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zienswijze ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt) 
 
 
Geachte raad,  
 
Graag maken we gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het 
ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt). Deze reactie ontvangt u 
mede namens de in de bijlage genoemde direct omwonenden. Wij wonen met veel genoegen in de 
Klinkerbuurt, het deel van de Professor Schoemaker Plantage dat al voor een groot deel is 
opgeleverd. Vanuit dat genoegen willen we via deze zienswijze bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van onze mooie nieuwe buurt. 
 
Samenvatting: De eerder vastgelegde locatie van het centrale Granpré Molière Park moet 
gehandhaafd blijven 
 
Onze zienswijze richt zich op het Granpré Molière Park dat wordt voorzien (en ook al deels is 
aangelegd) als het hart van de Professor Schoemaker Plantage. Samengevat is ons punt als volgt. 
Door de wijze waarop het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker 
Plantage (Grasbuurt) terugverwijst naar het eerder vastgestelde bestemmingsplan Professor 
Schoemaker Plantage ligt de locatie van het park onvoldoende vast. Daardoor bestaat de 
mogelijkheid dat in de toekomst het park verdwijnt uit de huidige centrale locatie in de 
Schoemakerplantage. Dit zou ingaan tegen de gebiedsvisie en de plan-essentie. Voor de huidige en 
toekomstige bewoners van de inmiddels al voor een groot deel afgeronde Klinkerbuurt is het park 
één van de belangrijkste overwegingen om in de Schoemakerplantage te gaan wonen. Dat geldt in 
het bijzonder voor de bewoners van de zogenaamde Parkrandhuizen aan de Van Tijenstraat, die 
zoals hun naam al suggereert direct aan het park liggen. Wij hechten er daarom sterk aan dat de 
aanduiding van de locatie van het park uit het eerder vastgestelde bestemmingsplan ongewijzigd 
wordt overgenomen in het bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt). In het 
bijzonder hechten we eraan dat de gebiedsaanduidingen “overige zone - park” en “overige zone - 
water” uit het eerder vastgestelde bestemmingsplan worden toegevoegd aan de verbeelding bij 
het bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt), inclusief de oorspronkelijke 
bepalingen in de bestemmingsregels. De verwijzing via de schakelbepaling in artikel 14 kan dan 
vervallen. Op deze manier blijven de bestemmingsregels voor het Granpré Molière Park hetzelfde, 
in lijn met de gebiedsvisie, de plan-essentie en de verwachtingen van de huidige en toekomstige 
bewoners. Het bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt) kan zich dan 
beperken tot de aanpassingen die nodig zijn voor de voorziene woningbouw in de Grasbuurt.  
 

http://www.tunoord.nl/
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Hieronder lichten we onze zienswijze uitgebreider toe. 
 
 
1. Het park is het hart van de Professor Schoemaker Plantage in de huidige en geplande 

ontwikkeling 
 
In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt) 
staat in sectie 2.2.2 de Plan-essentie kaart Professor Schoemaker Plantage. Hieruit blijkt de cruciale 
rol van het Granpré Molière Park:  
 

 
Afbeelding 5: Plan-essentie kaart Professor Schoemaker Plantage, 'De groene stad' is de 'Grasbuurt' 
 

