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Belangenvereniging     TU Noord 
 
 
Aan: 
Gemeenteraad Delft 
Postbus 78 
2600 ME DELFT 
 
 
Betreft: 

 
Bestemmingsplan TU Midden en Noord 

Delft,  9 april 2013 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om, in aanvulling op onze zienswijze van 18 december 
2012, nog een aantal punten bij u onder de aandacht te brengen.  
 
 
 
1. Aanpassing n.a.v. zienswijzen op het bestemmingsplan  

Wij hebben bezwaar tegen de ruime afwijkingsbevoegdheid, namelijk bouwen tot 5 meter extra 
hoogte boven de volgens het bestemmingsplan toegestane goot- en bouwhoogte (raadsvoorstel 
7.B.4) en van sloop zonder vergunning (raadsvoorstel 7.B.11). 
 
Wij verzoeken u te overwegen om te bepalen dat de afwijking in proportie tot de hoogte van het 
gebouw moet worden bezien. Bijvoorbeeld ten hoogste 1,25 maal de goot- en bouwhoogte met 
een maximum van 5 meter. Dit ter voorkoming van disproportionele verhogingen. Ter illustratie: 
Op de locatie Hammenpoort geldt volgens het bestemmingsplan op het bouwvlak achter de 
Hammenboerderij een goot- en bouwhoogte van 3 respectievelijk 6 meter. De mogelijkheid om 
daar een gebouw  5 meter extra te kunnen verhogen betekent bijna een verdubbeling van de 
eerder toegestane bouwhoogte.    
 
Een omgevingsvergunning en daarmee toetsing door de gemeente ten behoeve van sloop van een 
bouwwerk, zeker daar waar het gaat om cultuurhistorische waardevolle bebouwing zoals (de 
entree van) Gele Scheikunde , is wat ons betreft een redelijke vereiste. Wij zien geen reden voor en 
afwijkingsbevoegdheid ‘sloop zonder vergunning’  en hopen dat u ook deze bepaling wilt herzien.  
 

 
2. Bescherming Botanisch Tuin en Kluyverlaboratorium  (Julianalaan 67) 

Ten opzichte van eerdere plannen is de Botanische Tuin en omgeving beter beschermd. Met name 
de nieuwe beleidsregel voor het beschermen van cultuurhistorisch groen, draagt hieraan bij 
evenals de aanstaande status van Beschermd Stadsgezicht TU Noord. Niettemin zijn wij van mening 
dat het gehele complex van Botanische Tuin en Kluyverlaboratorium nog beter beschermd zou 
kunnen worden door de status van gemeentelijk monument, een wens voor het gebouw 
(Julianalaan 67) door de raad eerder in 2004 uitgesproken. Een hernieuwde uitspraak in deze  
 

mailto:belangenvereniging@tunoord.nl�
http://www.tunoord.nl/�


Belangenvereniging TU Noord 
secretariaat: Postbus 3259,  2601 DG  Delft 
e-mail: belangenvereniging@tunoord.nl  
internet:  www.tunoord.nl 

opgericht 12 september  2003 
inschrijving Kamer van Koophandel nr. 27261828 
Postbank nummer 3693415 
t.n.v. Belangenvereniging TU Noord, Delft 

 

richting door de raad zou in elk geval bijdragen aan de kans op duurzaam behoud van dit gebouw 
en gebied. Ter herinnering: Het is nog maar kort geleden dat er een aanvraag sloopvergunning lag 
voor een groot deel van het nabijgelegen rijksmonument waarin inmiddels de faculteit Bouwkunde 
is gehuisvest (Rode Scheikunde). 
 

 
3. Beleidsregel cultuurhistorisch waardevolle groengebieden (cie S&V) 

Verder merken wij op, en marge van de behandeling van het bestemmingsplan, dat aandacht 
besteed zou kunnen worden aan een betere bescherming van een aantal groengebieden die in 
2009 als "16 groene parels in Delft als spiegels van de tijd"1

 

 zijn benoemd, maar uiteindelijk niet op 
de lijst zijn gekomen van de genoemde beleidsregel: (1) het De Vries van Heijstplanstoen, (2) de 
Rooms Katholieke begraafplaats aan de Kanaalweg en (3) het Zuidplantsoen/Muyskenlaan naast de 
Algemene begraafplaats Jaffa. 

 
4. Verkeer 

Een belangrijke zorg betreft nog steeds de nog altijd toenemende verkeersoverlast in TU Noord. De 
capaciteit van al overbelaste wegen wordt met dit bestemmingsplannen alleen verder verruimd 
(Schoemakerstraat), zonder maatregelen die de hoeveelheid verkeer effectief beperken. Er wordt 
hierbij gerefereerd aan het LVVP, maar daarbij wordt voorbij gegaan aan maatregelen uit het LVVP 
die niet worden uitgevoerd, zoals de omvorming van de Julianalaan tussen Poortlandplein en 
Oostplein tot 40-km weg (zoals de Ruys de Beerenbrouckstraat). 
 
Wij vragen u bij de behandeling van dit bestemmingsplan aandacht te geven aan dit punt en bij 
verkeersaanpassingen effectieve volumemaatregelen in te zetten. Daarbij willen wij als bewoners 
graag betrokken worden bij deze planvorming. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Erik van Hunnik 
Voorzitter Belangenvereniging TU Noord 
 
 
                                                 
1 Rapport cultuurhistorisch groen tot 1940 – 16 groene parels in Delft als spiegels van de tijd 
 (#1074357, 12 april 2010), http://www5.knnv.nl/sites/www5.knnv.nl/files/Groene%20Parels.pdf 
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