterd, 
zware tijden vaak gebagatelliseerd of 
verdrongen.

Zonder volledig te willen zijn, bren-
gen we een aantal winkels in de herin-
nering die uit de Wippolder zijn ver-
dwenen. Op de Delfgauwseweg ging 
men naar Van der Heijden, Jamin en 
Schooneveld Banket en Snoep. Men 
kocht sigaren bij Beute, vlees bij slager 
Gillemans en voor een knappe coupe 
was er kapper Van Ieperen. In de Fre-
derik Hendrikstraat kon men terecht 
bij Albert Heijn, Deko, de drogisterij 
met juffrouw Verheul, Van Koppen 
Manufacturen, de beeldenwinkel van 
Van der Helm, en voor boter, kaas en 
eieren ging men naar Van Leeuwen. 
Ook op de Nassaulaan waren er tal 
van winkels, zoals De Fouw Porse-
lein, Van Karsen Groente & Fruit, en 
bakker Krabbedam. Op de Klooster-
kade kocht men bezems en borstels 
bij Wim van Zon, brood bij Verleg, en 
Haak had er zijn waterstokerij. Stuk 
voor stuk zijn ze verdwenen door de 
veranderende tijd en de komst van 
de supermarkten. Maar is dat erg? De 
meeste mensen vinden zo’n grote win-
kel waar alles te koop is best gemak-
kelijk. De keerzijde is echter dat veel 
buurtvoorzieningen voor ‘even snel 
een boodschap’ er niet meer zijn. En 
als je wat ouder bent, is dat niet altijd 
even prettig.

Ook in het kerkelijk leven is er veel 
veranderd. Vroeger waren er christe-
lijke en katholieke scholen, soms met 
de jongens en meisjes apart. Ze waren 
strikt gebonden aan de kerk en de 
pastoor of dominee. Zelfs spelen van 
kinderen met verschillende geloven 
en was er vaak niet bij. De kerkelijke 
voorschriften waren helder en daar 
had men zich aan te houden. Maar 
toen kwam de emancipatie: mensen 
werden mondiger, onafhankelijker en 
meer individualistisch. Men liet zich 

Ds. Kees Maas
Column

Praatjes

Klein bericht uit de Vredeskerk 

de wet eenvoudig niet meer voorschrij-
ven. Opnieuw de vraag: is dat erg? 
Zouden we terugwillen naar vroeger? 
De sociale voorzieningen zijn sterk 
verbeterd. Maar ook deze tijd kent een 
keerzijde: men bekommert zich min-
der om de ander en er is, ondanks alle 
welvaart, veel eenzaamheid.

Daarnaast zal in de komende tien jaar 
nog een groot aantal protestante en 
katholieke kerken zijn deuren moeten 
sluiten. Vergaat daarmee de wereld? 
Dat niet. Maar velen zullen hun heil 
en troost elders moeten zoeken en op 
zoek moeten gaan naar andere vormen 
van spiritualiteit. Ook negatieve veran-
deringen zijn niet tegen te houden, al 
willen we dat nog zo graag. 

Maar het is geen somberheid troef. Er 
zullen nieuwe generaties opstaan en 
daarmee andere vormen van samen-
zijn en samenwerken, waarbij de waar-
den in de kern niet zullen veranderen. 
De mens is een flexibel wezen. Weet 
u het nog, de Nozema? De draadom-
roep met vier zenders en de elektrische 
Hoover-wasmachine, die te huur was? 
Weg was de waterstoker uit de Spiek-
manstraat, en

enkele andere winkels in de directe 
omgeving. Voor we het wisten was 
daar de eerste zwart-wit televisie. Nu 
knippert er niemand meer met de 
ogen voor honderd televisiezenders, 
internet en YouTube, en heeft jong 
en oud een mobieltje om vooral maar 
overal bereikbaar te zijn.

Natuurlijk mag u best mijmeren over 
toen, en dromen over de kleine boe-
renbedrijven en tuinderijen in Delf-
gauw. Maar het leven was zwaar en ze 
moesten hard werken om brood op de 
plank te krijgen. Tijden veranderen 
door de eeuwen heen, daar is geen 
ontkomen aan. En iedere periode heeft 
zo zijn uitdagingen en positieve kan-
ten. Maar één ding verandert nooit: na 
deze koude winter, met weinig schaat-
sen en veel sneeuw, zullen binnenkort 
de krokussen en narcissen weer vrolijk 
het voorjaar aankondigen.

