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Inleiding Begin 2011 zijn we gestart met het TICD-sleutelproject 
Groen-blauw Delft Zuidoost. Inmiddels is een aantal 
kansen uit de rapportage Groen-blauw verzilverd en is 
voor een aantal kansen uitvoering gepland of in voorberei-
ding. Daarnaast heeft het project een aantal algemene 
belangrijke inzichten en successen opgeleverd. 

Bij de behandeling van het rapport Groen-blauw Delft-
Zuidoost op 10 mei 2012 heeft de Raadcommissie 
Spoorzone, Verkeer en Ruimte gevraagd om jaarlijks 
geïnformeerd te worden over de voortgang van het 
project Groen-blauw. Begin 2013 heeft de Gemeenteraad 
de voortgangsrapportage over 2012 ontvangen en 
besproken, dit is de voortgangsrapportage over 2013. 
Deze rapportage wordt ook aan de overige stakeholders 
in het gebied gestuurd.

De stand van zaken aan het eind van 2013 is als volgt: 
•	 Een	aantal	kansen	is	uitgevoerd	en	voor	een	deel		
 van de kansen is uitvoering en of planvorming  
 gestart.
•	 Structurele	samenwerking	tussen	alle	partijen	met	
 een belang in het gebied: het stakeholderoverleg 
 is verbreed naar een overleg over ontwikkelingen 
 in het gebied.

Groen-blauw Delft Zuidoost
kansenkaart   januari 2014
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Opgave
& ambitie

Opgave vanuit groen- en waterbeleid: 
•	 Invulling	geven	aan	de	waterbergingsopgave	uit		
 de Waterstructuurvisie (35.000 m3) met:
 1. Als prioriteit het oplossen van de 
  wateroverlast in het noordelijk deel van  
  het gebied.
 2. Op termijn voorkomen dat Delft Zuidoost  
  het overtollige water afwentelt op andere  
  gebieden.
•	 Invullen	van	ecologische	functie	van	groen,	maar		
 ook toevoegen van recreatieve, functionele en  
 economische waarde. 

Ambitie en oplossingsrichting:
•	 Creëren	van	een	robuuster	water-	en	groen-
 structuur. 
•	 Toevoegen	nieuw	water	en	groen.
•	 Uitbreiden	bestaande	structuren.
•	 Beter	benutten	van	bestaande	systemen	en	
 structuren.
•	 Zodanig,	dat	bij	uitbreiding	van	bestaand	water		
 en groen en toevoegen van nieuw water en groen  
 ook ruimtelijke kwaliteit wordt behaald.

Wateroverlast tijdens een heftige regenbui 
op 13 oktober 2013
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Proces 
2013

Stakeholderoverleg 
Het stakeholderoverleg Zuidoost is in 2010 ontstaan ten 
tijde	van	de	MER-procedure	–	toen	hebben	de	verschil-
lende partijen samen overlegd over de verschillende 
alternatieven voor ontwikkeling in het gebied en uitein-
delijk samen het Voorkeursalternatief opgesteld. Diezelfde 
partners werken samen in het project Groen-blauw - een 
vervolg	van	het	MER-project	-	en	inmiddels	is	het	
stakeholderoverleg een regulier overleg geworden. 

Samenwerking bij uitvoering
Bij het opstarten van de uitvoering van Groen-blauw 
merkten we dat het lastig is om kansen te verzilveren 
waar meerdere stakeholders een bijdrage aan moeten 
doen. Daarnaast bleek dat het meenemen van groen-
blauw maatregelen op en rond opstalontwikkelingen 
(nestkasten, tuinen, gescheiden waterafvoer etc) relatief 
makkelijk, snel en goedkoop te regelen is, maar dat het 
maken van een kwaliteitsslag door groene en blauwe 
kansen te koppelen aan grotere ingrepen in de openbare 
ruimte (bijvoorbeeld aanleg wegen, of riolering) lastiger is, 
omdat planningen, budgetten en projectomschrijvingen 
lang van te voren vaststaan. Dit treedt op binnen de 
organisaties van de verschillende partners, maar wordt 
nog complexer als we budgetten en planningen van de 
verschillende partners aan elkaar willen koppelen om zo 
(kosten)efficiënter	te	werken.	