Alle uitgangspunten hebben geleid tot de Plan-essentie kaart. Deze kaart is het vertrekpunt 
geweest voor de ontwikkeling van de Professor Schoemaker Plantage. Zichtlijnen, een 
nieuwe groen- en waterstructuur, oost-west verbindingen en andere gebiedskenmerken 
vormen de basis. Het park vormt de centrale plek in het plan. Het zorgt voor samenhang en 
een vloeiende overgang tussen de contrasterende westelijke en oostelijke woonmilieus. In 
het planconcept zijn nieuwe zichtassen opgenomen. De oost-west verbindingen zorgen voor 
verwevenheid van de interne structuur. Een lange diagonale zichtlijn geeft vanuit het park 
zicht op de toren van de Nieuwe Kerk, waarmee het nieuwe woongebied en de stad Delft 
visueel aan elkaar verankerd worden. De al aanwezige groenstructuur aan de rand van het 
gebied wordt aangevuld tot een groen netwerk wat het de hele wijk dooradert. Het hart van 
de wijk wordt gevormd door een centraal gelegen park (het Granpré Molière park) met veel 
bomen en water. Hierdoor ontstaat er lucht en ruimte midden in het gebied. Afwisseling in 
de wijze waarop bebouwing, open ruimte en groen een relatie met elkaar aangaan, vormt 
de basis voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp.  
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Het Granpré Molière Park  
Het park is het hart van de Professor Schoemaker Plantage. Dit park dient als verbindend 
element voor de verschillende woonmilieus. Hier vindt interactie plaats. Het biedt ruimte 
aan iedereen, voor lezen in het groen, voetballen, spelen, wandelen. Er is ruimte voor 
ontspanning, rust en actie. Een padennetwerk legt de verbinding met de omliggende 
woningen. Het uitgangspunt van het park is dat het een bruikbaar park is, zonder het 
volledig te programmeren. Het park is gezichtsbepalend voor de wijk en krijgt een 
lommerrijk karakter dat recht doet aan de sfeer van een plantage. Door de samenhangende 
combinatie van een glooiend maaiveld, slingerende paden, kleurrijke heesterranden en 
opvallende bomen krijgt het park een uitgesproken uiterlijk. Een nieuwe waterpartij 
verbindt de noordelijke watergang met de watergang in het zuiden van het gebied. De 
watercontour heeft een vloeiend verloop en sluit aan bij de lijnvoering van de paden. De 
glooiende oevers gaan geleidelijk over in het water en hebben geen beschoeiing.  

 
 
2. De locatie van het park is nauwkeurig vastgelegd in het eerder vastgestelde 

bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage uit 2015 
 
De cruciale rol van het park wordt al voorzien in het eerder vastgestelde bestemmingsplan 
Professor Schoemaker Plantage (NL.IMRO.0503.BP0038-2001) uit 2015. In de verbeelding daarvan 
is een gebiedsaanduiding “overige zone - park” opgenomen, in samenhang met een 
gebiedsaanduiding “overige zone - water”. In onderstaand screenshot gemaakt via de officiële 
website is “overige zone - park” geel uitgelicht. 
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De bestemmingsregels bij deze gebiedsaanduidingen zijn: 
 

13.2 overige zone - park 
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - park' dient minimaal 21.150 m² groen 
te worden gerealiseerd, onder de volgende voorwaarden: 

• het park heeft continue, over de hele lengte, een minimale doorsnede van 35 meter; 
• binnen de oppervlakte aan groen is water toegestaan, met een maximum van 30% 

van het park oppervlak; 
• binnen de oppervlakte aan groen zijn langzaamverkeerspaden toegestaan; 
• autowegen mogen het park niet doorsnijden met uitzondering van één weg in het 

park en dat deze weg niet zodanig geplaatst worden dat de realisatie van een 
aaneengesloten park onmogelijk wordt gemaakt. 

 
13.3 overige zone - water 
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - water', dient minimaal 570 m3 
oftewel 1900 m2 water te worden gerealiseerd, waarvan minimaal 1035 m2 water binnen 
de aanduiding 'overige zone - park'. 

 
Met de verbeelding en de bestemmingsregels is de locatie van het park nauwkeurig aangegeven, 
met nog een beperkte vrijheid voor projectontwikkelaar AM om samen met de landschapsarchitect 
de definitieve vorm te bepalen in samenhang met de woningbouw in de Grasbuurt. Hierdoor wordt 
in dit eerder vastgestelde bestemmingsplan zeker gesteld dat het park inderdaad de cruciale 
centrale rol in de Schoemaker plantage heeft, in overeenstemming met de gebiedsvisie en de plan-
essentie. En daarmee ook met de verwachting van de huidige en toekomstige bewoners. 
 