Geniet ervan!

Hans de Groot en Gerard Meijer

  Clara kon het niet langer aanhoren. 
Ze ging naar buiten en op een bankje 
onder de boom naast de kerk schreef 
ze haar verdediging.
Ik liep naar haar toe en vroeg:
Clara, waarom ging je niet naar die 
dames, die over je spraken? Waar-
schijnlijk was het praten over jou di-
rect opgehouden.
Clara, waarom zeg je niet dat je alles 
gehoord hebt en dat er niets van waar 
is? Mogelijk was je naam daarmee ge-
zuiverd.

Clara, waarom gaf je degene die je 
vals beschuldigde van overspel geen 
klap in haar gezicht? Dat had indruk 
gemaakt.

Tot nu toe had zij zich in stilzwijgen 
gehuld. Ze stond op en vroeg:
Hoe weet jij dat ik de waarheid spreek? 
Hoe weet jij dat ik Arie waard ben en 
niet met een ander ga? Mijn verhaal 
staat tegenover hun verhaal. Wat ik 
ook zeg, ik zal geen gelijk krijgen.
Ik heb voor mezelf opgeschreven wie 

ik ben. Het staat zwart op wit. Nu kan 
ik er weer tegen.
Mag ik nog een laatste vraag stellen?
Jij bent zo sterk dat je op deze manier 
daarmee om kan gaan. Ik denk dat veel 
mensen huilend naar huis zouden lo-
pen.

Je zou iets voor deze mensen kunnen 
betekenen door duidelijk te laten mer-
ken dat dit soort praatjes mensen ka-
potmaken? 

Nogmaals, Clara, had je niet iets moe-
ten zeggen?

Ik ga me niet verdedigen tegen haat en 
jaloezie, dat is helemaal niet nodig en 
zouden anderen ook niet moeten doen. 
Haat en jaloezie zijn zelfvernietigend. 
Hopelijk zien zij dat op tijd in.
Maar jij schrijft toch in kranten? Wel, 
doe er iets mee, hier heb je mijn brief, 
mijn liefdesbrief.
Bij deze,

Pastor Kees Maas

Wonderlijk
Een moeilijke vraag. Ik kan nu gaan 
proberen om een aantal wonderen te 
verklaren. 
Dan is die muur water gewoon het 
wegtrekken van de zee door de wind 
geweest. 
Maar zo ben ik niet van plan om met 
die verhalen om te gaan. 
Ik geloof ze omdat ze mét dat wonder 
iets zo moois vertellen waar ik nu nog 
wat aan heb. 
Om bij die watermuur te blijven: een 
volk dat uitgebuit werd wordt bevrijd. 
Niet door de mensen van dat volk, 
maar “zo maar”, door “iets anders”, 
door een “macht” die ze God noemen. 
Ik weet dat die macht, God, mij ook 
zal bevrijden.
Van de dood. 
Daarom vertel ik de verhalen verder. 
Wel wetend dat zij een geheim bezit-
ten dat ik ook nu nog niet helemaal 
kan bevatten. 
 
Gek verhaal. Ik kan niet zeggen dat ik 
alles begrijp. Dood en leven, het blij-
ven raadsels. De verhalen over won-
deren helpen mij meer uit het leven 
te halen dan wanneer ik zonder zou 
moeten. 
Ze doen mij goed. De angst voor het 
donker, die vijand of dat karwei verlies 
ik. Ik word meer mens. 
Wonderlijk. 

David Knibbe.
 

Het Paasdiner zal worden verzorgd 
door de vrijwilligers van het RK Stads-
diaconaat (kookgroep voor dak– en 
thuislozen), jongeren van M25. 

Over de verdere inhoud van deze bij-
eenkomst zullen wij u nader berichten. 

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op 
prijs! 