In het afgelopen jaar is een voorzichtig begin gemaakt 
met het koppelen van maatregelen aan andere ingre-
pen en uitvoeringsprogramma’s van andere partners. Zo 
heeft de aannemer van de gemeente bij het aanleggen 
van	natuurvriendelijke	oevers	ook	delen	van	TU	oevers	
meegenomen. 

nieuwe natuurvriendelijke oevers langs de 
Bernhardlaan	en	de	Michiel	de	Ruyterweg
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Uitgevoerd
2013

Gemeente Delft: 

Biodiversiteit:  
De gemeente heeft met de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers in belangrijke mate bijgedragen aan het bevor-
deren van biodiversiteit. Bij de inrichting is rekening ge-
houden met het creeren van kansen voor zowel vlinders, 
libellen,	amfibieën	en	vissen.	De	aanleg	van	de	lijnvor-
mige oeverbegroeiing draagt ook bij aan het netwerk voor 
vleermuizen in de stad. 

Opvallend is het aantal waarnemingen van soorten en 
aantallen van soorten ten opzichte van 2012 die zijn 
opgenomen in de nationale databank Flora en fauna. De 
toename van het aantal soorten planten en dieren is deels 
een gevolg van de maatregelen die genomen worden, 
maar ook van het betrekken van bewoners bij het groen in 
de directe omgeving.

Monitor	TU	wijk
biodiversiteit

aantal soorten
2000-2007 2000-2012 2000-2014

soortgroepen
zoogdieren 4 9 10 (338)
vissen 1 4 8 (53)
amfibieen 2 3 5 (15)
vogels 39 75 104 (1481)
dagvlinders 3 7 13 (49)
libellen 1 1 14 (61)
vaatplanten 179 223 265 (842)
reptielen 1 (1)

bron: Nationale databank Flora en fauna   
 
(In de tabel is het aantal soorten planten en 
dieren weergegeven en tussen haakjes het 
aantal waarnemingen binnen  de groepen)

1. vispaaiplaats bij de Schoemakerstraat 
2. vos bij de Keverling Buismanweg 
3. ooievaar bij de Telderslaan
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Uitgevoerd
2013

Natuurvriendelijke oevers
In 2013 zijn op veel plekken natuurvriendelijke oevers 
aangelegd. Van de watergangen zijn de beschoeiingen 
verwijderd en de taluds minder steil gemaakt, zodat een 
gelijkmatiger overgang tussen water en land ontstaat. 
Hierdoor kan er meer water geborgen worden bij regen-
buien en kunnen er meer soorten planten en dieren leven. 
Natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd bij de watergan-
gen langs: 
•	 gehele	lengte	van	de	Schoemakerstraat
•	 Michiel	de	Ruyterweg
•	 Prins	Bernhardlaan
•	 Amalia	van	Solmslaan	(gestart,	nog	niet	gereed)

Herinrichting Rotterdamse weg
In 2013 is gestart met de uitvoering van de herinrichting 
van de Rotterdamseweg. Het betreft het gedeelte tussen 
de	Julianalaan	en	de	Balthasar	van	der	Polweg.	Het	
project is een uitstekend voorbeeld van het “meekop-
pelen” van groenmaatregelen met reguliere onderhouds-
werkzaamheden. Dankzij een subsidie van de provincie 
Zuid-Holland zijn naast rioleringswerkzaamheden en een 
ophoging van de weg ook kwaliteitsverbeteringen 
mogelijk. Naast het opnieuw bestraten van het hele weg-
profiel	worden	er	extra	bomen	geplant	en	groene	bermen	
worden aangelegd. De kop van de Julianalaan wordt 
compleet heringericht waarbij er grote stukken asfalt 
plaats maken voor groen. 

Eind	2013	is	de	stand	van	zaken	als	volgt:
•	 De	riolering	in	de	parallelweg	ter	hoogte	van		
	 Porceleyne	Fles	en	Octatube	is	vervangen	en	de		
 nieuwe inrichting van de straat is gerealiseerd.
•	 De	riolering	op	de	kruising	met	Julianalaan/Jaffa	
 laan is vernieuwd en er is een overstortput 
 gemetseld. De kruising is heringericht 
 volgens het nieuwe ontwerp.
•	 Op	de	Rotterdamseweg	zelf	is	de	
 vervanging van de riolering gereed tot 
 halverwege het pand van de Haagse Hogeschool.