 
3. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan laat de eerder vastgelegde locatie van het 

park los met mogelijk verstrekkende negatieve gevolgen 
 
In het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt) 
(NL.IMRO.0503.BP0051-1001) wordt in de verbeelding de locatie van het park niet meer 
weergegeven. Het gebied ten oosten van de Van Tijenstraat wordt nu alleen aangegeven als 
enkelbestemming woongebied. In het volgende screenshot is dit gebied geel uitgelicht. 
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In artikel 14.1 wordt nog wel een terugverwijzing gemaakt naar het eerder vastgestelde 
bestemmingsplan: 
 

14.1 Bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage 
Voor zover niet door dit plan is gewijzigd, is de verbeelding en het bepaalde in de artikelen 
13.2, 13.3 en 13.4 van het bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage, te raadplegen 
via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-
2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html, van (overeenkomstige) toepassing op de 
gebiedsaanduidingen 'overige zone - park', 'overige zone - water' en 'overige zone -horeca, 
met dien verstande dat de bepaalde minimale m2 groen en water uit de artikelen 13.2 en 
13.3 respectievelijk het bepaalde maximale m2 horeca uit het artikel 13.4 van het 
bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage gelden voor dit plan en Professor 
Schoemaker Plantage gezamenlijk. 

 
Door deze schakelbepaling wordt de eerder vastgelegde locatie van het park losgelaten. Doordat er 
combinaties tussen het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan 
worden gemaakt voor de oppervlaktes van onder meer de gebiedsaanduidingen “overige zone – 
park” en “overige zone - water” kan het park nu in de hele Grasbuurt worden gesitueerd.  
Deze grote verruiming voor de situering van het park blijkt ook uit het antwoord van de gemeente 
Delft op de reactie van de GGD Haaglanden, opgenomen in sectie 7.1.2 van de toelichting op het 
ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt). 
 
Reactie GGD Haaglanden op dit punt: 
 

• Het park is een cruciaal onderdeel van het stedenbouwkundig plan en weerspiegelt ook 
de visie op het gebied. Op de verbeelding is het gebied met de aanduiding 'overige zone 
– park' echter tevens als woongebied aangeduid. Dit is enerzijds begrijpelijk vanuit de 
gedachte dat de precieze locatie en omvang van het park nog niet vastligt, anderzijds 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0051-1001/r_NL.IMRO.0503.BP0051-1001.html#_1.1_plan
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0051-1001/r_NL.IMRO.0503.BP0051-1001.html#_1.1_plan
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
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roept dit de vraag op of de regels voldoende garantie bieden tegen woningbouw in de 
parkzone 

 
Antwoord gemeente Delft op dit punt van de GGD Haaglanden: 

 
• Het onderhavige bestemmingsplan is een flexibel en toekomstgericht bestemmingsplan. 

Dit geeft de mogelijkheid van een flexibele invulling van het plangebied, echter binnen 
enkel harde randvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 14 van de 
bestemmingsregels. Een hiervan is bijvoorbeeld de invulling van groen en water in het 
gebied. Ten oosten van de geplande woningbouw is een groot park gepland van circa 
21.150 m2 groen. Hierdoor ontstaat er een park en een groene buffer tussen de 
Rijksweg A13 en de geplande woningbouw. Dit heeft niet alleen een positief effect voor 
de beleving van het plangebied maar tevens voor zijn inwoners. Ook is voor dit 
bestemmingsplan een minimale invulling van water geborgd van minimaal 570 m3 
oftewel 1900 m2. Na uitvoering van de fasering wordt er uiteindelijk een 
waterbergingsopgave gerealiseerd van circa 1.600 m3. 

 
De reactie van de gemeente beschrijft het scenario dat het park gaat verschijnen ten oosten van de 
geplande woningbouw in de Grasbuurt, tussen de Grasbuurt en de Rijksweg A13. De gemeente 
voorziet daarbij dat het park fungeert als groene buffer tussen de woningen en de snelweg. In dit 
scenario verdwijnt Granpré Molière park uit het hart van de Schoemakerplantage en verschuift 
naar de oostelijke rand. Dit is in overduidelijke tegenspraak met de gebiedsvisie, de plan-essentie 
en het eerder vastgelegde bestemmingsplan. Het is een verstrekkende verandering in de inrichting 
van de hele Schoemakerplantage die ingaat tegen de huidige situatie waarin een deel van het park 
al is aangelegd. Het is ook een verstrekkende verandering die ingaat tegen de verwachtingen van 
de huidige en toekomstige bewoners. In een zo mogelijk nog verder strekkende verandering zou 
het park worden aangelegd in of ter vervanging van de nu al bestaande groen/waterstrook pal ten 
westen van de Rijksweg A13. Dit gebied heeft in het bestemmingsplan de bestemming groen dan 
wel water. Dit zou betekenen dat er netto circa 21.150 m2 groen en water wordt vervangen door 
woningbouw: de Professor Schoemakerplantage wordt in dat scenario volledig dichtgebouwd. Dit is 
in nog grotere tegenspraak met de gebiedsvisie, de plan-essentie en het eerder vastgelegde 
bestemmingsplan. 
 