Hans van Bemmel ofm  
Jaap Smit
Stadsdiaken Delft e.o.   
Voorzitter ‘Samen Stadsgenoot’

“Samen Stadgenoot”

De goeie ouwe tijd en het ‘Rijke Roomse Leven’…
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Nieuwe woonwijk biedt groenstedelijk woonmilieu

Initiatief Stadspark Delft Zuid-Oost

fo
to

:J
.A

.v.
d.

 B
er

g

Gemeente Delft, AM en Staedion tekenen 
overeenkomst voor ontwikkeling TNO 
Zuidpolder 
Maandag 8 februari ondertekenden de 
wethouders Anne Koning en Dick Ren-
sen, namens het college van B&W Delft 
en Gerhard Bolk en Willem Krzeszewski 
namens de ontwikkelingscombinatie Wa-
tertuinen van Delft CV (AM en Staedion) 
de samenwerkingsovereenkomst voor de 
ontwikkeling van Watertuinen van Delft.  
Het voormalige TNO-terrein wordt ge-
transformeerd tot een groenstedelijk 
woonmilieu in een parkachtige setting. 
De ambities voor het gebied in de Delftse 
TU-wijk zijn groot. Gemeente, AM en 
Staedion streven naar een geheel nieuw 
woonmilieu met een eigen identiteit dat 
ook kenniswerkers moet aantrekken. 
De samenwerkingsovereenkomst is de 
juridische en inhoudelijke basis voor de 
verdere ontwikkeling van het gebied en 
een logisch gevolg van het gezamenlij-
ke inzicht dat het terrein zich uitstekend 
leent voor een volledige transformatie tot 
woonwijk. 
Het gebied ligt achter het hoofdgebouw 
van TNO en strekt zich uit tot aan de 

In december 2009 is een werkgroep bin-
nen de belangenvereniging aan de slag 
gegaan om de mogelijkheden te onder-
zoeken voor de oprichting van een Stads-
park in het TU Noord gebied.
Aanleiding daarvoor is dat in het wippol-
der gebied in tegenstelling tot andere wij-

Op het moment van schrijven van deze 
column staan de gemeenteraadsverkie-
zingen nog voor de deur en zal na de 
verkiezingen op 3 maart een nieuw col-
lege gevormd worden. Sinds de oprich-
ting van de belangenvereniging in 2003 
hebben we met twee colleges in Delft te 
maken gehad. 
De verkiezingen zijn voor ons een mooi 
moment om de politieke partijen te 
vragen hoe zij de afgelopen periode 
naar de Wippolder hebben gekeken en 
hoe het de komende periode zal gaan. 
De politieke partijen hebben hun best 
gedaan de vragen te beantwoorden en 
toe te lichten*. En het ziet er goed uit 
voor de Wippolder. Er is vanuit de poli-
tiek veel aandacht voor het behoud van 
de groene omgeving rond de Botani-
sche tuin, het verkeer, groene inrichting 
en inspraak voor bewoners. 
Maar de Wippolder heeft niet alleen 
met de politiek te maken. Er zijn veel 
organisaties die in het gebied actief zijn, 
zoals de Botanische Tuin, TU Delft, 
woningcorporaties, projectontwikke-
laars, ondernemers, bewonersgroepen 
en natuurlijk de gemeente. Wij probe-
ren met die organisaties in gesprek te 
zijn omdat je toch met elkaar de wijk 

De belangenvereniging heeft bezwaar 
gemaakt bij de Raad van State tegen het 
huidige gemeentelijke plan voor ver-
vanging van de Sebastiaansbrug. Wij 
zijn niet tegen vervanging van de hui-
dige brug, maar wel tegen een bredere 
en hogere brug, omdat deze daardoor 
meer verkeer zal aantrekken en daar-
mee de toch al overbelaste route door 
TU - Noord nog drukker zal maken 
met nog meer vervuiling. 

De belangenvereniging bepleit bij de 
gemeente al vele jaren voor alternatieve 
ontsluitingen van de wijk en heeft on-
dermeer samen met VVD en D66 een 
verkeersplan gemaakt en samen met 
deze partijen vorig jaar een politiek café 
georganiseerd. 
Tijdens de begrotingsbehandeling is het 
verkeersplan door D66 aangeboden aan 
de wethouder.  Inmiddels heeft de wet-
houder toegezegd de ideeën uit dit plan 
mee te nemen in de milieu effect rap-
portage (mer) die op dit moment voor 
de gehele Wippolder wordt uitgevoerd. 
Deze mer is een gevolg van een eerdere 
beroepsprocedure die de belangenver-
eniging heeft gevoerd bij de Raad van 
State, en die door de belangenvereni-
ging is gewonnen.