Julianalaan
Rotterdamseweg

Bernhardlaan

1. ontwerp voor herinrichting kop Julianalaan 
2. project in uitvoering 
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Uitgevoerd
2013

FMVG TU-Delft: 
•	 De	TU	Delft	heeft	de	watergang	rond	Jaffa	
 verbreed en voorzien van een natuurvriendelijke  
	 oever	aan	de	zijde	van	de	Michiel	de	Ruyterweg.	

DUWO:
•	 Het	gebied	Kanaalhof	tussen	Kanaalweg	en	Mijn-	
 bouwstraat is voor publiek toegankelijk. De 
 biotoopvariatie wordt vergroot door hier het tijdelijk  
 groen extensief te maaien.  
•	 De	zeldzame	varens	rondom	het	gebouw	
 Mijnbouwplein 11 worden in stand gehouden.

Belangenvereniging TU Noord: 
•	 Heeft	kritisch	meegekeken	of	afspraken	en	regels		
 worden nageleefd (bijv. bewaken bomenkap en  
 ecologiereserves). 
•	 Informeert	en	enthousiasmeert	bewoners	en	
 instanties. 

1.	natuurvriendelijke	oever	M.	de	Ruyterweg	
2. tijdelijke natuur in de Kanaalhof
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Planvorming
2013

Hoogheemraadschap van Delfland:

Het	Hoogheemraadschap	van	Delfland	heeft	in	2013	een	
nieuwe	Watersysteemanalyse	Zuidpolder	van	Delfgauw	
uitgevoerd	plus	bijbehorende	monitoring	en	inmeting.	Er	
zijn vier belangrijke conclusies: 

1) In Delft-Zuidoost zijn drie locaties waar op dit 
 moment een kans is op wateroverlast:
•	 Kanaalhof;
•	 Amalia	van	Solmslaan;
•	 Prins	Bernardlaan/Jaffalaan.

2) Het gebied van Delft-Zuidoost wentelt een deel  
	 van	het	overtollige	water	af	op	het	Pijnackerse		
 deel van de Zuidpolder van Delfgauw. Samen met  
	 het	overtollige	water	in	het	Pijnackerse	deel	leidt		
 dat daar tot een kans op overlast.

3)	 Een	groot	deel	van	deze	opgave	(o.a.	voor	Delft-	
	 Zuidoost)	wordt	door	Delfland	opgelost	met	de	uit-	
	 voering	van	werkzaamheden	in	het	Pijnackerse		
 deel van de Zuidpolder van Delfgauw. Bijvoorbeeld 
 door de aanleg van de Bergboezem Zuidpolder 
 waarvoor de voorbereidingen reeds zijn gestart en  
	 de	uitvoering	gepland	staat	voor	2015/2016.	En
 met de uitvoering van de volgende werkzaam- 
 heden binnen Delft-Zuidoost wordt de kans op 
 wateroverlast op de genoemde locaties sterk 
 gereduceerd:
•	 Waterberging	in	de	Kanaalhof	(DUWO);
•	 De	afvoerleiding	Rotterdamseweg	(Gemeente);
•	 De	vergroting	van	de	duiker	in	de	Charlotte	de		
 Bourbonstraat (HHD).

4) Voor de locatie rond de Amalia van 
 Solmslaan blijft echter een kans op 
 wateroverlast bestaan (ca. 1000 m3). 

1. locaties met hoge kans op wateroverlast
2.	Delft-Zuidoost	wentelt	af	op	Pijnacker
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Planvorming
2013

Gemeente Delft:
Kanaalweg: 
In aansluiting op de planvorming voor de Sebastiaans-
brug	en	voor	de	studentenhuisvesting	in	TU	Noord	is	de	
gemeente gestart met planvorming voor de Kanaalweg. 
Eerst	worden	de	(beleids)eisen	en	budgetten	(o.a.	het	
rioleringsbudget) geïnventariseerd, waarna met belang-
hebbenden	(m.n.	DUWO	en	vereniging	BOKA)	kan	
worden overlegd. Verdere planvorming en start uitvoering 
is gepland voor 2014. 