Als direct omwonenden willen we de door de gemeente geschetste verplaatsing van het park koste 
wat kost vermijden. Daarom vinden we het niet acceptabel dat in het bestemmingsplan de 
bepalingen over de locatie van het park worden veranderd ten opzichte van het eerder vastgelegde 
bestemmingsplan. Wij hechten er sterk aan dat de bepalingen over de locatie van het park uit het 
eerder vastgestelde plan onveranderd worden overgenomen in het bestemmingsplan Professor 
Schoemaker Plantage (Grasbuurt). Daarbij vinden we het wel acceptabel en ook logisch dat er voor 
het gebied ten oosten van deze locatie van het park aanpassingen worden gedaan die nodig zijn 
voor de voorziene woningbouw daar, zoals het veranderen van bestemming bedrijventerrein naar 
woongebied. Aan de bepalingen over het park hoeft niets te veranderen, want daar vindt geen 
ontwikkeling plaats die in het eerder voorgestelde bestemmingsplan niet al is voorzien. 
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4. Suggestie: neem de eerder vastgestelde bepalingen over de locatie van het park 
ongewijzigd over in het bestemmingsplan voor de Grasbuurt 

 
Om zeker te stellen dat het park de cruciale centrale rol in de Schoemaker plantage houdt in 
overeenstemming met de gebiedsvisie en de plan-essentie doen we de volgende suggesties voor 
aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: 

• Het ongewijzigd overnemen uit het eerder vastgestelde bestemmingsplan “Professor 
Schoemaker Plantage” van de bepalingen rondom de locatie van het park; in het 
bijzonder het ongewijzigd overnemen van de gebiedsaanduidingen “overige zone - 
park” en “overige zone - water” in de verbeelding en de bijbehorende oorspronkelijke 
bepalingen uit artikel 13.2 en 13.3. 

• Het laten vervallen van de schakelbepaling in artikel 14.1 in het 
ontwerpbestemmingsplan, zodat er geen verwarring kan ontstaan over de locatie van 
het park door combinaties van elementen uit de twee bestemmingsplannen. 

• Het rechtzetten van het antwoord van de gemeente op de reactie van de GGD 
Haaglanden in sectie 7.1.2 van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan 
Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt), zodanig dat het scenario van de 
verplaatsing van het park naar een locatie tussen de Grasbuurt en de Rijksweg A13 
verdwijnt uit het definitieve bestemmingsplan en de bijbehorende toelichting.   

• Indien er nog aanvullende stukken park voorzien worden in de Grasbuurt, dus los van 
het hierboven besproken Granpré Molière park in het hart van de 
Schoemakerplantage, deze aanvullende stukken mogelijk te maken door nieuwe 
gebiedsaanduidingen op te nemen in het bestemmingsplan Professor Schoemaker 
Plantage (Grasbuurt). Deze nieuwe aanduidingen en de bepalingen daarbij moeten dan 
niet raken of gekoppeld zijn aan de aanduidingen voor het Granpré Molière park.  

 
 

Tot slot 
 
Wij hopen met onze zienswijze een bijdrage te hebben geleverd aan een zorgvuldige 
besluitvorming over de ontwikkeling van onze mooie buurt, de Schoemakerplantage. Wij zullen ons 
ook in het vervolg hiervoor blijven inzetten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Erik van Hunnik 
Voorzitter Belangenvereniging TU Noord 
 
 
 
 
en de in de bijlage genoemde omwonenden 


	14.1 Bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage

