
De Belangenvereniging TU Noord bestaat dit jaar 8 jaar 
en staat alom bekend als een actieve organisatie. Met 
zo’n 200 leden hebben we onze stem flink laten horen 
en met meer leden kunnen we ons de komende jaren 
nog beter inzetten voor onze leefomgeving. 
Laat uw mening horen en wordt lid op www.tunoord.nl

Groen: afspraken waarborgen
Juist nu is het de tijd om de geformuleerde kansen verder te vertalen naar harde 
planologische randvoorwaarden voor nieuwe projecten. En het mooie is: voor alle 
partijen is dit goed. Bouwers hebben aan de voorkant van het planproces helder-
heid over wat ze moeten doen, hoe ze het zouden kunnen realiseren en vooral 
wat het hen kost en kan opleveren. De burger krijgt op zijn beurt harde garanties 
dat het groen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

Helaas laten concepten van nieuwe bestemmingsplannen wat anders zien: eco-
logische zones zijn niet meer terug te vinden en kunnen worden ingevuld met 
bouwprojecten. De mooie kansenkaart met groene en blauwe projecten lijkt in 
het luchtledige te hangen.  Wij maken ons sterk voor een gemeentelijk groenbe-
leid waarbij heldere regels met een concrete voorgestelde invulling op plankaar-
ten wel eens de belangrijkste motor voor nieuwe ontwikkelingen kunnen zijn.

Wat kan de belangenvereniging doen?
Er is genoeg te doen. Bijvoorbeeld het in - samen met de gemeente - medebe-
woners interesseren voor klimaatadaptieve maatregelen. Maar er is meer. Er zijn 
in de afgelopen acht jaar bijna 2.000 bomen gekapt in de wijk. Herplant van veel 
bomen is beloofd en dat wordt tijd. Daar gaan we iets aan doen.  En tenslotte zijn 
er nog genoeg lege kale plekken in de wijk die we kunnen inventariseren en in 
samenwerking met andere partijen tijdelijk kunnen vergroenen.

Wie denkt hier na
over onze toekomst?



Nou, de knappe (studenten)koppen 
van TU Bouwkunde natuurlijk!

En u bent van harte uitgenodigd om te horen wat ze allemaal bedacht hebben 
op de jaarlijkse:

Algemene Ledenvergadering 
van de Belangenvereniging TU Noord 

Voor het programma hebben we namelijk enkele sprekers van de faculteit 
Bouwkunde van TU Delft uitgenodigd. Kristel Aalbers en Alexia Luising zijn 
vertegenwoordigers van het Alfagamma programma en zullen hun visie en die 
van hun studenten geven op het gebied TU-Noord. Daarbij komen verrassende 
inzichten naar boven. Na het officiële deel en de presentatie van Bouwkunde is 
er gelegenheid om uw vragen of opmerkingen te delen met het bestuur van de 
Belangenvereniging.

Wanneer en waar
Dinsdagavond 2 oktober van 19.45 tot 22.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)
Faculteit Bouwkunde, in de Berlagezaal, gelegen aan Julianalaan 134, gebouw 8. 

Aanmelding vooraf kan via tunoord@gmail.com is gewenst, maar niet noodzake-
lijk. De avond is toegankelijk voor leden van de Belangenvereniging, maar andere 
belangstellenden zijn welkom.

Ik ontmoet u graag op 2 oktober!

Met hartelijke groet,

Erik van Hunnik,
voorzitter

Om u alvast warm te 
maken: onze visie op 
groen

Het is crisis en een van de symptomen 
is dat er in de Wippolder minder 
woningen worden gebouwd dan 
gehoopt.  De gemeente Delft  zoekt 
daarom naar het sleuteltje om deze 
projecten alsnog te realiseren.

Minder groen oplossing 
bouwcrisis?
De gemeente denkt dat de regels 
rondom groen de woningbouw in de 
weg zitten. En dus moeten deze regels 
sterk versoepeld worden. Natuur 
in de wijk is best belangrijk, 
maar het behouden en 
realiseren van ervan wil 
men liever overlaten aan het 
enthousiasme van partijen 
die willen bouwen. 
Het recente verleden leert 
ons echter dat deze partijen, maar 
ook de TU, Duwo en de gemeente zelf 
in de regel niet de clubs zijn met de 
groenste 
vingers wanneer het er op aan komt.
Was het verleden niet al te best, we 
hadden in ieder geval nog af en toe de 
mogelijkheid om – met het bestem-

mingsplan in de hand – partijen bij de 
les te houden door hen te wijzen op 
een belangrijke groenstructuur die 
echt gerespecteerd moest worden. 
Toegegeven, het huidige beleid is ook 
niet zaligmakend. Het is vooral wollig, 
weinig samenhangend en ook voor een 
bouwer moeilijk te doorgronden. 

Groen-Blauwe Kansenkaart
Recentelijk is er daarom in onze wijk 
een zoektocht gestart naar goede 

voorbeelden met groen (vooral 
in combinatie met water) in  

projecten. En wat bleek? Die 
kansen zijn er legio en finan-
cieel ook nog aantrekkelijk. 
Op dit moment wordt er 

daarom op kleine schaal met 
deze kansen driftig door de 

gemeente geëxperimenteerd, waar-
bij subsidies slim worden ingezet en 
projecten met elkaar worden gecom-
bineerd voor een optimaal effect. De 
Belangenvereniging juicht dit toe maar 
ziet ook dat het nog hapsnap is vorm-
gegeven en te veel afhankelijk is van 
enthousiaste individuen. 
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