DUWO:
Balthasar van der Polweg Noord:
Voor	de	locatie	Balthasar	van	der	Polweg	Noord	heeft	
DUWO	een	omgevingsvergunning	aangevraagd.	Onder-
deel van de vergunningsaanvraag is een verbreding van 
de naastgelegen watergang. Deze watergang ligt in de 
Speeldernis,	langs	de	Balthasar	van	der	Polweg,	en	is	op	
dit moment erg smal. Door de verbreding wordt de water-
gang twee keer zo breed en wordt 150 m² wateroppervlak 
toegevoegd.	TU	is	voornemens	om	deze	watergang	te	
graven tijdens de werkzaamheden om het terrein 
bouwrijp te maken (in 2014).

Kanaalhof:
Gemeente	en	DUWO	hebben	de	uitgangspunten	voor	
het gebied Kanaalhof met elkaar afgestemd. Deze uit-
gangspunten zijn aan belanghebbenden voorgelegd om 
feedback	op	te	halen.	Uitgangspunten	en	feedback	zijn	de	
basis	voor	de	planvorming	van	het	gebied.	Er	zijn	Voorlo-
pig Ontwerpen voor de gebouwen aan de Kanaalweg 2b 
en	aan	de	Prof.	Schermerhornstraat	(ISH).	Daarnaast	is	
er voor de inrichting van het openbaar gebied een schets-
ontwerp opgesteld met daarin ruimte voor waterberging 
en openbaar toegankelijk groen. De drie plannen zullen in 
het eerste kwartaal van 2014 worden 
besproken	met	de	gemeente,	TU	Delft	
en andere belanghebbenden.

Groenstructuren en impressie uit ruimtelijke 
onderbouwing bij realisatie woongebouw 
Balpol-noord. 
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Planvorming
2013

FMVG TU-Delft:
Campusvisie:
Het College van Bestuur heeft de campusvisie vast-
gesteld. De campusvisie geldt als richtlijn voor de cam-
pusontwikkeling	van	de	TU	Delft.	In	deze	visie	probeert	
de	TU	Delft	zoveel	mogelijk	facetten	te	identificeren	die	
van invloed zijn op de campus en deze samen te brengen 
in een kaderstellende visie op de ontwikkeling van de 
campus. De invulling van groen en blauw op de campus 
maakt hier ook onderdeel van uit. Deze visie op groen en 
blauw wordt verder uitgewerkt in een werkdocument, de 
campusatlas.

Bes, de Blaay & Partners:
Stieltjesweg:
Planvorming	en	vergunningaanvraag	voor	665	studenten-
woningen en diverse voorzieningen aan de Stieltjesweg, 
waarbij groene en blauwe kansen worden verzilverd: 

Door het slim toepassen van de huidige betonnen kuip 
waarin	de	industriële	centrifuge	staat	opgesteld,	kan	een	
ruime	waterbuffer	worden	gecreëerd	die	vooral	bij	grote	
buien	de	druk	op	het	rioolsysteem	vermindert.	(Centri-
fuge wordt door Deltares gebruikt voor het uitvoeren van 
onderzoek naar bodemgesteldheid.)

Het huidige terrein is voornamelijk verhard. Onderdeel 
van de uitvoering van het plan is het aanleggen van 1.700 
m² extra groen. Dit wordt grotendeels bereikt met het 
ontharden	van	het	terrein	en	het	creëren	van	een	groene	
invulling van de directe omgeving van de panden, maar 
ook door op een deel van de bestaande bebouwing een 
groen dak aan te leggen.

1. centrifuge Deltares
2. groene terreininrichting Stieltjesweg
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Programma-
breed 2013

vervolg TEEB-stad: 
Deelname	aan	vervolg	van	TEEB-stad		van	het	ministerie	
van	EZ,	onder	trekkerschap	van	Platform31.	De	Delftse	
lessen uit de MKBA in de eerste leergang zijn als input 
gebruikt voor het ontwikkelen van een gebruiksvriende-
lijke, voor iedereen toegankelijke online tool waarmee de 
baten van groen en water in de stad inzichtelijk kunnen 
worden gemaakt. De tool is o.a. ontwikkeld door Delftse 
partijen	(LUZ	architecten	en	Fabrique)

Onderwijs en innovatie:
Groen-blauw als onderwijs-casus:
Opleiding watermanagement Hogeschool Rotterdam.

Blue Green Dream
Internationaal innovatieproject onder leiding van Deltares. 
Er	wordt	gekeken	of	er	in	Delft	Zuidoost	een	innovatieve	
puri-oever aangelegd kan worden. (www.bgd.org.uk)

1.	TEEB-stad	tool,	zie	www.teebstad.nl
2. Kwartetspel Groen en water rond het huis

Groen en water rond het huis: 
Onderzoeksproject in samenwerking met het ministerie 
van	I&M	als	pilot	van	de	Watercoalitie.	Er	is	onderzocht	of	
er draagvlak is voor coalitievorming rond groen en water 
in	de	Wippolder	(Zeeheldenbuurt,	Wippolder	en	Profes-
sorenbuurt) en op welke manier bewoners, organisaties 
en bedrijven bij willen dragen aan meer groen en water 
in hun eigen leefomgeving. Denk aan maatregelen rond 
de eigen woning, zoals ontharden van tuinen, een groen 
dak of een regenton. Maar ook het samen met de buren 
onderhouden van openbaar groen. 

Resultaat
Het project heeft geleid tot meer bewustwording 
van groen en water en van de waarde van een 
eigen	bijdrage	hieraan.	Er	zijn	verschillende	
ideeën	naar	voren	gekomen,	waarvan	er	een	
aantal meegenomen worden in de planvorming 
van deelprojecten van Groen-blauw, een aantal 
reeds uitgevoerd zijn en een aantal niet haalbaar 



“De speeldernis aan de Rotter-
damseweg is heel leuk, maar ligt 
te ver weg. En de groene plekken 
die er zijn in de wijk zijn niet goed 
met elkaar verbonden, er zou een 

groene route moeten komen.”

“De mode van het verharden van 
tuinen is een probleem, zowel voor 
de biodiversiteit als voor de water-

problematiek.  Welliswaar worden er 
tegenwoordig wel meer plantenpot-

ten geplaatst en muren en schut-
tingen vergroend, maar dat is niet 

voldoende”

“Wat kunnen bewoners met 
hun kleine tuintjes nou doen 
aan de waterproblematiek, 
dat is toch het werk van de 

gemeente?”

“Mensen zouden ook via hun 
kinderen (dus de scholen) 
bewust gemaakt kunnen 

worden van mogelijkheden. ”

“Pas geleden hebben bewoners hun eigen 
achterpad schoon gemaakt. Vestia en Woon-
bron hebben de bewoners aangeschreven, 
Ouderenproof, had het idee bedacht. Het 
resultaat is zeer goed, er is 600 meter poort 
schoongemaakt. Maar het is bereikt door de 
inspanning van een klein groepje mensen, het 
zou fijn zijn als deze groep wat groter was.“

“De mooie plekken in onze wijk zijn 
de watergangen langs de Telderslaan 
en Emmalaan. De moestuin van 
Groenkracht is ook leuk, daar willen 
we eigenlijk wel aan mee doen.”

“Wat willen we met deze binnentuin? 
Een water&natuurspeel-tuin met ruigere 
en natuurlijker beplanting. Wie moet 
dat aanleggen? Kunnen we een plan 
maken voor aanleg en onderhoud, en 
dat voor leggen aan de Vve, met intentie 
om zelf een deel van de uitvoering en/of 
beheer te doen?”
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Programma-
breed 2013

quotes	en	impressie	eerste	workshop	Groen	
en water rond het huis in november 2012

bleken. Daarnaast is in november het eerste Watercoalitie 
event in Lijm&Cultuur gehouden waar veel Delftse (groen) 
ondernemers bij betrokken waren 

Geleerde lessen
Voor de gemeente Delft was het project aanleiding om 
haar rol als regisseur in een dergelijk project te onder-
zoeken. De insteek was om nieuwe initiatieven in de wijk 
aan	te	jagen	en	te	faciliteren.	Er	bleken	echter	wel	veel	
ideeën,	maar	weinig	trekkers	vanuit	de	wijk	te	komen.	Dit	
kwam o.a. door:

1. De verwachting was dat er vanuit de achterban van 
	 de	Belangenvereniging	TU	Noord	een	actieve		
 groep bewoners klaar zou staan om mee te werken
		 aan	Groen	en	water	rond	het	huis.	Het	projectMER
		 wordt	door	de		Belangenvereniging	TU	Noord	ge-
 zien en gebruikt als toetsingskader voor gemeen-
 telijke werkzaamheden en ontwikkelingen. De 
 noodzaak om zelf een bijdage op microniveau te  
 doen wordt daardoor minder gevoeld. 

2. Water wordt gezien als het domein van overheden, 
 en minder als het domein van burgers. Bij zaken  
 als gladheidsbestrijding (Ouderenproof) of de 
 buurtmoestuin Wippolder voelen bewoners zich  
 meer betrokken.

3.	 Voor	water	is	een	systeemoplossing	nodig.	Een		
 eigen bijdrage van bewoners leidt niet direct tot  
	 profijt	voor	de	bewoner	zelf,	zoals	bijvoorbeeld	bij		
 het isoleren van een eigen woning (lagere ener- 
 gierekening) wel het geval is.  

Conclusie: Bij het verbeteren van met name de 
waterstructuur in dit gebied moet de verwachting 
van de bijdrage van bewonersinitiatieven 
getemperd worden. (Het volledige rapport 
“Groen en water rond het huis” is te bekijken 
op	www.delft.nl/groenblauw)
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Programma-
breed 2013

1. proefopstelling groen dak Hortusdag
2. publicaties over Groen-blauw in 2013

PR en Communicatie:
TICD
Verbinding met kennis en deelnemers van de overige 
netwerken in het TICD-programma.  

Delftse Hortusdag in de Botanische Tuin
Op 30 juni werd in de Botanische Tuin de Delftse Hortus-
dag georganiseerd met als thema ‘Water’. De gemeente 
Delft	en	het	Hoogheemraadschap	van	Delfland	lieten	zien	
welke maatregelen zij in Delft Zuidoost uitvoeren om de 
groen- en waterstructuur te verbeteren en gaven tips over 
zelf aan de slag met een waterbewuste en groene tuin. 

Informatiemarkt over water in tuin in de Gamma Delft
Op 6 juli waren het IVN, de Delftse Natuurwacht en de 
Vogelwacht,	samen	met	De	Papaver	in	de	Gamma	Delft	
te	gast.	Er	was	informatie	over	het	slootjespakket,	am-
fibieën	in	de	tuin,	natuurvriendelijke	oevers	in	Delft,	water	
in de stad en het project Groenblauw in Delft Zuidoost. De 
Gamma had compacte regentonnen in twee maten (114 
en 168 liter) met bijbehorende ‘voeten’ en vulautomaten 
opgesteld.	Klanten	van	de	Gamma	kregen	tips	en	ideeën	
voor waterbewust tuinieren.  

www.delft.nl/groenblauw
Groen-blauw heeft haar eigen internetpagina. Hierop zijn 
ook de onderstaande publicaties te vinden.

Publicaties:
•	“Ambitieus	groen-blauw	project”-RO	magazine	
•	Van	TEEB-stad	naar	TEEB-stad	tool,	november	2013	
•	“Inzicht	in	de	baten	van	opnebaar	groen	moet	het	tij				
   keren” - Boomkwekerij nr. 39  
•	“En	nu	de	baathouders	vinden”-Vitale	groene	stad	1-2013
•	“Natuurvriendelijke	oevers	in	Delft”	-	AD	6/7/2013
•	“Water	en	groen	winnen	in	Delft	Zuidoost”	-	
			Stadskrant	4/7/2013
•	“Groen	als	droogmaker”	-	AD	14/2/2013
•	“Groen	en	water	belangrijk	voor	beter	
			leefklimaat”	-	Delft	op	Zondag	17/2/2013
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Uitvoering & 
planvorming 
2014

Uitwerken maatregelen:
•	 Uitwerken	plannen	Kanaalweg	en	Hertog	Govert	
	 kade.	(Gemeente	Delft	i.s.m.	DUWO	e.a.)
•	 Zoeken	naar	financiering	voor	uitvoering	van	deze		
 plannen. (Gemeente Delft)
•	 Herijken	kansenkaart	op	uitkomst	watersysteem-	
	 analyse	Zuidpolder	van	Delfgauw.	(allen)
•	 Operationaliseren	campusvisie	en	bijbehorende		
 strategie (fasering in gebieden, groen-blauw  
	 meekoppelen)	(FMVG	TU-Delft)
•	 Voortzetten	planvorming	Kanaalhof	(regie	DUWO)
•	 Vergroten	van	de	duiker	in	de	Charlotte	de	Bour-	
 bonstraat (planvorming 2014) (HHD)
•	 Onderzoek	naar	beste	oplossing	voor	resterende		
 opgave rondom Amalia van Solmslaan. Hiervoor  
 een gezamenlijke planvorming starten met de  
 gemeente, een belangrijke component is namenlijk 
 de riolering waarvan de gemeente de beheerder  
 is. (HHD met partners)
•	 Onderzoek	naar	mogelijkheden	voor	invulling	van		
 tijdelijk groen op locaties waar voorlopig niet 
	 gebouwd	wordt	(BVTUN+Gemeente	Delft+…)

Uitvoeren maatregelen: 
•	 Quick	wins	verzilveren	(bijvoorbeeld	insecten-
 hotels, bloembollenactie, boomplantdag) (allen)
•	 Ontharden	Muyskenlaan	(Gemeente	Delft)
•	 Stieltjesweg:	Start	bouw	verwacht:	zomer	2014,		
 verwachte afronding zomer 2015. Inrichting van 
 de buitenruimte start direct na de oplevering.  
	 Het	creëren	van	de	waterbuffer	in	de	centrifugebak
 wordt uitgevoerd zodra deze door Deltares is 
	 verwijderd	(verwachting	2016).	(Bes,	de	Blaay	&		
	 Partners)
•	 Balthasar	van	der	Polweg	Noord:	bij	het	bouw-	
 rijpmaken van het terrein van Balthasar 
	 van	der	Polweg	Noord	wordt	de	water-
 gang naast de bouwlocatie (zuidzijde  
	 Speeldernis)	verbreed.	(FMVG	TU-Delft)

•	 Afronding	vervangen	riolering	en	herinrichting	
 Rotterdamseweg inclusief de groene maatregelen  
 (Gemeente Delft)
•	 Begin	2014	wordt	de	duiker	Balthasar	van	der		
	 Polweg	aangelegd.	(FMVG	TU-Delft)
•	 Voor	sept	2014	moet	de	duiker	Huygensweg		
 worden vergroot en wordt er open water gegraven  
	 voor	de	TU	Bibliotheek	om	extra	buffer	te	creëren.		
	 (FMVG	TU-Delft)

Programmabreed / overkoepelend:
•	 Verdere	invulling	geven	aan	Delft	Zuidoost	als		
 proeftuinlocatie voor het onderzoeksprogramma  
 Blue Green Dream. 

proefopstelling puri-oever door Deltares
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Stakeholder-
overleg

deelnemers Stakeholderoverleg 
Delft Zuidoost:

gemeente Delft
Maartje Scholten (projectleider)
Sjoerd	Eisenga
Lydia	Voll
Diny	Tubbing
Cindy	Raaphorst
Robert Schneider
Annelies Gras
Marianne van der Lugt
Heleen	Bothof	(LUZ	architecten)

FMVG TU-Delft
Ronald Kuil

DUWO
Arne Dolle
Arjo Boersma
Joost Mulder

Hoogheemraadschap van Delfland
Jaap Korf

Belangenvereniging TU Noord
Erik	van	Hunnik
Maartje Martens

gastsprekers
Thomas Degener (Karres en Brands)
Sjack	de	Blaay	(Bes,	de	Blaay	&	Partners)
Hans	Poot	(FMVG	TU-Delft)
Martin van Nuland (AM)
Serena	van	der	Klugt	(FMVG	TU-Delft)
Frans	van	Mourik	(TU	Delft)

presentatiepanelen van gemeente Delft en 
Hoogheemraadschap	van	Delfland	voor	de	
Hortusdag in de Botanische Tuin.