Enige leden van TU Noord hebben in-
middels al weer 2 gesprekken met de 
door de gemeente ingeschakelde ver-
keerskundige gehad over de ontwikkelde 
profielschetsen.
Ook onze wijkcoördinator is bij de be-
sprekingen aangeschoven om het proces 
te volgen. De vaart zit erin!
De keuzes voor de profielen  zijn nu ver-
der teruggebracht naar 2 varianten. Een 
variant gaat uit van mengen van fiets- en 
autoverkeer aan de zuidzijde. (kant Gele 
Scheikunde). Deze heeft de voorkeur van 
de belangenvereniging, maar nader on-
derzocht wordt of dit consequenties heeft 
voor de verkeersveiligheid. De tweede 
variant gaat uit van een dubbel- fietspad 
aan de noordzijde.
Een en ander is verwerkt in een nieuwe 
versie van de memo, die nog niet aan ons 
verstrekt kon worden omdat enkele klei-
ne details nog moeten worden aangepast. 
Wanneer de memo klaar is zullen wij die 
ontvangen.
Een vervolgstap is de ruimtelijke inpas-
sing van de profielen en verdere detail-
lering (welk verhardingsmateriaal, soort 
groen etc). Het kan zijn dat de gemeente-

A13, het bedrijventerrein Delftechpark, 
de Schoemakerstraat en de Professoren-
buurt. 
Het hele terrein meet circa 17 ha. Een 
groot deel langs de randen bestaat uit 
groen en water waardoor een groen 
woonmilieu kan worden gerealiseerd. De 
centrale ligging, dicht bij het centrum en 
diverse kennisinstellingen, is uitermate 
gunstig. 

Woonaanbod voor brede doelgroep 
De gemeente, AM en Staedion hebben 
samen een nieuw plan ontwikkeld, dat 
in de komende periode verder wordt uit-
gewerkt.
Partijen hebben de ambitie om een 
groenstedelijk woonmilieu te ontwik-
kelen. 

ken in de stad een dergelijke voorziening 
ontbreekt en de structuurvisie 2030 een 
forse verdichting van deze wijk voorziet.
Nu het bestemmingsplan TU Noord gro-
tendeels is vernietigd door de RVS in mei 
2009 en de RvS zich kritisch heeft uitge-
laten over de haalbaarheid van de bouw-

In deze mer zullen de negatieve effecten 
worden bepaald van de gepande nieuw-
bouw van meer dan 6000 woningen in 
de Wippolder, waaronder de verkeersef-
fecten en de daarmee gepaarde luchtver-
ontreiniging.

De belangenvereniging vindt, dat je pas 
een goed besluit over de Sebastiaansbrug 
kunt nemen, als eerst in de mer goed is 
gekeken naar alternatieve  verkeersont-
sluitingen. Het zou best kunnen, dat dan 
kan worden volstaan met een minder 
brede brug.

Dat spaart niet alleen ruimte en groen, 
maar ook geld. Iets wat  het gemeentebe-
stuur erg welkom zou moeten zijn met 
de  aangekondigde bezuinig van 15 mil-
joen euro per jaar

Wippolder leefbaar moet houden. Dat 
resulteert in mooie initiatieven waar wij 
als belangenvereniging in meedenken 
en meewerken. Denk aan een plan voor 
een Stadspark in Delft Zuid - Oost **, 
het verkeersplan voor de ontsluiting 
van de Wippolder en het Watercen-
trum. Maar ook stellen wij ons kritisch 
op als het gaat om de plannen voor 
meer woningen, meer verkeer en min-
der groen.

Ik ben er trots op dat wij dit allemaal 
met de inzet en steun van de leden mo-
gelijk maken. Met de antwoorden van 
de enquête in het achterhoofd zullen 
wij de dialoog met de gemeente en het 
college vervolgen.

Erik van Hunnik
voorzitter

*) De vragen en antwoorden staan op 
onze site: www.tunoord.nl 
**) Delft Zuid-Oost is het gebied dat van 
Noord tot Zuid begrensd wordt door het 
Centrum en de Kruithuisweg en van 
Oost naar West van de A13 tot aan de 
Schie

lijk ontwerper hiervoor een locatiebezoek 
wil brengen om de situatie ter plekke eens 
goed te bekijken. Wij vinden een dergelijk 
bezoek natuurlijk prima en ontvangen 
hem/haar graag. Ook zijn we uiteraard 
bereid ideeën aan te leveren voor de ont-
werpsessie. 

Wanneer de ontwerpen gereed zijn is het 
tijd om ze te bespreken met de bewoners. 
Gedacht wordt aan het organiseren van 
een sessie voor de mensen die aan de Juli-
analaan wonen. 
Belangenvereniging TU Noord wil mee-
helpen de avond te organiseren en de in-
formatieverspreiding te ondersteunen met 
de website van de Belangenvereniging.

“Watertuinen”

Herinrichting Julianalaan – West

Andere Sebastiaansbrug spaart ruimte, 
groen en geld

Met een aantrekkelijk woonaanbod voor 
een brede doelgroep, waaronder kennis-
werkers.  
Het plan gaat uit van een grote variëteit 
aan woonmilieus, woningtypen, ruimtes 
voor werken en andere voorzieningen. In 
plaats van een woonwijk naast een park 
wordt het gebied gebouwd als onder-
deel van het groen en voorzien van een 
doorlopende openbare groene ruimte 
van grote kwaliteit, kindvriendelijk en 
met fiets- en wandelroutes in alle wind-
richtingen. Voor het autoverkeer komen 
er twee aansluitingen op de Schoema-
kerstraat. Start verkoop van de eerste wo-
ningen zal naar verwachting medio 2011 
plaatsvinden. 
Wethouder Koning is trots op de samen-
werking en voorgenomen plannen op 
deze locatie in de huidige economische 
marktsituatie.

Bron: Gemeente Delft en 
Ontwikkelingscombinatie Watertuinen.

plannen bij de Botanische tuin staan alle 
mogelijkheden weer open voor een alter-
natieve inrichting van het gebied.
De financiële crisis heeft alle partijen 
ervan doordrongen dat groen en duur-
zaamheid loont en onlosmakelijk ver-
bonden dient zijn met de stadsontwik-
keling. 
Het doel van de werkgroep is om de mo-
gelijkheden te onderzoeken voor een 
park voor het centrum, als verbindend 
geheel in Delft ZO en als onderdeel van 
de herinrichting in TU Noord. Met het 
park zal de leefomgeving van de hele wijk 
verbeteren, zowel het ecosysteem (na-
tuur, milieufuncties zoals beter klimaat 
en waterberging, “groene long”), als soci-
aal (ontmoetingsruimte, verbinding be-
woners en studenten, spelen/bewegen). 
De werkgroep zal de mogelijkheden ver-
kennen en daarop een programma van 
eisen maken op basis waarvan wij met 
hulp van deskundigen een voorstel naar 
gemeente/ontwikkelaar willen uitwerken.

Planning
De schetsen kunnen eind maart gereed 
zijn. Dan komt er een nieuw overleg met 
de Belangenvereniging (werkgroep Juli-
analaan West). 
De bewonersavond kan dan nog voor de 
mei- vakantie plaatsvinden!
De uiteindelijke planning is dan dat de 
schop nog voor het einde van 2010 de 
grond in gaat. We hebben constructief en 
plezierig overleg gehad en hopelijk leidt 
dit nu ook tot een goed en snel resultaat !.

Uitgangspunten van de gemeente voor de 
herinrichting van Julianalaan West  zijn 
en blijven:
-30 km zone
-Behoud aantal parkeerplaatsen
-Zoveel mogelijk behoud huidige bomen
-Waar mogelijk benutting van ruimte voor 
verblijfsruimte/ontmoetingsruimte
-Behoud huidige laanstructuur
-Start herinrichting uiterlijk 
  1 januari 2011.
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